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Lombtalan törzsű, rejtelmesnek lűnö, 
olykor groteszk, olykor meg bohókás 
alakú, messzi világrészből jött , zárkó
zott növények a kaktuszok, a 

N a p g y e r m e k e i , 

mert őket köszönti elsőnek és tőlük 
búcsúzik utoljára a Nap. Vannak kö
zöttük több méteres óriások, tudunk 
fán lakókról , kúszó és elfekvő cserjék
ről, és ismertek a szúrós kis golyóbisok, 
hengerecskék. E gömbszerű kis apró
ságok egy része már a növényvilág tör
péi közé tartozik. Hogy mekkorák? 
A törpe kaktuszok felnőtt korukban 
sem nagyobbak néhány centiméternél, 
és a legfejlettebb példány is mindössze 
tíz centiméter. így erkélyen, ablak
párkányon vagy akár a szoba világos 
sarkában könnyen elhelyezhetők, és 
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Előszó 

Hazánkban — éppúgy, mint világszerte a civilizált országok
ban — az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb az érdeklődés 
a kertészkedés, a kert és a lakás növényei iránt. Ennek az ér
deklődésnek a szakírók is igyekeznek eleget tenni, amikor 
egymás után irják meg a különböző növénycsoportokról szóló 
müveket. 

M i is ezzel a céllal tesszük le könyvünket az olvasó elé. 
Annak ellenére, hogy nemrég jelent meg a Mezőgazdasági 
Kiadó gondozásában „Virágzó kaktuszok" címen egy jóval 
terjedelmesebb mű, mégis kaktuszokról írt könyvvel jelentke
zünk újra. Merjük ezt tenni egyrészt azért, mert az érdeklődés 
a kaktuszok iránt nem csökkent, sőt inkább növekedett, más
részt azért is, mert jelenlegi könyvünk a kaktuszoknak egy 
külön részével foglalkozik, a viszonylag egységes, Dél-Ameriká
ban élő törpe kaktuszokkal. A fajok gyűjteményekben elég 
nagy számban megtalálhatók. Szaporí tásuk és nevelésük nem 
jelent olyan nehéz feladatot, mint az Észak-Amerikában élő 
kis termetű, ritka kaktuszoké. Nyugodtan ajánlhatjuk ezért 
mindazoknak is, akiknek még kisebb a gyakorlatuk va^y 
körülményeik nem teszik lehetővé, hogy kényesebb kaktuszo
kat is sikerrel nevelhessenek. 

Könyvünkben sok fényképet helyeztünk el. Saját gyűjtemé
nyünkön kívül lefényképeztük Fierer Kelemen, Menyhárt Já
nos, Sajti Sándor és dr. Schummel Rezső gyűjteményének érde
kességeit is. Szíves segítségükért itt ismét köszönetet mondunk. 

Mindezek után pedig átadjuk szerény munkánka t , bízva 
kollégáink és kaktuszgyüjtö ismeretlen barátaink tetszésében. 

Budapest, 1970. november 
A szerzők 
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M i t tudunk a törpe kaktuszokról? 

A kaktuszok családja alakban, termetben, színben, virágban 
igen nagy változatosságot mutat. Vannak közöttük 10 méteres
nél magasabbra növő hatalmas fák, s ismertek az elfekvő, 
kúszó cserjék. Vannak a pálmafák törzséről és koronájáról 
fátyolszerűen lecsüngő, finom, vékony növények, s vannak a 
talajon élő kisebb-nagyobb szúrós golyóbisok és kis hengerek. 
Ezek ál lhatnak magányosan, de képezhetnek csoportokat, 
a p r ó telepeket vagy nagyobb gyeppárnákat is. 

A gömbszerű kaktuszok egy része a növényvilág törpéi közé 
sorolható . Ezek az ap ró növénykék néhány centiméternél nem 
nőnek nagyobbra. Külsejük nagyrészt jelentéktelen mindaddig, 
míg csak virágozni nem kezdenek. Harsogó színű virágaik 
viszont fe'veszik a versenyt a növényvilág legszebbjeivel. 

Apró termetű kaktuszok, ún. „ törpe kaktuszok" élnek Dél-
Amer ikában és Észak-Amerikában (Mexikó, USA) is. Ez az 
elnevezés, hogy ,,törpe kaktuszok" nem jelent rendszertanilag 
egységes csoportot. Az ap ró termet inkább magashegységi 
hazáik kl ímakörülményeinek hasonlóságára, mintsem rend
szertani rokonságra utal. n-

A kaktuszok családfájának más-más ágain alakulhattak ki 
— hasonló ökológiai körülmények hatására — hasonló ter
metű, a lkatú és igényű növények. 

Bár, amint már említettük, törpe kaktuszok élnek Észak-
Amer ikában is, könyvünkben mi mégis csak a dél-amerikai 
törpe kaktuszokról szólunk. Dél-Amerikában — főleg az 
Andok magas hegyvonulatain — nagy fajszámban élnek apró 
termetű, színes, tarka virágú kaktuszok. Ezek a növények sok
kal könnyebben nevelhetők, tar thatók meg és virágoztathatók. 
mint az észak-amerikai kis. termetű kaktuszok. Közülük egyes 
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nemzetségek, i l l . fajok (pl. Rebutia minuscuia) a hazai gyűjte
mények legelterjedtebb fajai közé tartoznak. 

A dél-amerikai törpe kaktuszok két különböző (bár közeli 
rokon) kaktuszcsoport növényei. A két csoport egyike a 
Lobiviae csoport, melyet névadó nemzetségéről magyarul 
Lobivia-féléknek nevezhetünk. A Lobivia-félék ál talában 
többé-kevésbé gömb vagy hengeres alakú, gyakran jól sar
jadzó, csoportokat, ún. párnákat képező kaktuszok. Változa
tos szinű, tölcsér alakú virágaik nappal nyílnak. Virág
csövük mindig tüskétlen, egyes nemzetségeké sörtékkel, másoké 
hajjal borított , ismét másoké csupasz. Virágaikat gyakran 
testük oldalán, esetenként egészen mélyen alulról hozzák. 
A Lobivia név a Bolívia országnév anagrammája . 

A Lobiviae csoportból négy nemzetséggel foglalkozunk. 
Ezek a következők; Mediolobivia. Aylostera, Rebutia, Stilcore-
biitia. Mind közepesnél kisebb termetű kaktuszok, nappal 
nyíló, széles tölcsér alakú, színes (igen ritkán fehér) virágokkal. 
Virágaik a fehér, sárga, narancs, piros, bordó , lila színek 
minden árnyalatában pompáznak , egyes fajok virágai fémes 
csillogásúak. Virágzási idejük viszonylag rövid, de a virágok 
az egyes növényeken tömegesen jelennek meg. Remontalásra 
(másodszori virágzásra) alig hajlamosak. A fajok nagy része 

1. ábra. Virág/ó Rcbutiák 
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2. ábra. Fiatal Ayloslcrák 

önmegtermékenyülő, mások viszont önsterilek. Felnevelésük, 
megtartásuk, j ó virágoztatásuk nem okoz különösebb gondot. 
Túlnyomó részüket saját gyökerükön eredményesen nevel
hetjük. Ezek a kaktuszok (talán a Sulcorebutiák kivételével) 
ál talában nem túl hosszú életűek, pl. a 10—15 éves Rcbutiák 
már öreg növényeknek számítanak ( I—4. ábra) . 

A dél-amerikai törpe kaktuszok másik része az Aiistroechiiio-
cacti csoportból , s ennek is az Andok gerincvonalától keletre 
élő, ún. keleti áfíazatából kerül k i . Az Austroechinocacii 
csoportot magyarul dél-amerikai gömbkaktuszoknak nevez
hetjük. Az egyes nemzetségek fajai nagyrészt közepes vagy 
apró termetűek, idősebb korukban egyesek megnyúlnak, má
sok dús párnákat alkotnak. Virágaik különféle színűek, leg
gyakrabban sárgák. 

Ebből a csoportból minket részletesen két nemzetség érde
kel; a Fiailea és a BlossfeUliii nemzetségek. A Fraileák köze
pesnél kisebb termetű növények, a Blossfeldiák pedig a leg
kisebb kaktuszok. A Fraileák virágai sárgák, virágcsövüket 
hajzat és serték borítják. A virágok csak a legnapfényesebb 
déli ó rákban , — akkor is csak rövid időre — nyílnak k i . 
Gyakran kinyílás nélkül is megtermékenyülnek; cleistogámok. 
A Blossfeldiák nem különösképpen mutatós növények, ap ró 
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virágaik fehérek vagy sárgásak. A Fraileák legtöbb faja 
könnyen szaporítható és felnevelhető, de egyes fajok igen 
kényesek, ezeket hosszabb ideig csak feloltva tudjuk eredmé
nyesen megtartani. A Blossfeldiák magról való felnevelése az 
előzőekénél jóval nehezebb feladat (csak nagy tapasztalattal, 
inkább szerencsés körülmények között sikerül). Saját gyökerü
kön nehezebb őket felnevelni, mint oltványként. 

4. ábra. Nyáron télig szabadon larlott Rcbutiák cs más kaktuszok 
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Hol élnek törpe kaktuszok? 

Az említett kaktuszok első csoportja (Mediolobivia, Aylostera 
Rebutia, Sulcorebutia) viszonylag szűk területen, két dél-ame
rikai á l lam: Bolívia és Argentína területén él. Argentína ugyan 
a kontinens egyik leghosszabb, észak-déli irányban elnyúló 
országa, viszont növényeink Argentínának csak az északi 
felén honosak. (Vigyázzunk, a déli félgömbön vagyunk, itt az 
északi irány jelenti azt, ami nálunk a déli, vagyis a melegebb 
tájak irányát.) 

A másik csoportból a Blossfeldiák szintén ezen a területen 
fordulnak e lö ; a Fraileák elterjedési körzete ennél nagyobb: 
Argentínán és Bolívián kívül találhatók még Brazíliában és 
Uruguayban, Paraguayban és Kolumbiában is. 

Növényeink tehát tú lnyomó többségükben az Andok Iw^y-
voiiiilataiii (a gerincvonaltól keletre eső részein) honosak. 
Minket tehát az Andokban és az Andok környékén uralkodó 
ökológiai viszonyok érdekelnek, hiszen ezek határozzák meg 
teendőinket . 

Utánanéztünk az Andok talajainak. Rendelkezésünkre állt 
a Moszkvában, 1964-ben kiadott atlasz: Fiziko-geograficsesz
kij Atlasz Mira. Ebből kiderült, hogy az Andok területe talaj
tani szempontból meglehetősen mozaik jellegű. Ennek igazo
lására elegendő felsorolnunk főbb talajtípusait. 

Találhatók itt lateritek, humuszos-lateritek, hegyi vörös
talajok, hegyi fahéjbarna-talajok, szubtrópusi és trópusi hegyi 
puszták, hegyi réti talajok, barna erdőtalajok, réti sztyeppék, 
csernozjomok, végül magas hegységi sztyeppék és sivatagok. 
Messzire vezetne e talajok sokféleségének jellemzése, ehelyett 
inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az említett kaktuszok 
viszonylag sokféle talajtípuson fordulhatnak elő. A m i ezeket a 
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különféle talajokat mégis közösen jellemzi, az mindössze annyi, 
hogy általában kissé savanyú vagy közömbös kémhatásúak . 

Talán már itt levonható az a következtetés, hogy bár fontos 
az általunk használt talaj megválasztása, mégse tulajdonítsunk 
ennek a szükségesnél nagyobb jelentőséget. De erről bővebben 
majd a gyakorlati részben szólunk. 

Most pedig nézzük meg tüzetesebben kaktuszaink élőhelyei
nek klimatikus viszonyait. A klímakörülményeket döntően két 
meteorológiai elem: a hőmérséklet és a csapadék határozza 
meg. Ha ennek a két faktornak a számszerüségét és évi menetét 
ismerjük, akkor a vizsgált terület klímájáról már sokat meg
tudhatunk. 

E célra kiválóan alkalmas Heinrich Walter német meteoroló
gus módszere, mely 1955-ös közreadása óta ismert (és elismert) 
módszerré vált. Walter egy adott hely klímáját az előbb emlí
tett két tényező (hőmérséklet és csapadék) évi menetével 
jellemzi. Klímagramjait (klímagörbéit) úgy szerkeszti, hogy 
a vízszintes tengelyen a hónapoka t veszi fel, a függőleges ten
gelyre pedig a két kl ímatényezöt: a hőmérsékletet és a csapa
dékot viszi rá. A függőleges tengelyen az arány a lényeges, 
10 C fokos hőmérséklet 30 mm csapadéknak, 20 C fokos hő
mérséklet 60 mm csapadéknak felel meg és így tovább. Ahol a 
havi csapadékösszeg 100 mm fölött van, ott ezt egytizedes 
kicsinyítéssel ábrázolja. A milliméterpapirra méretszerűen fel
vitt é r tékpontokat összekötve megrajzolhatja a hőmérséklet és 
a csapadék görbéjét, s megnézi a kettő egymáshoz viszonyított 
helyzetét. Ahol a csapadékgörbe (szaggatott vonal) a hőmérsék
leti görbe (folytonos vonal) fölött fut, azokban a hónapokban 
elegendő a csapadék, ahol pedig a csapadékgörbe a hőmérsék
leti görbe alá bukik, azok a hónapok csapadékhiányosak. 
A Walter-féle klimagram megmutatja, hogy egy adott terüle
ten a növényzet számára a klíma iiiennyire kedvező, a vegetá
ciós időszak kb. mennyi ideig tart. Nem mutatja meg viszont 
a napi ingadozásokat , s az egyes hónapokon belüli ingadozáso
kat sem, hiszen havi hőmérsékleti átlagokkal és csapadék
összegekkel dolgozik. 

Megrajzoltuk mi is néhány dél-amerikai kaktuszélöhely 
Walter-féle klímagramját a már említett szovjet atlasz adatai
nak felhasználásával. 

Ismert kaktuszélőhely Bolíviában La Paz, az ország fő
városa, 3658 m magasan az Andokban (5. ábra) . Az évi csapa
dék itt 572 mm. Nézzük meg a csapadék eloszlását. A téli 
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5. ábra. Bolíviában La Pa/ klímagramja 

hónapok (májustól augusztusig) igen szárazak, ezzel szemben 
elegendő csapadék hull a nyári hónapokban (novembertől 
márciusig). A hőmérséklet havi átlagai nem nagyon magasak: 
a nyári hónapoké 10 C köri.il, a icli hónapoké 6—7 C körül 
van. Ezek a hőmérsékleti értékek a közép-európai tavaszra 
emlékeztetnek. 

A következő ábra (6. ábra) Sucre klímagramja. Sucre az 
Andokban 3797 m magasan fekszik, évi csapadékösszege 
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6. ábra. Bolíviában Sucre klímagramja 
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706 mm. A klimagram az előzőhöz hasonlóan alakul, csapa
dékhiányosak a „ té l i" hónapok (májustól októberig), viszont 
bőséges a csapadék a nyári hónapokban (novembertől márci
usig). 

Az Andoktól keletre, a Rio Blanco folyó forrásvidékén 
490 m magasan fekszik Conccpcion; az évi csapadék itt már 
nagy: 1141 mm (7. ábra) . A hőmérsékleti átlagok is sokkal 
nagyobbak. A „té l i" hónapok átlagos hőmérséklete 20 C° körü
l i , nyáron a havi hőmérsékleti átlagok 24 C körül vannak. 
Csapadékhiányról itt csak júniustól szeptemberig beszélhe
tünk, a többi hónapok csapadékban igen bőségesek. 

Utolsó bolíviai klimagramunk az Andok keleti szélén 437 m 
magasan fekvő Santa Cruzról (8. ábra) készült. Évi csapadék
összege 1275 mm, csapadékhiány csak augusztus—szeptem
berben van, a többi hónap bőséges csapadéka dús vegetá
ciót tesz lehetővé. 

Mielőtt Argentínába mennénk tovább, nézzük meg egy 
— a bolíviai határhoz közel eső — brazil város : Cuiabá 
(165 m magasan) klímagramját (9. ábra) . Látható , hogy a 
nyár és a tél hőmérséklete nem mutat jelentős eltérést, hiszen 
az átlagos hőmérsékletek 23 és 26 C között mozognak. Annál 
nagyobb a tél és a nyár csapadékkülönbsége; a száraz idö-

nánopak 

7. ábra. Bolíviában Concepcion klímagramja : 
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hénapoi 

8. ábra. Bolíviában Santa Cruz klímagramja 

hónapok 

9. ábra. Brazíliában Cuiabá klímagramja 

szak májustól szeptemberig, az esős időszak októbertől áprili
sig tart. 

Dél-Amerikában a kaktuszok másik nagy lelőhelye Argen
tína. Kaktuszélőhelyeiröl elég sok adatunk van, egyrészt a 
szélsőségekről (Endler—Hosseus, 1956), másrészt a hőmér
séklet és csapadék évi menetéről (Fiziko-geograficseszkij A t 
lasz Mira, 1964). 
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Észak-Argentínában, az Andokban 1302 m magasan fekszik 
Jujuy. Itt honos többek között a Blossfeldia liliputana. Évi 
csapadékmennyisége 758 mm, a levegő át lagos relatív páratar
talma 72%. A hőmérséklet szélső ér tékei : decemberben 
-T 38,0 C°, júl iusban - 1 1 , 0 C ° . A tél i t t májustól szeptem
berig tart. 

Jujuytól viszonylag nem messze, hasonló magasságban 
(1205 m) fekszik Salta, közismert kaktuszélőhely. Sok más 
kaktuszon kívül itt honosak a Mediolobiviák (atrovirens, 
conoidea, haagei, nigricans), Aylosterák (pseudodeminuta, 
spegazziniana, spinosissima), Rebutiák (carminea, chrysacan-
tha, senilis, sieperdaiana, violaciflora). Az évi csapadék itt 
782 mm (szovjet adat szerint 691 mm). A levegő átlagos relatív 
páratar ta lma 69%. A hőmérséklet szélső ér tékei : februárban 
4-38,8 C , júniusban - 7 , 5 C . Salta klimagramján (10. ábra) 
jól lá tható a téli és a nyári hónapok hőmérsékleti atlagainak 
eltérése, valamint az, a kaktuszok nevelése szempontjából 
igen lényeges tényező, hogy a hűvös hónapok a legszárazabbak 
(áprilistól októberig). Ez a pihenőidőszak, nagyobb mennyi
ségű csapadék csak a tenyészidő folyamán (decembertől már
ciusig) hull. 

Délebbre, sokkal alacsonyabban, mindössze 460 m magasan 
fekszik Tucuman. Sok kaktuszfaj található itt is: Mediolobivia, 
Aylostera és Rebutia fajok is. Az évi csapadék 974 mm 
(szovjet adat szerint 950 mm), a levegő pára tar ta lmáról nincs 

10. ábra. Argentínában Salta klímagramja 
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11. ábra. Argentínában Tucuman klímagramja 

adatunk, de azt tudjuk, hogy gyakran ködös az idő. A hőmér
séklet j anuárban -i 44,0 C fokot, júniusban — 3,2 C fokot 
érhet el. Klímagramja (11. ábra) az előzőhöz hason ló : a téli 
hónapok (májustól szeptemberig) szárazak, viszont nyáron 
(november és március között) igen sok az eső. 

La Riója 511 m magasan fekszik, itt szintén élnek Mediolobi
via, Aylostera és Rebutia fajok. Az évi csapadék összege csak 
356 mm, de ennek túlnyomó része nyáron esik le, télen ( m á j u s -
júniusban és augusztus—szeptemberben) mindössze 2 mm az 
átlagos csapadékösszeg. A hőmérséklet lehetséges szélsőségei 
itt is igen nagyok: j anuárban ; 42,6 C \ júniusban — 2,0 C ' is 
előfordult. La Riója klímagramját nem tudtuk elkészíteni, 
de adjuk helyette egy közeli város : Catamarca (547 m) klíma
gramját (12. ábra) . Jellegzetesen száraz klíma, a csapadék 
(369 mm) tú lnyomó része nyáron hullik le, a téli hónapokban 
alig van eső. 

Cordoba az Andok keleti szélén, 430 m magasan fekszik. 
Többek között Frailea fajok élnek itt. Az évi csapadék 704 mm. 
(szovjet adat szerint 707 mm), a hőmérséklet szélső értékei: 
j anuárban +43,7 C", júniusban —10,3 C . Ha megnézzük 
klímagramját (13. ábra) , az előzőekhez hasonló körülménye
ket lá tunk, száraz a tél, a pihenöidőszak (májustól szeptembe
rig), de csapadékos a nyár, a tenyészidőszak (októbertől 
márciusig). 

Ha megfigyeljük a dél-amerikai kaktuszélöhelyek klima-
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nénopok 

12. ábra. Argcnlináhan Caianiaica klimagramja 

körülményeit, megértjük azt is, hogy miért nem télállóak 
nálunk azok a kaktuszok, melyek hazájukban komoly fagyo
kat is átvészelnek. Ennek két oka van. Az egyik, hogy hazá
jukban a hideg (esetenként fagyos) idő mindig száraz, mig 
nálunk, Európában ez fordítva van: legcsapadékosabb a tél. 
A másik pedig az, hogy hazájukban olyan hosszú időn át , 
olyan folyamatosan nem kapnak fagyot, mint nálunk. 
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Befejezésül bemutatjuk (összehasonlításként) Budapest 
klímagramját (14. ábra) . Ezen nemcsak az látható, hogy a tél 
és a nyár elhelyezkedése fordított, hanem az is, hogy a viszony
lagos csapadékgazdagság az őszi és a téli hónapokra (október
től február márciusig) esik. A viszonylagosan száraz időszak 
nálunk a nyár. 
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Hogyan neveljünk 
törpe kaktuszokat? 

Az előzőekben Ismertetett élőhelyi adatok nemcsak általá
nosságban, de részleteiben is meghatározzák azokat a szem
pontokat, amelyeket az említett törpe kaktuszok valamennyi 
nemzetségének gondozásában követnünk kell. E nemzetségek 
fajai (a Fraileák és Blossfeldiák kivételével) dél-amerikai mér
cét használva is magas hegységi növények. Ezeken a magas 
hegységi élőhelyeken a növényzet már meglehetősen ritka. 
A levegő tisztasága és a védelmet jelentő árnyékoltság hiánya 
következtében olyan mennyiségű fényt kapnak, amely ná
lunk. Közép-Európában, síkvidéki körülmények között el
képzelhetetlen. A nagy magasságokra jellemző a nappalok és 
éjszakák közötti nagy hőmérséklet-ingadozás is. Ezekhez a 
klimakörülményekhez még vegyük hozzá azt is, hogy a növé
nyek jelentős része vulkanikus hegységekben él, s máris adot
tak a gondozási , kezelési teendők főbb vonalai. 

Az előzőekből egyértelműen következik, hogy növényeink 
fényigényesek, megkívánják a hőmérsékleti ingadozásokat s a 
szabad, tiszta levegőt. Talajuk savanyúsági értéke pH 5,0—5,5 
között a legmegfelelőbb. 

Egy külföldön nemrégiben megjelent szakkönyv találóan a 
„ N a p gyermekeinek" nevezte el ezeket a hálás, igénytelennek 
mondható , jó ápolás esetén rendkívül dúsan virágzó növénye
ket. A szóban forgó név arra utal, hogy gyűjteményünkben 
úgy kell elhelyeznünk őket , hogy a lehető legtöbb fényt kapják. 
Őket köszöntse elsőnek és tőlük búcsúzzon utoljára a Nap. 
Az elsődleges a fényigény, ezt követi közvetlenül a friss, 
. .oxigéndús" levegő igénye, amelyeknek kielégítése a tartási 
módoktól , i l l . körülményektől függ. A későbbiekben erre 
még visszatérünk. 
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Az élöhelyi viszonyok ismerete feltétlenül szükséges minden 
esetben, ha új nemzetségek fajaival kívánjuk bővíteni gyűjte
ményünket . Ha a tartási körülmények nem követik kellő 
mértékben a természetes élőhely környezeti tényezőit, az 
újonnan szerzett növény csak éldegél. Növekedésével, tüskéze-
tével és főként virágzásával nem nyújtja azt az élményt, amit az 
olvasottak és látottak alapján várunk tőle. Amikor azt halljuk 
egyik-másik gyűjtőtől, hogy ..nálam az a növény nem mcg>"". 
„nálam pedig ez nem fejlődik", erre a/ okra kell gondolni. 

Az előbbiekben már hangsúlyoztuk a fény jelentőségét az 
eredményes nevelés feltételei között . Láthatunk azonban szép 
gyűjteményeket olyan helyeken is. ahol a fényviszonyok közel 
sem nevezhetők opt imálisaknak. Közvetlen napot. i l l . fén\t 
csak igen rövid ideig kapnak a növények, és ennek ellenére Re
butiák. Aylosterák és egyéb, hasonló igényű kaktuszok kielégí
tően növekednek és virágoznak. Ha azonban két azonos fajú. 
hasonló talajban nevelt növény közül egyiknek jelentős köz
vetlen fénymennyiséget biztosítunk, a másiknak viszont jó 
val kevesebb ju t . minden valószínűség szerint nagy különbsé
geket figyelhetünk meg. Az első esetben vizsgált növényünk 
szövetei keményebbek, sűrűbbek, tövisei színesebbek, jelleg
zetesebbek, virágzása pedig sokkal dúsabb lesz. A második 
esetben a növény szövetei lazábbak, teste nyúltabb, tövisei 
rövidebbek és színtelenebbek lesznek. Virágainak száma a 
jobb körülmények között tartott növény virágainak csak egy 
részét teszi k i . 

Mielőtt a magvetés feltételeiről s a tulajdonképpeni vetésről 
beszélnénk, szükségesnek tartjuk röviden értékelni a magok 
biológiai tulajdonságait. 

A növény meglcrmékcnyülésc ulán képződött magházak 
nemzetségre, sőt fajra is jellemzően mutatják magtartalmuk 
érett voltát. Az egyes nemzetségeket jellemzi a magházakban 
levő magvak alakja, színe és mennyisége is. Sajátos vonás még 
a magtok szárazsága vagy húsossága cs felrepcdcscnck mikéntje 
is. Vegyük sorjában a nemzetségeket. 

A Mediolobiviák termése hosszúkás vagy gömbölyded, fe
héres vagy sárga gyapjúval és sörtékkel dúsan borított . A mag
vak színe fénytelen fekete, gömbölyded köldök-kiemelkedésük 
nincs. A termések csak kb. .30 40 magot tartalmaznak. 

Az Aylosterák termése is szőrzettel és sörtékkcl boritolt. 
A magok színe fénytelen fekete, alakjuk hengeres, köldök-
részükön süvegszerű kinövéssel. A termésenkénti magok száma 
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legtöbbször mintegy 100—150 db (saját porral való megtermé-
kenyülés eseten a magok száma lényegesen kevesebb, mint 
idegen egyed porával végzett megtcrmékenyitéskor). 

A Rchiiiiák terméshcja papirszcríirc szárad, a termés gya
korlatilag csupasznak mondha tó . A magok szine fekete, csu
paszok, fényesek, süveg formájú köldökrészük fehéres, kiemel
kedő. Egy-egy termés átlagosan mintegy 200 magol tartalmaz. 

.\ SiilcoichiitU'ik termése kicsi, csupasz, az érett termés héja 
papirszerü, a magok szine fénytelen fekete, de rajluk szürkés, 
nem összefüggő bevonatot is lá thatunk. Egy-egy termésben 
csak mintegy 15 20 mag látható. 

Az eddig ismcrtcictt nemzetségek termésén a virág maradvá
nya a termés beérésekor is megtalálható. 

A Fraileák termése kissé húsos, barnás vagy fehéres gyapjú 
és sörték dúsan borítják. A magok fényesek, többnyire barnás 
színűek. Az egyes fajok magjaínak alakja és nagysága jellemző 
faji bélyeg. A termésenkénti magmennyiség is fajonként vál
tozó, de általában miníegy 70 100 db. 

A Blossfehliák magjai fényesek, barnák, porszerücn finomak, 
erősen kiugró köldökkel. Teljes éréskor a termés héja papirsze-
rűen vékonyra szárad. A termésenkénti magszám mintegy 
5 0 - 6 0 . 

A Lobiviae csoportba tartozó nemzetségek (Mediolobivia, 
Aylostera, Rebutia, Sulcorebutia) fajainak termései ( i l l . mag
jai) viszonylag rövid időszakban, június—augusztusban érnek. 
Rövid, kb. egyhónapos pihentetés után a magok már vethe
tők, és csirázási százalékuk m a r é k k o r igen jó. Itt említjük meg, 
hogy a magszedéskor elhullott magokból kikelő kis spontán 
magoncok október közepére tűzdelhető méretűvé növekednek. 
Ez azt bizonyítja, hogy a kora őszi magvetés eredményes 
lehet. 

Számos megfigyelés szerint már a következő év kora tavaszán 
elvetett magok csirázási százaléka is visszaesést mutat, igaz, 
csak egészen csekély mértékben. Ezt a kis csökkenést azon
ban vállalni kell, mert az őszi vetések teleltctése aránytalanul 
sok gondot okoz. Sok a pusztulási lehetőség, s amit megnyer
nénk a réven, könnyen elveszítenénk a vámon. 

Ha most visszagondolunk az előzőekben írtakra (magok 
beérése augusztusig, az elhullott magok októberi csírázása), 
szemünk előtt tapasztalati úton igazolódik be. hogy a Rebutiák 
és közvetlen rokonaik magvai legjobb eredménnyel nem a 
legmagasabb hőmérsékleteken csíráznak. Egzakt kísérletek 
bizonyítják, hogy legmegfelelőbb csirázási hőmérsékletük 
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15—20 C között van. E két hőmérsékleti értéktől bármely 
irányba térünk el, a csirázási százalék csökkenése ugrásszerű. 
Példaként említjük, hogy a Rebutia marsoneri friss magvai
nak csirázási százaléka 15 -20 C között megközelíti a százat, 
25 C -on 40 százalék alatt mozog, 30 C -on pedig a 3 száza
lékot sem éri el. Ez magyaráza azt a tényt, hogy hae növényeink 
magjait más kakiuszmagokkal együtt vetjük el, csirázási száza
lékuk és erélyük még friss magok vetése esetén is — gyak
ran igen rossz /esz. A melegebb lerülcteken elő kaktuszok 
magjainak csírázás/ optimuma ugyanis lényegesen nagyobb. 
Gyakorlati tapaszialalaink alapján azt ajánljuk, hogy ezeket 
a magokat — ha erre lehetőség és hely van — vessük külön, 
i l l . olyan korai időben, amikor a természetes külső vagy üveg
házi hőmérséklettel ilyen vagy ezt megközelítő hőmérsékletet 
tudunk nyújtani a csírázáshoz. A hőmcrsékicl mesterséges 
biztosítása esetén pedig vegyük figyelembe az elmondottakat, 
s eszerint járjunk el. 

Az Austrochinocacti csoportba tar tozó Fraileák és Blossfel
diák vetési, i l l . kelési körülményei kissé eltérnek az előző 
nemzetségek fajaitól. Csirázási hőigényük az előbbiekben emlí
tetteknél nagyobb. így ál talában a többi kaktuszokéhoz hason
ló. Néhány fokos hőmérsékleti eltérés nem befolyásolja a 
kelési eredményeket olyan ugrásszerűen, mint ahogy az előző 
nemzetségeknél lát tuk. A tárolás közben azonban egyes 
Frailea fajok magjainak csirázási százaléka jelentősen csökken. 
A csökkenés mérteke fajonként erősen eltérő. Mig egyik-
másik Frailea-faj magvainak csirázási százaléka a következő 
év tavaszáig csak 15- 20"„-ot csökken, addig pl. a Frailea 
castanea és a F. cataphracta magok csírázása ugyanennyi 
tárolási idő alatt 70 -80" „-kai csökken. Ez a jelenség Blossfel-
diáknál is tapaszta lható , de 10—20" „-nál nagyobb csökkenés 
nem valószínű. 

Ez fontos a magvetéshez 

A gyűj tőmunka, a tenyésztés talán legizgalmasabb és legtöbb 
megfigyelésre alkalmat adó tevékenysége a nuii;ról szapoiiitis. 
Ez a munka — a magok beszerzését is számítva — kezdettől 
fogva sok figyelmet, körültekintést, alaposságot, fáradságot 
kíván. Sokkal könnyebb megvásárolni a már fejlett növényt, 
vagy egy sarj oltásával, esetleg egyszerűen gyökereztetéssel 
gyarapítani gyűjteményünket. Ez az egyszerűbb út azonban 
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hátrányokkal is jár, his/cn nem mindig tudjuk nyújtani nö
vényünknek azokat a körülményeket, amelyek közül hozzánk 
került, s ez fejlődésében visszaesést, esetleg pusztulását is 
okozhatja. A vegetatív úton szaporított növények nem külön 
egyedek, pusztán csak az anyanövény külön, tovább élő darab
jai, bzéri ha magunk is szeretnénk magot termelni, alapfelté
tel, hogy egy-egy fajból több különböző növényegyedünk 
legyen. Arra kell tehát törekednünk, hogy gyűjteményünk 
minél több, magról szaporított növényt tartalmazzon. 

Kezdjük először is azzal a kérdéssel, hogy mi legyen az a 
közeg, amelybe a nehezen szerzett magokat elvetjük? A válasz 
talán meglepő: bármibe vethetünk, ami kellőképpen alga- és 
gombamentes, j ó vízáteresztő, mentes a növényi mérgektől s a 
csírázást gátló anyagoktól , tartalmazza viszont azt a mini
málisnak mondha tó lápanyagmennyiséget, amelyet a fejlő
désnek induló növény kék át lüzdelésükig igényelnek. Lehel vető-
földünk az általában kaktuszföldnek használt földkeverék 
finomabbra rostált formája (ez tartalmazza a szükséges táp
anyagokat), de lehet bármilyen homogén közeg; a szükséges 
tápanyagokról azonban ez esetben külön kell gondoskodnunk. 

Vethetünk perlitbe, téglatörmelékbe, faszénzúzalékba, finom
ra rostált salakra, sőt, még itatóspapírra is. Azt, hogy ki me
lyiket használja, egyénileg döntheti el. Ha nincs tápanyag 
a vetések talajában, 1—2%-os tápoldattal kell nedvesíteni, 
i l l . nedvesen tartani. 

A magvetéshez használatos edény is sokféle lehet. Milyen
ségére vonatkozóan nem állí thatunk fel merev szabályokat, 
hogy ez jó . amaz viszont használhatat lan. Ha a választott 
edény a gyakorlatban szükséges fellételeket nyújtja, vagyis 
nagysága a vetésre kerülő magvak mennyiségéhez mért , s 
legalább 6—7 cm mély (erre azért van szükség, hogy a nedve
sítések számát — a kiszáradás veszélye nélkül — csökkenteni 
tudjuk), minden további nélkül felhasználhatjuk. Az edény 
anyagát aszerint válasszuk meg. hogy a magvetést hol kíván
juk elhelyezni. Ha edényünket szabadon helyezzük el, célszerű 
olyan anyagot használni, amely nem porózus. A gyűjtők 
körében köztudott , hogy a szabadon álló, porózus (lyukacsos) 
anyagú edényben nem kielégítő a növények fejlődése. Ennek 
oka az edény falának felmelegedése, a nagymértékű párolgás 
és a talaj gyors kiszáradása. A gyorsan száradó talaj több 
öntözést kíván, az öntözések számának növelése pedig rontja' 
a talaj minőségét. A hol száraz, hol pedig nedves talaj a csírázó 
magvakra, de a fiatal magoncokra is rendkívül káros . Ha meg-
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oldhaió az edény süllyesztése, akkor igen alkalmas magvető-
edény az égetett cseréptál. 

Ha kiválasztottuk a vetés közegét és az edényt, célszerű 
mindkettőt a lehetőségekhez képest fertőtleniteni: a cserép
edényt legegyszerűbben forrázással, a faládát belső oldalá
nak elszencsítésével. Minden esetben eredményes a vegyszeres 
fertőtlenítés, elsősorban szerves aoiiibaí'ilö szerekkel. 

A talajt hasonló szempontok szerint fertőtlenítjük. Célszerű 
a talaj felforrósítása, forrázása, gőzölése vagy vegyszeres fertőt
lenítése. A megelőző védekezésnek kettős célja van: védeni a 
vetést egyrészt az algásodás, másrészt a kórokozó gombák 
ellen. Jól beváltak a szerves gombaölő szerek. Ha az előirt 
töménységben használjuk őket, nem fejtenek k i csírázásgátló 
hatást. Nyugodt lelkiismerellel ajánlhatjuk a Zinebel, Manebet. 
Orthocidot, Orlho-Phaltant. viszont a TMTD-ia r t a lmú szerek
kel már vigyáznunk kell. 

Miután a vetöedényt és a talajt előkészítettük a vetésre, 
megtisztítjuk a magokat is az esetleges szennyeződésektől. 
Eltávolítjuk a magházmaradványokat , a léha magokat, s ha 
úgy látjuk, hogy a magokra is tapad szennyeződés, azt le
áztatjuk. (Erre a célra megfelelő a kál iumpermanganát 
halvány rózsaszinű oldata). Ezután kezdődhet a tulajdonkép
peni vetés. 

Úgy véljük, hasznosabb lesz, ha az általánosságok helyeit a 
mi vetési módszereinket adjuk közre. 

Minthogy süllyesztési lehetőségünk van (az üvegház aszta
lán), vetésre cseréptálat használunk. Megtisztítjuk az előző 
évben esetleg rajta maradt szennyeződésektől, és néhány 
percig forró vízben tartjuk. Vetésünk közege tisztára mosott, 
átfőzött kvarchomok. Cseréptálunk mélysége 6—7 cm. A tál 
fenekén levő lyukakat - melyeken a fölösleges víz kifolyik — 
kaviccsal vagy cserépdarabbal lefedjük, majd az edényt meg
töltjük az előkészített kvarchomokkal. Az edény pereme és a 
homok felszíne között 1—1,5 cm szintkülönbség maradjon. 
A magok összekeveredését élére állított üveg- vagy műanyag 
csíkokból kialakított kis rekeszekkel akadályozzuk meg. 
Természetesen a csíkokat is fertőtlenítjük. Ezután füzelünk
ben vázlatot készítünk a iáiban kialakított rekeszrendszer
ről. Az elkészített tálal beönlözzük valamely szerves gomba
ölő szer oldalával. A következő lépés, hogy egy-egy faj mag
vait egymáshoz közel a talaj felszínére szórjuk, s ezt a készí
tett vázlatra azonnal feljegyezzük. A műveletet addig folytal
juk , míg a magok el nem fogynak. A rekeszekben levő magokat 
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nem lakarjuk földdel, csak benyomkodjuk egy ceruza kihegye-
zellen, lapos végével. Közben ügyeljünk arra, hogy ujjainkkal 
vagy a benyomkodásra használt eszközzel ne vigyük át a 
magvakat egyik rekeszből a másikba. Ezzel kész is a magvetés. 
Vetőedényünket ezután üveglappal vagy átlátszó műanyag 
fóliával lefedjük. 

A továbbiakban vigyázzunk arra, hogy ki ne száradjon a 
vetés, mert ez a csírázó magvak pusztulását okozhatja. 
A kelés megindulása után csökkenthetjük a nedvességet, 
de a talajt most se hagyjuk kiszáradni. Ha módunkban áll, 
naponta többször is permetc /zünk. A szellőztetésről sem 
szabad megfeledkeznünk, ennek mértéke mindig a környezet 
hőmérsékletétől függ. A legkedvezőbb csirázási hőmérséklet 
tapasztalataink szerint 20 C körül van. Mivel a magokat 
kvarchoniokba velettük, a kis növények áttüzdeléséig a vetést 
4 - 5 naponként l ,5"„-os tápoldaltal nedvesítjük (erre a célra 
különféle készen kapha tó tápsók oldatai is alkalmasak). 

Sok gyűjtő azon a véleményen van, hogy vetését inkább 
alulról, felszívatással (az edényt vízbe állítva) nedvesíti. Ez 
esetben sajnos, bármilyen védekezést is alkalmaz, a talaj 
felszínén egy megkeményedő és algásodó réteg keletkezik. 
.A talajoldat alulról felfelé áramlik, s ennek következtében 
alakul ki a talaj felszínén ez a nemkívánatos kéreg. Óvatos , 
felülről kapott nedvesítés esetén a kérgesedés elmarad. 

Minden gondosság ellenére is felléphet a magvetésben gom
ba-vagy algafertőzés. Ezek ellen habozás nélkül védekezzünk. 
(Nem lehel eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a 
magvetés á l landó figyelése; nagyon igaz az a régi mondás , 
hogy „a gazda szeme hizlalja a jószágot" . ) Gombafer tőzés 
esetén a már említett szerves gombaölő szerek oldatával 
fertőtlenítsünk. Ha a fertőzés olyan erős, hogy ez sem hasz
nál, a növényeket ál kell tűzdelni a gombaölő szer oldatával 
előzetesen áti tatott friss talajba. Ha algaferlőzésünk van, eset
leg segít a ká l iumpermanganát gyenge (halvány rózsaszín) 
oldatának alkalmazása, de mindenesetre biztosabb az azonnali 
áttűzdelés. 

.'\z év második felében, a fejlődés második, őszi időszakára 
esetleg megismételjük az áttűzdelést , ez kb. szeptemberre esik. 
Ennél az áttűzdelésnél már egy évvel előre gondolkozzunk. 
Ültessük növényeinket olyan távolságra, hogy az elkövetkező, 
fokozott mérvű növekedés ne kényszeritsen felesleges á t tűzde-
lésre. 
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Bánásmód kis kaktuszainkkal 

A kikelt növények természetesen már kezdettől fogva kívánják 
a sok fényt és levegőt. Magoncainknak nyi'ijtsunk már néhány 
napos korukban is elegendő világosságot, állítsuk olyan helyre 
őket, ahol a leghosszabb ideig kaphatják a napfényt. Szellőzé
sükről is gondoskodjunk a vetőedényt letakaró üveg vagy 
fólia megemelésével. Éjszakára pedig jobban takarjuk k i őket. 
hogy kellő hőmérsékleti különbség alakulhasson k i a nappalok 
és az éjszakák között . Ez a hőingadozás egészséges növekedé
sükhöz feltétlenül szükséges. 

Ha magoncaink elérték a kellő nagyságot, elérkezett a 
tűzdelés ideje. Ennek legmegfelelőbb ideje akkor van. amikor 
az első néhány kis tövis már megjelent Új helyükön növé
nycinknek már . .erősebb", t ápanyagokat kellő mértékben 
ta r ta lmazó földkeveréket adjuk. Az alkalma/ott földkeverék 
már megegyezhet nagyobb növényeink talajával. Az át tűzde-
lésre szükség van. Hallottunk már ennek ellenkezőjét hirdető 
elméletet is. Lehet, hogy ahol a gyűjtő korlátlan mennyi
ségben, pénzt nem kímélve, megveheti a kívánt magot, 
az megengedhető. M i azonban nem követjük ezt a példát, 
mert nekünk minden egyes mag külön érték. Határozot tan 
állítjuk: a tűzdelés a mi körülményeink között a fiatal nö 
vények felneveléséhez elengedhetetlen. A megfigyelésünk az, 
hogy az áttűzdelt májusi magoncok azonos körülmények kö
zött szeptemberié a fészekben hagyott lestvéreiknek három
négyszeresére növekednek. 

Nézzük meg a használt talajt kissé közelebbről. ír tunk 
arról , hogy növényeink élőhelyükön általában kissé savanyú 
kémhatású talajokban élnek. Amikor földkeverék készítéséhez 
kezdünk, ezt figyelembe kell vennünk. Első kérdésünk tehát, 
hogy melyek azok az anyagok, amelyek savanyú kémhatásúak? 

A felhasználandó ( i l l . felhasználható) alkotórészeket két 
csoportra oszthatjuk: ásványi eredetűekre és szerves anyagot 
ta r ta lmazókra . Földkeverékünk szerves anyagot tar ta lmazó 
összetevői a különféle lombtöhlck cs komposztok. titif;yiijí'le-
sí'f.'ek. Ásványi adalékanyagok a különféle közelzúzalékok. 
folyami kavics, i l l . homok. af;yaf;. lösz. ti'clatörmclék. A lomb
földek közül kaktuszföld készítéséhez legalkalmasabb a biikk-
lomhfölíl. Ezt magunk is gyűjthetjük bükkcrdőben úgy, hogy a 
legfelső, frissen hullott lombból képződött avart eltávolítjuk, s 
alóla lehetőleg egyöntetűen sötét színűre érett lombföldet 
szedünk. Az így gyűjtött földet bekeverés előtt i—5 mm lyuk-
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böségű szitán rostáljul< át , ezzel megtisztítjuk a nagyobb kő
törmelékektől s a még nem eléggé elbomlott ág- és levél-
maradványoktól . 

A szervestrágyafélék közül köztudomásúan legjobb össze
tételű a teljesen földdé érett (vagyis több éves) iiuirhatvágya. 
Kellő mennyiségű káliumot és foszfort tartalmaz, ugyanakkor 
nitrogéntartalma kevesebb, mint a többi trágyáké. Az alacso
nyabb ni trogéntar talom különösen a tárgyalt kaktuszoknál 
lényeges, mivel ezek a növények nitrogén-túladagolás esetén 
hajlamosak a sarjak fokozott nevelésére, ez pedig a virágzást 
hátráltatja. A marhatrágyának is. de különösen a bükklomb-
földnck változó lehet a pH-értéke. A lombföld pH-ja például 
attól függően alakul, hogy milyen altalajról gyűjtöttük. Meszes 
altalajról származó bükklombföld sokszor alig mutat 7 alatti 
pH-értéket (vagyis savanyú kémhatást) . Mivel az ásványi 
adalékanyagok a keverék savanyúságát csak kismértékben 
változtatják, jogos lehet a kérdés: milyen anyaggal állíthatjuk 
be a kívánt pH-értéket. Szándékosan hagytuk ezt az igen 
fontos anyagot utolsónak. Kertészeti kul túrákban jelentős 
szerepet játszó keverékanyag a mészmentes tözet;. Erről a 
nagyon hasznos anyagról hosszú időn át úgy beszéltünk, mint 
a német és más nyugati kertészek kiváltságáról. Ma már köz
tudott, hogy hazánkban is van savanyú tőzeg, méghozzá igen 
kiváló. Beszerzése nem lehetetlen, annak ellenére, hogy expor
táljuk is. Sopron környékén, Osliban termelik és tisztítják. 
A Győr-Sopron megyei Talajerőgazdálkodási Vállalat forgal
mazza. Világos okker szinű, szennyeződésektől mentes, pH-
értéke4,5—5,3 közölt mozog. Rostos szerkezetű. Felhasználása 
előtt nem túl f inom, 2—3 mm lyukböségű szitán dörzsöljük át. 
A mészmentes tőzeg felhasználásával a talajnak nemcsak 
pH-értéke változik a kívánatos irányban és mértékben. Jó 
vízfelvevő és vízmegtartó képessége következtében a talaj 
vízgazdálkodását is jelentősen javítja, a gyökerek fejlődését 
segítő levegős talajszerkezetet is biztosítja. 

Az ásványi eredetű adalékanyagok használatával talajunk 
kellőképpen morzsalékos, vizet jól áteresztő, nem tömörödő 
szerkezetűvé válik. 

Minthogy már ismertettük a földkeverék összeállításához 
használt anyagokat, és néhány szóval tájékoztatást adtunk 
arról, mi a szerepük a földkeverékben, helyesnek tartjuk, ha a 
földkeverék elkészítésének egy példáját leírjuk. Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy ajánlatos a keveréket felhasználás előtt 
néhány hónappal (lehetőleg az előző év őszén) elkészíteni. 
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hogy jól összeérhessen. Ne kelljen a beiilteiett növénynek az 
összeérést a talajban megvárni, mert igy nem érjük el azt az 
egészségcsen gyors fejlődést, amelyet érett talaj felhasználásá
val kapunk. 

Kezdjük tehát a keverést. Vegyünk egy rész átroslált , érett 
bükklombföldct , egy rész átroslált , földdé érett marhatrágyát , 
s egy rész lazilóanyagol (jeleneseiben durva szemű, mosott fo
lyamihomokot) . Ehhez legyünk hozzá kevés felszíni agyagot, és 
kevés faszenet. Ezeket az anyagokat jól keverjük össze. Az így 
kapott keverék mennyiségének megfelelően kb. 10 20",,, ros
tán áldörzsölt , mészmentes tőzeget is adagolunk, végül ismé
telten jól összekeverjük. Ez a keverék összeérés után kissé 
savanyú, pH-értéke kb. 5—6 körüli lesz. 

Talajunk pH-értékének mérésére, ellenőrzésére vegyszerüzle-
tekbcn kapha tó , összehasonlító színskálával ellátott indi-
káiorpapir t használhatunk. Az előzőekben leírt keverék igényes 
gyűjtőknek való, akik a j ó eredmény érdekében nem sajnálják 
d többle tmunkái . 

Azok a gyűjtők, akiknek nincs lehetőségük és idejük 
ilyen keverék összeállításához, nyugodtan használhatnak jó 
vízáteresztő (zúzalékkal, a p r ó kaviccsal kevert) kertiföldel. 
Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a növények gya
koribb átültetéséről, mert — mini cmlítellük - nem teljesen 
megfelelő talajban a növények gyökérzete rosszabbul fejlődik, 
esetleg romlik is, ez pedig idővel növényeink pusztulásához 
vezethet. 

Az ismertetett keverékben növényeinkel átültetés nélkül 
akár évekig is eltarthatjuk, ha ügyelünk arra, hogy az öntöző
vízzel ne csökkenjen jelentősen a talaj savanyúsági foka. 
Éppen ezért — különösen Budapesten és környékén, valamint 
az erősen meszes altalajú vidékeken lehetőleg kerülni kell a 
vezetéki vagy természetes vizek közvetlen felhaszrálását. 
Az öntözővíz mész- és magnéziumtartalma, valamint talajunk 
kémiai szerkezete szoros kölcsönhatásban vannak. Bármilyen 
gondosan is állítottuk be talajunk pH-értékét. a meszes, ke
mény öntözővíz és a gyakori öntözések hatására talajunk 
kedvező adottságai rövid idő alatt megváltoznak. A mész 
ál landó bevitele lúgos irányban emeli a pH-értéket , 7-C3 pH-
értéknél pedig már kimondottan káros szintet értünk ei. 
Ilyenkor ismételt átültetés is indokolt lehet. 

Az esővíz használatával lassíthatjuk a lúgosodási folyamatot, 
de ha ez nem lehetséges, különböző savak hig. pH 5 körüli 
értékű oldatának alkalmazása kielégítő lehet. Ilyen célra 
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szóba jöhetnek a salétromsav, foszforsav, oxálsav és a citrom
sav. Ezek a savak, i l l . ezeknek hig oldatai — igaz, csak kis
mértékben — javítják talajunk ásványianyag-tartalmát is. 

Mint már említettük, az öntözővíz mész- és magnéziumtar
talma és a talaj pH-értéke szoros összefüggésben vannak. 
A szükséges öntözések számát azonban meghatározza a nö
vények tartására használt edények anyaga is. 

Az utóbbi években számtalan vita kerekedett arról , hogy mi
lyen edényekben is tartsuk kaktuszainkat. Ilyenkor két pártra 
szakadt a kaktuszgyűjtők népes tábora . Az egyik csoport 
— aki az újat vélte hirdetni — arra esküdöt t , hogy kizárólag 
a bádog és a műanyag az igazi, a megfelelő. A másik csoport 
körömszakadtáig védte a hagyományos, porózus anyagú 
(cserép-) edényeket. Hol van ezek után az igazság? A válasz 
nem meglepő: középen. Akkor , ha a gyűjtőnek lehetősége van 
az edény talajba süllyesztésére, a legjobb fejlődést a porózus 
anyagú (cserép-) edényben kapja. Ha azonban ez lehetetlen, 
a cserépben való tartás valóban hátrányos, s ez esetben olyan 
anyagú tálak, dobozok alkalmazása szükséges, amelyek a 
külső felmelegedés következtében nem párologtatnak erőseb
ben; ilyen pl. a bádog, műanyag stb. Edényeink helyes meg
választásával tehát elkerülhetjük az öntözések számának káros 
növelését és ezen keresztül földkeverékünk idő előtti romlását. 
Ezzel fölösleges átültetést, szükségtelen többle tmunkát takarí
tunk meg. 

A földkeverék, valamint az edények bemutatása után kap
csolódhatunk a magvetési rész utolsó soraihoz; az őszi, máso
dik tűzdelés elvégzése ulán már magoncokról beszéltünk. 
A magonc számára használt földkeverék azonos lehet az elő
zőekben leírt összelélelü földdel, s itt jutunk el gondozási , 
ápolási munkánk második szakaszához, a kész növények, 
sarjnövények neveléséhez. A kétirányú tenyésztési vonal, a 
kétféle indulás i l l kapcsolódik össze. 

Ekkor már kis kaktuszaink vannak, feladatunk felnevelni 
őket, és a j ó vagy kevésbé j ó munka juta lmaként különféle 
mértékben gyönyörködhetünk fejlődésükben, majd virágzá
sukban. 

Ha elkészítettük a megfelelő földkeveréket, és kiválasztottuk 
az adottságainknak legmegfelelőbb edényt, majd az edény al
ján a fölösleges öntözővíz elvezetéséhez szükséges nyílást 
cserépdarabbal vagy kaviccsal befedtük, megtöltjük az edényt 
földdel. A megtöltéskor földünket ne nyomkodjuk nagyon 
erősen össze, a későbbiekben ugyanis megtömörödik. Ügyel-
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jünk azonban arra, hogy az edény széleinél kellőképpen 
tömörítsük a talajt. 

A beültetéshez nem alkalmas sem a túlságosan száraz, sem a 
túlságosan nedves földkeverék. Első esetben a gyökerek számá
ra szükséges mélyedést nem tudjuk a talaj összefolyása miatt 
elkészíteni. A túl nedves talaj pedig a sérült gyökerű növény 
elpusztulását is okozhatja. Saját gyakorlatunkban még apró 
magoncok ültetésekor is egy-két napos szünetel tartunk a 
növény kivétele és új helyére való beültetése között . A na
gyobb növények dús gyökérzete zavarja az átültetést, vegyük 
nyugodtan az ollót, vágjuk le a fölöslegesnek vélt gyökértöbble
tet, s csak ezután ültessük el őket (természetesen kellő szárítás 
után). Helyes a gyökerek megkurtí tása azért is, mert a gyökér 
erőltetett elhelyezésekor sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy 
néhány gyökerecske fel-, i l l . visszahajlik. Emiatt a későbbiek 
során növényünk nem fejlődik, éppen csak éldegél, vagy 
rosszabb esetben zsugorodik. Végül elszánjuk magunkat, k i 
ütjük a cserépből, s gondos nézelődés után megleljük a felfelé 
hajlott gyökereket. E néhány rosszul elhelyezett gyökér okozta 
a növény visszamaradását. Vágjuk le most ezeket a gyökere
ket! Az újabb beültetéskor pedig gondosan ügyeljünk arra, 
hogy ez meg ne ismétlődhessék. Rövid idő elteltével örömmel 
szemléljük majd kigömbölyödő, egészséges fejlődésnek induló 
növényünket . 

Kifejlett kaktuszaink gondozása 

A következő kérdés, hogy az immár kifejlett kaktuszoknak 
hogyan biztosíthatjuk a legjobb körülményeket azon a helyen, 
amelyet adottságaink megengednek (feleségünk, férjünk vagy 
éppenséggel a házfelügyelő kijelöltek) kaktusznevelés céljára. 

A Lobiviae-csoportba tar tozó törpe kaktuszok elhelyezésé
nek módja jelentősen befolyásolja a nevelési, i l l . tenyésztési 
eredményeket. Mint már említettük, hazájukból magukkal 
hozták a napfény, a friss levegő és a viszonylag nagy hőmér
sékleti ingadozások szeretetét, i l l . igényét. Ezeket a környezeti 
feltételeket kell a lehetőség szerint biztosítani számukra. 
Az elhelyezési módok igen különfélék, hiszen üvegházban, 
üvegszekrényben, fólia alatt vagy szabadon kiültetve is tart
hatjuk őket . 

Elsőnek szóljunk az üvegházi kultúra tennivalóiról. Üveg
házban növényeink télen-nyáron mozdítat lanul egy helyen 
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vannak. Vegyük figyelembe a nagy fényigényt s a virágzáshoz 
feltétlenül szükséges alacsony téli hőmérsékletet. Ilyen meg
gondolások alapján az üvegház leghüvösebb, a fűtéstől leg
távolabb eső helyén, a déli oldalon, lehetőleg az üveghez 
közel helyezzük el őket . Ha viszont gyűjteményünket télen 
és nyáron más-más helyen nyáron szabadban, üveg vagy 
fólia védelmében, télen lakásunk hűvös szobájában vagy elő
szobájában — tartjuk, nem szabad megfeledkeznünk arról , 
hogy a lakás téli fényszegény körülményei után tavasszal k i 
kerülő, napsütést már bőven kapó növényeinket áriiyékol/iik. 
Az árnyckolási lehetőségek különfélék. Az üvegfelületeket be
kenhetjük hig mésztejjel. Kisebb gyűjtemények védelme se-
lyenipapir-árnyékolással is megoldható. Nagy üvegfelületek 
árnyékolására igen jól a lkalmazható az építkezéseknél hasz
nált, ún. , , s tukatur-nád". 

Ezek után felvetődhet a kérdés, vajon miért nem beszélünk 
az állandó helyen üvegházban— tartott növények árnyéko
lásáról. Az üvegházban tartott növények tavasszal fokozatosan 
kapják az egyre több napsütést, igy megszokják a fénymennyi
ség növekedését, s elkerülik a megperzselődést. Az árnyékolás 
különösen fontos olyan gyűjtemények esetében, amelyek sötét 
helyen, pl. száraz pincében, előszobában vagy egyéb ha
sonló helyen teleltek. A sötétben teleltetett növények bőrét 
kihelyezésük után viszonylag kevesebb napfény is megpörköl
heti. A fólia alá kihelyezett növényeket is árnyékolni kell, 
mert a (különösen az új) fólia nem szűri a sugárzást annyira 
— bár sokan úgy vélik —, hogy egymaga védelmet biztositana 
a perzselődés ellen. 

A későbbiekben azután (egy-két hét múlva) az árnyékolás 
fokozatos megszüntetésével szoktassuk hozzá növényeinket a 
közvetlen napsugárzáshoz. Bármennyire szeretik is azonban a 
napfényt, nyáron, a déli ó rákban esetleg enyhe árnyékolást 
adhatunk. Vajon miér t? A kaktuszok életének periódusait f i 
gyelve látható a pihenési és fejlődési időszakok szabályos válta
kozása. Két fejlődési időszakot figyelhetünk meg; az egyik 
kora tavasztól június végéig, július első feléig, a másik szeptem
ber elejétől a mi körülményeink között kb. október végéig 
tart. Fő pihenési időszakuk a fényszegény téli hónapokra 
esik, egy rövidebb nyugalmi időszak figyelhető meg azonban 
július elejétől szeptember elejéig is. A nyári pihenési időszak
ban a növények anyagcsere-folyamatai is csökkennek. Egy
részről az életfolyamatok lassúbbodása, másrészről a napfény 
mennyiségének növekedése indokolhatja a nyári pihenési 
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időszakban a kevesebb öntözést, s az esetleg szükséges árnyé
kolást is. 

A megperzselt kaktuszok növekedésük során legtöbbször 
lenövik a károsodott részeket. Ez a regenerálódás azonban 
csak akkor lehetséges, ha az épségben maradi felület elegendő 
az asszimilációhoz és a légzési folyamatokhoz. Ha a növény 
nagy felületen ég meg. akkor sajnos minden valószínűség 
szerint elpusztul. 

Az ápolásról eddig leírtak általában vonatkozta thatók a 
legtöbb dél-amerikai származású kaktuszra. 

Most pedig nézzünk meg néhány — a tárgyalt növényekre 
vonatkozó — sajátos gondozási teendőt. Kezdjük az ősszel, a 
tenyészidő végén. A sorrend szokatlan, de indokolt, hiszen a 
következő évi dús virágzási már az előző év őszén kell elő
készítenünk. Az imént említettük a második fejlődési szakaszt, 
amely szeptember elejétől mintegy október végéig tart. Ősszel 
az öntözővíz fokozatos megvonásával készítjük fel növényein
ket a téli pihenési időszakra. Ha az öntözési idény vége felé 
néhány alkalommal az öntözővízzel káliumot és foszfort jutta
tunk nekik, a következő évi virágzókészséget jeleniösen 
növelhetjük. 

A növényeket öntözésük beszüntetése után hűvös: 6—8 C fo
kos hőmérsékleten teleltetjük. Ezután már nincs is a tavaszi 
fejlődési szakasz kezdetéig különösebb tennivalónk. Hangsú
lyozni kívánjuk, hogy az említett hőmérséklet a tenyészidőszak 
alatt helyesen gondozott növényeket nemhogy nem károsítja, 
de egyenesen hasznukra is van. Azt is tapasztaltuk, hogy a 
rövid ideig tar tó néhány fokos fagypont alatti hőmérséklet 
nem ártott nekik. Olyaii gyűjtemények tcleltetésére azonban, 
ahol észak-amerikai gömbkaktuszok is (Ferocactus, Echino-
cactus. Echnifossulocaclus stb.) vannak, 6 8 C fokos hő
mérséklet túl alacsony, mert e növények — különösen ha nem 
egészen száraz a talaj — ilyen hőmérsékleten már károsodnak. 
Megjegyezzük még azt is, hogy a szárazon tartott ( i l l . szárazon 
telelésre \ i t t ) kaktuszok hidegtűrőbbek. mint a nedvesebb 
körülmények között tartott társaik (a tömött , sűrű szövetek 
mindig hidegtűrőbbek. mint a laza. nedvdús szövetek). 

A külföldi irodalomban olyan megfigyeléseket is olvastunk, 
hogy a hidegágyban teleltetett Rebutia-félék — természetesen 
erős takarással a telet jól elviselték, s tavasszal fokozatosan 
szoktatva meleghez a pusztulási százalék csekély volt. 

Tavasszal az élet megindulását mutatja növényeink lenyész-
csúcsának bchúzódása és megzöldülése. Az élet további jelei a 
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látható bimbókezdemények. A bimbók megjelenési helye, 
helyzete, nemzetségekre jellemző. A Rebutiák bimbói a nö
vény alsó tövispárnáin, az Aylosterák, Mediolobiviák és Sul
corebutiák bimbói pedig mintegy a növény közepe táján, i l l . 
ez alatt jelennek meg, a nemzetség jellege szerint csupa
szon, gyapjasán vagy gyapjasán és sörtésen. 

Már látjuk növényeinken az élet egyre feltűnőbb jeleit. 
A hőmérséklet is lassanként emelkedik. Egyre több a napfény, s 
kezünk önkéntelenül nyúl az öntözőedény felé. Álljunk azon
ban meg. A Rebutiák idő előtti megöntözése a bimbókezde-
niények visszahúzódását okozhatja. Rebutiáinkat csak akkor 
juttassuk nedvességhez, ha bimbóik már néhány millimétere
sek. Nem hisszük, hogy ebben az időszakban még néhány 
napos szárazon tartás a többi nemzetségek képviselőit károsí
taná. (Ezekre nézve azonban nem hallottunk, és nem is tapasz
taltunk ilyen, öntözés okozta bimbóvisszahúzódást.) A ké
sőbbiekben viszont az öntözés elégtelen volta a már fejlettebb 
bimbók lehullásához vezethet. Vigyáznunk kell tavasszal arra 
is, hogy olyan időszakban öntözzünk, amikor a növényekről 
a VÍZ éjszakára még leszáradhat. Különösen ügyeljünk erre a 
gyapjas bimbójú növények esetében. A pangó víz, s a kora 
tavaszi, még ugyancsak hideg éjszakák könnyen a bimbók 
rothadását eredményezhetik. 

Itt hívjuk fel a figyelmet egy érdekes jelenségre, melyet 
eddig csak Rebutiáknál és Mediolobiviáknál tapasztaltunk. 
Néhány milliméteres bimbók nem megfelelő körülmények 
között (pl . nedves, hűvös időszak bekövetkezésére) sarjjá 
alakulhatnak át , vagyis a virágrügy hajtórüggyé válik. Lát
tuk viszont már ennek az ellenkezőjét is: a Rebutia violaciflora 
apró sarjának közepén megjelent a bimbó. Ekkor a hajtó-
rügy alakult át virágrüggyé. 

Ha nem követtünk el különösebb hibát, növényeink az 
üvegházban tartás mellett március végétől május közepéig 
sorjában, dúsan virágzanak. Egy-egy virág élet tartama leg
többször mintegy há rom nap. Megtermékenyítésüket fajok
tól függően vagy segíteni kell (másik, magról nevelt növény 
virágporával), vagy önmegtermékenyülők. A magok beérési 
időszaka június közepén — végén van. A termések fajokra jel
lemző módon mutatják a beérést. 

A beérett magok szüretelése utáni esetleges tennivalónk 
az arra rászoruló növények átültetése. Erre a célra az előzőnél 
egy-két centiméterrel nagyobb átmérőjű edényt használunk, 
i l l . a ládában nagyobb helyet biztosítunk a növénynek. A feles-
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legesnek ítélt gyökérzetet levágjuk. Néhány napos beszárítás 
u tán növényeinket friss talajba ültetjük, gondosan ügyelve 
arra, hogy visszahajló gyökér ne legyen. A visszavágás a 
gyökérzetet elágazásra serkenti, és a dús gyökérzet jobb növe
kedést biztosít. 

Itt említjük meg, hogy erősen nitrogéndús talajban kaktu
szaink a kívántnál gyorsabban növekednek, így szöveteik 
lazák lesznek. A laza szerkezetű növény pedig sokkal érzéke
nyebb a betegségekre s a környezet más megpróbáltatásaira, 
pl. a teleltetésre is. A túlzott nitrogénbőség ezenkívül fokozott 
sarjképződést és gyengébb virágzást eredményez. 

Nem beszéltünk még a Fraileák és Blossfeldiák gondozásáról. 
E két nemzetség növényeinek gondozása a gyűjtő számára nem 
jelent különösebb feladatot. Ők is a kissé savanyú talajt kí
vánják. A Blossfeldiákat a mi körülményeink között csak 
oltva tudjuk megtartani. (Az oltásról szóló részben ezzel még 
részletesebben foglalkozunk.) Az a tény, hogy oltványként 
neveljük őket, megszüntet minden más különleges nehézséget. 
A jól kiválasztott alany elvégzi helyettünk a munkát , nekünk 
csak arra kell vigyázni, hogy kárlevő vagy kórokozó ne pusz
títsa el az alanyi, ne legye tönkre a felöltött nemes részt. 
A Blossfeldiákról azt sem felesleges tudni, hogy a takácsaikák 
előszeretettel vendégeskednek rajtuk, s szívogatásuk nemegy
szer okozta már a ritkán látott ap ró kaktusz pusztulását. 

A Fraileákkal kapcsolatban azonban nem kell ilyen egy
értelmű ál láspontra helyezkednünk. A fajok nagyobb része 
szép, egészséges csoportokat alkotva, jól növekedik és fejlő
dik a már többször említett kissé savanyú talajban. Vannak 
azonban közöttük is olyan fajok, amelyeket ajánlatos olt
ványként nevelni, azért, mert gyökérzetük vagy kényes, vagy 
pedig mert saját gyökéren nevelve nagyon lassan növekednek. 
Oltványként j ó nevelni pl. a Frailea cataphractát és a casta-
neát, valamint azokat az újonnan felfedezett fajokat, amelyek
nek elszaporítása és elterjesztése gazdagíthatná a magyar 
kaktuszgyűjteményeket. 

Még egy tennivalót említünk meg: a Fraileák virágjuk kinyi
tása nélkül is teremnek csíraképes magot. Mégis, ha a virág 
kinyílását észrevesszük — mert éppen otthon vagyunk —, 
a termékenyítést végezzük el magunk, akár saját virágporával, 
akár pedig más növényegyed porával. Arra a kérdésre, hogy 
mikor nyitja k i a virágát egy Frailea és mikor nem, jelenlegi 
ismereteink mellett nem tudunk egyértelműen válaszolni. Fel
tételezhető, hogy a fénymennyiség, a megvilágítási idő. a hő-
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mérséklet és a levegő pára tar ta lmának szerencsés, kedvező 
találkozása okozza a virág kinyílását. 

Mint érdekességet, itt említjük még meg, hogy a magról ve
tett Fraileák legtöbbször egyenetlenül fejlődnek. A vetés 
évében jól növekednek, év végére sok más kaktusznál nagyob
bak lesznek. A következő évben azután megtorpannak. Ez a 
megtorpanás hosszabb ideig is eltarthat. Ezalatt növényeink 
energiájukat gyökerük fejlesztésére fordítják. A kis ka ró 
gyökér kialakulása után ismét viszonylag gyorsabban növe
kednek tovább. 

Eddig még nem beszéltünk az öntözés mikéntjéről. Minthogy 
minden bemutatott növényünk nem lúgos talajok lakója, arra 
kell törekednünk, hogy talajunk pH-értékét megtartsuk, i l l . 
lúgosodását késleltessük. Erre a legegyszerűbb lehetőség az 
esővíz összegyűjtése és felhasználása az öntözésre. Ez azonban 
nem mindenhol valósitható meg. A vízvezetéki vizet a már em
iitett különféle savak felhasználásával savanyithatjuk. A sava
kat csak egészen kis mennyiségben adagoljuk. Azután az ön tö 
zővíz pH-értékéröl indikátorpapírral győződjünk meg. A kí
vánatos pH-érték 5.5—6.5 között van. 

Ha növényeink erőteljes növekedését tapasztaljuk, akkor az 
öntözések gyakoriságát és bőségességét fokozhatjuk. A gyakori
ságot mindig a fény- és hőviszonyok határozzák meg. Magá
tól ér tetődően, nagyobb melegben többször kell ön töznünk. 
. \ fejlődési időszakokban tartsuk a talajt mindig kissé nedve
sen (de sohasem sárosan). Ha az éjszakai hőmérséklet már 
elég magas (15 C° körül), célszerű a késő délutáni , i l l . esti 
órákban öntözni . Ha viszont hűvösebbek az éjszakák, olyan 
időpontban kell öntözni , hogy növényeink éjszakára meg
száradjanak. 

Az öntözést a nyári pihenöidőszakban nem szüntetjük meg 
teljesen, de csökkentjük. 

Néhány mondatot még a permetezésekről. Vitathatatlan, 
hogy hasznos és bizonyos körülmények között szükséges a 
permetezés. Itt nem az üvegházi kultúrára gondolunk. Üveg
házban helyesebb a padlózat fellocsolása, így is elérjük a 
levegő kívánt páratar ta lmát . Az esti öntözés és az azt követő 
párolgás is szükségtelenné teszi a permetezést. A növények 
permetezése elkerülhetetlenül a tövisek kifehéredéséhez vezet. 
Nemcsak mészlerakódás miatt, hanem azért is, mert a felvett 
víztől a tövisek anyaga fellemezesedik, és olyan látszatot kelt, 
mintha mészlerakódásos lenne. Sajnos üvegszekrényes és 
más hasonló tartási módoknál a permetezés nem kerülhető el. 
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ami miatt az emiitett esztétikai károsodással számolnunk 
kell. 

Gyakran tesznek fel kérdéseket a látogattSk egy-egy szép 
gyűjtemény gazdáinak. Mivel és hányszor öntöz, milyen föld
keveréket használ, alkalmaz-e szerves és műtrágyát , és még 
sorolhatnánk hosszan a kérdéseket. 

Szeretnénk az ápolásról szóló részt azzal befeje/ni, hogy 
ál ta lános nevelési elvek vannak ugyan, ezekből mindenkinek 
saját magának kell kiválogatnia a neki megfclelőeket. Nincs és 
nem is lesz két teljesen azonos adottságokkal bíró gyűjtemény. 
Nem jelentheti k i senki, hogy az ő módszere csalhatatlan. 
Csak figyelmes, kedvvel végzett munka juttathat bárkit egész
séges, dúsan virágzó, időálló gyűjteményhez. 

Az oltás művelete 

Kaktuszaink szaporí tásának, felnevelésének és megtartásának 
egyik nagyon lényeges munkamódszere az oltás. A már ismert 
nemzetségeket figyelembe véve, külön kell bemutatnunk a 
Mediolobivia, Aylostera. Rebutia és Sulcorebutia fajok, vala
mint a Frailea és Blossfeldia fajok oltásával kapcsolatos tudni
valókat . 

Kezdjük az először említettekkel. Tudjuk, hogy a Rebutiák 
és közvetlen rokonaik neveléséhez nincs feltétlenül szükségünk 
az oltásra. Saját gyökerükön is kielégítően fejlődnek, az egyes 
fajok jellemző mértékben sarjadzanak. megfelelő tápanyag
tar talmú talajban pedig virágzásuk rendszeres és dús. Miért 
kell akkor mégis, náluk is az oltásról beszélni? Ismerünk 
közöttük olyan fajokat, amelyeknek sarjadzási kedve csak 
idősebb korban, sőt akkor is csak mérsékelten jelentkezik. 
Ha előrelátóan gondolunk egy-egy ilyen tulajdonságú pél
dány esetleges elpusztulására — s ez a leggondosabb kezelés 
esetén is bekövetkezhet —, máris megokolt lehet az oltás. 
Az sem új megállapítás, hogy a sarjról szaporított növények 
(a tárgyalt nemzetségek fajaira gondolunk itt) lassan gyöke
resednek. Virágzó növényt tehát gyökereztetett sarjról csak 
jelentős időveszteséggel kapunk. Oltsuk fel tehát a beszerzett 
sarjakat, növényeink fejlődése ennek folytán gyorsabb ütemű 
lesz, az oltott példány virágzási erélye pedig igen gyakran 
többszöröse a saját gyökéren nevelt növénynek. 

Ne felejtsük el azonban azt, hogy oltás (helyesebben olt
vány) esetén a lápanyagellátás fokozódásának kövelkezlébcn 
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növé.iyeink növekedése sokszor nem lesz egészen jellegzetes, 
hanem eltorzul. Torzuláson itt azt értjük, hogy a növény túl-
tápláltnak, ,,feHujtnak"" tűnik. Ezt csökkenthetjük, ha az 
eddig üvegházban, üveg alatt, zárt, párás és meleg helyen 
tartott növények helyét megváltoztatjuk. Sok levegőt, szára
zabb tartást, nagyobb kitettséget biztosítunk számukra . 

Más a helyzet a másik csopor tnál : a Fraileáknál és a 
Blossfeldiáknál. Az ..oltsunk vagy ne oltsunk" kérdésre a 
válasz itt egyértelműbb. Köztudomású, hogy mindkét nemzet
ség, de különösen a Frailcúk egy része (F. cataphracta, casta
nea) és a Blo.ssfclíliák saját gyökérzeten való nevelése még az 
igen nagy gyakorlattal bíró gyűjtök számára is sok nehézséget 
jelent. A Blossfeldiák esetében talán még azt a kijelentést is 
megkockáztatnánk, hogy a növények megtartása hosszabb 
időn át saját gyökéren szinte elképzelhetetlen. Mindkét nem
zetség fajainál azonban az oltás olyan segítséget jelent, amely 
sok bosszúságtól és eredménytelen munkátó l kíméli meg a 
gyűjtőt. A Fraileák közül legfeljebb csak az erősen sarjadzó 
fajok (F. colombiana és a hozzá hasonlók) oltása fölösleges. 

Ha elhatároztuk az oltást, következő kérdés, hogy mire 
oltsunk ? A kérdésre egyértelműen válaszolni a két csoport 
egyikénél sem lehet. Nem lehet azért sem, mert az alany fajá
nak megválasztását esetenként más és más igények és lehető
ségek szabják meg. Elsősorban csak arra olthatunk, ami az 
oltás idején a birtokunkban van, s fejlődésének intenzitása 
alkalmassá leszi alanynak. Alanyként növekedésben levő 
növényt válasszunk, s a gyökérnyak közelében megnyomva, a 
növény kemény legyen. Előre el kell döntenünk azt is, hogy 
alacsonyabb vagy magasabb oltási kívánunk-e készíteni. Ezt 
elsősorban esztétikai szempontok döntik el. Arra azonban fel
téllenül ügyeljünk, hogy az alany és a nemes fejlődési ál lapota 
megközelítőleg azonos legyen. Nem kaphatjuk a kívánt ered
ményt, s pusztuláshoz is vezethet, ha a nemes sokkal hamarabb 
kezd erőteljesen fejlődni, mint amilyen ütemben tápanyag
szükségletét az alany pótolni képes. 

Az alanyok talaja minden esetben igen jó minőségű, táp
anyagokban gazdag legyen, hiszen ha meggondoljuk, tulaj
donképpen két növény életben tartása a feladatuk. Ebből v i 
szont az a lehetőség is adódik , hogy az alany földjének táperejé
vel közvetve szabályozni tudjuk a nemes növekedési erélyét. 

Bár az alanyok kiválasztása a gyűjtő lehetőségeinek függ
vénye, mégis szeretnénk néhány, saját gyakorlatunkban fel
használt és bevált fajt megemlíteni. 

37 



Magas és középmagas alanyként j ó eredménnyel használ
ha tó a Cereus jamacaru és peruvianus, Trichocereus bridgesii. 
pachanoi, spachianus és volllanus. Alacsony alanynak kiválóan 
alkalmas az Echinopsisoknak minden faja, melyeknek leve elég
gé ragadós. Az Echinopsisokon levő oltványok azonban hideg 
helyen való teleltetésre nem alkalmasak, igen könnyen el
pusztulnak. 

Ide kívánkozik egy sokéves megfigyelésünk, melyet már 
több gyüjtö tapasztalata is a lá támasztot t : a Trichocereus 
schickendantzii nem jó alany. E növényre oltott törpe kaktu
szok— bár igen jól növekednek virágot vagy egyáltalán nem. 
vagy csak egyesével hoznak. Az Echnopsis alanyok a virágzó
képesség idejének elérését is megrövidítik. Esztétikai oka is 
lehet az Echinopsis a lkalmazásának, mert rövid idő alatt a 
feloltott rész az alanyt lenövi, s így az alany szinte eltűnik. 
Van viszont egy hát rányos tulajdonságuk: a téli. pihenési 
időszakban is megkívánják a mérsékelt öntözést. Nedvesség 
h iányában — éppen úgy, mint az Opuntia alanyok -— fonnya-
dásnak indulhatnak, s ez az elkövetkező tavasszal, ha nem 
vesszük észre idejében, a növény pusztulásához is vezethet. 

Az oltás az alany kiválasztásával kezdődik. Ha ez meg
történt , éles szerszámmal az edénynyalábgyürűre merőlege
sen, a kívánt magasságban átvágjuk a növényt. Gondosan 
ügyelni kell arra, hogy a tenyészcsúcsot teljesen kivágjuk, 
különösen akkor, ha egyrészt magasan, másrészt pedig olyan 
alanyra oltunk, melynek a csúcsa kissé bemélyedt. Az átvágott 
felületen tisztán kell látszani a gyűrű alakban elhelyezkedő 
edény nyaláboknak. Ha a tenyészcsúcsot nem vágjuk ki teljes 
egészében, a nemes alatt az alany csúcsa növekedni kezd. 
A csúcsi részén meginduló alany pedig letolja magáról a 
feloltott növénykét , és az oltást kezdhetjük elölről. Az átvágás 
után az alanyra helyezzük vissza a róla levágott csúcsi részt, 
hogy a metszlap gyors kiszáradását elkerüljük. Ezután a fel
ol tásra kerülő kaktuszunkat (a „nemest") alsó harmadánál 
vágjuk keresztbe, a „ v é d ő k u p a k " eltávolítása után pedig he
lyezzük az alanyra, majd rögzítsük. 

A rögzítés módja lehetőségeinktől függően sokféle lehet. 
Talán legjobban bevált eszköz a befőzéshez használt gumi
gyűrű. A rögzítés mindig olyan legyen, hogy a növények tör
vényszerű utólagos összehúzódását követni tudja, illetve a 
rögzítési erő csökkenése nélkül az alanyt és a nemest egymás
hoz szorítsa. Eddig még nem beszéltünk arról , hogy a két 
növény edénynyalábjai hogyan illeszkedjenek egymáshoz. 
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A legkedvezőbb esel lermészetesen az, amikor a két edény-
nyalábgyűrü átmérője közel azonos. A gyakorlatban viszont 
az oltások igen jól sikerülhetnek akkor is, ha a két növény 
edénynyalábgyürüjének átmérője egymástól jelentősen eltér. 
Ekkor azonban ügy helyezzük rá a nemest az alanyra, hogy az 
ne az alany közepén legyen, igy az edénynyalábok a gyűrű 
valamelyik részén feltétlenül érintkezni fognak, s oltásunk 
eredményes lesz. 

Nem említettük még, hogy néhány hetes magoncokat is 
sikerrel lehet oltani. Az ilyen oltások alanyai a Peireskiopsis 
fajok: közülük legismertebbek a P. spathulata és a P. velutina. 
Eredményes oltás esetén hihetetlen mértékű fejlődést érünk el. 
A Peireskiopsis azonban — az eddigi megfigyelések szerint — 
nem tekinthető végleges alanynak. A kívánt nagyság elérése 
után vagy előbb is, ha az oltvány törzsének fonnyadását ta
pasztaljuk, átoltással vagy meggyökereztetéssel kell biztosíta
nunk feloltott növényünk további életét. 

Összefoglalva az oltásról mondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy a Mediolobivia, Aylostera és Rebutia fajok többségé
nél nincs feltétlenül szükségünk az oltásra. A Frailea és Sulcore
butia fajoknál viszont ajánlatosnak tartjuk, a Blossfeldiáknál 
pedig elengedhetetlennek véljük az oltást. 
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Hogyan határozhatjuk meg a 
törpe kaktuszokat? 

Backeberg, Buxbaum Buining & 
Donald rendszere 

Már könyvünk elején is utaltunk arra, hogy az általunk kö
vetett Backeberg-féle rendszer nem kizárólagos, hanem a le
hetséges felfogások egyike. 

A kaktuszokkal foglalkozó botanikusok az utóbbi évtizedek
ben is többféle kaktuszrendszert szerkesztettek. Közülük két 
kimagasló egyéniség alkotott a kaktuszcsalád egészére k i 
terjedő rendszert, s publikálták is ezeket széles nyilvánosság 
előtt. Egyikük C. fíackcheiií. a hamburg—volksdorfi egye
tem nemrég elhunyt munkatársa , másik pedig F. fíii.xhauni. a 
grazi egyetem docense. 

A hazai kaktuszok között évek óta folyik a vita, hogy me
lyik rendszert tartsuk jobbnak, melyiket használjuk. Köny
vünkben mi C. Backeberg rendszerének legutoljára megjelent 
(1966) beosztását követjük, anélkül azonban, hogy ezt jobb
nak ta r tanánk F. Buxbaum rendszerénél. Backeberg rendszere 
ugyanis Magyarországon minden érdeklődő számára hozzá
férhető. 

Backeberg ,,Die Cactaceae" c. hatkötetes monográfiája 
(1958—1962), valamint ,,Das Kakteenlexikon" c. összefog
laló müve (1966) minden nagyobb könyvtárunkban és a 
magángyűjtők jelentős részénél megtalálható. 

Módunk van azonban itt a két rendszer főbb vonásait át
tekinteni és összehasonlítani. Buxbaum rendszerének nemzet
ségekig lemenő vázlatát megtalálhatjuk „Kakteen-Pfiege 
biologisch richtig" c. munkájában (második kiadás, 1962). 

Mindkét rendszerező megegyezik K. Schumann felosztásá
val, hogy a kaktuszok családját három, egymástól jól elkülö
níthető alcsaládra, a Peireskioideae, Opuntioideae és Cereoi
deae alcsaládokra lehet felosztani. A mi növényeinket a har-
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madik, a Cereoideae alcsalád tartalmazza. így mosf csak ezzel 
az alcsaláddal foglalkozunk. A kct rendszer át tekintése és 
összehasonlítása után ismertetjük a Rebutia-félék rendszerta
nának egy sajátos felfogását, melyet A. F. H . Buining és 
.1. D. Donald adlak közre a Svájci Kaktusz Társaság „Sukku-
lenienkunde" c. évkönyvében 1963-ban. 

Backeberg a Cereoideae alcsaládot két tribusra:a Hylocere-
eae és a Cereeae tribusokra osztja. Előbbiek epifita, félepifita 
vagy sziklalakó, kúszó-mászó kaktuszok, melyeknek lég
gyökereik vannak. Utóbbiak egy nemzetség kivételével talaj
lakók, léggyökereik nincsenek. 

Minket most a fán lakó kaktuszok nem érdekelnek, menjünk 
hát tovább a Cereeae tribus vonalán. Ezt a tribust Backeberg 
két semitribusra bontja t ovább : a Dél-Amerikában honos 
növényeket az Austroccreeae, az Észak-Amerikában élőket a 
Boreocereeae semitribusba sorolja. A dél-amerikai kaktuszok 
tovább bontva két subtribusban kapnak helyet: a cereoid nö-
vekedésüek az Austrocereinae, a cactoid — echinocactoid alka
túak az Austrocactinae subtribusban. 

A dél-amerikai „Cereusok" a továbbiakban hat csoport 
között oszlanak meg, ezek a következők: I . Pfeifferae, 2. M i -
lae, 3. Corryocerei, 4. Gymnanthocerei, 5. Loxanthocerei és 
6. Trichocerei. A dél-amerikai , ,gömbkaktuszok"" pedig két 
csoportban kapnak helyet: 1. Lobiviae, 2. Austroechinocacti. 

A mi növényeink Backeberg felosztása szerint az utolsó két 
csoportba tartoznak, ismerjük meg hát rokonsági körüket , a 
Backeberg által használt nomenklatúra szerint. 

Lobiviae csoport: 98. Acantholobivia, 99. Acanthocalycium, 
100. Lobivia, 101. Mediolobivia, 102. Aylostera, 103. Rebutia 
és 104. Sulcorebutia. 

Austroceliinocaeti csoport: 105. Austrocactus, 106. Pyrrho-
cactus, 107. Brasilicactus, 108. Paródia, 109. Wigginsia 
( = Malacocarpus), 110. Eriocactus, 111. Notocactus, 112. Frai
lea, 113. Blossfeldia, 114. Soehrensia, 115. Oroya, 116. Gymno-
calycium, 117. Brachycalycium, 118. Weingartia, 119. Neower-
dermannia, 120. Rodentiophila, 121. Neochilenia, 122. Horrido-
cactus, 123. Delaetia, 124. Reicheocactus, l25.Neoporteria, 126. 
Eriosyce, 127. Islaya, l28 .Pi locopiapoaés 129. Copiapoa. E cso
port 105—119. nemzetségei a „Keleti ágazato t" , a 120—129. 
nemzetségek pedig a „Csendes-óceáni ágaza to t " alkotják. 

Backeberg tehát az alcsaládokon belül a kaktuszfiemzetsége-
ket tribiisokba, semitribiisokba, stibtribiisokba, végül pedig 
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csoportokba sorolja. Amint látjuic, nemzetségeknek fogadja el 
a Mediolobiviát . Aylosterát, Rebutiát és Sulcorebutiát, vala
mint a Fraileát és Blossfeldiát. Rendszerében csoportosi-
tási alapként fogadja cl a földrajzi elterjedést (areát), valamint a 
növekedési formákat is. Ellenfelei támadják ezért, rendszerét 
nem tartják eléggé „filogenetikusnak". Tekintsük most át . 
hogyan osztályozta Backeberg 1959-ben (Die Cactaceae, 
111. kötet) az addig leirt Mediolobivia. Aylostera. Rebutia és 
Sulcorebutia fajokat és a fajokon belüli taxonokat. 

GENUS: MEDIOLOBIVIA 

Subgenus: Mediolobivia. Gömbölyded alkatú növények, bor
dáik ap ró szemölcsökre bomlottak, virágaik bibeszála min
dig szabadon áll. 

1. Mediolobivia aureiflora 
v á l t o z a l o k : \ a r . ulbisela . boedekcriana. rubL'IIil"li>ra. rubr i f lora , saroth-

ro idcs , duursmaiana 

2. Mediolobivia elegáns 
Subgenus: Pygmaclobivia. Többé-kevésbé hengeres testű 
növények, bordáik vonala még akkor is jól felismerhető, ha 
a bordák szemölcsökből állnak. A fajok egy részénél a virá
gok bibeszála a virágcsővel rövid szakaszon összenőtt. Ez 
utóbbi subgenus két sorozatra oszlik. 

/. .lorozat: Conoiilvae. Testük henger alakú, bordáik spi
rálisan lefutó sorokban álló szemölcsökre bomlottak, ezek 
a szemölcsök aprók . Testük vékony henger alakú, virágaik 
sárgák, bibeszáluk szabadon áll. 

3. Mediolobivia conoidea 
v á l t o / a l : \ a r . co luninar i s 

4. Mediolobivia schmiedcheniana 
v a l l o / a l o k : \ a r . c i n s l c i n i í . s l e ineckc i . k a r r e r i . rubriv ir idis 

2. sorozat: Pygwaeac. Testük inkább gömbölyded, csak 
idősebb korukban nyúlnak meg, dc ekkor sem lesznek 
olyan kifejezetten henger alakúak, mint az előző sorozat 
növényei. Szemölcsökből álló borádik jól felismerhetők. 
A fajok egy részének bibeszála szabadon áll, más fajoké 
összenőtt, virágaik színe többféle: sárga, narancs-, vörös 
és skarlátszínű lehet. 
5. Mediolobivia pygmaca 

\;illt>/at: \ a r . r i a \ i i v i r e n s 

6. Mediolobivia pectinaia 
v á l t o z a t o k ; var. ncoste intnanni i , orurcns i s . atrt>virens. digitifortnis 

7. Mediolobivia neopygmaea 
8. Mediolobivia haefneriana 
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9. Mediolobivia euanthema 
v á l t o z a l o k : var . ocu la ta . IViOii 

10. Mediolobivia costata 
11. Mediolobivia tuauxiana 
12. Mediolobivia cucaliptana 
13. Mediolobivia ritteri 

\ á l l o z a t : \ a r . p i l i l era 

14. Mediolobivia nigricans 
15. Mediolobivia brachyantha 
16. Mediolobivia auranitida 

v á l t o z a t o k : \ a r . g r a c í l i s . r i a \ i r i o r a 

GENUS: AYLOSTERA 

1. Aylostera fiebrigii 
2. Aylostera pseudodeminuta 

v á l t o z a t o k : var . a lbiscta . schutrtanniana. schne ider iana . grandif lora 

3. Aylostera kupperiana 
4. Aylostera steinmannii 
5. Aylostera pscudominuscula 
6. Aylostera dcminuta 
7. Aylostera spegazziniana 

v á l t o z a t : var . atrovir idis 

8. Aylostera spinosissima 

GENUS: REBUTIA 

Subgenus: Rebutia. Virágaik bibeszálai egészen szabadon 
állnak. Az ide tar tozó fajok három sorozatba oszthatók. 

/. sorozat: Miniisciilae. Viszonylag rövid töviseik soha 
sem egészen fehérek, hanem sárgásak vagy legalábbis 
piszkos-sárgásfehérek (de nem barnásak). A tövisek alatt 
a növény teste látszik, gazdagon sarjadzanak. Viráguk 
csak piros. 

1. Rebutia minuscuia 
2. Rebulia grandiflora 

2. sorozat: Seniles. Töviseik hosszabbak, sárgák, sárgás
fehérek vagy egészen fehérek (de nem barnásak). A tövi
sek a növényi jobban fedik, egyes esetekben a tövisek 
alól a növény teste ál sem látszik. Legtöbbnyire jól sar
jadzanak, virágaik különféle színűek. 

3. Rebutia chrysacantha 
v á l t o z a t : var, e l e g á n s 

4. Rebutia xanthocarpa 
v á l t o z a t o k : var. c i t r i c a r r a , d a s y p h r i s s a . coerulescens. lute lrosa , s a l -

monea , v io lac i f lora 
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5. Rebutia arenacea 
6. Rebutia glomeriseta 
7. Rebutia krainziana 
8. Rebutia sp. (leiiatlan faj, közel áll az előzőhöz) 
9. Rebutia senilis 

v ú l t o z a t o l c : var . s tuemeri , l i lac ino-rosea, b r e \ i s e l a , kcsse lr ingiana . 

s ieperdaina , aurcscens , isel iniana 

3. sorozat: Marsoneriae. Töviseik barnásak vagy barnák 
(legalábbis idősebb korukban). Rövidebb és r i tkább 
töviseik alatt testük jól látszik. Nem vagy csak kissé sar
jadzanak. Virágaik szine különféle lehet. 

10. Rebutia marsoneri 
\áUo7aIok; var . v a u e r i , spathulata 

11. Rebutia violaciflora 
v á l t o z a t : var . knuth iana 

12. Rebutia sp. (=beryllioides?) 
Subgenus: Neorebulia. Virágaik bibeszála a tövükön rövid 
szakaszon összenőtt. 
16. Rebutia hyalacantha (=wessneriana) 
14. Rebutia calliantha 

GENUS: SULCOREBUTIA. 1959-ben a Sulcorebutiák még 
alig voltak ismertek, s rendszertani hovatar tozásuk is még 
meglehetősen vitatott volt. így Backeberg idézett müvében 
mindössze egy fajt említ ( I . Sulcorebutia steinbachii). 

Nézzük meg ezek után, Biixbaimi hogyan osztja fel a Cereoi
deae alcsaládot. Rendszerében a Cereoideae alcsalád a követ
kező nyolc tribusra oszlik: 1. Leptocereae, 11. Hylocereae. 
I I I . Pachycereae, IV . Cereae, V. Trichocereae, V I . Notocacteae, 
V I I . Echinocereae és V I I I . Echinocactcae. Az egyes tribuso-
kon belül — tehát szoros rokonsági kapcsolatban — külön
féle elterjedési területű és növekedési formájú nemzetségeket 
látunk. Véleménye szerint a rokonságot illetőleg nem ezek a 
szempontok döntőek, igyekezett tehát a nemzetségeket úgy 
csoportosí tani , ahogy azok — véleménye szerint — a 
törzsfejlődés során kialakultak. Törekvése az, hogy az általa 
szerkesztett rendszer a lehető legjobban megközelítse a növé
nyek természetes rokonsági kapcsolatait. 

A mi növényeink Buxbaumnál két tribusban: a Trichocereae 
és a Notocacteae tribusokban kapnak helyet. 

A Trichocereae tribust három subtribusra osztja: Trichoce-
reinae, Borzicactinae és a Rebutinae subtribusokra. A Rebuti-
nae subtribusban a következő nemzetségek kapnak helyet 
(Buxbaum nómenklatúrája szerint): Lobivia ( = Acantholobi-
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via). Sulcorebutia, Rebutia ( A y l o s t e r a , ^Mediolobiv ia) , 
Chamaeccrcus cs Mila . 

A Notocacteae tribusban a következő nemzetségeket talál
j u k : Corryocactus ( Erdisia), Austrocactus, Pyrrhocactus, 
Islaya, Neoporteria ( Chilenia, Horridocactus, =Neochi-
lenia. ^ Reicheocactus), Copiapoa, Pilocopiapoa, Notocactus 
( = Brasilicactus, Eriocactus), Malacocarpus, Melocactus, 
Paródia, Blossfeldia, Frailea, Astrophytum, Gymnocalycium 
(^Brachycalycium, Weingartia), Ncowcrdermannia és Dis-
cocactus. 

Amint látjuk, Buxbaum (szemben Backeberggel) a Rebutia-
félék kőzi.il nemzetségként csak a Rebutiát és Sulcorebutiát 
fogadja el, az Aylosterát és Mediolobiviát csak a Rebutia 
nemzetség alnemzetségeinek tekinti. A Fraileák és Blossfeldiák 
értékelésénél nincs lényeges különbség a két rendszertani 
felfogás között , legfeljebb a növények rokonsági köre nem 
teljesen azonos, hanem csak hasonló. 

A következőkben Buining és Donald rendszerét tekintjük át, 
amely a Rebutia-félék re vonatkozik. Ez a felosztás azokat a 
növényeket foglalja magában, amelyeket mi Mediolobivia, 
Aylostera és Rebulia név alatt tárgyalunk. Az említett szerzők 
mindezeket Rebutiáknak tartják, tehát (az ö nómenklatúrájuk 
szerint) felosztásuk csak a Rehutiákra vonatkozik. 

A Rebutia nemzetséget két alnemzetségre és mindket tőt 
3—3 sectióra osztják. Ezeknek jellegzetességei a következők. 

Subgenus: Rebutia. Virágaikban a termő, a porzószálak és a 
\ irágcsö nincsenek egymással összenőve, a virágcső viszony
lag széles, pikkelyeinek hónalja csupasz, esetleg hajas, de 
sohasem sörtés. 

/. sectio: Rebutia. Virágaik tölcsér a lakúak, önterméke
nyülök, a pikkelyhónaljuk csupasz vagy majdnem csu
pasz, nagy ritkán hajas. A növények teste gömbölyded 
vagy lapított, pogácsa alakú. 

1. Rebutia minuscuia 
1. var . minuscuia 

1. f. minuscuia 

2. f. v io lac ir iora R . v io lac i f lora , = R . carminea) 

.1. f. knuthiana ( - R . knuth iana) 

2. Rebulia senilis 
1. var . senilis 

1. f. senilis ( = R senilis var . aurescens) 

2. f. l i lacino-rosea ( = R . senil is var . l i lacino-rosea) 

f. stuemeri ( — R . sen i l i s var . stuemeri) 
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2. \ a r . c h r h y s a c a n t h a ( ^ R . c h r y s a c a n i h a ) 

1. r. chrysacantha 

2. f. e l e g á n s 

} . t". i se l iniana ( = R . scn i l i s var . Ise l iniana) 

4. f. kesselringianu ( — R . senilis var. kcsse lr ingiana) 

3. Rebulia xanthocarpa 
1. f. .xanthocarpa 

2. f. c i t r i curpa ( = R . xanthocarpa v a r . c i t r i c a r p a * 

.V t". dasyphrissa ( = R . d a s y p h r i s s a . - R . x a n t h o c a r p a var. coeru

lescens) 

4. r. sa lmonca ( - R . x a n t h o c a r p a var. sa lmonea) 

5. f. v io lac i f lora ( ^ R . x a n t h o c a r p a var. v io lac i f i cra ) 

//. sectio: Setirebutia. Virágaik tölcsér a lakúak, önsterilek, 
a pikkclyhónaljak hajasak. A növények teste gömbölyded. 

4. Rebutia aureit^lora ( = Mediolobivia aureiflora) 
I . \ a r . aurei f lora 

1. f. aure i f lora Medio lobiv ia aure i f lora var. albi^etu, s u b \ a r . 

leucolutea, subvar . ü l i c i n o s t a m a , M.boedeker iana , - M 

duursmaiana) 

2. f. rubel l i f lora ( = M.rube l l i f l ora ) 

3. f. rubr i f lora ( = M . r u b r i f l o r a , - R e b u l i a blossfeldli, \ a r . 

con ipact i f lora , \ a r . nigri longisela , = Medio lobiv ia kcssel

r ingiana) 

4. t". saroihrt>ides ( — R e b u t i a sarothro idcs ) 

2. var . e l e g á n s ( Medio lobiv ia e l e g á n s ) 

///. sectio: Cylimiwn'butia. Virágaik harang alakiiak 
(vagyis virágcsövük rövid), a növények teste hengeres, 
gyakran lilás árnyalatú. 

5. Rebutia einsteinii 
1. \ a r . e insteini i 

1. f. e insteini i 

2. f. schmiedcheniana { - L o b i \ i a schmiedcheniana) 

2. \ ar . c o l u m n a r i s ( = L o b i v i a co lumnar i s ) 

y. var . conoidea ( — L o b i v i a conoidea) 

4. var . rubr iv ir id i s ( =̂  Mediolobiv ia schmiedcheniana var . rubriv ir id i s ) 

5. var . s te incckei ( ^ M.schmiedchcn iana var. s le ineckc i ) 

6. Rebulia auranitida 
! . f. aurani t ida ( L o b i v i a a' iranlt ida. Medio lobiv ia aurani t ida 

var . f lavi f lora) 

2. f. gracil is ( L o b i v i a aurani t ida var. f l a \ i f l o r a ) 

Subgenus: Aylostera. Virágaikban a termo, a porzószálak 
és a virágcsö részben vagy teljes egészükben összenőttek, a 
virágcső viszonylag szűk. pikkciyhónaljaikon hajat \agy 
sörlékct találunk. 
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fy. sectio: Aylostera. Virágaik öntermékenyülök, a pik-
kelyhónaljakban hajat és sörtéket találunk. Testük göm
bölyded vagy lapított . 

7. Rebutia deminuta ( = Echinopsis deminuta) 
1. r. deminuta 

1. W pseudominuscula ( = L c h i n o c a c t u s pseudominusculus) 

8. Rebulia fiebrigii ( = Hchinocactus fiebrigii) 
1. f. f iebrigii 

2. f. denviseta 

9. Rebutia pseudodeminuta 
1. f. pseudodeminuta (•- p s c u d o d c m i n u l a var . s c h u m a n n i a n a ) 

2 . f. a lb iüc ta ( = Aylos tera pseudodeminuta \ a r . albiseta) 

3. f. grandif lora ( ^ A.pseudodeminuta var. grandif lora) 

4. f. schneideriana A.pseudodeminuta var . schneider iana) 

5. f. rubrl f i lamentosa ( forma nova) 

10. Rebulia kupperiana 
11. Rebutia spegaz/iniana ( = Aylostera spegazziniana var. atro

viridis) 
12. Rebutia spinosissima 
13. Rebutia steinmannii ( = Echinocatus steinmannii) 

V. sectio: Digitorebutia. Virágaik önsterilek, a pikkely
hónaljakban hajat találunk. Testük henger alakú, gyakran 
lilás árnyalatú. 

14. Rebutia brachyantha (Lobivia brachyantha) 
15. Rebutia costata 

1. f. costata 

2. f. eucal iptana ( - ^ L o b i v i a euca l ip iana) 

.1. f. p i l i lera ( forma nova) 

16. Rebutia euanthema ( = Lobivia euanthema) 
1. f. euanthema 

2. f. friCii ( ^ - M e d i o l o b i v i a euanthema \ a r . íni:\\) 
3. f. neopygmaea ( = M.neopygmaea) 

4. f. oculata ( = R e b u l i a oculata) 

17. Rebutia haagei 
18. Rebutia pygmaea ( = Echinopsis pygmaea) 

1. f. pvgmaea (•-- L o b i v i a d ig i l i formis , ^ L o b i \ Í a orurens is , = L o b i v i a 

peciinata) 

2. f. atrovirens (-• •- L o b i v i a atrovirens) 

3. f. f lavovirens ( ^ M e d i o l o b i v i a haagei var . f lavovirens) 

4. f. fuauxiana ( = Medio lob iv ia fuauxiana) 

5. f. haefneriana ( — Medio lobiv ia haefneriana) 

19. Rebulia ritteri í = Lobivia ritieri) 
! . var . ritteri 

2, var . n igr icans ( — L o b i v i a n i g r i c a n s ) 

L f. nigricans 

2. f. peterseimii ( forma nova) 

3. f. hahniana ( forma nova) 
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VI. sectio: Mediorebutia. Virágaik ónsteriiek, a pikkely-
iiónaljakban gyér és rövid hajzattal. A növények teste 
gömbölyded vagy lapitotl . 

20. Rebutia marsoneri 
1. r. mursoncr i 

2. f. s ieperdaiana ( ^ R e b u l i a s ieperdaiana) 

21. Rebutia calliantha 
1. var . cal l iantha 

1. I'. ca l l iantha 

2. I". hyalacantha ( = R e b u t i a senilis var. h y a l a c a n t h a , = R . w e s s -

ner iana . = R . h y a l a c a n t h a ) 

2. var . k r a i n z i a n a ( ^ Rebut ia k r a i n / i a n a ) 

3. var . beryll ioides (varietas n o \ a ) 

1. f. beryll ioides 

2. r. breviseta ( ^ R e b u t i a senilis \ a r . breviseta) 

Rendszerükre jellemző az egyes kategóriák leértékelése, a 
nemzetségnek ismert kategóriákat inkább alnemzetségnek, a 
fajnak ismerteket varietasoknak (változatoknak) vagy igen 
gyakran csak formáknak tartják. 

Dolgozatuk végén Buining és Donald pótlásként felsorolnak 
még néhány fajt, melyek közben Ritter gyűjtéseiből váltak is
mert té és leírttá (Taxon, 1963. j anuár ) . Ezeket ők a IV. sectió-
ban (Aylostera) kívánják elhelyezni. A fajok a következők: Re
bulia rubiginosa Ritter (FR 770 és 767), Rebutia albipilosa 
Ritter (FR 754), Rebutia muscula Ritter el Thiele (FR 753), 
Rebutia albiflora Ritter el Buining (FR 766a), Rebutia pulvi-
nosa Ritter el Buining (FR 766). 

A 15. ábrán Buining és Donald ulán az egyes sectiók meg
különbözte tő bélyegeit mulatjuk be. 

Gondolatok a kaktuszrendszerekről 

Amint látjuk, a botanikusok a kaktuszok rendszerébe külön
féleképpen osztják be a lörpe kaktuszokat. Ám nemcsak a 
törpe kaktuszokat, hanem az egész növény- és állatvilág fajait 
és fajcsoportjait is többféleképpen lehet felosztani. Vajon miért ? 

Az egyes fajok igen hosszú idő alatt, több tízezer vagy in
kább százezer év alatt váltak olyanokká, amilyeneknek ma 
ismerjük őket . Nagy múlt áll minden ma ismert faj mögött . 
Ezt a múltat nem ismerjük pontosan, de különféle jelekből 
igyekszünk rekonstruálni . Minél jobban sikerül ez a rekonstruk
ció, minél jobban ismerjük az egyes ma élő fajok vonatkozásai t . 
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felosztásunk, rendszerezésünk annál inkább megközeliti a 
természetest, a valóságot. 

A valóságot leginkább megközelítő, a származás gondola
tán álló rendszereket törzsfejlődési (filogenetikai) rendszerek
nek nevezzük. Ma már a legtöbb rendszerező botanikus arra 
törekszik, hogy felosztása a lehetőség szerint megfeleljen a 
természetes rokonsági viszonyoknak. 

Lássuk be viszont azt is, hogy a rendszerezés legfőbb 
célja mégiscsak a növények (és az állatok) közötti eligazodás 
lehetővé tétele. Ez a cél is ott lebeg minden rendszerező szeme 
előtt. A jó rendszernek az is feltétele, hogy segítségével a nö
vényeket — egészen fajokig — helyesen meg tudjuk határozni . 

A rendszerezés legstabilabb — és legobjektívebb — egysége 
a faj. Nem véletlen tehát, ha a rendszertant tevékenyen művelő 
biológustól olyan kijelentést hallunk, hogy „a szisztematika a 
fajnál kezdődik és a fajnál is ér véget". Ez azt jelenti, ha kissé 
túlozva is, hogy a faj feletti (és alatti) botanikai egységek 
minden törekvés ellenére igen-igen szubjektivek. 

Ezért ne tulajdonítsunk különösebb jelentőséget annak, 
hogy k i milyen felosztás alapján jut el a fajokig, és hogy ki 
melyik fajcsoportnak tulajdonít szoros rokonságot . A tár
gyalt növényeknél maradva, számunkra nincs komoly jelentő
sége annak, hogy pl. a Mediolobivia, Aylostera és Rebutia 
nemzetségeket önálló nemzetségként (genus) és a többit csak 
alnemzetségként (subgenus) méltatjuk. Fölöslegesnek és ne
vetségesnek tartjuk, ha egy kaktuszgyüjtö valamelyik fel
osztást az egyedül helyes „filogenetikai rendszernek" tartja, 
legtöbbnyire azért, mert szerzője azt minden esetben igy nevezi. 
Ezeket a vitákat aztán ~ nem véletlenül — azok a gyűjtők 
tartják legsúlyosabbaknak, akik a botanikában a legkevésbé 
jára tosak. 

Könyvünkben — kisebb nunlositúsokkal C. Backeberi; 
rentiszerét és szaknyelvét használjuk. Tesszük ezt az előbb már 
felsorolt, pusztán gyakorlati okok alapján. Ezen túlmenően 
azután k i -k i azt a rendszert fogadja el. amelyik számára a 
legrokonszenvesebb, de még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az 
egyes rendszerek közötti különbség nem nagy, és ezeknek 
szántszándékkal való szembeállítása a hozzáértés nagyfokú 
hiányára és erős szubjektivitásra vall. 
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Példa a meghatározáshoz 

Kezünkbe veszünk egy kis termetű kaktuszt, mert szeretnénk 
megáMapitani róla, hogy vajon dél-amerikai lörpe kaklusz-
szal van-e dolgunk, vajon a növényi kis könyvünkben megtalá'-
juk-e. Hogyan tudjuk meghatározni , hogyan tudjuk megálla
pítani, hogy növényünk azoknak a nemzetségeknek egyikébe 
larlozik-e, melyeket mi igaz, kissé mesterkélten — „dél
amerikai törpe kaktuszok" néven foglaltunk össze? 

Minden rendszerező botanikus megegyezik abban, hogy a 
kaktuszok családját három, viszonylag egyszerűen szétvá
lasztható — elég természetesnek tűnő — alcsaládra lehet 
bontani. 

Ez a három alcsalád a következő: a. Peireskioideae, 2. Opun
tioideae éí, 3. Cereoideae. A törpekaktusz-nemzetségek mind az 
utolsó alcsaládba tartoznak. A Cereoideae alcsalád növényeit 
igen könnyen elkülönítjük az előző két alcsalád növényeitől. 
Mig a Peireskioideae és az Opuntioideae alcsalád növényeinek 
leveleik vannak (bár az Opuntia-féléknél egyes esetekben csak 
igen csökevényes levelek), addig a Cereoideae alcsalád növé
nyeinek soha sincsenek, a friss hajtásokon sem, még redukált 
leveleik sem, (Az Opuntioideae alcsalád egyes nemzetségeinél 
ezek a levelek már igen redukáltak. Nem is levélszerűek, nin
csen levéllemezük, hanem inkább csak apró , hengeres vagy 
szivar alakú, pozsgás kis képződmények. Teljes biztonsággal 
csak a friss hajtásokon ismerhetők fel, mert a későbbiek folya
mán elszáradnak és lehullanak.) 

Odáig tehát eljutottunk, hogy a kezünkben tartott kaktusz 
a Cereoideae alcsaládba tartozik, és ehhez még azt sem kellett 
megvárnunk, hogy növényünk virágozzék. Most azután ho
gyan mehetünk tovább? Segítségül hívjuk most C. Backeber-
get. Az ö (1966-ban megjelent) rendszerét használjuk. Köz
ben azonban felhívjuk a figyelmet a bukta tókra is, hiszen Ba
ckeberg rendszere mint mai tudásunk alapján megalkotható 
bármely rendszer — tartalmaz vi tatható (és vitatott) része
ket is. 

Backeberg a Cereoideae alcsaládot két tribusra osztja: a lég
gyökeres, legtöbbször epifita, félepifita (fán lakó) vagy leg
alábbis kúszó-mászó termetű kaktuszokat a Hylocereae tribu.i-
ha, míg a léggyökerek nélküli (egy nemzetség kivételével) 
talajlakó kaktuszokat a Cereeae tribusba sorolja. Nekünk 
tehát — ha növényükre az utóbbi bélyegek érvényesek — a 
Cereeae tribuson kell továbbhaladnunk. 
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Ezután a Cereeae tribust a növények földrajzi elterjedése 
szerint osztja ketté (ez rendszerének egyik vitatott része). 
A Dél-Amerikában élőket az Austroeereeae. az Észak-Ameri
kában élőket pedig a Boreocereeae semitribusba sorolja. Az 
Austroeereeae semitribus gömbölyded növekedésű kaktuszai
nak virágcsövén gyakran töviseket, sörtéket \agy szörzetet 
találunk, mig a Boreocereeae semitribus növényeinek virág
csöve mindig csupasz. A mi növényeink dél-amerikai szárma
zásúak, ezen a vonalon kell továbbhaladnunk. 

Az Austroeereeae semitribus a továbbiakban két subtribusra 
osz tha tó : 
a) Oszlopos növekedésű (ún. cereoid) fajok, némelyek egészen 

kis termetűek, redukált vagy esetleg többé-kevésbé gömb 
alakúak is lehetnek: / . subtribus: Austrocereinae. 

b) Inkább gömbölyded növekedésű (ún. cactoid vagy echino
cactoid) fajok. Közülük egyesek öreg korukra — nem ma
gas — oszlopokká nőnek: 2. sulnrihus: Austrocactinae. 
A mi kaktuszaink a második subiribusba: az Austrocactinae 

subtribusba tartoznak. Ha a kérdéses dél-amerikai eredetű 
növény már kis termetű (2—5cm-es) korában virágzik, nyugod
tan mehetünk tovább ezen az ágon. Van azonban itt egy mellé
csúszási lehetőség is. Az Austrocereinae tribusban is van két 
nemzetség, melyeknek egyes fajai már néhány cm-es nagysá
guknál virágzóképesek, és öreg korukban is inkább gömbölv-
ded, mint oszlop a lakúak : ezek a Pseudolobiviák és az Echinop-
sisok. Ezeknek azonban virágcsövük igen hosszú, j ó néhánv 
cm-es, és a hosszú virágcsövön helyezkednek el tölcsér alakú, 
legtöbbször fehér vagy igen világos szinü virágaik. Virág
csövük, ovár iumuk és termésük szőrös, hajas, esetleg az ovári-
umukon sörtéket is viselnek. 

Mivel ezt a bukta tót kikerültük, menjünk tovább a minket 
érdeklő második ágon: az Austrocactinae subtribus vonalán. 

Ez a subtribus két ágra oszlik, mindkét ág (csoport) tartal
maz minket érdeklő törpckaktusz-nem/etségcket . 
a) A virágok az idősebb areolákon, vagyis a növény oldalán, 

sokszor egészen mélyen keletkeznek. A virágok többé-
kevésbé megnyúlt tölcsér a lakúak : 1. csoport: Lobiviae. 

b) A virágok a fiatal areolákon, vagyis a növény csúcsához 
közel keletkeznek. A virágok általában rövidebbek: 2. csc-
port: Austroechinocacti. 
I t t már el is jutottunk a minket érdeklő két csoporthoz, 

melyeket most külön-külön is megnézünk. Vegyük először a 
Lobiviae csoportot, a Lobivia-félékct. 
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E/ a csoport három alcsoportba bon tha tó tovább a követ
kező bélyegek s/erint; 
(t) A virág csöve és a termés hajas (egy esetben a termés 

tövises): I . alcsoport: Eriolobiviac. 
b) A virágcsövön és a termésen hajat és finom sörtéket talá-

l imk: 2. alcsoport: Chactolobiviae. 
t ) A virág csöve és a termés csupasz: 3. alcsoport: Gymnolobi-

viae. 
A minket érdeklő itt emlitclt törpekaktuszok a 2. és a 3. 

(Chaclolobiviac és Gymnolobiviac) alcsoportokba tartoznak, 
vagyis virágcsövükön és termésükön a hajzaton kívül sörtékel 
is találunk, vagy a cső is és a termés is csupasz. (Megjegyezzük 
azonban, hogy a törpe kaktuszok legközelebbi rokonai az 
Eriolobiviae alcsoport növényei: az Acantholobivia, Acant
hocalycium és a Lobivia nemzetségek fajai. Ezeknél a növé
nyeknél a virágcső és a termés szőrös, hajas, de rajtuk f inom 
töviseket, sörtékcl sohasem találunk.) 

A Chactolobiviae alcsoport nemzetségei a következő
képpen határozhatók meg: 
a) A virágok finom tölcsér a lakúak, gyér hajat és sörtéket 

viselnek. A bibeszálak szabadon állnak vagy kissé össze
nőttek. Ilyen a Mediolobivia. 

h) A virágoknak hosszabb csövük van (a virág szinte . .kocsá-
nyon ül") , szirombveleik szétállnak. A bibeszálak a virág
csővel összenőttek. Ilyen az Aylostera. 
A Gymnolobiviac alcsoport nemzetségei pedig a következő 

bélyegek segítségével határozhatók meg: 
a) Nincsen karó- ( i l l . répa-) gyökerük, töviseik csak sörte-

f inomságúak, az areolák kerekdedek. Ilyen a Rebutia. 
b) Répagyökerük van, töviseik lényegesen erősebbek, kemé

nyebbek, areoláik pedig karcsúak, hosszúkásak, esetleg 
egészen vonalszerüek. Ilyen a Sulcorebutia. 
A Lobiviae csoport nemzetségei után most nézzük meg az 

Austroechinocacti csoportot, a dél-amerikai gömbkaktuszok 
csoportját. Ezt a csoportot Backeberg földrajzi elterjedés 
(areál) szerint két ágazatra bontja. Egyik ágazatba azok a 
nemzetségek tartoznak, amelyeknek fajai kizárólag az Andok 
nyugati, a Csendes-óceán felé lejtő oldalán, vagyis elsősorban 
Chile és Peru területén élnek. A másik ágazat növényei a 
Bolíviai felföldön és az Andok gerincvonalától keletre, vagyis 
nagyrészt Argentína és Brazília területén élnek. Backeberg 
ennek a felosztásnak a helyességét azzal indokolja, hogy az 
Andok örökhóha tá r fölé nyúló gerince igen régi időktől 

53 



fogva lehetetlenné teszi a növényi életet, igy a dél-amerikai 
kontinens növénytakarója már régóta két, egymástól függet
len ágon fejlődött. Szerinte ennél a csoportnál — a dél-ameri
kai gömbkaktuszoknál — ez a két fejlődési vonal olyan erősen 
látszik, hogy ez maga megokolja a csoport nemzetségeinek két 
alcsoportra, ún. „ágaza t r a " való különválasztását. 

A Frailea és a Blossfeldia fajok az Andok gerincvonalától 
keletre élnek, az ún. ,,keleti ágaza t" legkisebb növényeiként. 
A keleti ágazat növényeinek meghatározása Backeberg szerint 
a következő bélyegek alapján lehetséges: 
a) A virágokon ( i l l . az ovár iumon és a termésen) töviseket 

találunk. Ide három nemzetség tartozik, melyek kívül es
nek könyvünk keretein: az Austrocactus, Pyrrhocactus és 
Brasilicactus nemzetségek. 

b) A virágokon ( i l l . az ovár iumon és a termésen) csak finom 
sörtéket találunk, néha (Blossfeldia) ezek is redukál tak. 
Az ide tar tozó nemzetségek virágai négyféle t ípusúak 
lehetnek. 
1. A virág közepes méretű vagy kisebb, tölcséres (azaz jól 

felismerhető virágcsöve van). Ide tartoznak a Paródia, 
Wigginsia ( Malacocarpus) és Eriocactus nemzetsé
gek. 

2. A virág közepesnél nagyobb méretű, tölcséres. Ilyen a 
Notocactus nemzetség. 

3. A virág csak enyhén tölcséres, majdnem harang alakú, 
közepesnél kisebb vagy éppen kisméretű, a virágcső 
finom sörtéket visel. Ide tartozik a Frailea nemzetség. 

4. A virág egészen ap ró , alig tölcséres, inkább harang alakú, 
a virágcsövön és a termésen sörtéket nem találunk, leg
feljebb igen redukált nyomaikat. Ilyen a Blossfeldia 
nemzetség. 

c) A virágon és a termésen sörték nincsenek, csak szőrzet és 
filcnyornok. Ide sorolhatók a Soehrensia és Oroya nemzet
ségek. 

d) A virág es a termés csupasz, viszont feltűnően pikkelyesek. 
Ilyenek a Gymnocalycium, Brachycalycium, H eingartia és 
Neowerdermannia nemzet<iégek. 

Még egyszer hangsúlyozni kívánjuk, hogy kaktuszaink az 
Austroechinocacti csoport keleti ágazatának legkisebb növé
nyei, tehát — szemben a többi nemzetségek fajaival — már 
1—2 cm-es méretben virágzóképesek, sőt a Blossfeldia fajok 
ennél nagyobbra ritkán (csak oltva) nőnek meg. 
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Nemzetségek és fajok 

Ez a fejezet mindazokat a fajokat (^species) és faj vál tozatokat 
( varietas) tartalmazza, amelyeknek a botanikai nómenkla
túra szabályzata szerint érvényes leirása Backeberg „Kak teen-
lexikon"-jának megjelenéséig (1966) megtörtént. A fejezet 
végén pótlásként adjuk az azóta magként vagy növényként 
importált „fajokat". Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy 
ezeknek egy része szinonimnak (azaz már eddig — de más né
ven — ismert fajnak, i l l . vál tozatnak) bizonyulhat. Fényképe
inken is látható néhány olyan kaktusz, amelyet véglegesen, 
pontosan még nem irtak le, ezek nevét az áb rákon idézőjelbe 
tettük. 

Mediolobivia nemzetség 

A Mediolobiviák a p r ó termetű, gömb alakú vagy megnyúlt 
kis növények. Bordáik legtöbbnyire dudorokra bomlottak, a 
fajok jó részének bordáit csak szemölcsök során követhetjük. 
Egyes fajok bordái egyenes lefutásúak, más fajokon viszont a 
bordák spirálokban sorakoznak. Testük szine legtöbbször 
zöld, de lehet szürkés, vöröses vagy bronzos árnyalatú is. 
A fajok közül többnek jól fejlett répagyökere van. Kevés faj 
áll magányosan, legtöbbjük sarjat nevel, egy részük kis párná
kat képez. 

Virágaik tölcséresek, sárgás vagy vörös árnyalatúak. A fa
jok egyikének-másikának virága többféle szinű is lehet. A v i 
rág szine tehát nem meghatá rozó értékű, stabil faji bélyeg. 
A virágok csöve hajas, szőrös, sertézett. Néhány faj bik 
beszálainak töve a virágcsövei összenőtt, a fajok zöméne-
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16. ábra. Mediolobivia peciinata virág keresztmetszete 

bibeszála azonban szabadon áll (16 17. ábra) . Termésük 
kicsi, éretten száraz toktermés, vékony héja éréskor felreped. 
Magvaik többé-kevésbé feketék. 

Hazájuk Bolívia és Észak-Argentína. 
A nemzetség két alnemzetségre, a második alnemzetség 

ismét két a lakkörre bomlik. 
I . alnemzetség: Mediolobivia. Alakjuk inkább gömbölyded, 

bordáikat szemölcsök sora helyettesíti. Bibeszáluk szabadon 
áll. 

17. ábra. Mediolobivia pygmaea virág keresztmetszete 
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18. ábra. Mediolobivia 
aureiflora var. albiseta 

2. alnenizetség: P.vgmaeolobivia. Alakjuk inkább megnyúlt, 
bordáik aránylag jól felismerhetők, a fajok egy részének bibe
szála a virágcsővcl összenőtt. 

/. alakkör: Conoulcae. Az idősebb növények teste henger 
alakú, bordáik szemölcsökre bomlottak. 

2. alakkör: Pygnuwae. Idősebb korukban ezek a növények is 
henger a lakúak, de bordáik sokkal világosabban felismerhetők. 

1. Mediolobivia alnemzetség 

Mediolobivia aureiflora. Teste lombzöld, legtöbbnyire vöröses 
árnyalattal. Kis csoportokat alkot. Szemölcs-sorai csavar
vonalban állnak. Sertefinomságú, sárgás-barnás, 15—20 tö
vise mintegy 6 mm hosszúra nőhe t ; közülük 3—4 középtövis-
szerűen áll. A leghosszabb tövis I cm-re is megnő. Az öreg 
növények töviseinek hossza és száma nagyobb. Virága kb. 
4 cm átmérőjű, narancssárga, torka fehéres. Hazája Észak-
Argentina (Jujuy. talán Salta is). 

var. albiseta (18. ábra) . Fehér sörtetövisei a típusénál 
hosszabbak, puhábbak. A fiatal növény tövisei mintegy I cm 
hosszúak, az öreg növény töviseinek egy része azonban hosz-
szabb. 

57 



var. aureiflora. E változatnak két subvarietása ismert. 
1. subvar. leucolutea virága citromsárga vagy tojássárga, torka 
fehér. 2. .subvar. lilachw.stoma virága is tojássárga, de a torka 
finom lila színű. 

var. boedekeriana. Fénylő sötétzöld teste Rebutiára 
emlékeztetően lapított gömb alakú. Bordái a növény töve 
körül még egységesek, számuk legfeljebb 20. 12—14 perem
tövise és 2—3 középtövise van. Ez utóbbiak valamivel dur
vábbak, aranysárgák, felfelé állnak, hosszuk 2,5 cm is lehel. 

var. duursmaiana. Teste sötét ibolya tónusú, teteje gyak
ran kicsúcsosodik és behorpad. 10—12 peremtövise 5 mm hosz-
szúságig nőhet, egy középtövise 3—4 mm hosszú, tövisei 
fényes fehérek. Virága karcsú tölcséres. 

var. rubelliflora ( Mediolobivia blossfeldli var. coni
pactiflora). T ö b b mint 10 peremtövise világos, egy középtövise 
kissé sötétebb. Virága narancsvörös. 

var. rubriflora (19. ábra) . ( Mediolobivia blossfeldli = 
= Mediolobivia kcsselringiana). Színe erősebb zöld, serte-
szerű tövisei hosszabbak, barnásak, közülük némelykor egy 
középső durvább és sötétebb. Virága világosabb vagy söté
tebb vörös, gyakran kékes árnyalat tal . 

var. sarothroides. Színe világosabb vagy sötétebb zöld. 
15—16 peremtövise üvegszerűen fehér. 3 4 kőzeptővise és 

19. ábra. Mediolobivia aureiflora var. rubriflora 
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2 legfelső, 2 cm-nél hosszabb tövise többé-kevésbé görbült , 
rókavörös. Virága kb. 4 cm hosszú, mély tűzpiros vagy vér
vörös. 

Mediolobivia elegáns. Teste világoszöld, csavarvonalban 
álló szemölcsei finomak, laposak, alsó részükön halvány vörö
ses tónusúak. A fiatal növény kb. 25 (esetleg több) tövise 
mintegy 2 mm hosszú, az idős növényen a leghosszabb tövis 
elérheti a 12 mm-t is. Tövisei fehéresek, részben lapítot tak. 
Virága karcsún tölcséres, fénylő sárga. Hazája Észak-Argen
tína (Salta, talán Jujuy is). 

2. Pygmaeolobivia alnemzetség 

Mediolobivia conoidea. Teste karcsú, hengeres, fémes fényű 
ibolyászöld. Csúcsán gyakran elvékonyodik. Bordáinak vonala 
nehezen ismerhető fel, szemölcseinek sora ferdén fut le. 4—6 
pár tűszerű, fehéresszürke vagy kissé barnás peremtövise 
2—3 mm hosszú, a kaktusz testéhez hozzásimul, a csúcsá
nál kissé eláll. Virága sápadt aranysárga, 2,8 cm átmérőjű, 
1,2 mm hosszú. Hazája Argentína (Vulkán Chani). 

var. columnaris. Teste kissé megnyúlt, s ápad tabb szür
készöld, enyhén ibolyás árnyalatú. Virágának sziromlevelei 
belül aranysárgák. 

Mediolobivia schmiedcheniana. Karcsú hengeres, gazdagon 
sarjadzik, sötét barnászöld. Bordáit 13—16 szemölcssor he
lyettesíti, ezek meglehetősen egyenes lefutásúak. Tövisei túl
nyomórészt a testéhez simulnak, a növény csúcsán kissé el
állnak. Számuk legfeljebb 12, serteszerűen vékonyak, szürkék 
és barnásak, 3—5 mm hosszúak. Virága 3 cm hosszú, 3,5 cm 
átmérőjű, mély aranysárga, torka sápadt sárga. Hazája Észak-
Argentína (Vulkán Chani). 

var. einsteinii. Szemölcssorai spirálisan futnak, tövisei 
kezdetben vörhenyesek, később megfeketednek, nagyon rövi
dek, esetleg hiányoznak is. Színe majdnem fekete sötétzöld. 
Virága a típusánál nagyobb, bimbója feketés bronzszínű. 
Ezt a növényt Fric a Kordillerák egyik csúcsán 5700 m maga
san a légszomjtól fuldokolva a hóból kaparta k i . Egy darab, 
rossz állapotban levő növényt vitt haza, s ezt szaporí tot ta el. 

var. karreri. Teste é lénkebb zöld színű, tövisei széjjel 
állnak. Meglehetősen nagy virága sárga. 

var. rubriviridis. Teste erősen vöröses, tövisei a típusénál 
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20. ábra. Mediolobivia pygmaea 

hosszabbak, elállnak, ferdén felfelé irányulnak. Virága a tí
pusénál nagyobb, sárga. 

var. steincekei. Teste teljesen zöld színű. Tövisei a típu
sénál sűrűbben állnak, valamivel hosszabbak, testétől elállnak. 
Virága kicsi, tiszta sárga. 

Mediolobivia pygmaea ( Mediolobivia haagei) (20—22. áb-

21. ábra. Mediolobivia pygmaca (csíkos virágú forma) 
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22. ábra. Mediolobivia pygmaea 

ra). Magányos, vagy esetleg sarjadzik. Szine szürkés- vagy v i 
lágos kékeszöld. Hosszú répagyökeret fejleszt. Vékony, 2— 
—3 mm hosszú töviscinek száma legfeljebb 12. Tövük kissé 
vastagabb és sötétebb, felső részük üvegszerűen világos. A nö-
\ény csúcsára a tövisek fésüszerűen rásimulnak. Virága f inom, 
tölcséres, színe többféle lehet: rózsaszíntől egészen lazac
vörösig, néha csíkos. Hazája Észak-Argentína (Jujuy). 

var. flavovirens. Teste a típusénál sárgásabb zöld. Tövi
sei sárgásfehérek, hegyük barnás, a növény csúcsa körüli 
tövisek egészen barnásak. 

Mediolobivia pectinata. Alakja megnyúlt, testének színe 
különféle árnyalatú zöld néha kékeszöld — lehet. Világos 
színű, görbült töviseinek az alapja vastagabb, sötétebb. A tövi
sek a növény csúcsához hozzásimulnak. Vörös virága vaskos, 
tölcséres, sziromlevelei meglehetősen szélesek, a virágcső rö
vid. Hazája Bolívia. 

var. atrovirens. A növény fénylő sötétzöld, tövisei fe
hérek, a felsők barnák. Hazája Észak-Argentína. 

var. digitiformis (23. ábra) . Teste a típusénál megnyúl
tabb, répaszerű. Színe szürkészöld. Tövisei közül egy felső 
középtövis néha hosszabb. Virága tűzpiros. Hazája Észak-
Argentína. 

var. neosteinmannii ( Mediolobivia steinmannii). (24. 
ábra) . Teste a típusénál megnyúl tabb, színe világoszöld. Virága 
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tiszta piros, közepe kissé halványabb, széles, kerék alakiira 
nyílik (Bolívia). 

var. orurensis (25. ábra) . Dús sarjadzással apró , több
fejű párnát alkot. Színe sötét olajzöld. Tövisei aprók , alig 
I—2 mm hosszúak, sárgásfehérek. Széles tölcséres virága vörös, 
torka sötétebb, sziromlevelei a típusénál keskenyebbek (Bolí
via, Oruro vidékén). 

Mediolobivia neopygmaea (Mediolobivia euanthema var. 
pygmaea). Teste megnyúlt, magányos, esetleg sarjadzik. Csú
csán fehér gyapjút visel. Bordái nagyon laposak. Üvegszerűen 
fehér tövisei nagyon finomak, rövidek, tövük sötétebb, többé-
kevésbé elállnak. Világos bíborvörös virága 3 cm hosszú lehet. 
Hazája Dél-Bolívia. 

Mediolobivia haefneriana. Teste hosszúkás, kb. 8 cm hosz-
szúra és mintegy 3,5 cm vastagra nö. Répagyökeret fejleszt. 
Színe sötét olajzöld. Sörteszerűen finom, rövid tövisei kezdet
ben sárgák, később fehérek, legfeljebb 5 mm hosszúak, szá
muk legfeljebb 12. A növény csúcsa körül a tövisek elállnak. 
Virága vérvörös vagy cseresznyepiros, kb. 3 cm hosszú, 3,5 cm 
átmérőjű. Virágcsőve karcsú. Pontos lelőhelye ismeretlen. 

Mediolobivia euanthema. Dúsan sarjadzik, a talajon kis 
párnákat alkot. Az egyes növény kissé megnyúlt , kb. 5 cm 
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24. ábra. Mediolobivia 
pectinata var. 
neosteinmannii, 
ga/dagon virágzó 
öreg növény 

hosszíj, 3 cm átmérőjű. Erős répagyökeret fejleszt. Szine fény
telen lombzöld. Kb. 10 bordája nagyon lapos, enyhén dudorok
ra bomlott. Üvegszerűen fehér, vörösesbarna tövű peremtövi
seinek száma kb. 12, a két legfelső akár I cm hosszú is lehet. 
Középtövisei nincsenek. Virága rendkívül érdekes szinű, há
rom színövezetből áll: legbelül vöröses, középen sárgás
vörös, legkívül kárminvörös. Sziromlevelei gyakran finoman 
csíkozottak. Hazája Dél-Bolívia és Észak-Argentína határ
vidéke. 

25. ábra. Mediolobivia pectinata var. orurensis 

63 



var. friöii. Színe szürkészöld vagy olajzöld, kb. 14 bordá
ja erősen dudorokra bomlott. Töviseinek egy része a növény 
testétől meglehetősen eláll. Virágáról (a típuséval ellentétben) 
hiányzik a középső sárgásvörös övezet, kívül sötétebb, belül 
fénylő vérpiros, kb. 3 cm átmérőjű. 

var. oculata. A típus hússzínű virágcsövével szemben 
ennek a változatnak a virágcsöve fehéres. A virág két szín
övezetből ál l : kívül kékes árnyalatú kárminpiros . belül sárgás 
vagy aranyos bronzszínű. 

Mediolobivia costata (26. ábra) . Élénkzöld színű, nyúlánk 
teste gazdagon sarjadzik. Bordái alig k imagasodók, számuk 
csak 8—9. Kb. 7 mm hosszú peremtöviseinek száma legfel
jebb 12. Középtövise nincsen, esetleg peremtövis áll közép
helyzetben. A csúcs körüli tövisek jobban elállnak. Narancs
vörös virága kb. 3,5 cm hosszú, a sziromlevelek külső széle 
kárminpiros . Pontos hazája ismeretlen. 

Mediolobivia fuauxiana. Nyúlánk testű növény, erősen sar
jadzik, kis csoportokat képez. Bordái a növény alján ellapul
nak, felül élesek, számuk 13. Rövid töviseinek száma kb. 
7—9, először fehéresek, később sötétebbek, egy részük sörte
szerűen finom. Meglehetősen nagy virága kerék alakúra n>i-
l ik , színe tiszta narancsvörös. Pontos előfordulási helye is
meretlen. 

Mediolobivia eucaliptana. Kis csoportokat képez, az egy-egy 
növény teste hosszúkás, színe világos lombzöld. A növény
csúcs kopasz, csak összeboruló tövisek fedik. Bordáinak száma 
legfeljebb 9, a növény töve táján cllapulók, felül szemölcsökre 
bomlottak. Areoláin kevés barna filc látható. Sárgás színű. 

. Mediolobivia 
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27. ábra. Mediolobivia ritieri 

legfeljebb 12 mm hosszúra növő tövisei sörtefinomságúak, 
hegyük gyakran görbült, számuk 9 — I I . Virága fénylő vilá
gospiros, torka krappvörös. Sziromlevelei teljes virágzásban 
egészen széjjelnyílnak. Hazája Bolívia (La Pazhoz közel: 
Eucaliplos). 

Mediolobivia ritteri (27. ábra) . Gömbölyded, esetleg kissé 
megnyúlt növény, színe szürkészöld. Bordáinak száma kb. 15 
vagy kevesebb, ezek vonalát szinte teljesen a szemölcsök sora 
mutatja. 8—10 db tűszerű tövise kb. 1 cm hosszúra nő , fehé
resszürkék, a legfelső pár barna, hegye és töve sötétebb. A nö
vény csúcsa körül a tövisek erősen elállnak. Virága nagy, 
kb. 4 cm hosszú, 4,5 cm átmértijű, élénk cinóberpiros, torka 
vöröses ibolyaszínű. Hazája Bolívia (Escayache). 
• var. pilifcra (28. ábra) . Tövisei teljesen fehérek, gyakran 
a típusénál hosszabbak és lapítot tak. Virága bíborpiros. 

Mediolobivia nigricans. Nyúlánk teste barnászöld, bordái
nak száma kb. I I . Tövisei kezdetben fénylő bronzszínűek, 
később fehéresszürkévé fakulnak, számuk 8—12, a leghosz-
szabb kb. I cm-esre nőhet . A csúcs körül a tövisek erősen el
állnak. Fénylő tűzpiros virága széles tölcsér alakú, 2,5 cm át
mérőjű. A bibeszálak töve kissé összenőtt. Hazája valószínű
leg Észak-Argentína. 

Mediolobivia brachyantha. Teste rövid henger alakú, kb. 
2 cm vastagságú, bordáinak száma kb. 12. Peremtövisei kb. 
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28. ábra. Mediolobivia 29. ábra. Mediolobivia 
ritteri var. pilifera spiralisepala, bimbós példány 

5 mm hosszúak, tűszerűek. számuk 7 9 (—10). üvegszerűen 
világos színűek, tövük barnás , kissé vastagabb. Középtövise 
nincs. Harang alakú virága világos skarlátvörös, kb. 2 cm 
hosszú. A zöld bibeszál a csövei összenőtt. Előfordulási helye 
ismeretlen. 

Mediolobivia auranitida. Hengeres, alig sarjadzik, fénytelen 
sötétzöld, enyhén bronzos árnyalat tal . Csavarvonalban álló 
bordáinak száma 11, rajtuk a szemölcsök sötétebb zöld szín
ben tűnnek elő. Peremtöviseinek száma kb. 9, kb. 7 mm hosz-
szig nőnek, tövük vastagabb. Közülük egy lefelé irányul, ez 
kezdetben fénylő vörösbarna vagy rózsaszínes, később sárgás
fehérré fakul. Tölcsér alakú virága aranyos bronzszínű, kb. 
3 cm átmérőjű. Hazája valószínűleg Bolívia. 
• var. flaviflora. Bordáinak száma (a típussal ellentétben) 
14, tövisei többé-kevésbé görbültek. Virága tiszta sárga. 

var. graeilis. A típusnál kisebb termetű, erosebben bronz
színű. Virága mély aranysárga. 

Mediolobivia spiralisepala (29. ábra). Sötétzöld teste idő
sebb korában meglehetősen megnyúlik, szemölcssorai csa
varvonalakban állnak. Durva, szabálytalanul görbült perem
tövisei 8 mm hosszúra nőnek, számuk kb. 16. Középtövisei 
2 cm hosszúra (vagy hosszabbra) nőnek, számuk 4, erosebben 
hajlottak. Tövisei söté tbarnák, tövük sárgás, később szürkés
barnává válnak. Virága kb. 3,2 cm hosszúságú és átmérőjű, 
narancsvörös , sziromlevelein vöröses középsáv látható. 
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30. ábra. Aylostera fiebrigii virág keresztmetszete 

Aylostera nemzetség 

Az Aylosterák kis termetű, gömbölyded vagy megnyúlt növé
nyek. Legtöbb fajuk gazdagon sarjadzik, egyesek a talajon 
kis párnákat képeznek. Virágaik vörösek, sárgák, narancs-
szinűek, esetleg fehéresek, egyes fajok virága aranyos, fémes 
csillogású. Virágcsövük vékony, a bibe a virágcsövei össze
nőtt (30. ábra) . Az ovárium sertékkel borí tot t , kevés szöszt 
és néhány pikkelyt visel. 

Hazájuk aránylag szűk terület. Bolívia déli részein és Argen
tína északi részein élnek. 

Aylostera fiebrigii (31. ábra) . Gömbölyded vagy kissé meg-

31. ábra. Aylostera 
fiebrigii 
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nyúlt, legfeljebb 6 cm-es növény, esetleg kissé sarjadzik. Szinc 
fénylő zöld. Szemölcsei mintegy 18 sorban állnak, 5 mm mélyek, 
areolái fehérek. 30—40 db sörteszerű tövise fehér, zömük kb. 
1 cm hosszúságú. Közülük a legbelül álló 2—5 tövis hosszabb, 
mintegy 2 cm-es, csúcsuk világosbarna. Virága 3,5 cm hosszú, 
fénylő sárgásvörös, ováriumán fehér serték láthatók. Hazája 
Bolívia (Escayache, 3600 m). 

var. densiscta (32. ábra). Tüskézete sűrűbb és finomabb, 
mint a típusé. Virágszíne halvány narancssárga. 

Aylostera pseudodeminuta. Idősebb korában 10 cm magasra 
is megnövő, hosszúkás növény, színe lombzöld. T ö b b mint 10. 
üvegszerűen fehér peremtövise mintegy 3—7 mm hosszú. 
Középtövisei jóval hosszabbak. 1.5 cm hosszúra is megnőhet
nek, először sárgásak, később a hegyük megbarnul, számuk 
2—3. Virága vörös, mintegy 3 cm átmérőjű. Bimbója feketés-
vörös. Hazája Észak-Argentína (Salta). 

var. albiseta. Középtövisci — a típuséival ellentétben — 
csaknem fehérek. 

var. sehumanniana. Középtövisei a ranybarnák, 1,2 cm 
hosszúak, 

var. schneideriana. Középtövisei jóval hosszabbak. 
3,5 cm-esek is lehetnek, hegyük sötét színű. 

32. ábra. Aylostera riebrigji var. densiscta. igen sürü lüskézettel 
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33. ábra. Aylosicra .34. ábra. Aylostera 
pseudodeminuta var. grandiriora kupperiana 

var. grandiflora (33. ábra) . Virága a típusénál nagyobb, 
mintegy 4 cm átmérőjű. 

.\ylostera kupperiana (34 35. ábra) . Henger alakú, idősebb 
korában sarjad/ó növény, vastagsága 5 cm lehet. Színe fényte
len sötétzöld. Bordáit kb. 15 szemölcssor helyettesíti. Areolái 
sárgásak. Kb. 13—15 peremtövise mintegy 5 mm hosszú, 
fehér, felül barna. Középtövisei durvábbak , 1,2 cm hosszúra 
nőhelnek, számuk 1—3, ritkán 4, barnák. Virága élénk narancs
vörös, torka zöldes, 4 cm hosszú, 3,5 cm átmérőjű. Termése 
zöld, magvai sötét barnásszürkék. Hazája Bolívia (Tarija). 

.\ylostera steinmannii. (Nem azonos a M . pectinata var. 
neostcinmanniival!) Ez az ap ró termetű növény a leg
utóbbi évek felfedezettje, így még alig ismert. Mintegy 2 cm 
magasra és 1,5 cm vastagságúra nőhet . Tűszerű tövisei el
állnak, számuk kb. 8. Hazája Bolívia. 

•Aylostera pseudominuscula. Fénylő sötétzöld, kis termetű J 
növény, mintegy 5 cm magasra és 3,5 cm vastagságúra nő. | 
Bordáit kb. 13 szemölcssor helyettesíti, rajtuk az areolák 
7—8 mm távolságra helyezkednek el. Tövisei először sárgásak 
vagy rózsaszínes barnák, később kifakulnak, csak hegyük 1 
marad barna, 3 5 mm hosszúak. Középtövisei vékonyak, \ 
tűszerűek, számuk 1 4. Virága sötétvörös, néha bíbor árnya
lattal, 2,5 cm hosszú. Hazája Észak-Argentína (Salta). 

.\ylostera deminuta (36. ábra) . Gazdagon sarjadzó, gömböly
ded növény, kb. 6 cm magasságúra és szélességűre nő. Testé-
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35. ábra. Aylostera kupperiana, bimbókkal cinyilt virágokkal 

nek színe lombzöld. Bordáit I I —13 szemölcssor helyettesíti. 
Tövisei finomak, kb. 6 mm hosszúak, fehérek, hegyük barna, 
vagy egészen barnák. Számuk legfeljebb 10 12. Virága sötét 
narancsvörös, 3 cm hosszú és ugyanilyen álméröjű. Magházán, 
i l l . termésén fehér serlék láthatók. Hazája l 'szak-Argentína 
Trancas), 

Aylostera spegazziniana. Csaknem henger alakú növény, 
színe sárgászöld vagy egészen zöld. Szemölcsei 3—4 mm nagy
ságúak, areolái gyengén filcesek. Kb. 4 db, világos színű pe 

36. ábra. Aylostera 
deminuta 
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37. ábra. Aylostera spinosissima 

remtövise a növény testére simul. Középtöviseinek száma 
legtöbbször 2, egymás alatt állnak, 2 mm hosszúak, sárgásak, 
hegyük barnás , és ezért a növény kissé barnásnak hat. Virága 
sötétvörös, kb. 4cm átmérőjű. Hazája Észak-Argentina (Salta). 

var. atroviridis ( Rebutia waltheriana). Szine a típusé
nál kékesebb szürkészöld, középtövise rövidebb és világo
sabb színű, a növény így inkább zöldnek hat. 

Aylostera spinosissima (37. ábra) . Gazdagon sarjadzó nö
vény, a talajon sűrűn tüskézett kis párnákat alkot. Testének 
szine világoszöld. Az egyes növény gömbölyded, mintegy 4 cm 
átmérőjű. Areolái fehéresek, egymáshoz igen közel ál lnak, 
rajtuk a sörteszerű tüskézet sűrű, világos színű. A közép
helyzetben álló 5—6 tövis kissé erősebb, szaruszinűek, hegyük 
barnás. Virága világos téglavörös. Termése feltűnően kicsi, 
gyengén sörtézett. Hazája Észak-Argentína (Salta). 

Aylostera albiflora ( R e b u t i a albiflora) (38—39. ábra) . 
Erősen sarjadzó kis növény, az egyes növény legfeljebb mint
egy 2,5 cm átmérőig nő. Bordáit szemőlcssorok helyettesítik. 
Areolái sárgásak, egymástól távol állnak. Tövisei egyenesek, 
kb. 5 mm hosszúak, peremtöviseinek száma mintegy 15, kö
zéptöviseinek száma kb. 5. Virága 2,5 cm átmérőjű, fehér, a 
sziromleveleken rózsaszínű középcsík látható. A virágcsövön 
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fehér sörlék vannak. Termése és magja kisebb, mini az Aylos
icra alhipilosác. Hazája Bohvia (I K-Tarija, Rio Pilaya). 

.\ylostcra albipilosa ( Rebutia albipilosa). Magányosan 
álló, csak ritkán sarjadzó növény, fiatalon lapított gömb alakú, 
idősebb korában hengeres, vastagsága mintegy 5 cm. Színe 
sötétzöld. Répagyökeret fejleszt. Bordáit 21—25 spirális le
futású szemölcssor helyettesíti. Az egyes szemölcsök kb. 
2 4 mm nagyságúak. Fehér areolái I -2 mm-esek. Finom, 
puha, fehér, legtöbbnyire hajlott tövisei 10—15 mm hosszúak, 
számuk 2.3—25, Középtövisei 4 cm hosszúra nőhetnek, hegyük 
vörösbarna. Néha a középtövisek hiányoznak. Virága narancs
vörös vagy vörös. 4,5 cm hosszú, 3 cm átmérőjű. Bibeszála a 
csővel részben összenőtt. Hosszúkás ovár iumán fehér szőrök 
és sörték láthatók. Termése nagy (9 mm-ig), éretlen zöldes
piros. Magja fénytelen fekete, 1,2 mm hosszú. Hazája Bolívia 
(Dept. Tarcia, Narvacz). 

.\ylostera muscula ( Rebutia muscula, ^ R. nivea?) (40— 
41. ábra). Hosszúkás alakú. 4 cm vastag növény, teste zöld. 
Bordái szemölcssorokból állnak, areolái egymástól távol he
lyezkednek el. Vékony, egyenes, 2,4 mm-es tövisei egyformák, 
számuk kb. 50. Virága narancsvörös, virágcsövén fehér sör
tékkel. Hazája Bolívia (Narvaez). 

.Aylostera pulvinosa ( Rebutia pulvinosa). Kis termetű nö
vény, legfeljebb 3 cm nagyságúra nő. Areolái nagyok (5 mm át
mérőig), egymástól távol állanak. Világos szinű, 15 -22 db 
peremtövise 3 mm hosszúságúra nőhet. Középtövisei erőseb
bek, barnásabbak , számuk legtöbbnyire 6. Virága narancs
sárga, 1,8 cm hosszú, 1,5 cm átmérőjű. Virágcsövén fehér 
sörték vannak. Termése és magja sokkal kisebb, mint az 

41. ábra. Aylostera 
muscula 
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42. ábra. Aylostera „carmifilamentosa" 

Aylosteraalbipilosáé. Hazája Bolívia (lelőhelye az A. albipilo-
sávdl együt t : Narvaez). 

Aylostera rubiginosa. Magányos vagy kissé sarjadzik, hason
lít az A. tuberosához, de annál laposabb. Areolái barnák. 
Tövisei vörösek, 6 mm hosszúak, kb. 12 peremtö\ ise és 4 kö
zéptövise van. Virága 3 cm hosszú, porzószálai kárminvörö-
sek. Ovár iumán piros sörték láthatók. Hazája Bolívia ( termő
helye egészen közel van az A. alhipilosáéhoz.) 

Aylostera tuberosa. Erősen sarjadzik, az egyes növény fél
gömb alakú, 4 cm vastagságúra nő. színe zöld. Répagyökeret 
fejleszt. Bordáit szemölcssorok helyettesítik, a szemölcsök 
2—4 mm magasak. Fehér areolái tojásdad a lakúak, 3 mm hosz-
szúak, 1,5 mm szélesek. Egyenes, tűszerű tövisei 2—5 mm 
hosszúak, barnák vagy sárgásbarnák; 4— 12 peremtövise és 
1 (vagy több) középtövise van. Virága kárminvörös, 3,5 cm 
hosszú, 2,5 cm átmérőjű. Porzószálai két körben helyezked
nek el, hatágú bibéje sápadt zöld. Ováriumán fehér szőrzet és 
fehér sörték lá thatók. Hazája Bolívia (D.-Cint i , 2600 m ma
gasan). 
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Rebutia nemzetség 

A Rebutiák kis termetű, legtöbbször kissé lapított henger 
alakú növények, testükön a bordákat szemölcsök sora helyette
síti. Csak kevés faj példányai növekednek magányosan, gyako
ribbak a sarjadzó fajok, söt közülük némelyek olyan gazdagon 
sarjadzanak, hogy a talajon kis gyeppárnákat képeznek. Tövi
seik finom tűszerűek, gyakran egészen sörtefinomságúak, fe
hérek, sárgásak, esetleg többé-kevésbé barnák. Finom tölcsé
res virágaik a test alsó részein elhelyezkedő areolákon jelennek 
meg, a virágcső ( i l l . az ovárium) legtöbbször csupasz. A fajok 
jó része dúsan virágzik, a virágok legtöbbnyire egyenletesen 
veszik körül a növényt, s jellemző módon egy időben nyílnak k i . 
Terméseik kicsik, vékony falúak, felrepedök; ap ró , matt vagy 
fényes fekete magvak tömegét tar ta lmazzák. A nemzetség 
legrégebben ismert fajai piros virágúak, s csak később fedezték 
fel az ibolyaszínű, a lilásrózsaszín és a sárga virágú fajokat, 
i l l . fajváltozatokat. 

A Rebutiák virágzása tavaszonként meghatározot t fenoló-
giai sorrendet mutat. Legkorábban virágzanak a minuscuia, a 
grandiflora, violaciflora, a marsoneri és ezek különféle válto
zatai. Középkorai virágzású két nagy fajkomplexus: a senilis 
és a xanthocarpa. S csak ezek után virágzanak a későiek 
(pl . a calliantha, krainziana és a ,,turbinata"). 

A fajok nagyobbik része önmegtermékenyülő, kisebb részük 
idegenmegporzó. Egyes fajok bibeszála szabadon áll, más fa
j o k bibeszálának töve összenőtt a virágcsővel (43—44. ábra) . 

43. ábra. Rebutia violaciflora virág keresztmetszete 
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44. ábra. Rebutia violaciflora „carminea" virág keresztmetszete 

Ennek alapján bontják a Rebulia nemzetséget kél alnemzet
ségre. 

A nemzetség elterjedési területe Észak-Argentínától ÉK-
Bolíviáig terjed. 
1. a l n e m z e t s é g : R e b u t i a 

Bibeszáluk szabadon áll. Vannak közöltük önmegterméke
nyülő és önsteril fajok is. 
2. a l n e m z e t s é g : N e o r e b u t i a . 

Bibeszáluk töve a virágcsővcl rövid szakaszon összenőtt. 
Önsteril fajok. 

1. Rebutia alnemzetség 

R e b u t i a m i n u s c u i a (45—47. ábra) . Teste gömbölyded vagy 
ennél lapitottabb. kb. 5 cm-es átmérőt ér cl. Magányosan nö
vekedik vagy sarjadzik, bőre világoszöld szinű. Szemölcssorai 
16—20 spirálban futnak le. Fehéres töviseinek száma kb. 
25—30, ezek 2—3 mm hosszúságúra növekednek, s nem külö
nülnek perem- és középtövisekre. Húsvörös virága 4 cm hosz-
szú lehet, a sziromlevelek hegyben végződnek. Ovár iuma sá
padt piros, termése sötét skarlátvörös, 3 mm átmérőjű. Dú
san virágzó faj. Nagy ri tkán rózsaszínes virágú formája is elő
fordul. Hazája Észak-Argentína (Tucuman). 

R e b u t i a g r a n d i f i u r a . Az előzőhöz hasonló jellegű és alakú. 
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45. áb ra . Rebutia 
minuscuia, b i m b ó s a n 

46. áb ra . Rchiit ia 
minuscuia 

47. á b r a . Rebutia 
minuscuia, öreg növény 
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de nagyobb termetű faj, átmérője 7,5 cm, magassága 5 cm is 
lehet. Szemöicssorai legtöbbször 26 spirált alkotnak. Sörte-
finomságú, rövid, fehér peremtöviscinek száma mintegy 25. 
Középtövisei a peremtövisektől alig különböznek, kissé söté
tebbek (különösen a tövük), nagyon rövidek, számuk leg
többször 4. Virága a R.minusculáénál nagyobb, mintegy 
6,5 cm hosszíi lehet, szine fénylő kárminvörös. Hazája Észak-
Argentina (Salta, Quebrada Escoipe). 

Rebutia chrysacantha. Gömbölyded növény, idősebb korá
ban az átmérőjénél (5 cm) nagyobb magasságot ér el (6 cm). 
Bőrének szine élénkzöld. Sörtefinomságú töviseinek száma 
25—30. néhányuknak a lőve sötétebb és vastagabb. 12 mm 
hosszúságúra nőhetnek. A középtővisek és a peremtövisek 
alig különböztethetők meg. A friss tövisek sárgák. Sárgás
piros, öntermekenyülo virága mintegy 5 cm hosszúságú, a 
virágcsöve narancssárga. Hazája Észak-Argentína (Salta, 
2500 m). 

var. elegáns. Tövisei fehéresek, a hegyük enyhén sárgás. 
Rebutia xanthocarpa (48. ábra) . Kissé lapított henger alakú 

kaktusz, az öreg növény 4,5 cm magasságú és kb. 5 cm átmé
rőjű. Bőrének színe lombzöld. Tövisei finomak, üvegszerüek, 
fehérek, számuk mintegy 15—20. Közülük legtöbbször 4 fel
felé irányul, ezek kissé sárgásabbak és durvábbak. A leg
hosszabb tövisek mintegy 7 mm hosszúak, a legfelsők és a leg
alsók rövidebbek, ez utóbbiak csak 1 - 2 mm hosszúak. Ön-
termékenyülő virága kicsi, átmérője mintegy 2 cm, kármin
vörös, a torka felé kissé világosabb (kis méretű virága miatt 
más, hasonló fajoktól jól megkülönböztethető) . A virágcső 
piros, ovár iuma világos kárminvörös . Termése sárgás. Hazája 
Észak-Argentína (Salta). 

var. citricarpa. Virága tiszta kárminvörös. ovár iuma 
és termése zöldessárga. 

var. dasyphrissa (49—50. ábra ) . Tövisei a törzsalaké
nál kissé hosszabbak és fehérebbek. Virágszíne kékes árnya
latú vörös . A következő változattól megkülönböztetik sűrűb
ben álló. szélesebb és kissé hosszabb sziromlevelei. Virágcsö
ve és ováriuma olajzöld, termése aranysárga. 

var. coerulescens: virágszíne az előző vál tozatéhoz hason
lóan kékes árnyalatú vörös. Sziromlevelei azonban rövidebbek, 
lándzsásan karcsúak és lazábban állnak, mint annál . Ováriuma 
narancssárga. 

var. luteirosa. Virága sápadt sárgásvörös. 
var. violaciflora (51. ábra) . Virágszine hasonló a R.viola-
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51. ábra. Rebutia 
xanthocarpa var. 
\ iolacil'loia 

cifloráéhoz (vagyis erősen fénylő ibolyaszínű), de a virág mé
rete kicsi, a törzsalakéhoz hasonlóan mintegy 2 cm-es. 

Rebutia arenacea. Magányosan növekedő vagy csoportot 
képező kaktusz, az egyes növény mintegy 5 cm átmérőjű 
és 3.5 cm magasságú. Szemölcsei kb. 30 spirális sorba rende
ződtek. Areolái világosszürkék, tövisei fehérek, 6—7 két ol 
dalra irányuló párban á l lnak; egyikük felfelé irányul, kb. 5 mm 
hosszúak. Világos narancssárga virága mintegy 3 cm hosszú és 
ugyanilyen átmérőjű. Az ovárium alsó részén csekély filcet 
találunk. Hazája Bolívia (Dept. Cochabamba). 

Rebutia glomeriseta. Gömbölyded, erősen sarjadzó növény, 
egy-egy fej 6 cm átmérőt ér cl. Szemölcsei mintegy 20 spirális 
sorban állnak. Areolái fehérek vagy világosbarnák. Tüskézete 
számtalan, összefonódó, különböző mértékben elálló, sörte
szerű, 2—3 mm hosszú tövisből áll, melyek a növényt sűrűn 
elfedik. Aranysárga virága 2,5 cm hosszú. Ováriuma világos
sárga. Külső sziromlevelei sárgák, lila fénnyel. Bibeszála fehér, 
a bibe halványsárga. Hazája Bolívia (Dept. Cochabamba, 
Sucre, Hazienda Rcssini). 

Rebutia krainziana (52 55. ábra) . Gazdagon sarjadzó vilá
goszöld növény, az egyes fej mintegy 4 cm átmérőjű és 5 cm 
magasságú. Apró szemölcsein viszonylag nagy, fehér, kissé 
tojásdad areolák helyezkednek el. Sörteszerű, hófehér tövisei 
nagyon vékonyak, és alig I - 2 mm hosszúak. Virága élénk
vörös, a torok feneke sárgás, kb. 3 cm hosszú és 4 cm átmérő
jű, önsteril. Ovár iumán barnás-ibolyás színű pikkelyek talál
hatók. Hazája Bolívia. 

E fajhoz nagyon hasonlít a R. senilis var. breviseta, de annak 
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52. ábra. Rebutia 
krainziana, bimbózás 
kezdetén 

tüskézete még vékonyabb és kissé elállóbb, virága pedig k i 
sebb és öntermekenyülo. 

Rebutia senilis. Igen variábilis faj, sok változata ismert, 
egyes szerzők ezeket részben önálló fajoknak tartják. Minde
gyikre jellemző a nagy, sárga vagy vörös virág, valamint a 
finom,elál ló, többé-kevésbé fehér tüskézet. A tövisek sohasem 
elfekvők, i l l , a növény testére nem simulnak rá. Az összes 

53. ábra, Rebutia krainziana, bimbósan 
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változatok közül maga a törzsalak a leghosszabb és a leg
sűrűbb, tiszta fehér tüskézetű. 

Különböző mértékben sarjadzó, telt zöld szinű növény, át
mérője 7 cm, magassága 8 cm lehet. Tüskézete sűrű, areoláin 
mintegy 25 mészkőfehér, hosszú tövis helyezkedik el (a tövi
sek hossza egyes esetekben elérheti a 3 cm-t is). Öntermekenyü
lo virága kárminvörös, torka fehér, 3 cm hosszú és 3,5 cm át
mérőjű. Virágszirmai hegyesek. Ováriuma narancssárga. Hazá
ja Észak-Argentina (Salta, felső Quebrada Escoipe). 

var. stuemeri. Tüskézete a törzsalakéhoz hasonló, de 
kissé lazább. Virága téglavörös, torka és sziromleveleinek 
szegélye gyakran sárgás. A sziromlevelek meglehetősen szét
nyílnak. 

var. lilacino-rosea (56. ábra) . Tüskézete a törzsalakéhoz 
hasonló, virága világoslila—rózsaszinű. 

var. breviseta (57. ábra) . E változat tövisei rövidek, leg
feljebb 4—7 mm-esek, oldalt összefonódottak. Virága tiszta 
vörös. E változathoz igen hasonlít a R. krainziana, de annak 
tüskézete kevésbé finom, areolái nagyobbak és virága ön
steril. 

var. kcsselringiana (58. ábra) . 30—35 lazán álló tövise 
8—12 mm hosszú, fehér vagy sápadt sárga. Areolái egy
máshoz közel állnak. Virága világossárga, a belső szirom
levelek aranysárgák, a virág átmérője 4— 5 cm is lehet. Termése 
olajzöld, magvai fénylő feketék. 

var. sieperdaiana. Tövisei nagyon finomak, mérsékelten 
hosszúak. Az előző vál tozathoz nagyon hasonlít, de areolái 
egymástól távolabb állnak, s így szemölcssorai nem olyan fel-



5S>. á b r a . Rebulia senilis var. iscliniana. n a r a n c s v ö r ö s v i rágokkal 
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tűnőén őss/et'üggők. Virága mélysárga, kivül kissé rózsaszines, 
kb. 4.5 cm hosszú és i.5 cm átmérőjű (valószinűieg) önsteril . 
Sziromlevelei meglehetősen szélesek, néha kissé behasadtak 
vagy hegyesek. 

var. aurescens. Sűrű fehér tüskézete idősebb korában 
kissé megsárgul, különösen a középen állók. Tövisei finomak, 
vékonyak. Nagy virága tiszta vörös. Teste hengeres. 

var. iseliniana (59—60. ábra). Tiszta fehér vagy sárga-

60. ábra. Rebutia scnilis var. iseliniana virága közelről 
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fényű tövisei hajszerűek, lazán állnak. Virága narancsvörös, 
teste hengeres. 

var. schicliana. Sűrűn álló tövisei fehéresek, hegyük sár
gás vagy barnás, számuk kb. 15. Mintegy 4 cm-es virágának a 
külső sziromlevelei cinóberpirosak. a belsők inkább narancs
vörösek. Virágcsövén és ováriumán ibolyásszinű pikkelyek 
találhatók. 

var. semperflorens (vagy lalán inkább forma semper-
florens): ez a változat egy mesterséges kul túrában létrejött 
forma, mely erősen sarjadzik, és feltűnően dúsan virágzik. 

Az itt felsorolt vál tozatokon kivül az irodalomban más 
változatokat is ta lálhatunk, ezeknek rendszertani hovatartozása 
és taxonómiai értéke vitatott. Más fajokhoz tartozhatnak, 
esetleg önálló faji értékűek. 

Rebutia marsoneri (61—63. ábra) . Széles, lapos, hengeres 
növény, átmérője 5 cm (esetleg több) , magassága 4 cm lehet. 
Magányosan nö, vagy kissé sarjadzik. Bőrének szine világos
zöld. Areolái világosbarnák. Töviseinek száma 30—35, a 
középtövisek és a peremlövisek alig különböztethetők meg. 
A lefelé állók hossza mintegy 5 mm, fehéresek, A felfelé álló 
9—15 tövis kissé erősebb, hosszuk 8—15 mm, színük (leg
a lább a hegyükön) rókavörös . Egyes példányok tüskézete teljes 
egészében fehéres lehet. Önsteril virága 5 cm hosszú, világos 
vagy sötétebb sárga, belső sziromlevelei többé-kevésbé narancs
sárgák. Bibeszálai világossárgák, bibéje fehér. Magjai feketés
ba rnák . Hazája Észak-Argentina (Jujuy.) 

var. vatferi. Jobban sarjadzik, mint a típus, sziromlevelei 
szélesebbek, tövisei rövidebbek. 



62. ábra. Rebutia 
marsoneri „brcvispina" 

var. spathulata. Ez a változat is erősebben sarjadzik, 
mint a tipus, sziromlevelei kanalasak, magjai fénylő feketék. 
A virágcsövén ibolyásvörös pikkelyek találhatók. r-

Rebutia violaciflora (64—66. ábra) . Kis termetű, gömbölyded 
vagy kissé lapított pogácsa alakú, sárgászöld bőrű növény, 
legtöbbnyire magányosan nő. Átmérője saját gyökéren nevelve 
mintegy 2 cm. Oltva ennél lényegesen nagyobb. Areolái sárgás
fehérek. Tövisei sörteszerűen finomak, de merevek, sugár
irányban széjjeláiinak, számuk kb. 20, hosszuk 2,5 cm is 
lehet, a középen állók erősebbek. Színük mély aranybarna, 
ez a jelleg már a fiatal növényeket is jól meghatározhatóvá 
teszi. Öntermekenyülo virága kb. 3,5 cm hosszú és 3 cm át-

63. ábra. Rebutia 
marsoneri, hosszútövisü 
forma 
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67. áb ra . Rebutia 
violaciflora var. 
knuthiana, b i m b ó s a n 

niéröjű, ragyogó világos ibolyásvörös szinü. Hazája Észak-
Argentina (Salta, felső Quebrada Escoipe). 

var. knuthiana (67 68. ábra) . Ezt a változatot egyesek 
Rebutia carminea néven önálló fajként kezelik. Szine fényte
len sápadt sárgászöld, átmérője 4,5 cm lehet. Areolái barnák , 
mintegy 30 (vagy több) tövise egészen finom, barna szinű, az 
alul állók világosabbak. Virága kb. 4,5 cm hosszú, szine tompa 
kárminvörös. Hazája Észak-Argentina (Salta). 

Rebutia almeyeri. Tüskézete a R. scnilishez. i l l . annak válto
zataihoz teszi hasonlóvá. Lapított pogácsa alakú, magányosan 
növekedik, esetleg kissé sarjadzik.Öntermekenyülo virága fény
lő narancsvörös, torka világossárga. Sziromleveleinek pereme 
sárgás. Virágcsővén barnás-rózsaszines pikkelyek találhatók. 
Termése sárga, barna pikkelyekkel. Magjai nagyon aprók . 
Hazája ismeretlen. 

Rebutia graeiliflora. Kis termetű, gömbölyded, sötétzöld 
színű növény, átmérője mintegy 2,5 cm. Bordáit nagyon finom 
szemölcsök spirális sorai helyettesítik. Tövisei nagyon rövidek 
(kb. 2 mm hosszúak), számuk kb. 15, a közép- és a peremlövi
sek nem különböznek egymástól. Üvegszerűen átletszöek, 
szürkék, egy részük sötétebb, lehetnek közöttük egészen 
feketés színűek is. A csúcs körül a tövisek hiányoznak. Virága 
jellegzetesen kicsi, i l l . karcsú, 2 cm-nél kisebb (hasonlóan kis 
virága csak a R. xanthocarpának van). Virágcsőve csak 1 cm 
hosszú, csupasz, sárgászöldes, sápadt zöld színű pikkelyek
kel. Ováriuma sárgászöld. Bibéje, bibeszála és porzószálai 
fehérek. Hazája Észak-Argentína (közelebbi megjelölés nél
kül). 
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68. ábra. Rebutia violaciflora var. knuthiana 

E faj virágszíne az Aylostera spinosissimáéhoz áll közel. 
Nagyon hasonlít hozzá a Rebutia xanthocarpa var. luteirosa, 

de annak bőre világosabb zöld, tövisei világos színűek, virág
csöve és ovár iuma pedig nem zöldes. 

Rebutia kariusiana (71 — 73. ábra). Gömbölyded növény, 
alig sarjadzik, csúcsa bemélyedt, tövises. Átmérője kb. 5 cm, 
bőrének színe lombzöld. Bordáit spirálisan álló szemölcs
sorok helyettesítik, rajtuk az areolák mintegy 5 mm távolságra 
helyezkednek el. Peremtövisei világosbarnák vagy fehérek, a fia-
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72. ábra. Rebutia kariusiana 

tal tövisek ál talában világosabb színűek, számuk 8—10, hosz-
szuk 3—6 mm. A középtövisek sötétbarnák, tövük megvasta
godott, számuk 3—4, hosszuk 6 mm-ig terjedhet. Hegyes bim
bója világoszöld színű. Virága intenzív rózsaszínű, kb. 2,5 cm 
hosszú és 4 cm átmérőjű, önsteril. Sziromlevelei hegyes lándzsa 
a lakúak, külső oldalukon világosbarnás középsáv fut végig. 

73. ábra. Rebutia 
kariusiana 
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74. ábra. Rebulia 
wessneriana. elvirág/ás 
ulán 

Virágcsöve 1,2 cm hosszú, rajla sápadtzöld pikkelyek talál
hatók. Ováriuma sápadt- vagy olajzöld. Porzószálai sárgák, a 
bibeszál felső része fehér, alul rózsaszines fehér, a bibe sárga. 
Érett termése sárgászöld. 6 mm átmérőjű. Magjai fénylő feke
ték. Hazája Észak-Argentina (Salta). 

Rebutia permutata. Közel áll a R. wessnerianához. de nem 
vagy alig sarjadzik, csúcsa pedig tövisekkel sűrűn fedett. 
Tüskézete sűrű. hosszú, piszkosfehér tövisekből áll. Virága 
önsteril. Lelőhelye ismeretlen. 

• f. gokrausei. Egy magoncváltozat , mely a törzsalak 
szélesen lapos alakjával szemben oszlop alakú, tüskézete fino
mabb, hosszú, hajszerű-sörteszerü fehér tövisekből á l l . ( A n ö -

^ vény fiatal Cleislocactus strausii magoncra emlékeztet.) Virá
ga és virágcsöve nagyobb ( i l l . hosszabb), mint a törzsalaké. 

Rebutia wessneriana (74. ábra) . Lapított gömbölyded, v i 
szonylag nagy termetű növény, magassága 7 cm, átmérője 
8 cm lehet. Bőrének színe zöld, erősebb napsugárzás esetén 
ibolyás tónusú. Csúcsa alig tövises, a csúcs a töviseken keresz
tül jól látszik. Bordái csak részben osztottak szemölcsökre, 
rajtuk az areolák 5 mm távolságra helyezkednek el. Fehér 
töviseinek száma kb. 25, nem különülnek perem- és közép
tövisekre, hosszuk 2 cm is lehet. A csúcs körüli tövisek hegye 
barnás. Vérvörös virága kb. 5,5 cm átmérőjű. Virágcsőve vörös, 
rajta ibolyás színű pikkelyek ta lá lhatók. Bibeszála rózsaszines 
narancsvörös, bibéje fehér, porzószálai vörösek. Hazája 
Észak-Argentína (pontosabb lelőhelye ismeretlen). 
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2. Neorebutia alnemzetség 

Rebutia hyalacantha. Lapított gömbölyded növény, kb. 8 cm 
átmérőjűvé nő. Sűrű tüskézete üvegszerű, sárgásfehér tövisek
ből áll. számuk mintegy 25, hosszuk kb. 2 cm. A peremtövisek 
és a középtövisek alig különböznek egymástól. Vörös virága 
önsteril. Hazája Észak-Argentina (Salta). 

Virágának önsterilitása lényeges jelleg, hiszen a hozzá közel 
álló R. senilis mindegyik változatának virága öntermekenyülo . 
A hozzá szintén igen hasonló R. wessnerianától pedig sárgás
fehér tövisei különitik el (a R. wessneriana csúcs körüli tövi
seinek hegye barnás). 

Rebutia calliantha (75—78. ábra) . Gömbölyded vagy kissé 
lapított növény. Szemölcssorai legtöbbször 27 (vagy ennél 
valamivel kevesebb) spirálban állnak. Fehéres töviseinek száma 
12—21, a középsők nem ismerhetők fel. Bimbója mély sötét
vörös, virága tűzpiros, 4,5 cm átmérőjű. Bibéje rózsaszines 
narancsvörös, porzószálai fehérek. Hazája Észak-Argentina. 

var. beryllioides. Teste laposabb, bőre fényesebb zöld. 
Töviseinek száma kevesebb, mint a törzsalaké, a tövisek rövi
debbek, sárgásak vagy a ranybarnák . Virága skarlátvörös. 

Rebutia arenacea. Magányosan növekedő vagy erősen sar
jadzó , csoportot képező kaktusz. Egy-egy növény 3,5 cm magas 
és kb. 5 cm átmérőjű. Szemölcsei kb. 30 spirális sorban állnak. 
Areolái krémszürkék. Tövisei fehérek, 6—7 oldalt irányuló pár
ban állnak, egy tövis felfelé irányul. Virága narancssárga, 
kb. 3 cm hosszú és hasonló átmérőjű. Ovár iumának alján 
kevés filc látható.' Hazája Bolívia (Dept. Cochabamba). 

Rebutia binnewaldiana. Ez a faj igen hasonlít a R. wessneria
nához és a R. permuta tához , de nem sarjadzik, bőrének színe 
kékeszöld, csúcsa csaknem csupasz, magjai nagyok. A R. 
callyanthától aranysárga bibéje és sárga porzószálai különböz
tetik meg. Önsteril virága mintegy 4,5 cm átmérőjű skarlát
vörös, torka narancsvörös. Virágcsövén feketésvörös pikke
lyek találhatók. Termése fénylő vörös. Hazája Bolívia (Huari 
Huari). 

Rebutia fiebrigiana. Magányosan növekedik, teste viszony
lag nagy, csúcsa feltűnően, mélyen besüpped. Világos színű 
töviseinek hegye sárgásbarnás. Önsteril virága fénylő vörös, 
feltűnően nagy, mintegy 5 cm átmérőjű. Bibéje fehéres hús
színű. Virágcsövén piszkos sötétvörös pikkelyek találhatók. 
Termése piszkosvörös. Hazája Bolívia (Huari Huari). 

E faj rendszertani helye vitatott, bibeszálai még a tövükön 

94 



75. ábra. Rebutia 
calliantha 

76. ábra. Rebutia 
„turbinata" 

77. ábra. Rebutia 
„xyphacantha"' 
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78. á b r a . Rebulia „xypl iacan lha" ' virága közelről 

sem nőttek össze a csővel (ez a bélyeg a Rebutia alnemzetsegbe 
utalja), növekedése és formája (nem sarjadzik, csúcsa bemé
lyedt) miatt viszont inkább a Neorebulia alnemzetsegbe tar
toznék. 

Sulcorebutia nemzetség 

A Sulcorebutiák kis tcrmelü, gömbölyded vagy pogácsa alakú 
(néha kissé megnyúlt) növények. A legtöbb faj gyökere erősen 
répásodik, olyannyira, hogy e fajok testének nagyobbik része. 
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a föld alatt helyezkedik el (mint „gyökér" ) , és csak kisebb 
része áll ki a talajból. A fajok nagy részét az utóbbi évtizedben 
fedezték fel Bolívia keleti területein. A legelőször megismert 
fajokat Rebutiáknak vélték, viráguk ugyanis a Rebut iákhoz 
teszi őket hasonlóvá. 

Bordáik legtöbbnyire hossziákás vagy romboid alakú szemöl
csökre bomlanak, s e szemölcsök (vagy inkább dudorok) a 
bordák vonalában lapí tot tak, karcsúak, keskenyek. Areoláik is 
függőlegesen megnyúltak, tojásdad a lakúak, karcsúak, sok
szor egészen vonalszerüek. Töviseik erősek, durvák, gyakran 
görbültek, hajlottak. Jellemző gyökéralakjuk az e lőbb már 
említett erős répagyőkér. Általában jól sarjadzanak, de az így 
kialakult kis telepnél az eredeti anyanövény még öreg korban 
is jól felismerhető, ennek a fejnek a karógyökere ugyanis k i 
emelkedőn erős marad. 

Virágaik a Rebut iákéhoz hasonlítanak (79. ábra) , a fajok 
többségének virága vörös (bár különféle árnyalatú) , a virág 
színe csak ritkán sárga. Terméseik gömbölydedek vagy kissé 
megnyúltak; sima héjúak vagy pikkelyesek. Magvaik kicsi
nyek, fénylő vagy fénytelen feketék, esetleg söté tbarnák. 

A Sulcorebutiák eddig csak Kelet-Bolíviából ismertek. 
Sulcorebutia breviflora. Magányosan növekedő, erős karó

gyökeret fejlesztő faj. Föld fölötti része pogácsa alakú, mint
egy 1,5 cm magasságot és 3,5 cm átmérőt érhet el. Csúcsa be
mélyedt. A növény színe barnászöld. Bordáinak száma leg
többször 11, melyek kerekded dudorokból állnak (a dudorok 

79. ábra. Sulcorebutia mentosa virág keresztmetszete 
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mintegy 4 mm magasak és 6 mm átmérőjűek). Areolái vonal
szerüek, mintegy 5 mm hosszúak, fehér gyapjút viselnek, egy
mástól kb. 5 mm távolságra helyezkednek el. Fehér szinü 
töviseinek száma kb. 12, sörteszerűek, fésüszerűen elfekszenek, 
a tövük kissé vastagabb. A felső tövisek a többinél valamivel 
erősebbek. Sárga virága kb. 2,5 cm hosszú és ugyanilyen át
mérőjű. Sziromlevelei lándzsásak, a külső sziromlevelek 
hegye barnás . A sziromlevelek vége teljes kinyíláskor erősen le
hajlik. A porzószálak narancssárgák, a portokok világossár
gák, a bibeszálak 1,2 cm hosszúak, fehéresek, négyágú bibéje 
világossárga. Virágcsöve 7 mm hosszú vagy ennél rövidebb, 
ovár iuma mintegy 4 mm átmérőjű, rajta barna pikkelyek ta
lálhatók. Bolíviában, Cochabamba ta r tományban , a Rio Caine 
partján, mintegy 20()0 m magasságban találták. 

Suleorebutiae candíae. Lapított gömbölyded növény, erősen 
sarjadzik. Az egyes növény kb. 3 cm magasságúra és 5 cm át
mérőjűre növekedhet . Testének színe sötétzöld. Kb. 15—20 
bordája egymással szemben elhelyezkedő, romboid alakú 
dudorokból áll. Krémszínű areolái megnyúltak, karcsúak. 
Tövisei fésüszerűen ál lanak, mind peremtövisszerűek, véko
nyak, sárgásak (néhányuk a többinél világosabb), zömük 
3—7 mm hosszú, a felsők gyakran hosszabbak. A tövisek egy 
része görbült , i l l . lefelé hajlik. Sárga virága mintegy 3 cm 
hosszú. A virágcsövön és az ovár iumon olajzöld pikkehek 
láthatók. Gömbölyded termése kb. 5 mm átmérőjű, sötétbarna 
magvai 1,4 mm hosszúak is lehetnek. Hazája Bolívia (Ayopaya, 
Tiquirpayánál , 2800 m magasan a tenger színe felett). 

Sulcorebutia canigueralii. Kis termetű, sarjadzó növény, 
hosszú répagyökeret fejleszt. A magányos növény mintegy 
1 cm magas és 2 cm átmérőjű. Testének színe szürkés tónusú. 
Bordáit legtöbbször 13, spirális lefutású sorokban álló dudo
rok sora helyettesíti. A kis dudorok kb. 3—4 mm szélesek. 
Areolái karcsún tojásdad a lakúak, fehérek, 3 mm hosszúak. 
Fehéres, barna tövű elfekvő tövisei fésű alakban állnak, szá
muk ál talában 11 —14, sörteszerűek, 1,5—2 mm hosszúságúak. 
Középtövist nem minden areolán találhatunk, ha igen, úgy 
számuk I—2, s felfelé állnak. Virága 4 cm osszú és hasonló 
átmérőjű lehet, ovár iumán zöld pikkelyekéi visel. Virágcsöve 
vörösessárga, ezen is zöld pikkelyek láthatók. Sziromlevelei 
mintegy 2 cm hosszúak, tövük sárgás, felül inkább narancs-
színűek. Porzószálai aranysárgák, bibeszálai zöldesek, bibéje 
nyolcágú, világossárga. Bolíviában találták (Prov. Oropeza, 
Dept. Chuiquisaca, Sucre, 2800 m magasan). 
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Sulcorebutia glomerispina. Répagyökerci fejlesztő, erősen sar
jadzó, lapos párnaszeríí csoportokat a lkotó kaktusz. Az egyes 
fej mintegy 5 cm magas és hasonló átmérőjű. Bordáit mintegy 
20 sorban elhelyezkedő, 3 mm magas és 4 mm széles dudorok 
sora helyettcsiti. Areolái szürkék, egymástól mintegy 3 mm 
távolságra helyezkednek el. Tűszerű, megvastagodott tövű, 
5—20 mm hosszú tövisei oldalirányban széjjeláiinak, a nö
vény testét elfedik, fehérek és narancsbarnák. Bíborszínű 
virága 2.8 cm hosszú és 2 cm átmérőjű. Ovár iuma fehér, 
smaragdzöld pikkelyekkel. Virágcsöve alsó részén zöldessárga 
pikkelyeket ta lálhatunk. Belső sziromleveleinek belső oldala 
mély bíbor színű, háti oldaluk világosabb, külső sziromlevelei 
kissé világosabb biborszinüek. A porztSszálak is bíborszinűek, 
a bibeszálak és a hatágú bibe viszont fehér. Hazája Bolívia 
(Prov. Chapare, Dept. Cochabamba, Huakani, 3200 m). 

Sulcorebutia hoffmanniana ( Lobivia hoffmanniana). A ter
mészetben legtöbbnyire magányosan növekedő, 2,5—3,0 cm 
magas, kb. 4,5 cm átmérőjű növény. Kul túrában viszont in
kább hengeres növekedésű, gazdagon sarjadzik, és így telepe
ket alkot. Mintegy 24 keskeny, lapos bordája kicsi, karcsú 
dudorokból áll. Areolái keskenyek, szinte vonalszerüek. 
A fiatal növény peremtöviseinek száma 11, az idősebbé több . 
Nagyon finomak, barnásak, tövük később vörösbarna. Közü
lük a legrövidebbek először csak kb. 3 mm hosszúak, később 
kissé hosszabbak. Középtövise 2 vagy esetleg 1 (de fiatal 
korban egyáltalán nincsen), egyikük az areola felső szélén fel
felé áll, másikuk lefelé, árs^erüek, durvák, deres színűek. 
Virága eddig még ismeretlen. Hazája Bolívia (Oruro). 

Sulcorebutia kruegeri (80 82. ábra) . Fiatalon lapos-göm
bölyded, erős répagyökerű növény, idősebb korában inkább 
hosszúkás, kúpos répaszerű alapi résszel. Az öreg példányok 
hengeresek, oldalukon sarjadzanak, és így kis telepet alkot
nak. Bőrének színe világosabb vagy sötétebb zöld, de ismert 
barnás testszínű változata is. Hosszúkás, karcsú areoláin 
krémszínű filcet visel. Dudorai karcsúak, hosszúak, egymással 
szemben helyezkednek el. Vékony, fehéres, kb. 3 mm hosszú 
peremtövisei fési 'erűen a növényre ráfekszenek, számuk 20 
vagy kevesebb, töveik kissé megvastagodott. Néhányuk eny
hén barnás árnyalatú. Középtövise némelykor egyáltalán nincs, 
máskor van, 1 vagy 2, ezek rövidek, finomak, barnásak, fel-
állóak. Aranysárga vagy narancsszínű virága harangszerűen 
tölcséres, kb. 2,5 cm hosszú. Sziromleveleinek felső szegélye 
kissé vöröses árnyalatú. Virágcsövén széles pikkelyek talál-
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83. ábra. Sulcorebutia lepida 

hatók. Bíborvörös termése 3 mm átmérőjű, rajta kis pikkelyek 
láthatók. Fénylő fekete magjai 1 mm nagyságúak. Hazája 
Bolívia (Prov. El Cercado. 2568 m magasan). 

Sulcorebutia lepida (83. ábra) . Gömbölyded, alig sarjadzó, 
sötétzöld színű, legtöbbnyire magányosan álló növény. Csúcsa 
erősen bemélyedt. Bordáinak száma 16 körül van, de ezek már 
a növény aljától kezdődően szögletes, mintegy 3 mm magassá
gú és szélességű dudorokra oszlanak. Areolái hosszúkásak, 
karcsúak, közel 3 mm hosszúságúak, s egymás közti távolsá
guk is kb. ugyanakkora. Tövisei testre simulok, az areolákon 
fésű alakban állanak, feketék, feketésvörösek, barnák vagy 
aranysárgák, számuk 14— 20, hosszuk kb. 3—7 mm. Virága 
vörös színű: cinóber- vagy sötétebb kárminvörös. Hazája 
Bolívia (pontosabb termőhelye ismeretlen). 

Ez a faj igen közel áll a S. mentosához. 
Sulcorebutia mcnesesii. Széles, lapított , pogácsa alakú n ö 

vény, jól sarjadzik, színe sötét szürkészöld. Az egyes fej kb. 
6 cm átmérőjűre és kb. 20 cm magasságúra nőhet . Bordáinak 
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száma 14—18, ezek 3 mm hosszú és 6 mm szélességű dudorok
ból állanak. Areolái mérsékelten hosszúkásak. Fésüszerűen 
álló 10—12 tövise 3—35 mm hosszú; fehérek vagy rózsa
színűek, az új tövisek esetleg világosbarnák. A hosszabb tövi
sek hajlottak, i l l . görbültek lehetnek. Virága fakósárga vagy 
sötétebb aranysárga, a virágcső is sárga, rajta a pikkelyek 
zöldek, hegyük vöröses. A külső sziromlevelek hegye vöröses. 
A virág mintegy 4 cm hsszú és 3,5 cm átmérőjű . Termése 

gömbölyded, közel 6 mm nagyságú, sötétvörös, széles pikke
lyekkel. Magja sötét szinű, kb 1 mm nagyságú. Hazája Bolívia 
(Ayopaya, Naranjitónál). 

Ez a faj igen hasonlít a S. candiaehoz. 
Sulcorebutia mentosa (84. ábra) . Lapított , pogácsa vagy 

félgömb alakú, mintegy 6 cm átmérőjű, élénkzöld, hosszú 
répagyökeret fejlesztő növény. Csúcsa bemélyedt. Bordáinak 
száma 20 körül van. A tojásdad dudorok 1 cm hosszúak, 5 mm 
magasak. Fehér areolái 5— 7 mm hosszúak, 2 mm szélesek, 
egymástól 6—8 mm távolságra helyezkednek el. Vékony, kissé 
hajlott tövisei feketés- vagy sötétvörösek. Fésű alakban álló 
peremtöviseinek száma 14—18, kb. 6 mm hosszúak. Közép
töviseinek száma 2—4, hosszuk 5—8 mm. Bíborszínű virága 
3 cm hosszú és 3,5 cm átmérőjű. Virágcsőve 1,5 cm hosszú. 
Porzószálai fehérek vagy vörösesek, két körben ál lanak. 
Bibeszála fehér, 2 cm hosszú, 5—7 ágú bibéje sápadt sárga. 
Termése barna, gömbölyded, 7—10 mm nagyságú. Magja 
fénytelen fekete. Hazája Bolívia (Prov. Campero, Aiquile). 

Ez a faj igen közel áll a S. lepidához. 
Sulcorebutia polymorpha. Mélyen a talajban ülő, széles 

84. ábra. Sulcorebutia 
mentosa 
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henger alakú növény, erősen sarjadzik, az anyanövény (talaj 
feletti része) mintegy 1 cm magasságig és 5 cm átmérőig nő. 
Szine szürkés- vagy sötétzöld. Bordáinak száma 10—15, ezek 
fejsze alakú kis szemölcsökből állanak, melyek kb. 5 mm ma
gasságúak. Tojásdad areolái mintegy 5 mm hosszúak, egy
mástól kb. 8 mm távolságra helyezkednek el. Sörteszerű tövisei 
az areolákon fésüszerűen állnak, testhez simulok, vékonyak, 
szúrósak, 3—5 mm hosszúak, szürkék vagy söté tbarnák. 
Néhány felfelé álló tövise 2 cm hosszú is lehet. Virága 3 cm 
hosszú és ugyanilyen átmérőjű lehet, belül narancssárga, kívül 
inkább vöröses. Ováriuma különféle színű lehet, virágcsövén 
széles pikkelyeket visel. Porzószála, bibeszála és bibéi fehére
sek. Termése kerekded, mintegy 5 mm nagyságú. Hazája 
Bolívia (prov. Arani , Dept. Cochabamba, Tiraque-hoz közel, 
kb. 3200 m magasan). Igen változékony faj. 

Sulcorebutia steinbachii (85. ábra) . Sarjadzik, párnaszerű 
telepeket alkot, melyeknek közös fögyökerük van. Teste zöld 
színű. Bordái nehezen különböztethetők meg, számuk leg
többször 13, romboid alakú dudorokra bomlottak. Areolái 
igen karcsúak, fehér filcet viselnek. Tüskézete változatos. 
A fiatal kultúrpéldány néha teljesen tüskétlen, később megje
lennek a peremtövisek, végül a középtövisek is. A normális 
tüskézetű példányon kb. 6—8 tövis áll peremtövisszerűen, 
hosszuk 2,5 cm is lehet, vékonyak vagy erösebbek, feketések. 
Középtövisei durvák, árszerűek, hosszúságuk különféle, a leg-
hosszabbak 2 cm-esek is lehetnek, először sötétebbek, majd 
fehéresek lesznek, de hegyük legtöbbnyire sötétebb marad. 

85. ábra. Sulcorebutia 
steinbachii 
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számuk 1—3. Virága skarlát vörös, hossza kb. 3,5 cm. Hazája 
Bolívia (Cochabamba). 

var. graciiior. A típusnál és a többi változatnál fino
mabb termetű. Finom, meglehetősen rövid tövisei világos 
színűek. Néha van egy középtövise, de legtöbbnyire egy 
sincs. Kelet-Bolíviában él. 

var. rosiflora. Testének színe kékeszöld. Tövisei feketés
barnák , egyszínűek. Középhelyzetben 1—3 áll. az oldalsók 
3—4 párban, fésüszerűen (de nem szabályosan) ál lanak. Bíbor
rózsaszínű virága 3 cm hosszú, 4 cm átmérőjű. Virágcsöve 
1,5 cm hosszú, sápadt zöldesrózsaszínű. Kisszámú porzószála 
rózsaszínű, bibeszála 2 cm hosszú. (Testének és töviseinek 
színe a típusénál sötétebb.) 

var. violaciflora. Élénkebb zöld színű, tövisei feketés
barnák , tövük világosabb. Középhelyzetben 1—2 áll, az oldal
sók határozot tan fésüszerűen állanak. Virága csak 2,3 cm 
hosszú és 2,8 cm átmérőjű, fénylő bíborvörös. Vöröses virág
csöve csak 5 mm hosszú. Porzószálai fehéresek, számuk sok. 
Bibeszála 1,6 cm hosszúságú. 

Sulcorebutia tarabucensis. Magányosan növekedő, csak 
ri tkán sarjadzó, répa alakú kaktusz, fénytelen zöld szinü, 
feje a talajból csak mintegy 1,5 cm magasságban emelkedik 
k i , kb. 2 cm átmérővel . Spirál alakban futó bordáinak száma 
10—11, teljesen dudorokra bomlottak. A dudorok kb. 6 mm 
hosszúak, 4 mm szélesek és 2 mm magasak. Areolái egészen 
karcsúak, szinte vonalszerüek, 3 mm hosszúságúak, távolságuk 
mintegy 6 mm. Fésüszerűen álló, testéhez simuló tövisei 
feketék vagy barnásak, számuk 6—8 (—11), hosszúságuk 3— 
6 mm, alapjuk kissé megvastagodott. Középtövise nincs. 
Virága kb. 3 cm hosszúságú és ugyanilyen átmérőjű, sötét
vörös, a torka felé sárgás. Belső sziromlevelei lekerekítettek, de 
finom hegyben végződnek. Virágcsöve és ovár iuma rózsa
színű, olajzöld pikkelyekkel. 2 cm hosszú bibeszála és hétágú 
bibéje sárgás. Hazája Bolívia (Tarabuco körüli hegyekben, 
mintegy 3500 m magasan). 

Sulcorebutia taratensis. Sarjadzó, erős répagyökerű növény. 
Testének színe sötétzöldtől bíborvörösig változik, répagyökere 
rózsaszínes. Föld feletti része 2—5 cm magas, 3,5 cm vastag 
lehet. Csúcsa ha tá rozot tan bemélyedt. Spirális sorokban álló 
bordáinak száma 16 körüli , ezek 4—5 mm nagyságú kis dudo
rokból ál lanak. Karcsú-tojásdad areolái kb. 5 mm hosszúak, 
egymástól való távolságuk mintegy 6 mm. Fésüszerűen álló. 
sörteszerű peremtövisei 3—4 mm hosszúak, számuk 13—16, 
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86. ábra. Sulcorebutia tiraquensis 

átlátszó fehérek, tövük vastagabb, sötétbarna. Középtövise 
legtöbbször nincs, elvétve egy van. Biborbarna virágcsövén 
4 cm hosszú vörös virága és 3,5 cm átmérőjű barna pikkelyek 
vannak. Belső sziromlevelei vörösek, külső sziromleveleinek 
belső oldala sötétebb, külső oldala világosabb bibor szinű. 
Porzószálai és bibeszálai fehérek, ötágú bibéje fehéressárga. 
Barnásvörös termése 3 mm hosszú. Magjai fénylő feketék. 
Hazája Bolívia (Prov. Tarata, Dept. Cochabamba, kb. 2000 m 
magasságban). 

Sulcorebutia tiraquensis (86—87. ábra) . Széles, gömbölyded 

87. ábra. Sulcorebutia 
tiraquensis. terméssel 
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alakú, a többi Sulcorebutia fajnál kissé nagyobb termetű, 
az egyes növény 5 cm magas és 12 cm vastag is lehet. Magá
nyosan áll vagy sarjadzik. Egyenes vagy spirális lefutású bor
dáinak száma 13—26, ezek dudorokra oszlanak. A dudorok a 
növény alján gömbölydedebbek, felül inkább szögletesek és 
magasak. Karcsú areolái fehéresek. A fiatal növény tüské
zete kb. 12—13 peremszerüen álló tövisből, és az areola felső 
részén elhelyezkedő 1—2 középtövisböl áll. Az idősebbeken 
mintegy 30 tövis található, ezek 0,5—3,0 cm hosszúak, a 
peremtövisek és a középtővisek alig különülnek cl, de egyes 
középsők a többinél erösebbek. A tövisek először sárgás
barnásak, később sötétbarnák. Bíborvörös virága 3,5 cm hosz-
szúságú és 3 cm átmérőjű. Porzószálainak tövi része bíbor
színű, felül fehéresek. Bibeszálának színezete fordított : a tövi 
rész fehéres, alul bíborszínű. Bibéje sárga. Virágcsöve, ová
riuma (s néha látszólag termése is) pikkelyes. Ibolyás rózsa
színű termése 4 mm nagyságú. Hazája Bolívia (Carrasco, a 
Cochabamba-Santa Cruz-i úton). 

var. electracantha. Széles, gömbölyded növekedésű. 
Sűrűn borítják a kezdetben borostyánkősárga, később fakó 
sötétbarna tövisek. Pcrcmtöviseínek száma kb. 25 (vagy ennél 
is több) , tűszerűek, durvák ; közeptöviseinek száma 7 (esetleg 
több) , kemények, árszerűek. 13 mm körüliek (néha 16 mm-t is 
elérnek). Virága narancsvörös. 

Sulcorebutia totorensis. Sarjadzó, lapitot t-gőmbölyded. po
gácsa alakú növény, a talajból 2 cm magasra, 6 cm 
átmérővel nő k i . Színe sötétzöld. Bordáinak száma 19— 
21. romboid alakú dudorokból állnak. Areolái szürke filcet 
viselnek, először kerekdedek, később egészen karcsúak, kes
kenyek. Fésüszerűen álló. vékony tűszerű (de szúrós) tövisei 
3—20 mm hosszúak, sötétbarnák. A leghosszabbak elállóak. 
közülük egy vagy több az areola felső részén kőzéptövissze-
rűen áll. Sötét bíborvörös virága 3.5 cm hosszú, bibeszálai és 
bibéje sápadt sárgák. Termése és magja ismeretlen. 

Hazája Bolívia (Carrasco, Lagunillas, i l l . a totorai út 
mentén, mintegy 2800 m magasságban). 

Sulcorebutia tunariensis (88. ábra). Mélyen a talajban ülő, 
erős répagyökerű növény. 15 cm mélységre is lehatol. A talaj
ból 5 cm magasságban és 1,8 cm vastagságban nőhet k i . 
Színe sötétzöld. Bordáinak száma mintegy 10, ezek 4 mm hosz-
szú és 3 mm magasságú, balta alakú dudorokbó l állanak. 
Szürke, karcsú tojásdad areolái 4 mm hosszúak, egymástól 
4 mm távolságra helyezkednek el. Sörteszerű, 10—12 tövise 

106 



88. ábra. Sulcorebutia 
tunarensis 

párosával helyezkedik cl. fésüszerűen ál lnak, a növény testé
hez simulnak, 3 5 mm hosszúak, áttetszően fehérek, tövük 
barna. Tölcsérszerü, vörös virága hajlott, 3 cm hosszú és 
2,5 cm átmérőjű. Ovár iuma fehéres, rajta fehér pikkelyeket 
találunk. Karcsú virágcsöve felül fakó bíborvörös, fehéres 
pikkelyekkel. Belső sziromlevelei mélyvörösek, a torok felé 
aranysárgák. Bibeszálának alsó része fehér, felül zöldes, öt
ágú bibéje sárga. Hazája Bolívia (Prov. Cercado, Dept. Cocha
bamba, Mount Tunari. 3200 m magasan). 

Sulcorebutia vertieillacantha. Sarjadzó, erős répagyökeret 
fejlesztő, mélyzöld színű növény. Gyökere 5 cm hosszú. Talaj 
feletti része 3 cm széles, mintegy 3 cm vastagságú. Bordáinak 
száma 13—21, ezek 5 mm hosszú, 3—5 mm széles és 2—4 mm 
mély dudorokból ál lanak. Karcsú areolái 4 mm hosszúak és 
kb. 0,5 mm szélesek, egymástól kb. 3—5 mm távolságra, ferdén 
helyezkednek el. Finom, fésüszerűen álló, testhez simuló tövi
seinek száma 12- 14, hosszuk 2—4 mm, először barnák , 
tövük fekete, később szürkévé fakulnak. Csúcsát tövisei sűrűn 
beborítják. Virága a növény oldalán meglehetősen mélyen ke
letkezik, szine többféle is lehet: világos ibolyás rózsaszíntől a 
cinóbervörösig, torka többé-kevésbé narancsvörös. Hazája 
Bolívia (pontosabb termőhelyi megjelölés nélkül). 

var. verticosior. Csúcsának tüskézete a típusénál sűrűbb 
és egészen barna színű. 

Sulcorebutia xanthoantha. Gazdagon sarjadzó, sötétzöld tes
tű növény. Peremtőviseinek száma 8—12, hosszuk 5 mm 
(vagy rövidebb), fehéresek, ci tromsárgák, aranysárgák vagy 
világosbarnásak, többé-kevésbé hajlottak. Középtövise nin-
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csen. Areolái 1,5—3 mm hosszúságúak, 0,5—2 mm szélessé-
güek, fehér vagy sárgás filcet viselnek. Felfelé az areolák 
szembetűnő barázdában folytatódnak. Sárga vagy aranysárga 
virága 2,5—3 cm átmérőjű. Virágcsöve 2 cm hosszúságú, felül 
zöld, alul sárgás pikkelyeket visel. Sziromlevelei kanálszerüek, 
felső, hegyes végükön zöldes csillogással. Porzó- és bibeszálai 
világossárgák, bibéje fehéressárga. Hazája Bolívia (pontosabb 
termőhelyi megjelölés nélkül). 

Frailea nemzetség 

A Frailea fajok meglehetősen kis termetű, gömbölyded vagy 
hosszúkás növények. Nagy részük erősen sarjadzik, igy ezek a 
fajok csoportokat, i l l . kis párnákat alkotnak. Testükön se
kély bordákat vagy a bordák helyén finom szemölcssorokat 
figyelhetünk meg. Epidermiszük szine változatos, az egyes 
fajokra je l lemző; lehet zöld, lehet szürkés, de lehet egészen 
barna is. A virágok különféle nagyságúak, mindig sárgák, a 
fajok tú lnyomó részénél nehezen nyílnak k i , vagyis cleistogá
mok, és igy biztosan önmegtermékenyülők. Bimbóik a csúcs 
közelében jelennek meg, erősen szőrösek, filcesek. Legtöbb
ször egymáshoz közel, egyszerre több bimbót hoznak. Iro
dalmi adatok szerint a fajokat magjaik után biztosan meg 
lehet határozni , vagyis az egyes fajok magjának alakja, nagy
sága és színe á l landó faji bélyeg. 

Dél-Amerikának viszonylag nagy területén honosak, elter
jedési területük Dél-Brazíliától és Uruguaytól Észak- és D K -
Argentinán át Bolíviáig terjed, sőt az utóbbi időben Kolum
biában is megtalálták őket. 

Frailea knippeliana. Legtöbbnyire magányosan növekedő, 
hengeres növény, 4 cm magas és kb. 2 cm átmérőjű. Bőrének 
színe fénylő fűzöld. Lapos, kb. 3 mm széles szemölcsei mint
egy 15 sorban állnak. Areolái sárgásak, filcesek, és a fiatal 
areolákon fehér szőröket is találunk. Testre simuló perem
töviseinek száma legtöbbszőr 14, középtöviseinek száma 2, de 
ezek kezdetben a pcremtövisektől nem különböznek. A tövi
sek hossza 3—5 mm. A fiatal tövisek borostyánkősárgák, a 
középsők kissé sötétebbek. Sárga virága kb. 2,5 cm hosszú. 
Sziromlevelei világossárgák, fonákukon pirosas csíkot visel
nek. Magvai gesztenyebarnák, 1 2 mm hosszúak. Hazája 
Paraguay. 

Frailca gracillima. Karcsún hengeres termetű, 10 cm ma-
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gasságúra és 2,5 cm vastagságúra növő kaktusz. Testének 
szine szürkészöld. Kerekded, 2 mm mély szemölcsei kb. 13 sor
ban helyezkednek cl. Fiatal areolái fehérek. Vékony, lesimuló, 
világos tónusú peremtőviseinek száma 16 (vagy kevesebb), 
hosszuk legföljebb 1,5 cm. Elálló középtövisei sötétebb szinűek, 
5 mm hosszúak. Sárga virága kb. 3 cm hosszúságú. Szirom
leveleinek töve kárminvörös . Virágcsövén fehér gyapjút és 
barna sörtéket találunk. Zöldes termése 6 mm nagyságú, 
magjai fényes sárgásbarnák. Hazája Paraguay. 

Frailea alacriportana. Zöld szinü, hengeres alakú, gazdagon 
sarjadzik. Az egyes növény 6 cm magas és 2 cm vastag. Sze
mölcsei legtöbbször 18 sorban állnak. Szürke peremtövisei 
1—5 mm hosszúak, sörteszerűek. Egymás alatt álló két kö
zéptövise I—7 mm hosszúságú, színük okkersárgától csoko
ládébarnáig változhat. Virágszíne világossárga. Hazája Brazí
lia (Rio Grandé do Sul). 

Frailea chiquitana. Magányosan növekedő vagy elterülő 
párnákat a lkotó gömbölyded növény, az egyes növény 3 cm 
átmérőt és ennél valamivel nagyobb magasságot érhet el. 
Bordái összefüggő kis dudorokból állnak, számuk legtöbb
ször 24. Areolái sötétbarnák, rajtuk sokszor egy kis fehér haj 
is található. Sörteszerű, üvegszerűen fehér, 3 mm hosszú pe
remtövisei 4—5 párban, fésüszerűen állnak. Sötétbarna, 3 mm 
hosszú (vagy ennél rövidebb) közeptöviseinek töve megvasta
godott, számuk 1—3. Virágcsövén fehér hajat és barna sörté
ket lá thatunk. Fénylő sötétbarna magjai 2 mm nagyságúak, 
sapka a lakúak. Hazája K-Bolivia (Montana Divi Miserato). 

Frailca cataphracta (89 91. ábra) . Lapított , pogácsa alakú 
növény, fiatalon magányosan áll, idősebb korában sarjadzik. 
Bőrének színe élénkzöld. Lapos szemölcsei mintegy 15 sor
ban állnak, az areolák alatti részükön félhold alakú, vöröses, 
barnás vagy ibolyás színű foltot viselnek. Vékony, testéhez 
simuló, 2 mm hosszú, kezdetben aranysárga peremtővisei le
felé állnak, számuk 5. Középtövise nincsen. Virága 3,8 cm 
hosszúságú és kb. ilyen szélességű. Sziromlevelei világos
sárgák, a külső sziromlevelek zöldessárgák. Apró, kb. 4 mm 
nagyságú termését világosbarna szőrzet fedi. Magjai 2 mm 
nagyságúak, fénylő feketésbarnák. Hazája Paraguay. 

Frailea pygmaca. Gömbölyded vagy kissé megnyúlt, magá
nyosan növekedő vagy sarjadzó növény. Az egyes fej nagysága 
mintegy 3 cm. Bőrének színe piszkoszöld vagy kissé szürkés
zöld. Apró dudorokból álló bordáinak száma 13—21, areolái 
szürkék. Fehér, elfekvő, 1—4 mm hosszú töviseinek száma 
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89. ábra. Frailea cataphraeta. fiatal bimbós növény 

6—9, a perem- és középtövisek nem különböznek egymástól. 
Virága mintegy 2.5 cm hosszú és 3 cm átmérőjű. Sziromlevelei 
sárgák, lándzsa a lakúak. Virágcsövén vöröses filcei és sörtéket 
lá thatunk, termése gömbölyded. Magjai sapka alakúak. Hazá
ja Uruguay és Argentína. 

90. ábra. Frailea 
cataphracta. termésekkel 
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91. ábra. Frailea cataphracta 

Érdekes faj e/. több szép változata van. 
var. dadakii. Fiatal tövisei barnásak, később fehéresek, a 

növényre erősebben rásimulnak. Hazája Uruguay (Montevi-
deo környéke). 

var. atrofusca. Fiatal tövisei sötét vörösbarnák. Hazája 
Uruguay (Montevidco környéke). 

var. phaeodisca. (92. ábra) . Areolái barnák , tövisei fe
héresek. Hazája Uruguay (Tacuarembo). 

var. aurca. Areolái barnák, tövisei aranysárgák. Hazája 
Uruguay (Montevidco környéke). 

Frailea pulcherrima. Karcsiin hengeres növény, magassága 
5 cm, vastagsága 2 cm. Bőrének szine sötétzöld. Alacsony 

92. ábra. Frailea pygmaea 
var. phaeodisca. 
termésekkel 
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93. ábra. Frailea pumila 

bordái lapos dudorokból állnak, s /ámuk 19—21. Fehér (vagy 
világosbarna) peremtövisei 1—2 mm hosszúak, számuk 10—12. 
Egy középtövise a peremtöviseknél kissé erősebb, de sok 
esetben hiányzik a középtövis. Sárga virága 2 cm hosszú és 
mintegy 3 cm átmérőjű. Hazája Uruguay (Paso de los Toros). 

Frailea pumila (93 94. ábra) . Gömbölyded növény, gyak
ran sarjadzik, bőrének szine erős zöld, néha vöröses árnyalat
tal. Finom dudorokból álló bordáinak száma 13 — 15. Areolái 

94. ábra. Frailea pumila és (a telefonérme mellett egy) Frailea 
pygmaea var. phaeodisca 
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kicsik. Sörteszerű peremtővisei gyakrati hajlottak, számuk 
(9—) 12—14, hosszuk 5 mm. Középtövisci nagyon hasonlíta
nak a percmiövisekrc, számuk legtöbbnyire 1—2, néha 3. 
Virága 2 cm hosszú, rajta fehér gyapjú és barna sörték lát
hatók. Sziromlevelei sárgák, kanalasak, felső végük legömbö
lyített. Borsó nagyságú termése zöld, rajta vörös pikkelyek 
találhatók. Magjai sapka a l akúak ; feketék. Hazája Paraguay 
és Argentínának Paraguayjal határos vidékei. 

Frailca sehilinzkyana. Lapitotl gömbölyded növény, erősen 
sarjadzik, és a talajon kis gyeppárnákal alkot. Az egyes fej 
kb. 4 cm átmérőjűre növekedik. Bőiének színe világoszöld. 
Bordáit kb. 10 13 szemölcssor helyettesíti, a szemölcsök hat-
szögűek vag> gömbölydedek, mintegy 1,5 mm magasak. 
Areolái tojásdadok. Vékony, feketés tövisei 2—3 mm hosszúak, 
a növény testére rásimulnak vagy elállnak, számuk (10—) 
12—14. Középtövisci és peremtővisei egyformák. Meglehető
sen nagy (mintegy 3,5 cm hosszú) virága ritkán nyílik k i . 
Virágcsőve és ováriuma zöld, rajtuk fehér gyapjút, barna sörté
ket és barnás pikkelyeket találhatunk. Külső sziromlevelei 
kívül vörösesek, a belső sziromlevelek szalmasárgák. Termése 
mintegy 5 mm átmérőjű, benne a sapka alakú érett magok 
gesztenyebarnák. Hazája Paraguay (Rio Paraguari) cs Argen
tína (Misioncs). 

Frailca grahliana (95—96. ábra) . Lapított gömbölyded nö
vény, erősen sarjadzik. Az egyes fej mintegy 4 cm-es átmérőt 
ér el. Bőrének színe barnászöld. Kerekded szemölcsei mintegy 
2 mm magasak, legtöbbször 13 sorban helyezkednek el, Areolái 
tojásdadok. Fiatal tövisei sárgák, a növény testétől többé-

95. á b i a . Frailea 
grahliana 
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96. á b r a . Frailea 
grahliana, öreg növény 

97. á b r a . Frailea 
colombiana, bimbókkal 

98. á b r a . Frailca 
colombiana kinyílt 
virágai 



99. ábra. Frailea colombiana virága 

kevésbé elállnak, hosszuk legfeljebb .3,5 mm, számuk 9—11. 
Virága nagy (4 cm átmérőjű), sárga. Sárgás termésén sárga 
gyapjút és sárga sörtéket visel. Fénylő gesztenyebarna magjai 
sapka alakúak. A kaktusz könnyen összetéveszthető az előző 
fajjal, de ettől megment a tövisek szinkülönbsége. Hazája 
Paraguay (Rio Paraguari) és Argentína (Missiones, Santa Ana). 

var. rubrispina. Tüskézete a törzsalakétői eltérően bar
násvörös. 

Frailea colombiana (97—100. ábra) . Fiatalon magányosan 
növekedő, idősebb korában legtöbbször dúsan sarjadzó, gyep
párnát a lkotó kis növény. A magányos növény megnyúlt 
gömb alakú, legfeljebb 4 cm átmérőjű. Bőrének szine lomb
zöld. Szemölcsei 17—18 sorban állnak. Areolái egymástól 
mintegy 5 mm távolságra vannak, rajtuk fehéres vagy barnás 
filcet találunk. 15—20 sörteszerű peremtövisei legfeljebb 4 mm 
hosszú. Kőzeptővise alig különböznek, számuk 2—5, közü
lük az egyik 6 mm hosszúra nőhet. Tövisei mind sárgásak, 
hegyük sötétebb. Virága 2,5 cm hosszú, élénksárga vagy zöldes
sárga. Sziromlevelei lándzsásak, hegybe futnak. Virágcsövén 
szürkésfehér gyapjút és barna sörtéket visel. Hazája Kolumbia 
(Dagua). 

Frailea castanea ( ^ asterioides) (101 —105. ábra) . Saját gyö
kéren nevelve pogácsa alakú, barna növény, oltva inkább 
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100. ábra. Frailea colombiana. öreg növény 

g ö m b alakú, többé-kevésbé zöldesbarna. Bordái nem oszla
nak szemölcsökre, hanem folyamatosak, és az egészen apró , 
nem feltűnő areolák rajtuk sorakoznak. Apró töviscinek száma 
7—11 (leggyakrabban 8), jobbára lefelé irányulnak, először 
vörösesek, később megsötétülnek. Sárga virága mintegy 4 cm 
hosszú és ugyanilyen átmérőjű, virágcsövén barnás gyapjút 
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102. ábra. Frailea caslanca, bimbókkal 



104. ábra. Frailea 
castanea t". eristata, 
elnyill virágokkal 

és sörtéket visel. Porzószálainak töve vöröses. Magjai fénylő 
feketésbarnák. Dél-Braziliától Észak-Uruguayig elterjedt faj. 

Frailea carminifilamcntasa. Gömbölyded növény, kb. 3,5 cm 
nagyságúra nö, szine zöldtől ibolyásbarnáig változik. Bordáit 
legtöbbször 17 sorban álló, hatszögletű dudorok helyettesitik. 
Areolái fehérek vagy sárgásak. Nyalábban álló peremtövisei
nek száma 12, középtöviseinek száma 2. Tövisei kb. 4 mm 
hosszúak, egyenesek vagy különbözőképpen görbültek, a fiatal 
tövisek okkerszinűek. Virága kb. 2 cm átmérőjű] és ennél 
valamivel rövidebb. Külső sziromlevelei vörösesbarnásak, a 
belső sziromlevelek világossárgák, tövükön kárminvörös csík
kal. Virágcsöve zöld, rajta vöröses pikkelyek, fehér gyapjú 
és sárgás sörték lá thatók. A porzószálak töve kárminvörös, 
felső részük sárga, bibéje és bibeszála sárga. Érett termése 

105. ábra. Frailea castanea f. eristata, elnyílt virágokkal 
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sárgászöld, orsó alakú, mintegy 6 mm vastagságú. Barna mag
jai gömbölydedek, 2 mm nagyságúak. Hazája ismeretlen. 

var. ninkcimanniana. Virága a típusénál nagyobb (kb. 
2.5 cm hosszú és 3,5 cm átmérőjű) , virágcsöve is hosszabb, 
rajta a hajzat kevésbé dús és a sörték száma is kisebb. Ovár iuma 
vörös. Termése sötétzöld, majdnem csupasz. 

Frailca cataphractoidcs. Kis termetű, gömbölyded, ri tkán 
sarjadzó növény, mintegy 2,5 cm nagyságúra növekedik. Bőré
nek színe lombzöld. Bordái egészen finom kis dudorok sorából 
állanak. Szemölcsei az areolák alatti részükön ibolyás tónusú
ak, de — a F. cataphractával ellentétben — nincs rajtuk fél
hold alakú folt. Vékony, kissé hajlott tövisei kezdetben sápadt 
barnák, később szürkék, sötét tónusúak vagy üvegszerűen vilá
gosak, hegyük barnás. Számuk 10, vagy ennél kevesebb. Hazája 
Bolívia (a paraguayi határon, San Jóséhoz közel, sódünéken) . 

Frailea pscudopulehcrrima. Kissé lapított gömb alakú nö
vény, idősebb korában sarjadzik. Bőrének színe telt zöld. 
Alig kiemelkedő, kerek szemölcsei mintegy 15 sorban ál lanak. 
Vékony, kb. 3 mm hosszú tövisei széjjeláiinak, többé-kevésbé 
visszahajlanak, barnák , később azután inkább szürkék. Szá
muk 10 körül van. Sárga virága tölcséres, kb. 2 cm hosszú és 
3 cm átmérőjű. Virágcsőve szürke gyapjas és barna sörtés . 
Hazája Uruguay. 

Frailea pullispina. Magányosan álló, gömbölyded, barnás
zöld színű növény, mintegy 3,5 cm-es átmérőt és 2,5 cm-es 
magasságot ér el. Legtöbbször 22 bordája mintegy 4 mm szé
les, éles vízszintes rovátkákkal kerekded szemölcsökre oszla
nak. Kissé tojásdad areoláin piszkosfehér filc van. Az areolák 
egymástól kb. 2 mm távolságra helyezkednek el. Csak perem-
tövisei vannak, ezek cifekszenek, kissé visszahajlanak, sötét
barnák, felül kissé vi lágosabbak. Sárga virága kb. 3 cm átmérő
jű. Bimbóján ( i l l . virágcsövén) szürkésfehér gyapjút és vöröses
barna sörtéket találunk. Fénylő fekete magjai sapka a lakúak, 
perem nélküliek. Hazája Bolívia (Roboré) . 

var. atrispina. 4—5 (—6) pár peremtövise feketésbarna. 
A törzsalakéinál hosszabbak, tövük vastagabb. Hazája Bolívia 
(San Jüan) . 

var. centrispina. Bőrének színe a típusánál sötétebb, 
barnászöld. Areoláin hosszabb és fehérebb, sokáig megmaradó 
gyapjút találhatunk. Idősebb korában legtöbbször I (és néha 
egy finomabb második) középtövise is van. Tövisei mind sötét-
(de nem feketés-) barnák Hazája Bolívia (Roboré — Santiago). 

Frailea uhligiana. Magányosan álló kis növény, mintegy 
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3,5 cm-es á tmérőt és 2,5 cm-es magasságot ér el. A szabadon 
tartott növény szine vörösbarna vagy legalább kissé vöröses, az 
üveg alatt élő növények azonban lassanként kizöldülnek. Bor
dáinak száma 25 (vagy ennél kevesebb). A bordák nem bomla
nak határozot tan szemölcsökre, hanem kezdetben egészen la
pos harán tbarázdákka l dudorokra oszlanak, melyek később 
annyira ellapodosodnak, hogy éppen csak láthatók. Areolái 
csaknem csupaszok, csak kevéske barna filcet láthatunk raj
tuk. Nagyon finom, kb. 2 mm hosszú peremtövisei 4—5 párban 
állnak, a fiatal tövisek világosbarnák, tövük kissé sötétebb. 
Középtövise nincsen. Sárga virága kb. 3 cm átmérőjű, bimbó
ján ( i l l . virágcsövén) világosbarna gyapjút ta lálhatunk. Feke
tés magjai gömbölyded sapka alakúak, peremük van. Hazája 
Bolívia (San Jósé). 

Blossfeldia nemzetség 

Ezek a legkisebb kaktuszok, már I cm-nél kisebb testtel is fel
nőtt , virágzó növények. Legtöbbnyíre erősen sarjadzanak, kis 
telepeket alkotnak. A sarjak az epidermiszen keresztül törnek 
elö, az anyanövényhez nagy felüleltel kapcsolódnak, nehezen 
leválaszthatók. A növények színe fényes, erős zöld, vagy szür
készöld. Töviseik nincsenek. Bordáik sincsenek, nyomuk csak 
a növények legalsó részén található meg. Areoláik igen aprók , 
spirális sorokban állnak. Virágaik nagyon kicsik, a külső 
sziromlevelek laza vagy zárt burkot alkotnak. A virágok 
ülők, vagy egészen rövid virágcsövei illeszkednek a növény
hez. Apró magvaik fénylő barnák, finom szőrökkel és nagy
ságukhoz mérten feltűnően nagy, világos színű köldökkel . 

Erősen napfény igényes növények. 
Argent ínában (Jujuytól Catamarcáig) és Bolíviában (Cocha

bamba, Chuquisaca, Tarata) honosak. 
B'ossfeldia liliputana (106—107. ábra). Apró növényke, bő

rének színe fénytelen szürkészöld. (Méretadatai t a következő 
fajnál 'adjuk.) Virága rövid nyélen ül. Sziromlevelei fehérek, 
karcsú hegyben végződnek. Észak-Argentínában (Jujuy, Tum-
baya) él. 

var. caineana. Termete kissé erősebb, mint a típusé, répa
gyökeret fejleszt. Virága világos krémszínű, alig nyílik szét. 
Keskeny sziromlevelei hegyben végződnek, hátoldalukon 
barna középsáv lá tha tó . Porzói sárgák, bibéje krémszínű. 
Hazája Bolívia (Prov. Tarata, Rio Caine, 2000 m magasan). 
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106. ábra. Blosslcldia l i 
liputana. fiatal oltvány 

Blossfeldia pcdiecllata. Apró, felül lapított növény, a B. l i l i -
putanához közel áll. A könnyű összetévesztés lehetősége miatt 
zárójelben adjuk a B. liliputana adatait. Areolái I mm (2 mm) 
távolságra vannak egymástól. Virága 12—14 mm hosszú. Szi
romlevelei 5—8 mm (4—5 mm) hosszúak és 2—3 mm (1 — 
1,5 mm) szélesek. Ováriuma 3—5 mm hosszúságú, felső vége 
2,5 mm szélességű, lefelé szűkül. Termése 5—8 mm (3—4 mm) 
hosszú, 3—4 mm (3—4 mm) széles, rövid kocsányon ül.Vilá
gosbarna magjai kissé hajasak. Hazája Bolívia (Tomina, 
Dept. Chuquisaca). 

Blossfeldia altroviridis. Apró , szürkészöld növény, felül lapí
tott. Areolái erősen benyomottak. Sziromlevelei lapátszerűek, 
de közepük finoman kihegyesedő. Ovár iuma és termése göm-

107. ábra. Blossfeldia 
liliputana. öreg növény 
bimbókkal 
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108. á b r a . Blossfeldia 
campaniflora, fiatal 
o l tvány 

bölyded. Magvai barnák, kissé s/örözöttek. Hazája Bolívia 
(Mizane, Prov.Mizque, Dept. Coehabamba). 

Blossfeldia fcehseri. Fénylő, erős, i l l . sötétzöld szinü ap ró 
növény. Nagyon finom, fehér virágának alig van csöve, szinte 
ül az areolán. Fehér, át tetsző sziromleveleinek külső végei le
kerekítettek. Termése sárgászöldes, a növény napos oldalán 
kissé megvörösődik. Hazája Argentína (Catamarca). 

Blossfeldia minima. Ezen a néven F. Ritter egy egészen kis 
termetű fajt említ, pontos leirása még hiányzik. 

Blossfeldia campaniflora (^ cyathiformis) (108—109. ábra) . 
Apró . szürkészöld növény. Harang alakít öntermekenyülo virá
ga ülő. Fehér sziromlevelei külső végükön lekerekítettek. Ha
zája Észak-Argentína. 

IIW. á b r a . Blosslcldia 
campaniflora, idősebb 
o l tvány 



Egyéb kaktuszfajok felsorolása 

Végül ide kívánkozik egy felsorolás olyan dél-amerikai törpe 
kaktuszokról , amelyek az utóbbi években hozzánk, Magyar
országra is bekerülhettek. 

A A'. ühlif;-(é\c. stuttgarti kaktuszos cég 1966-os és 1967-es 
katalógusaiban a következő nevek is szerepelnek: 

Aylostera carminifilamentosa 
Rebutia senilis var. eana 
Rebutia violaciflora var. brunispina 
Rebutia violaciflora var. densispina 
Rebutia graessneri 
Rebutia pscudogracssncri 
Rebutia peruviana 
Rebutia winteriana 
Rebutia aurcicentra 
Sulcorebutia v\ eingarl iana 
Frailea pygmaca var. major 
Frailea pscudograhliana 
Frailea chrysacantha 
Blossfeldia cyathiformis ( campaniflora) 

Ezeken kívül különféle „sp. nova"-k (ezek elvileg még leírat-
lan fajok), valamint F. Ritter német gyűjtőtől származó növé
nyek magjai, melyek még csak betűjelet és egy számot viselnek. 
Ezeknek egy részéi leírt és ismert fajokkal már azonosí tot ták 
(p l . : FR 753 Aylostera muscula). 

IValler Raitscli oszlrák kaktuszbotanikus az utóbbi években 
a következő fajokat írta le a Kaktcen und andere Sukkulenten 
1968—1970-ben megjelent számaiban. (Ezek a leírások a bota
nikai nómenklatúrái szabályok figyelembevételével készültek, 
tehát érvényes növényleírásoknak tekinthetők) : 

Sulcorebutia taratensis var. minima (1968) 
Sulcorebutia vasqueziana (1970) 
Sulcorebutia mizquensis (1970) 
Sulcorebutia erispata (1970) 
Sulcorebutia markusii (1970) 
Sulcorebutia krahnii (1970) 
Sulcorebutia frankiana (1970) 
Sulcorebutia flavissima (1970) 
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Rebutia (Aylostera) fulviseta (1970) 
Rebutia (Aylostera) heliosa (1970) 
Rebutia (Aylostera) padcayensis (1970) 

A leírás és a közölt fényképek alapján a Rebutia heliosa 
inkább Sulcorebut iának, a R. padcayensis pedig inkább valódi 
Rebutiának látszik. 
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Alaktani és rendszertani 
fogalmak magyarázata 

Könyvünkben sok olyan — nagyrészt idegen — szó fordul elő, 
melyeknek megértéséhez bizonyos szakmai ismeretek szüksége
sek, s néhányuk esetleg még gyakorlott kaktuszos számára is 
első olvasásra ismeretlen. 

Ezek a kifejezések egyrészt morfológiaiak (alaktaniak), más
részt szisztematikaiak (rendszertaniak). Nem kívánunk mi 
itt túl részletes magyarázatokkal szolgálni, hiszen ezeket az 
érdeklődő bármelyik ál talános növénytanban bővebben meg
találhatja. Úgy érezzük azonban, hogy a szakkifejezések rövid, 
tömör magyarázata — úgy, ahogyan arra a kaktuszosnak szük
sége van — ide kívánkozik. 

A kaktusz testét a bőrszövet (epidermisz) fedi. A gyökér bőr
szövetét epiblémának nevezzük. A legtöbb kaktusz testén 
hosszanti lefutású bordákat figyelhetünk meg. Egyes növények
nél ezek folyamatosak, másoknál harántbarázdákkal részekre 
osztottak. Ezek a részek a dudorok. Ha a dudorok egymástól 
teljesen elkülönülnek, és közöttük árok is húzódik, akkor sze
mölcsöknek nevezzük őket . A bordák megléte, i l l . alakjuk, 
mélységük és számuk faji bélyeg. Egyes esetekben a bordák 
nem egyenesek, hanem spirálisan futnak le. Ha a spirálisan 
lefutó bordák dudorokból vagy szemölcsökből állnak, akkor 
ezek kétirányú,egymást metsző spirálokba rendeződnek. Azegy-
mást metsző spirálok mindig meghatározott számúak, a két
irányú spirálok száma a spirálarány, ez is változatlan faji bélyeg. 

Meg kell különböztetnünk a tövis és a tüske fogalmát. 
A tövisek módosult levél- vagy ágrészek, tehát szövettanilag 
nemcsak börszöveti (epidermális) eredetűek. Ezzel szemben a 
tüske a bőrszövet része. A kaktuszoknak elsősorban töviseik 
vannak, hiszen a kaktusztövis módosult levélnek tekinthető. 
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Tövis akicor is, ha sörteszerű, esetleg haj- vagy szörjellegű. 
Tüskéik csak az Opuntia-féléknck vannak, ezeknek is csak a 
glochidiumaik (apró, horgas sertéik) tekinthetők tüskéknek. 
Az Opuntia-félék hosszú tövisei is valódi tövisek. 

A tövisek (és a tüskék) az areolákon foglalnak helyet; az 
areolákat magyarul tövispárnáknak nevezhetjük. Az areolák 
alakja, színe és egymástól való távolsága is meghatározó 
értékű faji bélyeg. Az areolák lehetnek csupaszok vagy szöszö
sek, gyapjasak is. Ha a tövisek kétoldalt , szinte párhuzamosan 
állnak, és a növény testére simulnak, fésűszerü tüskézetről 
beszélünk. A Mamillaria-félék szemölcscinek hónaljában el
helyezkedő szerv az axilla (a törpe kaktuszoknál ilyen nincs). 

A növény hajtáscsúcsát tenyészcsúcsnak nevezzük. A leg
idősebb, legtöbbször középen elhelyezkedő hajtás a vezér
hajtás, ennek oldaláról ágaznak el a sarjhajtások vagy egy
szerűen sarjak. Ha a sarjhajtás a növény föld alatti részén 
indul, akkor gyökérsarjról beszélünk. 

Az areolákon jelennek meg a növény hajtásrügyei és virág-
rügyei (kivételek a Mamillaria-félék, melyek az axilláikon v i 
rágzanak). 

A gyökér a növény föld alatti, levéltelen része. Szerepe a nö
vény földhöz rögzítése, valamint a tápanyagok felszívása. 
(Egyes kaktuszoknak léggyökcrcik is vannak, a törpe kaktu
szoknak azonban nincsenek.) A gyökér mindig a csúcsa felől 
növekedik. Fögyökeret és oldalgyökerekct különböztethetünk 
meg. A dugványozott kaktusz egyenrangú, hasonló méretű 
gyökerei a mellékgyökerek. Ha a főgyökér feltűnően megvas
tagodik („elrépásodik") , akkor karógyökér vagy répagyökér a 
neve. A talaj szine alatt sekélyen futó oldalgyökerekct harmat
gyökereknek nevezzük. A gyökér a testhez a gyökérnyakkal 
ízesül. 

A virág a virágrügyböl fejlődik, hosszabb-rövidebb ideig tar
tó bimbóállapot után. Lehet tölcsér alakú (ennek virágcsőve 
feltűnően hosszú), lehet harang alakú (virágcsőve alig van) 
és esetleg cső alakú (,,urna alakú") . A virágcső alapi része a 
magház (ovárium). 

A virág részei (kívülről befelé haladva) a külső sziromleve
lek (sepalum), ezek helyzete csészelevélszerű; a belső szirom
levelek (petalum), ezek a tulajdonképpeni sziromlevelek; aztán 
a porzók és a termők. 

A nagyszámú porzó porzószálból és por tokból áll, elhelyez
kedésük és színük faji bélyeg. A bibe 4—8 bibeszál összenövésé
ből keletkezett, a bibeszál felső részét nevezzük bibének. 
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A virág belső, alsó részét toroknak nevezzük. Szine a virág 
többi részeinek színétől sok esetben eltér. 

A virágcsövön (és az ovár iumon) pikkelyek találhatók, ezek 
a legkülső, megrövidült csészeleveleknek tekinthetők. A pikke
lyek hónalja egyes esetekben csupasz, máskor szőrök vagy 
tövisek találhatók rajtuk. Ezek megléte vagy hiánya és milyen
sége fontos niegkülönbőztelő bélyeg. 

A virág lehet őnmcgporzó (autogám, i l l . fcrtilis), ez esetben 
saját virágporával termékenyül meg, és csíraképes magvakat 
hoz. Lehet idegenmegporzó (önsteril), ebben az esetben csak 
más növények porával termékenyül meg. Néha átmeneti jel
legű, ilyenkorsaját virágporával - a mi beavatkozásunk segít
ségével— mesterségcsen megtermékenyíthető. A Fraileák virága 
sok esetben fel sem nyílik, de megtermékenyül , ilyenkor zárt 
megporzásról, cleistogámiáról beszélünk. A cleistogámia az 
autogámia egy különleges esete. 

Az ováríumból fejlődik a termés, amely a magvakat tartal
mazza. A termés nagysága, alakja, színe, szintúgy a magvak 
nagysága, alakja, színe (és száma) sok esetben meghatározó 
faji bélyeg lehet. 

A rendszertani fogalmakról itt alig kívánunk beszélni, hiszen 
a rendszertani részben erről bővebben szóltunk. Azt azonban 
itt is megemlítjük, hogy a kettős nevezéktan (binominális nó
menklatúra) szabályai szerint a növény két nevet visel: az 
első név a nemzetség (genus), a második a faj (species) neve. 
Gyakran használt fajon belüli kategória a változat (varietas). 
ezt különböző szerzők különféleképpen értékelik. A változa
tok leírásánál elmondjuk, hogy az illető változat miben tér 
el a törzsalaktól (vagy a típustól), ilyenkor a törzsalak ( i l l . a 
tipus) magát a fajt (a törzsfajként leírt növényt) jelenti. 
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fajuk minden ékességével, színpompás 
virágjukkal ajándékozzák meg gondos 
gazdáikat . 

Hazájuk Észak- és Dél-Amerika 
végtelen hegyvonulatai. A nálunk köny-
nyebben felnevelhető törpe kaktuszok 
az utóbbi földrészről származnak. 

Életükről, felnevelésükről, talajuk
ról, oltásukról a szerzők sok hasznos 
tanácsot adnak, gondolva azokra a 
gyűjtőkre is, akik m á r a kaktuszok 
rendszertanába szeretnének elmélyülni, 
tudni akarják hovatar tozásukat , nevü
ket, rokonságukat . És ha valaki most 
szánná el magát c különös „ h o b b y r a " , 
neki is ajánljuk ezt a könyvet, bizo
nyára megismeri, megszereti a kaktusz
birodalom eme csodálatos mikrovilá
gát. 

Mezőgazdasági Kiadó 



Ezek a kaktuszok a növényvilág törpéi. 
Felnőtt korukban sem nőnek néhány cen
timéternél nagyobbra. Még a legfejlettebb 
példány sem nagyobb tíz centinél. Bezzeg 
mikor virágozni kezdenek! Harsogó szí
nükkel felveszik a versenyt a virágok leg

szebbjeivel is. 


