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Írta: Nagy Sándor

1. Gymnocalycium tillianum

Így nézhetett ki az a Gymnocalycium, amelyet 1970-ben Walter Rausch barátjáról, a ma is jól
ismert osztrák kaktuszos specialistáról és szakértőről Hans Tillről nevezett el. Ki volt ő? Nézzük
röviden, amit tudni illik egy kaktuszosnak személyéről.
Johann Anton Till Aradon született 1920-ban német származású szülők gyermekeként.
Tekintettel arra, hogy az apja órás, az édesanyja a női divatszakmában dolgozott. A gazdaságilag
nehéz 1930-as években a család elszegényedett. Így Hansnak el kellett hagynia a gimnáziumot
is. Ezt követően Temesváron az akkor tekintélyes Carl Reichert kereskedelmi kertészetnél
végzett szakmai gyakorlatot. A háború, a katonaság és a hadifogság gyötrelmei után szabadulva,
munkát keresett egy ausztriai kertészetben. Hans itt találkozott leendő feleségével, Rosa-zal, akit
1946-ban vett feleségül. Négy gyermekük született. Saját üzletét 1951-ben kezdte, és alapított
egy kertészetet az Attersee-tó partján, Salzburg illetve Eugendorf város közelében. Nagyon sokat
dolgozott, mint kertész, így hamar kialakított egy nagy kertészetet és egy fajban gazdag
kaktuszgyűjteményt. Az 1960-as évektől kezdett intenzíven foglalkozni a Gymnocalyciumokkal.
Rengeteg ismeret, tapasztalat birtokában már korán kapcsolatot keresett minden nemzetközileg
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elismert szakemberrel, kutatóval. Bemutatkozott a világnak, mint specialista, szakmai
elismerésének alapjait is ezekben az években rakta le. 1965-től kezdett publikálni - ha jól
számoltam - összesen 119 kiadványa, közleménye jelent meg. Az érdeklődők, illetve a botanika
tudományok asztalára 82 új faj leírását és érvényesítését tette le. Az 1970-es években Hans Till
az Osztrák Kaktuszbarátok Társaságának felső-ausztriai regionális csoportjának elnöke volt.
Olyan évek voltak ezek számára, amikor nemcsak a csoportot vezette, hanem a széles körű
ismereteit is megosztotta a fiatal növénybarátokkal. Azon fáradozott, hogy létrehozzon egy
nagyobb vitafórumot. Ennek érdekében az ausztriai Eugendorf városában találkozó jött létre, és
azóta is évente egy alkalommal találkoznak. Hans Till legfontosabb hozzájárulása a nemzetség
megértéséhez a magok morfológiáján alapuló kérdőíves besorolás volt. Munkája eredményét a
legfrissebb nemzetközi filogenetikai vizsgálatok megerősítik, a nemzetség egyneműségét és a
magmorfológia alapján létrehozott infragenerikus osztályozást egyértelműen támogatják. Az
1980-as évektől fokozatosan csökkentette változatos kaktuszgyűjteményét, és kizárólag a
Gymnocalycium nemzetségre összpontosított. Hans Till és Franz Strigl 1988-ban megalapították
az Osztrák Kaktuszbarátok Gymnocalycium munkacsoportját. 1987-ben, majd 1988, 1990, 1993
és 1996-ban elutazott Argentínába, ahol módjában állt a Gymnocalyciumokat tanulmányozni
természetes környezetükben. Talán útjainak összegezése, tapasztalatainak átadása érdekében,
Hans Till kezdeményezésére 2008-ban az osztrák AGG magazin új Gymnocalycium osztályozást
tett nyilvánossá. Ebben a dokumentumban a nemzetséget két alnemzetségre, a Gymnocalycium
és a Microsmineum alnemzetségre osztotta. Ezen belül létrehozott három, illetve hat fajsort.
Ezek alá rendelte az egymáshoz közeli rokon fajokat, és így létrehozott 28 Aggregátumot.
Ezekbe a gyűjtőfajokba került a nemzetség akkora leírt és érvényesített 102 faja. Ezek voltak az
első jelek, amelyekből arra lehetett következtetni, hogy Hans Till munkáját fia, Dr. Walter Till és
H. Amerhauser fogják követni. Ennek első eredményeként 2013-ban az Osztrák Kaktuszbarátok
Társaságának Gymnocalycium Munkacsoportja (AGG) saját folyóiratában Helmut Amerhauser
és Dr. Walter Till által jegyezve megjelentették a nemzetség új rendszerét. Ez 7 alnemzetséget,
30 aggregátumot és 82 fajt nevezett meg. Még 2012 év első napjaiban is dolgozott és jelentetett
meg 4 taxonról egy-egy ismertetőt. Ebben a Gymnocalycium saglionis speciális helyzetével,
morfológiai sokszínűségével és összetettségével foglalkoztak. Segítették F. Berger valamint fia,
Dr. Walter Till. A Gymnocalycium amerhauseri taxont H. Till 1988. októberi, második argentínai
útja alkalmával találta Helmut Amerhauser, aki ekkor a kísérője volt a G. bruchii és G. andreae
keresése közben.

2. A G. bruchii és G. andreae
keresése közben megtalált
kaktusz, amely megtalálójáról a Gymnocalycium amerhauseri nevet kapta.
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3. Gymnocalycium rosae H.
Till. 1995. A növényt 1993
februárjában találta meg
Hans Till és írta le felesége,
Rosa tiszteletére.

4. Pilosocereus tillianum R.
Gruber és Stefan Schatzl,
1982. Ez a fiatalon nagyon
vonzó oszlopos kaktusz karcsú, cső alakú ágakból áll,
melyek akár több méter magasak is lehetnek. Venezuelában Merida államban, Lagunillas közelében endemikus. A névadókat talán a növény tartása, megjelenése
emlékeztette barátukra, Johan Anton Tillre.
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Befejezésül nézzük meg, mit olvashatunk erről a növényről a Csili Kaktuszkedvelő Szakkör
Tájékoztatójában, amely megjelent a XVII. évfolyam 1981/2. számának 48-49.oldalán. Írta:
Libnár Antal. Legyen ez egy tisztelgés a kaktuszkutató és gyűjtő, szakíró halálának 5.
évfordulójára. Címe: Gymnocalycium tillianum Rausch 1970. „Lapított gömb alakú növény. A
kifejlett példány kb. 15×10 cm méretű, színe barnás szürkészöld. Bordáinak száma 15 körüli,
szélesek, dudorosak. Az ovális alakú areolák 8×5 mm méretűek, szürkésfehérek, filcesek.
Töviseinek száma általában 6 db. Ezek széltövisek, párban állnak és olyanok, mintha nyomottak,
törődöttek lennének és mivel eléggé össze-vissza állnak, kissé eltakarhatják a növényt is.
Középtövise általában nincs, csak ritkán fordul elő egy. A fehéres barna tövisek hossza 3 cm.
Virága 3 cm magas és 2,5 cm átmérőjű, sötét rózsaszínű vagy piros, rövid csövű és tölcsér alakú.
Termése ovális. A magvak mattfeketék vagy sötét barnák, nagyalakú dudorokkal, nagy szivacsos
szegéllyel. Méretük 0,9×0,9 mm...” Lelőhelye: Argentína Catamarca tartománya, Sierra Anbato,
kb. 3000-3500 m magasan. Gyűjtőszáma: 227 vagy Lau 448. Rausch - az ismert Lobivia
specialista – 1967 telén expedíciót szervezett Dél-Amerikába a holland Dirk Van Vliet és a
Buenos Airesi kaktuszvadász H. Fecherrel. Van Vliet nem tudta elviselni az argentínai magas
hegységet és így elváltak útjaik. Van Vliet vissza akart fordulni, de még mielőtt ez megtörtént
volna, találtak egy piros virágú Gymnocalyciumot. Ez volt a tillianum. Regisztrálva WR 227
sorszám alatt. Rausch azt hitte, hogy újra rátaláltak a Gymnocalycium oenanthemum lelőhelyére,
amit 1934-ben Backeberg irt le, és a lelőhelyét Mendozában jelölte meg. Mivel azonban
Mendoza igen nagy terület és azóta sem találták meg az oenanthemumnak a lelőhelyét, ez a tény
magyarázza azt, hogy Backeberg a lelőhelyen nem járt, hanem az oenanthemumot a Buenos
Airesi Stümmertől vásárolta, aki nem árulta el a növény pontos lelőhelyét, nehogy más
kaktuszvadász is rátalálhasson. Ez üzleti érdeke volt. Rausch később rájött arra, hogy egy új
növényt találtak, amit a feltűnően nagy különbözőségek bizonyossá tettek. Főleg a mag
különbözősége alapján állapította meg, hogy a talált növény még variánsa sem lehet az G.
oenanthemumnak, hanem feltétlenül új növényről van szó. Később arra is gondoltak, hogy a
nemrég felfedezett növény a Gymnocalycium carminanthum variánsa. Ezt a növényt Borth és
Koop irt a le. Eredeti gyűjtőszáma: BO 130. Ezek a növények - mint tudjuk, nagyon variálnak,
Így itt is a mag különbözősége döntött, hogy a talált növény nem lehet a carminanthum sem. Bár
a lelőhelye a Gymnocalycium carminanthumnak szintén az argentínai Catamarca tartományban
van, és úgyszintén Sierra Ambato, de a tengerszint feletti magasság már nem azonos: a G.
carminanthum előfordulási helye 1300-1800 m közötti magasságban van, míg a tillianum 30003500 m magasan él. Ez a tetemes szintkülönbség is döntő bizonyíték ahhoz, hogy a két növény
nem lehet azonos.” Megjegyzem, hogy az idézet második bekezdésének szövege, a 2003-ban a
Dél-Amerika legszebb kaktuszai c. könyvében is szerepel, amely a Gymnocalycium nemzetség
monográfiája.
Nagy Sándor
Jászberény
Irodalom
Debreceni Pozsgástár XIV. évf. 3. sz. 2011. 5-12. o.
Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai.
Dr. Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok
Hans Till: A Gymnocalycium nemzetség átszervezése. Gymnocalycium. 14. kötet, 2001, 385-404.
Phyto Keys - Nyílt hozzáférésű, online és nyomtatott botanikai folyóirat.
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Írta: Járainé Komlódi Magda
Mexikó igen nagy része a passzát szelek övébe eső száraz vidék. Kopár, erdőtlen hegységeit,
homokos köves síkságait nagy területeken arid éghajlathoz alkalmazkodott növényzet borítja. A
kaktuszok, a pozsgás és faalakú liliomfélék (Agave, Yucca) és sok más szukkulens (pl.
Echeveria) kialakulásának színhelye van itt. Hatalmas területeken tövises bozótok, alacsony
száraz trópusi erdők uralkodnak. A változatos xeroterm vegetációból — különlegességük és
fajgazdagságuk miatt — szakemberek és laikusok egyaránt a kaktuszokat tüntetik ki legnagyobb
érdeklődésükkel. Ezért találunk olyan sok utalást arra, hogy Mexikó a kaktuszok földje. Pedig az
ország csodálatosan változatos növényzetének igazságtalan leszűkítése ez. Kétségtelen, hogy
bármerre jár az ember, kaktuszokkal mindenütt találkozik. Magam sem csupán azokban a
sivatagokban, félsivatagokban ismertem meg a természet e különleges teremtményeit, ahol a
botanikusokkal e célból jártam. A kaktuszok és szukkulensek igen sok faját Mexikó legtöbb
vegetációs zónájában — gyakran változatos fajösszetételben és tömegesen — megtalálhatjuk. Az
arid területeken a vegetáció fő alkotói, máshol szerényebb, de igen gyakran kitüntetett tagjai. A
Kaliforniai-öböl chaparral vegetációjában éppúgy jellemző, mint az Acapulcótól északra elterülő
félsivatagos, száraz, cserjés zónában vagy a nyugati partvidék és Észak-Yucatan alacsony tüskés
bozótjaiban, száraz erdeiben. Hol fajgazdag kaktuszvegetációt, hol csupán néhány fajból álló, de
tömeges egyedszámú zónát alkotnak, hol meg csak egy-két, ritkán előforduló fajjal színesítik a
növényzetet. Forró, nedves klímát igénylő fajai a trópusi erdőkben élnek. Mexikó legnagyobb
kaktuszsivatagjai az ország északi felének középső fennsíkján vannak. A Kaliforniai-öböl
mentén és Sonora tartományban kivételes tájképet ad a világ legnagyobb oszlopkaktusza a híres
saguaro (Carnegiea gigantea), és az óriási gyertyatartó és orgonasíp alakú kaktuszok (pl.
Myrtillocactus, Lemaireocereus, Pachycereus és Cephalocereus fajok) nagykiterjedésű erdeje.
Egyes Cephalocereus fajok fantasztikus látványt nyújtanak hosszú, serteszerű szőreikkel,
amelyek piszkosfehér hajszerű tömeggel borítják be a növényt. Hajas kaktuszoknak is nevezik
őket, minthogy őszülő öregember fejére emlékeztetnek. Sonora és Chihuahua tartományokban a
Cephalocereus alensis a leggyakoribb faj. Az „őszapó", a Cephalocereus senilis Hidalgóban
jellemző és nem ritkán tízméteres oszlopokká nő. Észak sivatagjaiban él az egy-kétméteres óriási
hordókaktusz, a Ferocactus wislizenii. Ez nagymennyiségű nedvességet képes tárolni, amire
aszályos időben az északi sivatag lakói gyakran rászorulnak. A kaktusz-óriások mellett nem
kevésbé érdekesek a „törpék" sem; Pl. a Lophophora fajok (L. williamsii, L. diffusa), amelyek
gombaszerű, tövistelen gömbjei kábító alkaloidát tartalmaznak. Mámorító hatásuk miatt az
indiánok ősidők óta peyote néven varázsnövényként tisztelik. Az Ariocarpusok olyanok, mintha
élő kövek volnának. Virágzáskor piros, sárga, fehér tölcséreik messziről ragyognak, de a száraz
évszakban lapos, rozettaszerű, tövistelen, szürkészöld testük mélyen a talajba süllyedve, teljesen
beleolvad a környezetbe. A Chihuahua félsivatagjaiban élő Echinocactus horizonthalonius
skarlátpiros virágai miatt kedvelt dísznövény is. Itt északon honosak a színes tövisű
Hamatocactus, Echinocereus (pl. E. palmeri, E. subinermis) és Opuntia (pl. O. arbuscula, O.
thurberi, O. basilaris) fajok. Agavék (pl. A. chihuahua, A. colorata, A. chrysantha, A.
lechuguilla) és más szukkulensek, továbbá félsivatagi szárazságtűrő cserjék, fák, köztük jukkák
(pl. Yucca elata, Y. rigida) is gyakoriak. Igen sok a Crassulaceae családba tartozó növény, mint
pl. az Echeveria chihuahuaensis, E. craigiana, E. paniculata, a Graptopetalum bartramii, G.
filiferum és különféle Sedumok. A kutyatejfélék közül néhány Croton faj (pl. C. californiens, С.
neomexicanus, G. suaveolens, С. corymbulosus), az Euphorbia misera, E. tomentulosa és a
másfélméteres szukkulens Pedilenthus macrocarpus is itt él. Néhány érdekes csikófarkféle pl. az
Ephedra trifurca és E. pedunculata is megtalálható. A pálmák közül a Washingtonia sonora és
az Inodes uresana jellemzőek. Alsó-Kalifornia is bővelkedik kaktuszokban, s e mellett
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1. Cephalocereus senilis.
Barranca de Tolantongo, HGO.

3. Ariocarpus fissuratus.
Ocampotol nyugatra, COAH.

2. Pachycereus pringlei.
Cabo San Lucas, BCS.

4. Echinocactus horizonthalonius.
Plan de Ayala, COAH.
1-4. kép: Tóth Norbert
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5. Ferocactus gracilis subsp. gracilis és Fouquieria
(Idria) columnaris. Catavina, BC.

6. Pachycormus discolor.
Rosarito, BC.

különlegessége, a gyönyörű, pozsgás levélrózsákat alkotó, fajgazdag, szukkulens Dudleya
nemzetség (pl. D. anthonyi). Jellegzetes szukkulensek még az Idria columnaris és az elefántfák.
Az utóbbi névvel több, különböző nemzetséget
is illetnek külső hasonlóságuk alapján. Az Anacardiaceae családba tartozó négyméteres, piros
virágú, dúsan elágazó Pachycormus discolort
éppúgy, mint a Burseraceae családba tartozó
tízméteres, sárgavirágú Bursera microphyllát.
Kevésbé szukkulens a Bursera hindsiana.
Pálmák közül az itt őshonos Washingtonia gracilis és a W. sonorae, W. filifera fajok, az Erythea armata, E. edulis jellegzetesek. Itt is él a
pozsgáslevelű (Batidaceae) törpecserje. Igaz,
hogy a legnagyobb kiterjedésű, összefüggő kaktuszsivatagok, félsivatagok északon vannak, de
néhány kivételével, amilyen pl. a saguaro is, a
legtöbb nemzetség délebbre is előfordul. Sőt, a
legfajgazdagabb kaktuszerdők Közép-Mexikóban vannak, San Louis Potosi, Guanahuató,
Hidalgó és Puebla tartományokban. San Louis
Potosi és Puebla többek között az óriási hordókaktuszok (Echinocactus grusonii, E. ingens
[=E. platyacanthus]) és a már említett peyote
7. Agave striata. Santa Rita del Rucio, SLP.
fajok lelőhelye. Félméterre is megnő az üveg5-6-7. kép: Tóth Norbert
házakból nálunk is ismert csillagkaktusz az Astrophytum myriostigma. Aranysárga, 5-6 cm-es
virágai a püspöksüveg alakú tövistelen hajtás csúcsán fakadnak. Itt és Hidalgó száraz
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magashegyein őshonos, de sokfelé, így a tengerparti dünéken is elvadulva él az Opuntia
cantabrigiensis. A gazdag szukkulens vegetációban kitüntetettek az agavék (pl. Agave
brauniana, A. gracilispina, A. humboldtiana, A. crassipina, A. filifera) és az Echeveriák (pl. E.
agavoides, E. humilis, E. lutea, E. potosina).

9. Echeveria potosina [= E. elegans], San Luis Atolotitlan, Puebla. Kép: A. Lau

Jellegzetesek a Pachyphytum (pl. P.
hookeri, P. oviferum) és a Hetchia (pl. H.
desmetina, H. ghiesbreghtii) fajok is. Hidalgóban él a Pachycereus marginatus és
a Coryphantha exudans, a Real de Monte
vidékén pedig az egykori orosz hercegről
elnevezett különös kaktusz, a Leuchtenbergia principis. Karcsú, hosszú szártagjai
ujjszerűen állnak és hegyükön vannak a
vékony, hosszú, hullámos tövisek. A tartomány arid, félsivatagos tájai egyéb
szukkulensekben és szárazságtűrő növényzetben is gazdag. Itt élnek pl. az
Agave attenuata, A. striata, A. filifera, az
Echeveria canaliculata, E. tolimanensis,
10. Oliveranthus elegans [=Echeveria harmsii].
E. coccinea, E. elatior, E. elegans, E. lonKép: K. M.
gipes, E. maculata, E. secunda, E. paniculata, a Pachyphytum oviferum, P. bracteosum, P. longifolium, P. coeruleum, P. compactum, a Fouquiera fasciculata az Oliveranthus elegans, a
Flourensia resinosa, Cercocarpus paucidentatus, Rosa montezumae, Prunus microphylla,
Mimosa puberola, M. tenuiflora, Bauhiniák (pl. B. ramosissima, B. coulteri), Dalea zimapanica
és Croton fajok (pl. С. amphileucus, C. hypoleucus). Pachucától északra, a Metztitian kanyon
vidékén tömeges az őszapó kaktusz (Cephalocereus senilis). A Rio Toliman kanyon vidéke is
gazdag lelőhely. Méter magasra is megnőtt öreg csillagkaktuszok (Astrophytum ornatum), a
Ferocactus glaucescensnek kékeszöld hordói, Mamillariák (pl. M. elongata, M. compressa, M.
cader-eytensis), Opuntia stenopetala, a szokatlanul hosszú (6-8 cm) szemölcseivel bizarr
formájú Dolichothele longimamma, a sárgavirágú Thelocactus leucacanthus, a Coryphanta
radians koloniái, Stenocactus fajok élnek itt többek között. Mexikóváros felé tartva az autóút
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mentén is számos érdekes fajt találtunk. Többek között: a fekete tövises Neolloydia conoidea, a
dúsan elágazó, ragyogó sárga glochidium szőrökkel borított Opuntia microdasys, a sárga tövises
Mamillaria echinaria, az igen szép vörösbarna tövisű Mamillaria rhodantha, a rózsaszín tövises
Ferocactus latispinus, a banánszerű csoportokban sarjadzó, rózsaszín virágú Echinocereus
cinerascens, Coryphanta és Stenocactus fajokat. Az Echeveriák közül a fővárostól délre
legközelebb az Echeveria gibbiflora él, de Mexikó tartományban számos más faja is jellegzetes,
pl.: Echeveria glauca, E. goldiana, E. platyphylla, E. tolucensis, E. valvata. Az egyik
legfajgazdagabb kaktuszerdőt Mexikóvárostól délkeletre, Puebla tartományban, a Tehuacani
sivatagban láttam. Mexikó legmagasabb vulkáni hegységének a Citlaltepec vagy más néven
Orizaba esőárnyékában terül el. Többszáz különböző kaktuszfaj él itt, az öklömnyi
Mamillariáktól (M. dealbata) az óriási hordóalakú Echinocactus fajokig, a Neobuxbaumia
égbenyúló 10-15 méteres oszlopai, s a dúsan elágazó, valóságos faalakú Myrtillocactusok. A 40
000 lakosú, gyógy- és ásványvizéről híres városka, Tehuacan volt a kis expedíciónk
állomáshelye. Először innen nyugatra, San Antonio Texcala felé tartottunk. Eleinte ritkás tövises
cserjés vegetációt találtunk, sok gömbkaktusz, agave és pálmaliliom fajjal. A bozótosból az
oszlopos törzsű, üstökös Yucca periculosa csoportjai emelkedtek ki, jellegzetes képet adva a
tájnak. A nálunk lágyszárú, kúszó hajnalkákat itt a három-négyméteres fává növő Ipomea
arborescens képviseli. Tenyérnyi, hófehér virágtölcsérei beborították a dúsan elágazó
lombkoronát. Arid területek jellegzetes fái a Bursera fajok (B. arida, B. odorata, B. microphylla,
B. joridensis), a B. microphylla alacsony, aprólevelű xerofil fa. Illatos gyantáját vallásos
szertartásokon régóta tömjénként használják. A Bursera jorulensis kövült gyantája a kopál,
amely Mexikó több régészeti ásatásából előkerült. A Burserák lombkoronájában itt is, de később
másutt is gyakran láttam virítani a mi teljesen redukált virágú fagyöngyeinkkel azonos családba
(Loranthaceae) tartozó, de arasznyi, narancspirosvirágú félélősködő Phoradendron (pl. Ph.
nervosum, Ph. bolleanum; északon inkább а Ph. juniperinum, Ph. tomentosum) fajokat. Az
alacsony, sűrű cserjéseket leginkább a pillangósok alig félméteres bokrai (pl. Dalea greggii, D.
canescens, Parosela tehuacana, Brognartia lasiocarpa, Indigofera conzattii) és a közel rokon
Mimosa lacerta, Caesalpinia melanadenia, a sötétsárga, nagyvirágú Cassia macdougaliana és a
Lysiloma tergemina alkották. Sárga fürtösvirágú Malphigiaceae cserjék, Solanum fajok,
tátogatóvirágú Martyniák, kétméterre is megnövő, hamvasszürke hajtású Nicotiana glaucák,
fehérvirágú, nagylevelű, szúrós, mérgező Cnidoscolus fajok, szürke, aprólevelű cserjéi a
Lippiának, sűrűn álló, levéltelen, ceruzaszerű hajtásai a benszülött Pedilanthus tehuacanusnak és
a narancspiros virágával mindent uraló indián festőcserje (Castilleja) fajok tették változatossá a
kaktuszok, agavék világát itt. Közép és DélMexikóban a Castilleja angustifolia, C. canescens és C. arvensis a leggyakoribbak, számos
más fajával is találkoztunk szerte Mexikóban
(pl. C. mexicana, C. longiflora, C. macrostigma, C. linariaefolia, C. moranensis, C. gracilis,
С. pectinata, С. tenuiflora, С. toluccensis). A
szukkulensek közül a gömbkaktuszok és agavék voltak tömegesek. Gyakoriak a Ferocactus
fajok (F. robustus, F. flavovirens), legszebbek a
F. latispinus lilatövises gömbjei, legmeghökkentőbbek az igen erősen tövises Echinocactus grandis hordónagyságú példányai voltak. A bőven sarjadzó, változatos alakú és színű
kisebb Mamillaria fajok kolóniái az út menti
kőrakásainkhoz hasonló kaktuszhalmokat alkottak. Nagy területeken az Agave echinoides
áthatolhatatlan szőnyege akadályozta a tovább
11. Castilleja angustifolia. Kép: Stan Shebs.
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jutást. Ez nem nagytermetű, de rendkívül sűrűn növő, igen szúróshegyű, keskenylevelű faj.
Fiatalon a levelek közép felé ívesen begörbülök, szabályos, gömb alakú hajtást hozva létre. Ezek
a szúrós, merev gömbök nagy területeken talpalatnyi helyet sem hagynak sem állatnak, sem
embernek, rendszerint még más növényfajnak sem. Míg ez a faj inkább bizarr formájával, az
Agave peacockii impozáns termetével hívja fel a figyelmet. Közel egy méter hosszú, széles
levelei 4-5 méteres átmérőjű levélrózsát alkotnak. Gyakori fajok még ebben a tartományban az
Agave kerchovei, A. marmorate, A. atrovirens, A. stricta, A. roezliana. Kb. 400 Agave faj él
Mexikóban. A nemzetség a nyugati félteke gazdasági szempontból legértékesebb szukkulense.
Jóformán minden része hasznosítható. Legalább 2000 éve élő szokás az Agaveból készült ősi ital,
a pulque élvezete. Számos fajból nyerik ezt az alig alkoholos, sörszerűen habzó italt, de a
legjobb pulque-t az Agave atrovirens adja, s a legtöbbet ebből is készítik. Igen elterjedt
pulqueagave még az Agave americana, A. mexicana és A. ferox. Ezek mind a nagytermetű (1-3
méter magas és gyakran 2-4 méter átmérőjű) széleslevelű fajok közé tartoznak. Nagyüzemileg,
ma már általában nem vadonnövő, hanem az e célra nevelt ültetvények Agave fajait hasznosítják.
Csak a spanyol hódítás utáni időkből származik a mexikóiak magas alkoholtartalmú híres rövid
itala, a desztillálással nyert tequila vagy mezcal. Ha tisztán Agave tequilanából nyerik, akkor
kapják a speciális aromájú tequilát. Ha ugyanazzal a módszerrel, de nem egy, hanem 20-30
rokonfajt használnak a készítésére, akkor gyűjtőnéven mezcalnak hívják. A mezcalt inkább csak
a mexikóiak ismerik, mert külföldre csak tiszta tequilát exportálnak. Az Agave tequilanát önálló
fajként csak a század elején különítették el (Weber 1902). Ez a faj kisebb, mint a pulque-agavék,
levelei is sokkal keskenyebbek, egyenesen felállók, bajonettszerűek. Fontos gazdasági értéke van
az Agave fourcroydesnek is. Rostja a rendkívül tartós henequen vagy sizal. Durvább rostot több
más fajból is nyernek, pl. Agave ixtli és A. sisalana fajokból. Ezek Yucatan-félsziget növényei.
A Mexikóban élő Agave fajok eredetileg mind őshonosak, de sokirányú felhasználásuk miatt ma
már mindenfelé hatalmas ültetvényeik is vannak. A
termesztett változatok és fajták könnyen kivadulnak,
sok a hibrid is, így az egyébként is hasonló, több száz
faj taxonómiai elkülönítése, különösen vegetatív
állapotban próbára teszi a botanikusokat. Tovább
haladva a Tehuacani fennsíkon, San Antonio Texcala
felé az alacsony agavés, kaktuszos tájat egyre sűrűbb és
magasabb kaktuszerdők váltották fel. A Neobuxbaumia
tetetzo 10 méternél is magasabbra növő, sokszor egyméteres átmérőjű szürkés, leginkább el nem ágazó
oszlopai, mint villanypóznák meredeztek a tájban. Egy
különös Agavaceae, a Beaucarnea stricta éppen
virágzó 6-8 méteres üstökös fái vegyültek közéjük. Az
alul erőteljesen kihasasodó törzs tetején vékony szálas
levelek üstökéből méteres, halványsárga, hatalmas,
illatos virágfürtök emelkedtek ki. Közép és dél-mexikói elterjedésű, elsősorban itt, Pueblában és a Csendes12. Ferocactus latispinus. Ahorcados, GTO. óceán parti Oaxaca tartományban él. A cserjeszintben a
Kép: Tóth Norbert
Jatropha neopauciflora furcsán görbült ágú, apró, pirosas levelű cserjéi voltak a leggyakoribbak. A táj képét tulajdonképpen ez a három növény
határozta meg, de még számos más, kaktusz és szukkulens faj fordult elő, pl.: Haseltonia
columna-trajani, Ferocactus latispinus, F. robustus, Echinocactus visnaga, F. ingens, Mamillaria fajok, Agave lophanta, A. macroacantha, Hetchia glomerata, Fouquieria formosa, F.
fasciculata. Különösen gazdag ez a tartomány az Echeveria fajokban. Pl.: E. gracilis, E. setosa,
E. heterosepala, E. secunda, E. leucotricha, E. rubromarginata, E. pilosa, E. nodulosa stb. Talán
csak az Echeveriák paradicsomaként ismert Dél-Mexikó Oaxaca vidéke fajgazdagabb ennél a
területnél. Ott élnek többek között az Echeveria viridissima, E. nodulosa, E. alata, E. globulosa,
E. penduliflora, E. amphoralis, E. juarensis, E. procera, E. carminea, E. megacalix, E.
pulvinata, E. ciliata, E. montana, E. sedoides, E. globulifera, E. acutifolia.
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Tovább haladva dél felé, az orgonasípszerű Lemaierocereus és Pachycereus fajok, de még
inkább a Myrtillocactus geometrizans alacsonyabb kaktuszerdei határozták meg a táj képét.
Utóbbi növény olyan, mint egy szabályos kis fa, 4-6 méter magas törzsre és dúsan elágazó
koronára különül. Továbbra is jellemző a Beaucarnea stricta és a különféle kaktuszok és
szukkulensek, többek között pl.: Cephalocereus hoppenstedtii, Сylindropuntia imbricata, C.
tunicata, Pilosocereus cometes, Cereus peruvianus, Mamillaria, Coryphantha, Agave, Hetchia
és Echeveria fajok. Amecameca környékén nő az endemikus Sedum amecamecanum. Ez kedvelt
dísznövénye is a mexikóiaknak, mert örökzöld fényes levélrozettái a legmostohább sziklás
talajon is tömött zöld szőnyeget alkotnak. Másik kedvelt dísznövény a Nyugat-Mexikóból
származó Sedum morganianum. Puebla és Oaxaca között él az Echeveria longissima.

13. Coryphantha poselgeriana.
El Hundido, COAH.

14. Mammillaria dioica, Rosarito, BC.

15. Mammillaria grusonii.
Cerro Bola, COAH.

13-14-15. kép Tóth Norbert

Jellegzetes még többek között az Agave guiengola, A. nizandensis, A. atrovirens, a Beaucarnea
stricta, B. gracilis, a Pedilanthus tomentellus, a Fouquieria purpusii, F. macdougallii, a
Graptopetalum macdougallii, a Cephalocereus purpusii, C. quadricentralis, a Nolina és Villadia
fajok. Mexikónak azokon az arid, gyakran szubtrópusi vidékein, ahol a vízellátás feltételei
jobbak a sivatagos félsivatagos területeknél, ott az ún. tüskebozótok, száraz trópusi lombhullató
erdők alakulnak ki. Ezeket dúsan elágazó, tüskés tövises, redukált levelű, rendszerint színpompás
virágú alacsony fák és cserjék áthatolhatatlan bozótja alkotja. A kaktuszok itt is elmaradhatatlanok. Ezek az erdők kisebb területeken Mexikó-szerte megtalálhatók, mint erről Tehuacannál
már szó esett. Nagyobb zónát a nyugati
partvidéken, Északkelet-Mexikóban és a
Yucatan-félszigeten alkotnak. A tövises
erdők legragyogóbb színforrásai a mindenütt előforduló Cassia fajok, mint pl. a
Cassia laevigata. Élénk sárga virágzatuk
gyertyaszerűen emelkedik fel a hatalmas
összetett levelek hónaljából. Igen elterjedtek az akáciák is. Sok adventiv fajukat
dísznövényként is ültetik. A tövises erdők
közönséges akáciája, az A. farnesiana őshonossága vitatott. Több őshonos fajuk
közül igen érdekes a vastag, szarvszerű
16. Acacia farnesiana.
Kép: Forest & Kim Starr (USGS)
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tüskékkel felfegyverzett Acacia cornigera cserjéje. Jellegzetes még az ún. mezkit, ez a sárga
porzó-pomponos virágú Prosopis juliflora. Piros hüvelytermései is igen szépek. Magjait az
indiánok fogyasztják. Apró fehér labdákat alkot a Lysiloma fajok porzótömege. A Dalbergiák
haszonnövények is. Rózsafának nevezett fájuk szívéből ékszereket, hangszereket s más, finom
faragásokat készítenek. Egy xylofon-szerű hangszert, az ún. marimbát csakis a Dalbergia fajok,
és a Platymiscium dimorphandrum fájából készítik. A sárga virágú Parkinsonia aculeata is itt él.
Észak- és Közép-Mexikó tövises erdeinek jellegzetessége a kutyatejfélékhez (Euphorbiaceae)
sorolt alig egyméteres sárkányvér, vagy bőrnövény, a Jatropha cuneata. Neveit a gyökeréből
nyerhető piros festékről és a bőrszerűen szívós, rugalmas hajtásairól kapta.

17. Jatropha podagrica.
Kép: Ton Rulkens.

18. Leucophyllum frutescens.
Kép: 0pen$0urce

Száraz, forró hegyvidékek korallpirosvirágú szukkulense a Jatropha podagrica. Ennek a
nemzetségnek még számos faja él szerte Mexikóban, pl.: Jatropha cinerea, J. edulis, J. dioica, J.
cordata, J. triloba, J. octandra, J. macrorhiza, J.
rotundifolia, J. quinqueloba, J. olivacea, J. platyphylla, J. multiloba, J. polyantha, J. purpurea.
Észak tövises erdeinek csinos cserjéje a korai esők
után ibolyaszínű virágokkal borított, ezüstös levelű
Leucophyllum frutescens. Taxcóban jártamkor
mesés látványt nyújtott a száraz hegyvidéket borító
tövises erdők különös kauliflor fája a Crescentia
alata. Erősen tövises, gyérlevelű ágain fényes, haragoszöld dinnyeszerű termések csüngtek. Másik
faja, a C. cujete Veracruz kevésbé száraz hegyvidékein nő. A mexikóiak tökfának nevezik. Érett,
megtisztított termését edénynek, pohárnak használják. A trópusi, szubtrópusi területek forró, száraz
erdeiben széles zónákban elterjedt a Pithecellobium
dulce. Alacsony szárnyas levelű fa, zöldessárga
akáciaszerű virágokkal. Mindenütt a nahua indián
néven (guamuchil) ismerik, mivel ősidők óta haszonfa. Hüvelytermésében a magokat körülvevő
nedvdús, szivacsos, citromízű szövetet frissítőként
19. Crescentia alata
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élvezik. Gyógynövény is. Mindezt az általános képet az arid erdőkről utazásaim során és a
tehuacani túrám alkalmával alakítottam ki. Tüzetesebb megfigyelésükre a Yucatan-félsziget
nagyrészét borító száraz trópusi erdőkben és tövises cserjésekben nyílt alkalmam. Több napot
töltöttem itt, amelyek különösen értékesek voltak számomra, mert ez a kiugró félsziget sok
mindenben eltér Mexikó más vidékeitől. Különböznek a geomorfológiai viszonyok, a félszigetet
felépítő kőzet, a klíma és a növényzet is. Ugyanakkor itt észleltem a legtöbb tájképi és
florisztikai rokonságot Kubával. Végül kiemelt tartalmat adott kirándulásaimnak az ősi maya
városok megtekintése. A Yucatan-félsziget egy óriási kiterjedésű, sziklás, köves, teljesen
víztelen, alacsony síkság, amelyen 100-150 méternél magasabb dombok is csak elvétve
fordulnak elő. A félszigetet felépítő porózus mészkő kőzetet meglehetősen vékony talajréteg
borítja. Klímája két évszakos. A száraz évszak decembertől júniusig, az esős júniustól november
végéig tart. Az esős évszak alatt, főként délután, naponta zúdulnak viharos záporok a félszigetre.
Az ilyenkor lehulló csapadékmennyiség évi átlagban kifejezve nem indokolná a félsziget feltűnő
arid jellegét. Ennek magyarázata más. Egyrészt a csapadék egyenlőtlen eloszlása, azaz az igen
hosszú száraz évszak, másrészt az, hogy ráadásul nincs vízvisszatérülés sem. A nagy nyári esők
csapadéka ugyanis a sziklarepedéseken át igen gyorsan eltűnik, adszorbeálódik a porózus
alapkőzetben és mély földalatti barlangrendszerben gyűlik össze. Ez a víz csak a félszigeten
mindenütt előforduló, számos ún.
cenoteken keresztül hozzáférhető.
A cenote különböző méretű (alig
0,5 métertől közel 100 méter átmérőig) rendszerint köralakú, meredekfalú, természetes vízmedence,
amelyben meglehetősen mélyen
(30-40 méter) kissé meszes, de
nem kellemetlen ízű, iható tiszta
víz van. Ezek a kőkutak látták el
vízzel az itt élő őslakó indiánokat
is, ahogy ezt a híres ősi maya településnél, Chichen Itza-ban is láttuk. Yucatan falvaiban, számos
helyen még ma is használják ezt a
20. A Chichen Itzai cenote (kőkút).
fajta vízforrást, bár a szélmalommal
működtetett fúrt kutak egyre elterjedtebbek. Észak-Yucatanon a
hosszú, száraz évszakot semmi nem
enyhíti. Ezért éghajlata nagyon száraz és növényzete arid jellegű. Áthatolhatatlan sűrű cserjések a száraz évszak alatt lombtalan, alacsony száraz trópusi erdők nőnek
itt. Dél felé haladva a növényzet
egyre magasabb, fajgazdagabb erdőkké alakul. Chichen Itza környékén már 10-15 méter magas, változatos összetételű száraz trópusi erdőket láttam. Délen a félsziget Karib-tengeri partjainál a legkedvezőbb az éghajlat. Az itt uralkodó
széljárás következtében ugyanis a
21. A fülfa, Enterolobium cyclocarpum és jellegzetes termése.
száraz évszakban is van némi csaNagy kép: Avancari, kis kép: Fev.
padék és köd képződés. Ez olyan
nedvességviszonyokat képes fenntartani, ami már örökzöld erdők kialakulását is lehetővé teszi.
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Ily módon Yucatan egy kimondottan arid északi és egy mérsékelten humid déli területre
tagolódik. A pálmák is (pl. Inodes japa, Acrocomia mexicana, Attalea cohunei, Thrinax fajok)
leginkább ezekben a Karib tengerparti erdőkben nőnek. Az Attalea egyike a legmagasabb és
leghasznosabb pálmáknak. Törzsét építésre, leveleit házfedésre és fonásra használják. Fiatal
rügyeit és magjait fogyasztják. A magok magas (50%) olajtartalma kisajtolva szappan, gyertya
gyártásra és különféle ipari felhasználásra kerül. A törzséből kifolyó nedvből — ahogy a
kókuszpálmáéból — szeszes italt (ún. tuba) erjesztenek. A Merida és Chichen Itza környéki
száraz erdők jellegzetesebb fái a Lonchocarpus longistylus és a fülfa, Enterolobium
cyclocarpum. A fülfa gyors növekedésű, minden részében értékes haszonfa. Gömbölyű, sűrű
koronája miatt kitűnő árnyékfa, ezért gyakran ültetik települések környékére, a tűző nap ellen
védelemül. Elterjedt és fontos haszonfa a 10-15 méteres Haematoxylum. campechianum.
Jellegzetes illatú, belül mélyvörös, kemény fája van. A szintetikus festékanyagok elterjedése
előtt sokat exportáltak Spanyolországba és a Nyugat-indiai szigetekre, ahol azóta annyira
meghonosodott, hogy sokan tévesen őshonosnak tartják. Másik faja, az ún. vérfa, Haematoxylum
brasiletto a déli tartományokban gyakoribb. Rönkjéből nyert vörös festéket a mexikóiak minden
szintetikus festéknél jobbnak és szebbnek tartják és ősidők óta használják. Az erdőkben sárgán
virágzott az Acacia globulifera, a Caesalpinia gaumeri, C. vesicaria, C. yucatanensis és a
nagyvirágú Cassia occidentalis. Ezek alacsony fák vagy cserjék. Kubában is nő az erdőkből itt is
elmaradhatatlan Lysiloma sabicu. Kemény, finom szerkezetű, tömött fája igen ellenálló.

21. Urera caracasana. Kép: O. M. Montiel.

22. Mammillaria gaumeri. Kép: Manther.

Kubában korábban főleg hajó építésére használták és hasonló célból Angliába is sokat
exportáltak. Mexikóban is fontos haszonfa. Tüskés ágú, skarlátpiros virágú alacsony fa az
Erythrina americana. A Dalea nemzetség több mint 100 mexikói faja közül itt a D. domingensis
a leggyakoribb. Ezek a sűrű, bozótos erdők alig járhatók. Óvatosságra int nemcsak a sok tüskés,
tövises faj, hanem a csalánszőreivel égető fájdalmat okozó Urera caracasana. Ez egy alacsony
fa vagy bokortermetű csalánféle. A fajokat amiket feljegyeztem, az erdő széleken, az erdőkben
vezető utak, ösvények mellett, erdőirtások környékén figyelhettem meg. Az említetteken kívül,
leggyakrabban még a következőket: Pithecellobium unguis-cati, Bombax ellipticum, Ceiba
aesculifolia, Bursera simaruba, В. pubescens, Achras zapota, Xanthoxylum fagara, Esenbeckia
pentaphylla. Guazuma ulmifolia, Eugenia mayana, Malpighia incana, Bunchosia glandulosa,
Jacquinia flammea, Pedilanthus itzaeus és P. nodiflorus, Phyllanthus nobilis és Ph. glaucescens,
Jatropha gaumeri, Spondias mombin, Acalypha flagellata és A. seleniana, Ditaxis tictoria,
Manihot aesculifolia, Gossipium schottii, Lippia graveolens, Prosopis juliflora, Beaucarnea
pliabilis. A kaktuszok közül többek között a Cephalocereus gaumeri, a Neomammillaria
gaumeri és N. yucatanensis, a Selenicereus donkelaarii és a Pachycereus gaumeri voltak
jellegzetesek. Yucatan őshonos Agave fajai (A. fourcroydes, A. ixtli, A. jorulensis) fontos
rostnövények is. A száraz erdők zónájában, települések közelében, elsősorban a legeltetés
hatására, de erdőégetés, erdőirtás következményeképpen is, kultúrfélsivatagok alakultak ki.
Sajnos igen gyakran volt alkalmam ilyeneket is látni, különösen Yucatan-félszigeten és Közép-
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23. Cylindropuntia tunicata.
San Felipe, NL. Kép: Tóth Norbert

24. Cylindropuntia imbricata.
Kép: Sarkady Gyula.

25. Cereus peruvianus (repandus).
26. Tövis nélküli Opuntia ficus-indica.
25-26. kép: Sarkady Gyula.

Mexikóban, így Guanahuató tartományban. Több napot töltöttünk San Miguel Allende és
Guanahuató környékén is, ahol nagy területeken csupán maradványfák (pl. Sapium macrocarpum, Columbrina glomerata, Cowania plicata, C. mexicana, Dalea negleeta, Brongniartia
benthamiana, Rhus trilobata, Abutilon dugesii, Arctostaphylos glaucescens) jelezték, hogy
egykor faj gazdag télen száraz nyáriesős-trópusi erdők nőttek itt. A maradványfák és az eredeti
kaktuszok (pl. Cylindropuntia imbricata, С. recondita var. perrita, C. tunicata, Myrtillocactus
geometrizans, Pachycereus marginatus, Mamillaria, Opuntia fajok) mellett, másodlagos
növények megjelenése illetőleg elszaporodása mutatta az antropogén hatást, így a kaktuszok
közül az ehető termésűek, mint pl. a tövis nélküli Opuntia ficus-indica, a 2-6 szétálló
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sárgatövises O. tuna, az O.
tomentosa, а Сylindropuntia
imbricata, a kerítésnek ültetett
Cereus peruvianus, továbbá az
Agave americana. A fák közül
pedig a kultúrterületekről elmaradhatatlan Peruból származó,
adventiv Schinus molle: szép
lombú, éretten pirosló, illatos
termésű fa. Az ausztráliai Casuarina sem ritka. A gyepszintben az afrikai kozmopolita, az
igen szép, selymespiros bugájú
Rynchelitrum roseum jelenik
meg. Ez a fű, ahogy Kubában is
láttam, egész Mexikóban elterjedt útszéli gyomnövény. Ezeknek a másodlagos vegetációtí27. Tillandsia ionantha kaktuszon.
pusoknak a tanulmányozása,
környezetvédelmi és produkciósbiológiai szempontból egyik kiemelt feladata a mexikói
botanikusoknak. Több helyen láttam és igen meglepő és új volt számomra két különös, a szukkulens és epifiton életforma társulása. Szukkulens cserjéken, kaktuszokon epifiton broméliák,
leginkább Tillandsia fajok éltek. Egyik-másik félméteresre is megnőtt és virágzata is több
deciméteres volt. Ezek a fajok általában egyesével és szórványosan fordultak elő. Leggyakoribb
és legbizarabb látványt a kaktuszokon és szukkulens Jatrophán élő, apró, 3-4 cm-es, szürke, igen
vékonyan szálaslevelű faj (T. propinqua) nyújtotta. Ez esetenként olyan tömegesen lepte el a
kaktusz hajtásait, hogy az nem is látszott. Érdekes módon a talajfelszíntől mindig legalább 2
méter magasságban, vagy a fölött fordult csak elő. Talán ez az oka, hogy gömbkaktuszokon sose
láttam, még az óriás hordókaktuszokon sem, csak az oszlopkaktuszokon és az elágazó
„kaktuszfákon". Sajátos előfordulásának valószínűleg az a magyarázata, hogy a levegő bizonyos
magasságú rétegeiben kicsapódó párát, — amely a talajszintre már sose jut le, mert közben
elpárolog —, tudja hasznosítani létfenntartásához. A kaktuszok és szukkulensek a trópusi
területeken is élnek. Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo örökzöld trópusi erdeiben,
esőerdeiben élnek a színpompás „dzsungel kaktuszok”. Többségük az epifiton ún. „orchidea
kaktusz” Több fajuk éjszaka
virágzik, sok közöttük a kúszó,
csüngő, elfekvő. Bozótosan
növő, piros virágú Heliocereus
fajok csüngnek a fák ágairól és
a sziklapárkányról. A kármin
vörös virágú Nopalxochia ackermanii Orizaba vidékén nő.
Neve latinosított nahua név. A
„Phyllocactus” néven jól ismert
N. hybrida egyik őse. Nagy
piros virágúak a Pseudonopalxochia fajok is. Mexikó csendesóceáni partvidékén őshonos
Epiphyllum nemzetség kedvelt
kerti dísznövény is az ország
melegebb tájain. Egyaránt
28. Epiphyllum oxypetalum pálmafán megtelepedve. Kép: Kiwoncello.
vannak nappal és éjszaka nyíló
fajai.Egyik legkedveltebb faja az éjszaka nyíló tövistelen, cserjeszerű E. oxypetalum. Nagy,
fehérvirágú az E. anguliger. Többméteres liánszerű epifiton kaktuszok a Hylocereus fajok. Ezek
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29. Hylocereus undatus kőfalon.
Kép: Forest and Kim Starr

30. Selenicereus hamatus virága.
Kép: Mary Crowell

Mexikó trópusi partvidékein élnek, de mint kedvelt dísznövények az egész világon elterjedtek.
Mexikóvárosban is gyakran látni a Hylocereus undatus buján növő hajtásaival befutott falakat.
Az elfekvő hajtású, éjszaka nyíló Nyctocereusok legalább ilyen népszerűek. Olyan széles körben
ültetik és mindenfelé kivadul, hogy ma már alig állapítható meg eredeti, őshonos areája. Mindkét
nemzetség jóízű ehető gyümölcsöket terem, amit pitahaya néven ismernek. Éjszaka virágzó,
legnagyobb virágú kaktuszok a Selenicereusok. Veracruz, Jalapa vidékén él az éj királynőjének
nevezett Selenicereus hamatus. Nagy, hófehér virágai, ágakról, sziklákról lecsüngő vékony

31. A Rhipsalis baccifera fagyöngyhöz hasonló termései.
Kép: Frank Vincentz

kígyózó hajtásai vannak. Fára kúszó, nagy, krémsárga virágú léggyökeres kaktuszok a Deamia
fajok. Gazdagon elágazó, három méterre is megnövő, fáról lecsüngő, sziklákon kúszó növények
a Rhipsalisok. Fagyöngy kaktusznak nevezik a trópusi Mexikóban elterjedt egyik fajt, a
Rhipsalis cassythát. Virága ugyanis jelentéktelen, de fehér gyöngyszemszerű termései dúsan
borítják az ágak között ülő karcsú hajtásokat, hasonlóan a fagyöngyhöz. Erőteljesebb, öt méterre
is megnövő, bokrosán álló epifitonok a rózsaszín vagy fehéres virágú Pseudorhipsalisok, a
Cryptocereusok és az éjszaka nyíló nagy, színes virágú Marniera és Lobeira fajok.
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A legszebb trópusi esőerdő tájról, Chiapas tartományról kapta nevét a különleges, több napig
virágzó Chiapasia nemzetség. Nálunk is közkedvelt ampolna-kaktusz az ibolyáspiros virágú
Aporocactus, amelyet vékony, hengeres, lecsüngő hajtásairól macskafarok kaktusznak is
neveznek. Mexikóban is kedvelt gyógy- és dísznövény, őshonosan az A. flagelliformis inkább
Közép-Mexikó (Hidalgó), az A. conzattii Dél-Mexikó (Oaxaca) erdeiben él.

32. Chiapasia nelsonii [=Disocactus nelsonii]. Kép: Kiyanti.

A leveles, szabadszirmú, a kaktuszokra még alig hasonlító Peireskia nemzetség szép, nagy
rózsaszín virágú faja a P. tampicana Veracruz tartományban él, Tampico környékén. Mexikóban
tett botanikai túráim kivétel nélkül nagyon érdekesek voltak. Mégis, ha rangsorolnom kellene, a
kaktuszok és szukkulensek világa volt az egyik legnagyobb élményem. Azt pedig, hogy nemcsak
csodálhattam ezt a világot, hanem kicsit meg is ismerhettem, azt elsősorban a Mexikóvárosi
Egyetem Botanikai tanszékének, és ott is leginkább kísérőmnek, Dr. José Sarukhan
professzornak köszönhetem. Egyes kaktuszok és szukkulensek itthoni meghatározásában nyújtott
segítségért Dr. Debreczy Zsoltot illeti köszönet.
Járainé Komlódi Magda
Kép és képaláírások nem tartozékai az eredeti írásnak. A szögletes zárójelben a Szerkesztő ma érvényes rendszertannak megfelelő kiegészítései a képekkel való egyezés érdekében. (Szerk.)
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás
előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk
növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet.
2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő
évi virágzást.
3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba,
fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott
állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be
különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani.
4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben
még egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő
szerekkel.
5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha
szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés
megelőzése érdekében.
6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal
kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ideoda, mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit.
Ficzere Miklós
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum)
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Írta: Kiss László, Orosháza
A legproblémásabb és általam egyik legnehezebben szaporítható nemzetségről van szó. Ez
elsősorban a magok keltetésére, és a magoncok korai nevelésére értendő, mert a későbbi
időszakban alkalmazott eljárások már sokkal reménykeltőbbek és eredményesebbek voltak!
A beszerzett magok a kelési arányt illetően igen változó eredményt mutattak. A 0-70 %-os kelési
arány a jellemző, de sajnos, a túlsúly annak is inkább az alsó tartománya felé billen. A kelést
követő nevelésük során legnehezebb feladat a magoncok gombafertőzéstől való megvédése. A
2015-ben elvetett magoncokat 4 hónapos koruk után, műtétem miatt, Ruff József gyűjtőtársam
gondozta, minek eredményeként júniusra elérték a 3-4 mm-es átmérőt és a 10-15 mm-es
hosszúságú oltható méretet. Ennek köszönhetően az A. longicarpus SAR3381 és 3391 fajból 4-5
klónt, a két A. sp. fajból 2-3 klónt, valamint az A. coxii SAR3201 fajból 4 klónt tudtam tovább
oltani még az év júniusában.

1. Austrocactus longicarpus SAR3381.
W. Zapala, Neuquén, Arg.
2015. júniusi oltása.

2. Austrocactus coxii SAR3201.
Malleo, Neuquén, Arg.
Oltva 2015. 8. hónapban.

3. Austrocactus sp. SAR3221
Catan Lil, Arg. 2015. októberi képe.
Oltva 2014. 8. hónapban

A magoncokból klónonként 2-3 szárrészt oltottam fel úgy, hogy a magonc töve 2-3 sor areolával
megmaradjon. Ezzel elértem, hogy valamennyi magoncból rövid időn belül kitört 1-2 hajtás, ami
egy ilyen kis növénytől jó eredménynek tekinthető, és a lényeg, hogy nem pusztultak el a
„megnyirbálásuk” után. Az oltások több mint 90 %-ban megfakadtak. 3-4 hét után már
egyértelműen láthatóvá vált növekedésük beindulása. Augusztusra már annyira fejlődtek a
feloltott magoncok, hogy a rajtuk kifejlődött sarjak is elérték a 4-6 mm-es oltható méretet. Ennek
eredményeként legalább a tavaszi oltásnál nyert növénymennyiséget sikerült újraoltani. A fejjel
lefelé feloltott magoncok ekkor is jól megtapadtak. Sajnos 2016-ban ezt ilyen mértékben nem
sikerült folytatni, mert az alanyok teleltetése rendkívül rosszul sikerült. Júniusban a 3-5 cm-es
sarjakat leválasztottam, és letettem gyökereztetni. Ezt követően csak egy garnitúrát tudtam
újraoltani a kevés rendelkezésre álló alany és a sarjak leválasztása miatt. A 2014. évi
gyökereztetési tapasztalatok reménykeltőek voltak a jövőre nézve. 2-4 hét alatt indult be a
gyökérképződés nagyon jó, kb. 90 %-os sikerrel. És itt jött be egy de..! Ugyanis, mint az előző
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években szerzet tapasztalatok előre vetítették, a
további növekedés és a gyökérzet megerősödése,
fejlődése viszonylag lassú ütemű volt. Az akkor
(2014-ben) kísérletképpen levágott és legyökereztetett hajtások (A. patagonicus Sarnestől, és A.
sp. SAR3221, saját hibernus, gracilis) 2 évig lassan fejlődtek, de azután a legyökereztetett sarjak
növekedése látványosan felgyorsult. Ez nem
mondható el az Opuntiára feloltott Austrocactusokra. Kötni ugyan jól kötöttek, de az alanyok a
nemes nevelése helyett a saját túlélésüket preferálták, és egymás után nevelték a sarjaikat olyan
ütemben, hogy hetente kellet a sarjakat eltávolítani róluk. A feloltott nemesek egyre nagyobb
számban kezdték a saját gyökereiket kinevelni és
keresni a továbbélésüket biztosító talajt. Egyébként Norbert Sarnes az Echinocereus triglochidiatust javasolja tartós alanyként felhasználni!
Azokat a 2015-ben feloltott Austrocactusokat,
amelyeket a későbbi magfogás reményében 2016ban és 2017-ben meghagytam a Pereskiopsisokon,
2017 júliusában tettem le gyökereztetésre, mert
4. Austrocactus sp. SAR3221 a 2014. 4. vetésből, már túl súlyosak voltak az alanyok számára, és
oltva 2014. 6. Tűzdelve 2014. 9., 2015. 10. havi
kezdtek túlzottan megnyurgulni. Többségüknél
képe.
beindult a gyökérzet képződése.
A fenti növények utódainak köszönhetően 2017-ben ismét sikerült két alkalommal megismételni
az újraoltást Pereskiopsisra, és 2016-hoz hasonlóan újabb sarjakat vettem le gyökereztetni. Itt
jegyzem meg, hogy a nemzetség szélesebb körű elterjedése és az árak csökkentése érdekében
évente célszerű a 2-3 év múlva leválasztandó sarjak nyerése érdekében „folyamatosan” újraoltani
a megfelelő sarjakat.

5. Austrocactusok 2015. októberében.

6. Austrocactus törzsállomány magfogásra.

Az eddig szerzett tapasztalataim alapján a 2008 és 2009 évben nyert magokból felnevelt
növények 2016 és 2017 évben már magot érleltek. Mivel a magok csíraképességüket csak 2 év
után érik el, 2010 és 2011-ben vetettem el azokat, így a 6-7. évben róluk nyert magok jó
eredménynek könyvelhetők el. A saját Austrocactus patagonicus és a hibridizáció útján nyert
magok 2017. évi vetései mérsékelt sikerrel jártak, ami halvány reménnyel kecsegtet a jövőre
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7. 2015-en vetett, 2016. májusban tűzdelt Austrocactusok
meggyökereztetett állománya 2016. októberben.

8. 2015-ben oltott, sarjfogásra szánt Austrocactus
törzsállomány 2017. júliusban.

nézve. Meggyőződésem szerint ez a célravezető módszer hosszú távon a növények szaporítására.
Persze ez csak akkor igazolható, ha sikerül biztos módszert találni a szaporítandó fajok
magvetésének keltetésére, nevelésére. Ehhez valamilyen összefogásra és szervezésre volna
szükség más gyűjtőtársakkal, mert az Austrocactus nemzetség argentínai elterjedése É-D és KNy irányban hatalmas területet ölel fel, ahol eltérő klimatikus viszonyok is váltják egymást, ami
jelentősen befolyásolhatja a magvetésüknél követendő eljárásokat, módszereket, feltételeket.
Elég csak arra gondolni, hogy északon majdnem a trópusi övezetig, keleten az atlanti óceánig és
ott akár 5-25 m tengerszint feletti magasságtól, a több mint 2000 méteres Andok-béli területekig,
a sivatagos területekig stb. fellelhetők az élőhelyeik. Hasonló kapcsolat csírájában már létezik
egy Arrojadoa kedvelő gyűjtővel. Itt jegyzem meg, hogy néhány évvel ezelőtt I. Richtertől
rendeltem Pterocactus és Austrocactus növényeket. Örültem, hogy rátaláltam erre a beszerzési
forrásra. Kellemetlen meglepetésként ért, hogy felnyitva a csomagot a Pterocactusok kizárólag
gyökér nélküli, nemrég leválasztott sarjak voltak, az Austrocactusok fele pedig szinte magonc
volt egyazon árral, mint a feloltott növények. Sajátos módon én még így is örültem.
Képek: Kiss László
Kiss László, Orosháza
MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG PROGRAMJA
2018. II. FÉLÉVBEN
Szeptember 15. szombat, 10 órától: Csapókerti Kertbarát Kör 50 éves fennállásának
jubileumi ünnepsége.
Résztvevő az MKPT képek, kaktuszok kiállításával és vásárával.
Előadás – Fák, virágok, kaktuszok – kerti csodák közelről
Előadó: Dr. Csajbók József, MKPT Elnök
Október 27. szombat: A nagybányai Vida-gyűjtemény bemutatása.
Előadó: Nevezi János, Nagybánya
November 17. szombat: Kolumbiai útinapló.
Előadó: Rigerszki Zoltán, Kazincbarcika
December 15. szombat: Astrophytum fajok, hibridek és a hetedíziglen…
Előadó: Szászi Róbert, Debrecen-Haláp
A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál).
Megközelíthető a 19-es autóbusszal! Kezdési időpont a nem jelzett napokon: délután, 16 óra!
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2018. MÁJUS 3.
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A Kossuth-kaktusz emléke újra és újra visszatérő téma, nem csak a hazai, de a külföldi magyarság körében is. A
Romániában megjelenő Szabadság című magyar nyelvű napilap 2018. július 19-i száma közölte az alábbi, képpel
illusztrált cikket, amely néhány új adatot is tartalmaz ill. megvilágít eddig nem kellően ismert részletet.
Az újság megküldéséért köszönet Szabó Gábornak (Brassó-Négyfalu). – Szerk.

Írta: Újvári Dorottya
A Természettudományi Közlemények cikkei között egy
igen különös történetre bukkantam, főszereplői között
szerepel Kossuth Lajos, a Rosenberger család, akik a 19.
század második felében egy rövid ideig a gyalui
várkastély tulajdonosai voltak, valamint egy kaktusz is,
és természetesen az egyik helyszín Kolozsvár. Kossuth
Lajos idős korában sokat foglalkozott a növényekkel beszámolók
szerint a növényei voltak legkedvesebb
1. A Szabadság cikke.
barátai és a botanika szerezte a legtöbb örömöt számára. Magyar vendégeit pedig mindig kivitte
kertjébe, hogy megmutathassa nekik a különféle virágokat, amelyek egy részét a torinói
botanikus kertből kapta. Halála után a hatalmas növénygyűjteménye Budapestre került, a Magyar
Nemzeti Múzeum Növénytárába. Gondoskodás hiányában az 1910-es években viszont már
erősen rossz és megrongálódott állapotban volt ez a zöld örökség. Sajnos nem maradtak fenn arra
vonatkozó feljegyzések, hogy pontosan milyen növényeket is ápolt a nagy államférfi. Azonban
biztosan volt egy kaktusza, amely hosszú utat megtéve végül a kolozsvári botanikus kertben lelt
otthonra, előtte viszont néhány évtizedet Gyaluban időzött. A Szamosújváron született Helfy
Ignác országgyűlési képviselő jó viszonyt ápolt Kossuth Lajossal. Ő hozott egyszer tőle egy
kaktuszt ajándékba a gyalui Rosenberger családnak. Rosenbergeréknek szeszgyáruk volt, és a
Rákóczi-Bánffykastély tulajdonosai voltak az 1800-as évek második felében. Hozzájuk köthető
az épület utolsó nagy helyreállítása is. A kastélyon kívül egy tágas, árkádos házuk is volt a
község központjában, valószínűleg itt alakíthattak ki egy üvegházat. Az igen különleges növényt
- a perui oszlopkaktuszt - is ide helyezték el. Körülbelül 30 évig volt otthonuk dísze, ugyanis
1917-ben Gyalui Rosenberger Ignác felajánlotta a kolozsvári 1848-as Ereklyemúzeumnak a már
egyre terebélyesedő növényt. A múzeum sok különlegességet őrzött, de nem tudta vállalni a
kaktusz gondozását, helyszűkében voltak. A három méter magas növényt az egyetem botanikus
kertje fogadta be, és a „hideg házba” került. Egy zománcozott táblára a latin neve mellett azt is
feltüntették, hogy Kossuth Lajos kertjéből került ide. További sorsát nem ismerjük, de amikor
következő alkalommal a botanikus kertben járunk, keressük meg a Cereus Peruvianus
elnevezésű kaktuszt, hátha az még ennek a különleges növénynek a csemetéje.
(Forrás: Korzo.org)

2. A Rákóczi-Bánffy kastély
Gyalun.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

M
massangeana
matanzanus

Eigenname: Massange
benannt nach Herkunft.
Matanza, Cuba
benannt nach Herkunft: Mataral, USA

Massange-féle
Matanzaból való

benannt nach der peruanischen
Stadt Matucana
benannt nach Herkunft: Matucana
benannt nach Prof. Dr. Eizi Matuda
benannt nach Herkunft: Mauritius
kinnbackenförmig
grösst

Matucana városáról
elnevezve
Matucana városáról
elnevezve
Matuda-féle
Mauritiusból való
állkapocs alakú
igen nagy, legnagyobb

benannt nach Maximilian
benannt nach Dr. W. L. Maxon
benannt nach Herkunft: Rio Mayo, Mex.
aus Mazan in Argentina

Maximilian-féle
Maxon-féle
Rio Mayóból való
Mazanból való /Arg/
Mazapilből való

medicinalis

benannt nach Herkunft: Mazapil, Zac.,
Mex.
aus Mazatlan in Mexico
benannt
nach
Herkunft:
Mazelio,
Venezuela
Therapeutisch

medio
mediocactus

in der Mitte
Mittlere C.

mataralensis
mataranensis
mataranus
matehualensis
mathildae
mathssonii
matoana, matoense
matrix
matsudana
matthesiana,
matthesianus
Matucana
matucanensis
matudae
mauritiana
maxillaris
maximum, maxima,
maximus
maximiliana
maxonii
mayensis
mazanensis,
mazanense
mazapilensis
mazatlanensis
mazelianus

Mataralból való
(Florida)
benannt nach Herkunft: Matarani, Bol.
Mataraniból való
benannt nach Herkunft
élőhelyről elnevezve
aus Matehuala
Matehualából
való
/Mex./
benannt nach Frau Mathilde Wagner
Mathilde-féle
benannt nach A. Mathsson
Mathsson-féle
benannt nach Herkunft: Mato Grosso, Bra Matóból való
die Mutter
anya(-tő)
Eigenname
Matsuda-féle
benannt nach R. Matthes
Matthes-féle

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Mazatlanból való /Mex./
Mazelióból való
orvosi célra, gyógyászati
középen
közepes kaktusz

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Gombos Gréta.

Rajzolta Kelemen Gergő, Mikepércs, Hunyadi János Ált. Iskola.

