1.
2.

DEBRECENI POZSGÁSTÁR

3

A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) ismeretterjesztő folyóirata

Succulent Magazin of Debrecen (Hungary) Educational Journal of Hungarian Succulent Collectors' Society (Debrecen)
Levélcím (Address): 4015 Debrecen, Pf: 82.
vagy 4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5.
Tel.: 36 (52) 481-985 Tel./fax: 36 (52) 447-027
E-mail: macko@movinet. hu
Internet honlap: dkke.movinet.hu
Az Egyesület tisztségviselői (Officials):
Elnök (President): Papp László
4225 Debrecen, Zsindely u. 1.
Tel: (52) 316-666/2037 E-mail: palasz@freemail.hu
Titkár (Secretary): Horváth László
4027 Debrecen, Nádor u. 17. Tel.: 06 (30) 370-72-20
Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer): Tóth Norbert
4028 Debrecen, Jósika u. 7/a
Tel.: (52) 446-733, (70) 366-0492
E-mail: cactused@freemail.hu
Belföldi és külföldi kapcsolatok referense: Molnár Imre
4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5.
Tel.: (52) 481-985 E-mail: macko@movinet.hu
Magfelelősök: Szani Károly
4032 Debrecen, Lehel u. 10. XIV/111.
Tel.: (52) 439-479
E-mail: szani@tvnetwork.hu
Nagy József
4271 Mikepércs, Arany János u. 31.
Tel.: (52) 398-848, (20) 327-62-09
A szerkesztőség (Editorial office):
4032 Debrecen Poroszlay u. 38. II/5.
vagy 4015 Debrecen Pf: 82.
Tel.: (52) 481-985 Tel./fax: (52) 447-027
E-mail: macko@movinet.hu
A szerkesztőbizottság tagjai (Editorial
team):
Alapító-főszerkesztő (Foundation general editor):
Papp László
4225 Debrecen, Zsindely u. 1. Tel.: (52) 316-666/2037
E-mail: palasz@freemail.hu
Szerkesztőségi titkár (Secretary of Editorial office):
Molnár Imre
4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5.
Tel.: (52) 481-985 E-mail: macko@movinet.hu
Szerkesztőségi tagok
(Members of Editorial):
Dr. Buglyó Péter
4028 Debrecen, Szigligeti u.18. II/9.
Tel.: (52) 316-666/2405 E-mail: buglyo@tigris.klte.hu
Deli Tamás
5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 21.
Tel.: (66) 285-587, (30) 854-66-43
Ficzere Miklós
4028 Debrecen, Kétmalom u. 6. Tel./fax: (30) 468-26-76
Horváth László
4027 Debrecen, Nádor u. 17. Tel.: (30) 370-72-20
Szani Károly
4032 Debrecen, Lehel u. 10. XIV/111.
Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu
Idegen nyelvi lektorok:
Pappné Czappán Marianna, Szögedi Gabriella

Egyéb információk (Other information):
Kiadó: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen)
A folyóirat megjelenik egy évben négy alkalommal.
Címváltozások bejelentése: Az folyóiratot csak helyesen megadott cím esetében kaphatják meg időben. Amennyiben lakcíme
megváltozik, úgy a változásról lehetőleg levélben, írásban mielőbb értesítse az egyesületet.
Levelezés és hírszerkesztés: Minden, a folyóiratot és az egyesületet érintő általános kérdésben, valamint a lakóhelyén vagy
annak körzetében készülő kiállításról, gyűjtőkről és gyűjteményekről, működő vagy alakuló klubokról, vásári és értékesítési,
valamint kiállítási lehetőségről kérjük keresse az egyesületet.
Útmutató a cikkek szerzőinek: A folyóirat szerkesztősége kéri
és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszokkal és egyéb pozsgás növényekkel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést
éreznek útleírások, élőhelyi leírások és más, a témával összefüggő írások megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olvasható kézírással, géppel írva vagy CD-n rögzítve, amelyeket kérésre
visszaküldjük. A cikkhez tartozó fotót, diát rajzot, térképet stb.
kérésre ugyancsak visszaküldjük.
Fenntartunk minden jogot a szerkesztésben, a tartal
mat nem érintő szakmai lektorálásban, a cikkek
illusztrációs kiegészítésére, változtatására és a
megjelentetés idejére vonatkozóan. A cikkek
elején maximum két mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, amelyet angolra
és németre fordíttatunk. Egyben kérjük olvasóinkat, hogy a közreadott cikkekkel, a folyóirattal és az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek levélben megküldeni.
A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú
Egyesületének (Debrecen) bármely magán és jogi
személy tagja lehet, aki a 2005. évre 3000 Ft tagdíjat az egyesület részére befizeti, amely összeg tartalmazza a folyóirat adott évben megjelenő 4 számát és a postai bérmentesítés értékét. A tagsági díj feljogosít az egyesületi életben
való részvételre, a maglistából történő rendelés esetén pedig a
tagoknak járó árengedményre.
© Debreceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva.
ISSN 1419-130x
A Debreceni Pozsgástár szerkesztőségének írásos engedélye nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni
vagy felhasználni semmilyen formában. (Text and illustration copyright).
Terjeszti: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete
(Debrecen).
A folyóirat megjelenését támogatja:
Molnár Imre, Papp László
Nyomdai munkák: Litográfia Kft.
4034 Debrecen, Pipóhegy u. 16.
Tel./fax: (52) 430-184
E-mail: lito@movinet.hu
Felelős vezető: Vécsei Tibor
Terjedelem: 4,5 (A/5) ív
Design: Juhász Béla • jubela@freemail.hu • (70) 2673-448

4

Tartalomjegyzék • Inhaltsverzeichnis • Table of contents

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

Tartalomjegyzék
Inhaltsverzeichnis
Table of contents

6

Papp László: Nincsenek véletlenek! (?) Avagy látogatás
Szlovénia egyik legnagyobb magángyűjteményébe

13

Papp, L.: Es gibt keinen Zufall! (?) Oder Besuch in der größten Privatsammlung in Slovenien
Papp, L.: There aren’t chances, are there!(?) Or visiting one of the largest private collection
in Slovenia

Druzsin J.: Kendvenc pozsgásaink V. Crassula

Druzsin, J.: Unsere Lieblingssukkulenten, Teil V.: Die
Crassula
Druzsin, J.: Our favourite succulent plants V.: Crassula

17

Papp László: „Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások
Neowerdermannia vorwerkii Frič 1930

19

Papp, L.: Die „schönsten” Kakteen und andere Sukkulenten
Papp, L.:: The "nicest" cacti and other succulents

Papp László: „Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások
Pleiospilos nelii Schwantes 1930
Papp, L.: Die „schönsten” Kakteen und andere Sukkulenten
Papp, L.:: The "nicest" cacti and other succulents

21

Papp László: Folyóiratszemle
British Cactus & Succulent Journal 2004/4

22

Papp, L.: Zeitschriftenschau:
British Cactus & Succulent Journal 2004/4
Papp, L.: Journal Review:
British Cactus & Succulent Journal 2004/4

Kiss László: Magyar kaktuszgyűjtők
Dr. Erostyák Mihály

Kiss, L.: Kakteensammler aus Ungarn: Dr. Mihály Erostyák
Kiss, L.: Hungarian cactus collectors: Dr. Mihály Erostyák

26

Dr. Buglyó Péter: Folyóiratszemle
Kakteen und andere
Sukkulenten 2004/7-9

Buglyó, P.: Zeitschriftenschau: KuaS 2004/7-9.
Buglyó, P.: Journal Review: KuaS 2004/7-9.

Budai Ferenc: Selyemkórófélékről

(Asclepiadaceae) 13. rész
Budai, F.: Über die Seidenpflanzenarten
(Asclepiadaceae) 13. Teil
Budai, F.: About Asclepiadaceae Part 13

28

Tartalomjegyzék • Inhaltsverzeichnis • Table of contents

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

Dr. Nemes Lajos: Frommer István IV. A sivatag gyermekei a magyar télben. (A kaktuszok téli ápolása)

30

Nemes, L.: István Frommer, Teil IV. Die Kinder der Wüste im
ungarischen Winter (Die Pflege der Kakteen im Winter)
Nemes, L.: István Frommer IV. The children of deserts in the
Hungarian winter. (The care of cacti in winter.)

5
39

Katona József: Tillandsia V.: Tillandsia funckiana
Katona, J.: Die Tillandsia Teil V.: Tillandsia funckiana
Katona, J.: Tillandsia V.: Tillandsia funckiana

Papp László: Kaktusz „legek”: Blossfeldia liliputana a
világ legkisebb és legkülönlegesebb kaktuszfaja I.

41

Papp, L.: „Die Allerersten” der Kakteen: Die Blossfeldia
liliputana, der kleinste und besonderste Kaktus auf der Welt I.
Papp, L.: Guinness records at cacti. Blossfeldia liliputana,
the smallest and the most special cactus in the world I.

44

Gonda István:
Cristata-k

Gonda, I.: Die Cristata
Gonda, I.: Cristata-s

Epresi László:
Növényritkaságok: A Ceraria-k

46

50

Epresi, L.: Pflanzenraritäten: Die Ceraria
Epres, L.: Plant rarities. The Cerarias

Ecsedi Zsolt – Molnár Imre:
Egyesületünk iskolaprogramja (4)

Ecsedi, Zs.- Molnár, I.: Das Schulprogramm unseres Vereins (4)
Ecsedi, Zs.-Molnár, I.: Our school programme (4).

Molnár Imre – Papp László:
Egyesületünk közleményei.............................................. 47

Szunyogh Menyhért:
Csertő László emlékére.................................................. 54

Molnár Imre:
Kiállítások 2005. év I. felében......................................... 48

Papp László:
Pozsgás kislexikon........................................................... 55

Molnár, I. – Papp, L.: Mitteilungen unseres Vereins
Molnár, I. – Papp, L.: Our society's announcements

Molnár, I.: Ausstellungen in der ersten Hälfte des Jahres 2005
Molnár, I.: Cactus exhibitions in the first part of 2005

Szunyogh, M.: Zum Andenken an László Csertő
Szunyogh, M.: For László Csertő’s memory

Papp, L.: Kleinlexikon der Sukkulenten
Papp, L.: Small Encyclopaedia of Succulents

Molnár Imre:
Egyesületünk könyvtárába érkezett kiadványok............ 51

Fotó: Papp László

Hátlap
belső

Pleiospilos nelii Shcwantes 1930

Blossfeldia liliputana intenzív napsugárzásnak kitett,
virágzó egyede

Hátoldal
fotó

Címoldal belső Címlap2. kép 1. kép fotó

Molnár, I.: Die neueste Zeitschriften in unserer Bibliothek
Molnár, I.: Journals arrived into our society's library

Neowerdermannia vorwerkii Frič 1930

A portoroži magán botanikuskert távlati képe
Fotó: Papp László

A portoroži magán botanikuskert (Vrt. kaktusov Grašič)
pozsgás sziklakertje
Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

6

Papp László

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

Nincsenek véletlenek!(?)
Avagy nem tervezett látogatás Szlovénia egyik legnagyobb gyűjteményébe
Zusammenfassung: Es ist wohlbekannt, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Kakteensammler an einer
Seeküste findet. Trotzdem ist es dem Autor und seiner Familie zufällig gelungen, letztes Jahr während einer Familienreise
im Juli bei Botanisieren eine der größten Sammlungen in Slovenien (Portorož) und deren Besitzer zu treffen. Der Autor
schreibt über dieses „Abenteuer“, den Besuch und die Gesehenen und stellt die Sammlung und den sie umgebenden
privaten botanischen Garten dar.
Abstract: Finding a cactus collector on the coastline has small chance, but the author got cought the largest collection of
Slovenia by accident during his discovery in Portorož when he spent his holiday with his family. He reports us on this ”adventure” and visit. He introduces this collection and private botanical garden.

Mint-e folyóirat főszerkesztője – teljesen természetesen – a saját útjaimról, más gyűjteményekben
szerzett élményeim írásban való megjelenítéséről
ezeken az oldalakon, a másoktól bejövő cikkek
javára jószívvel lemondtam, azokat csak, előadásaimban mutattam be. Most azonban úgy adódott,
hogy ehhez a rovathoz ígért útirajz még nem érkezett meg, ezért, és az emlékek „súlyának” hatására
úgy döntöttem, én adom közkinccsé utazásunk ide
érdemes részleteit.
Az elmúlt év nyarának derekán népes családommal, feleségemmel és négy gyermekemmel körülbelül egy hetes, a barátaink házában eltöltött balatoni
üdülés után (amelyben, ha máshol nem a fonyódi
piacon akadtak pozsgásokkal kapcsolatos benyomásaink) korábbi tervezésünk alapján elindultunk
abba az országba, ahol még sohasem jártunk, – bár
szomszédos hazánkkal – s annak ellenére, hogy
kicsiny országunknál is apróbb, számos jelentős
természeti és kulturális kinccsel büszkélkedhet,
Szlovéniába. Friss EU-s tagságunk előnyeit is kipróbálhattuk, de azt a majdani közös valutánkkal való
könnyű fizetésen kívül sehol sem tapasztaltuk, ekkor még a határon sem igazán. Első célunk az ország
legjelentősebb hegyvidéke volt a Júlia Alpok, s ezen
belül is annak szívében a legmagasabb csúcsról, a
Triglavról elnevezett egyetlen nemzeti parkjuk. Stara Fružinaban megszállva, a Bohinji tó körül nagyszerű kirándulásokkal, számos növénytani, állattani
és egyéb természeti élménnyel gazdagodhattunk itt
három-négy nap alatt. Ennyire a tenger szintje felett
(500-1200 m) a sok ritka növény mellett viszonylag
kevés pozsgást láttunk, s azok jó részére is inkább a
tó körüli települések szélén akadtunk rá, így például
Sedum fajokra, mint S. ochroleucum-ra, S. acre-ra,

S. sexangulare-ra, S. alpestre-ra, S. album-ra stb.
Pozsgásgyűjtőt nem kerestünk, – bár egy Pozsgástárat betettem esetleges találkozásra felkészülve – de
jó volt látni, hogy a gyakran kerítés nélküli hegyi
házak (sokszor nyaralóvá alakítva) kertjében a nyárra kihelyezett edényes növények között nem voltak
ritkák a pozsgás életmódúak sem, a Kalanchoë,
Cotyledon, Senecio (etc.) nemzetségekből. (Hazánk
és Dél-Európa pozsgásairól majd a következő számok valamelyikében szeretnék részletesen írni!)
Az utunk második részét, további négy napot a
szlovén tenger partján töltöttük szintén verőfényes
napsütésben, egészen Portorož (Portorose) ill. a
hozzátartozó Lucija (Lucia) városrészig eljutva, ahol
annak kempingjében szálltunk meg. A szinte ódon
belső rész nélküli város széles öbölben fekszik, egy
félsziget déli részén, amelynek nyugati csücskében
az annál nagyobb építészeti és történelmi múltú Piran (Pirano) városa van. Ezek a városok hajdan olasz
fennhatóságúak voltak, s az utóbbiak lakosságának
egy része ma is olasz.
Alvó helyünk az öböl déli peremén, egy kisebb
félsziget északi részén alakíttatott ki, amelyet
márga* és homokkő* alkotott, s amelynek felénk
eső részeit a tengeri erózió – és az ember – nem kis
mértékben elbontott, így 10-30 m magas meredek
partfalak szegélyezték a keskeny tengerparti zónát.
Ezek oldalán, s legfőképpen tetején látványos – néhol másodlagos* – mediterrán vegetáció uralkodott,
több érdekes és nálunk kevésbé ismert növényfajjal.
A délelőtti és késő délutáni úszásokat, búvárkodásokat a déli szieszták, reggeli és kora esti séták,
kirándulások szakították meg. Talán a második nap
reggelén elhatároztam, hogy a tájra jellemző állatokat, énekes kabócákat, gekkókat fogok fényképezni,
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a terület további felderítése közben. Ezért délben,
amikor a családom tagjai visszavonultak a tengerparti fenyők (Pinus pinaster) a valaha hazánkban is
élő komlógyertyán (Ostrya carpinifolia) és magyaltölgyek (Quercus ilex) némileg hűsebb árnyékába
szunyókálni, én felkerekedtem egy szalmakalappal a
fejemen, vállamon a fotóstáskámmal hangos kabócakoncert és kb. 38 °C közepette elindultam dél felé
a kisebb félszigetet megkerülve. Utamat a vágyaim
szempontjából több növény megtalálása tette
eredményessé, de se óriás énekes kabócát (Tibicina
haematodes), se nappal aktív fali gekkót (Tarentola
mauretanica) nem sikerült lencsevégre kapnom. Az
előbbieket azért, – bár óriási tömegekben énekelve
hívták a párjukat – mert a fák magasabb ágain adják
szenvedélyes, csak nappal előadott szerenádjukat,
az utóbbiakat viszont az 50-60 °C-ra felmelegedő
partfalak sziklái már elbújásra, az emberekre jellemző déli pihenőre késztették. Keresgélésem közben észrevettem, hogy a déli szemölcsrágó szöcske
(Decticus albifrons), amely egy dél-európai termetes
faj, nálunk nem ismert hangján, madárszerűen
nászdalát zengi. Némi kutakodás után megtalálva
„üldözőbe” vettem, hogy őt is hazavigyem diaképen
visszatükrözve alakját. Ez a tevékenységem, mely
még jobban felkeltette a sziesztázók és még most
is napozók érdeklődését, így felszerelve és ezt művelve, (amúgy is csodabogárnak számítottam ebben
a körben!) néhányuk kérdéseitől övezve követtem
célpontomat, miközben észre sem vettem, hogy
megkerültem ezt a déli kisebb félszigetet, amelynek
itt lankásabb oldalai voltak szépséges mediterrán
vegetációval, s a part menti sáv is kiszélesedett.
Ekkor döbbentem rá, hogy elértem a Seca (Sezza)
melletti híres sólepárló peremét, amely ma is nevezetes az innen kitermelt gyógyító hatású tengeri
iszapjáról. A rovaromat itt végre megörökíthettem,
s ahogy fölnézve végig pásztáztam tekintetemmel
a domboldalt, valami különös érzésem támadt. Ha
én itt élnék bizonyosan szép kaktuszgyűjteményem
lehetne, akár a szabadban is ebben a nagyszerű
klímában és kitettségben. Miközben ez átfutott rajtam, lépéseimet tovább folytatva, egy olyan részét
pillantottam meg az itteni növényzetnek, amely
nem teljesen illett a jól ismert Adria menti képbe,
az itt őshonos örökzöld ciprusokon (Cupressus
sempervirens) kívül számos más exotikus nyitva-
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3. kép A hat méter magas, 35-40 cm átmérőjű Neobuxbaumia
polylopha, mellette a fiam 16 évesen
Fotó: Papp László

termő, libanoni cédrus (Cedrus libani), tengerparti
mamutfenyő (Sequoia sempervirens), andoki délifenyő (Araucaria araucana), kaliforniai cédrus (Calocedrus decurrens), pálmák (Trachycarpus fortunei,
Jubaea chilensis, Chamaerops humilis stb.), olajfa
(Olea europaea) – ami itt őshonos de ritka –, jujuba
(Zizyphus jujuba), pampafű (Cortaderia selloana),
banán (Musa spp.) színesítette a tájat (1. kép). Kö
zelebb érve még gazdagabb kert tűnt elém, s végre
kibukkant egy hatalmas „üvegház” sarka, rajta egy
kéményszerű alkotmánnyal, amelyből kikandikált
másfél-két méterre, egy kb. 6 m magas Neobuxbaumia polylopha hajtásának úgy 35-40 cm vastag
utolsó harmada. Megdobbant a szívem – igazán jó
helyre vetődtem, s talán nem véletlenül csalogatott
el a szöcske erre, és a több mint egy hétnyi kaktusz
ínséges időszak is mozgathatta ösztöneimet! Körbejártam a kertet, a kapuján is benéztem, s meggyőződtem arról, hogy egy különleges gyűjteményes
magánkertet találtam, ahol annak a legfőbb ékessége a hatalmas kaktuszgyűjtemény, és az előtte lévő
pozsgás sziklakert, értékes Yucca-kkal és Agave-kkal
körülvéve (2. kép). Némi belépőért látogatható volt,
de délidő lévén és a családomnak is megakartam
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4. kép Természetes kőzettel körülvett medencébe ültetett letaglózó méretű kaktuszok (Mammillaria-k,
Soehrensia-k, Denmoza stb.)
Fotó: Papp László

5. kép Méter magas Astrophytum ornatum-ok, kisebb A. myriostigma-k stb.

Fotó: Papp László
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mutatni felfedezésemet, a látogatást másnapra halasztottam. Részletesen ecseteltem barangolásom,
így szinte mindannyian alig vártuk a következő nap
kora délelőttjét, amikor teljes létszámban, nem kis
várakozással elsétáltunk e botanikus kertbe, természetesen fényképezőgépekkel felszerelkezve és egy
ajándéknak szánt Debreceni Pozsgástárral. Most a
kapu előtti hosszabb egyenes utat végig járva „szabályosan” jutottunk a kerthez, s az út elején ekkor
vettem észre a kiírást „Vrt. kaktusov „GRAŠIČ””.
Szerencsénk volt, csöngetésünkre egy fehér kalapos, kedves mosolyú úr, a tulajdonos nyitott ajtót.
Bemutatkozás után elmondtuk honnan és miért
jöttünk, s hogy megszállott hobbytársak vagyunk,
és átadtuk neki a folyóiratot. A mondataink elejétől
még szívélyesebb lett, és az ajándéktól egész meghatódva, végig vezetett minket hatalmas kaktuszgyűjteményén. Ezidőben már kint is 35 °C, bent 50 °C
körül lehetett a hőmérséklet, de barátságosságát ez
sem bágyasztotta el. Rólunk ömlött a veríték, ennek
ellenére lelkesedésünk töretlen maradt a látványtól,
amely a legnagyobb hazai gyűjtemények méretével,
fajgazdagságával és korával is vetekedhetett.
Nyáron az oldalán nyitott, három hajójú
növényháza főleg polikarbonáttal és fóliával volt
fedve, a hossza megközelítette a harminc métert,
s a szélessége is tizenöt méter feletti lehetett. A
magassága a hajók gerincénél kb. 4 méter volt, így a
szélre ültetett, már említett Neobuxbaumia (3. kép)
itt három méterre kilógott a házból, amit télen (az
általa mért leghidegebb -4 °C volt!) a kéményszerű
toldalékkal védett.
Letaglózóak voltak az egyéb fajok méretei is,
amelyek a hajók közepén lévő természetes kőzettel
körülvett „medencékbe” tett talajba voltak ültetve
(4. kép), méteres Astrophytum ornatum-ok, Ferocactus-ok (F. peninsulae, F. pilosus), nagyobb Echinopsis-ok (pl. Echinopsis terscheckii) meredeztek
akkor már kevés virággal (5., 6., 7. kép). Megkapó
volt a több mint egy méter átmérőjű Echinocactus
grusonii is „kisebb” társaival (8. kép). Általában
nemzetségenként helyezte el őket, de a méretek
gyakran módosították a rendszertani következetességét. A Parodia-k (Notocactus ill. Eriocactus)
közül több elképesztő méretben bizonyította a
hozzáértését [P. magnifica kb. 25 cm átmérőjű (9.
kép), a P. schumanniana több mint 60 cm magas

Nincsenek véletlenek!(?)

6. kép 60-70 cm magas Ferocactus pilosus-ok, mögöttük
Echinopsis terscheckii-k
Fotó: Papp László

7. kép Bimbós, kb. 60 cm magas Ferocactus peninsulae
Fotó: Papp László
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Nincsenek véletlenek!(?)

8. kép Vendéglátóink és legidősebb növényük a több mint egy
méter átmérőjű Echinocactus grusonii
Fotó: Papp László

9. kép Egy termetes és szépséges Parodia magnifica
Fotó: Papp László
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volt!], jópár más ritkaságban (Copiapoa-k, Pediocactus-ok), termetes egyéb pozsgásban [Euphorbia
candelabrum, Beaucarnea recurvata (10. kép) stb.] is
gyönyörködhettünk. Majdnem egy egész növényház
hajó eladandó szaporítványa járult hozzá Grašič úr
megélhetéséhez, ahol néhány értékes fajra is rábukkanhattunk (11. kép).
Elmondta, hogy közel ötven éve gyűjt pozsgásokat, az eredeti képzettsége kertész, s ebben a
formájában úgy húsz éve állt össze e nagyszerű növényanyaga. Többször járt természetes előhelyeken
is, így Peruban és Chilében is.
Megmutatta a szlovén folyóirat néhány számát
is, amelynek igényessége és tartalma is magas,
(utóbbit csak sejtem, mert szlovénul sajnos nem tudok) európai színvonalú volt. Mint kiderült néhány
magyar gyűjtőt is ismer, járt is náluk (Farkas János,
Gál József), de a legemlékezetesebb benyomást
Hubai István három bordás Astrophytum myriostgma-i tették rá.
Néhány virágzó és ritkább fajt lefotózva [Coryphantha cornifera (12. kép), Cylindropuntia bigelovii
(13. kép) stb.] a hozzánk csatlakozó feleségével is
megörökítettem legnagyobb kaktuszai mögött, és
megkértem, hogy írhassak majdan róla és gyűjteményéről, ezt örömmel vette, s a kinti pozsgások
után a kert más növényeit is bemutatta nekünk.
Ezek közül legnagyobb büszkesége eredeti előhe
lyén, saját maggyűjtéséből származó, önmaga által
szaporított és nevelt, több mint 30 éves, chilei mézpálmája (Jubaea chilensis) volt, amely azóta (1971)
fokozottan védett Chilében (Csendes-óceán part
menti területein él, a déli szélesség 30-35 ° között),
ugyanis besűrített nedvéért, az ún. pálmamézért oly
mértékben irtották, hogy kipusztulás fenyegette. Ez
a leglassabban növekvő pálma, amely jól elviseli a -7-9 °C-t is. (Kérésére itt is lefotóztam (14. kép), ahol
latinos egyénisége még jobban kidomborodott, a
gyerekeim jóindulatúan kedves és találó véleménye
szerint, némi venezuelai olajmágnás megjelenést
kölcsönözve neki!)
Legvégül megajándékozott néhány képeslappal,
gyűjteményének hirdetőlapjaival és meghívott egy
italra, az általa a jujuba terméséből készített jujubalikőrből megkínálva, amely kis üveghordóban állt
gusztusosan a likőrben még ázó jujubabogyókkal, s
amely csodálatos módon nemcsak finom volt, de a
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Nincsenek véletlenek!(?)

10. kép Nem mindennapi méretű egyéb pozsgások csoportja (Euphorbia candelabrum, Beaucarnea recurvata, Yucca-k, Agave-k, Pachypodium-ok stb.)
Fotó: Papp László

11. kép Az üvegház harmadik hajója tele magoncokkal, eladandó növényekkel Fotó: Papp László

12. kép Coryphantha cornifera kinyílt virágával
Fotó: Papp László
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Nincsenek véletlenek!(?)

13. kép Cylindropuntia bigelovii hajtásának részlete
Fotó: Papp László

15. kép Görögös filagória a kert egy harmónikus
részletével
Fotó: Papp László
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14. kép A több mint 30 éves Jubaea chilensis, amire
Fotó: Papp László
szintén büszke lehetett Grašič úr

forróságban igazán fejbe sem kólintott minket, igaz
megtoldhattuk a gyerekeinkhez csatlakozva egy jó
pohár gyümölcslével is. Még néhány percet beszélgettünk így, a görögös házukhoz épített filagóriájukban
ülve, ízlelgetve italunkat, gyönyörködve kertjük harmonikusan kialakított növényzetében. Hosszas búcsúzkodás után, ahol mindketten kifejeztük hálánkat
a kapottakért elköszöntünk, minden jót kívánva egymásnak és a másik ország beli gyűjtőknek. A sóvidék
lagunái felé vettük utunkat és még sokáig beszélgettünk (én töprengtem) e nem minden napi látványon,
a nem létező véletleneken és az ebből fakadó nem
tervezett, de nagyon kellemes látogatásunkon – ezek
után egy darabig nem hiányzott semmi sem!
(Ui.: Ha valaki kedvet kapott volna meglátogatni e gyűjteményt a címe a következő:
Vrt. Kaktusov „Grašič”
Seča 143a
6320 Portorož, Slovenija
Tel.: 00386(0)5 6770791
Papp László
Debrecen

Druzsin József
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Kedvenc pozsgásaink V.: Crassula-k
Zusammenfassung: József Druzsin, der vor allem andere Sukkulenten sammelt, stellt kurz die Größe der Familie der
Crassula, ihre Lebensorte, ihre Verbreitung und ihre Vermehrung dar und wählt 18 Arten und Varietäten von ihnen aus,
um sie ausführlicher zu beschreiben.
Abstract: József Druzsin who collects other succulent plants refers shortly the size, habitat, distribution and the propagation of the family Crassula. Finally he takes 18 species and varieties (cultivarieties) and introduces them.

A Crassulaceae családot 30 nemzetség körülbelül 1400
faja alkotja. Többé-kevésbé mind pozsgás, ezen belül egyéves, évelő, lágyszárú félcserje vagy cserje termetű növény. Világszerte elterjedtek, főként Dél-Afrikában élnek,
de megtalálhatjuk őket Mexikóban és a Mediterráneumban*. A száraz területeket hódították meg, de kerülik a
sivatagi sós talajokat.
A család névadó nemzetsége, a 300 fajt számláló, főleg
dél-afrikai elterjedésű valamint nagy faj- és formagazdagságú
Crassula-k. A nemzetség neve a latin crassus – vastag, durva,
erős, kövér – szóból származik, ez a név is pozsgás levelük felépítésére utal. A Crassula fajok jól és könnyen tartható növények, szaporításuk vegetatív módon a legegyszerűbb. A letört
hajtásrészek vagy levelek járulékos gyökereket fejlesztenek,
amelyek révén is „új” növények fejlődnek, ill. a hajtások tovább növekednek. A szaporítóanyagot beszáradás (4–8 nap)
után homokba tűzdeljük és mérsékelten nedvesen tartjuk.
A Crassula-k nyáron bőséges napsütést és friss levegőt igényelnek, rendszeres öntözés mellett. Télen ezek a
növények is 8–12 0C hőmérsékleten érzik jól magukat, a
többi pozsgás növényünk között. Amint felmelegszik az
időjárás, és az üvegház hőmérséklete eléri a 17 0C-t, megöntözöm őket. Télen is megkívánják a világos helyet, mert
különben hamar megnyúlnak és elvesztik eredeti alakjukat. Ültetéskor minimum 1/3 rész homokot keverek a
földjükbe. Az utóbbi fajokat mutatnám be röviden. (Származásukat csak ott jelölöm, ahol az nem Dél-Afrika.)
Crassula arborescens (Mill.) Willd. Eredeti élőhelye Dél-Afrika, Fokföld. Nálunk 50 cm magasra megnövő,
megvastagodó törzsű, fa alakú növény. Levelei tojásdadok, 7 cm hosszúak, szürkészöld színűek, élükön piros
csík található. Virága fehéres rózsaszínű. (16. kép)
C. brevifolia Harv. Egyenes, 30-50 cm-re megnövő
szárát 5–10 mm-es gömbölyded, világoszöld színű levelek
fogják közre. A levelek széle felül piros, virága rózsaszínű.
C. cv. Budda’s Temple Kisméretű, de nagyon dekoratív
cultivar (fajta), egyenesen álló törzse és szürkés-zöldes,
felfelé álló, sűrűn rendeződött levelei vannak. (17. kép)

C. commutata Friedrich 20–30 cm magasra növő
cserje, levelei piros szélűek, 1 cm hosszúak és 5 mm szélesek, kis hegyben végződnek. Szürkészöld virága gyakran
pirosra színezett. Namíbiából származik. (18. kép)
C. falcata J. C. Wendl. Szára egyenesen felfelé álló, levelei szürke színűek, 5–10 cm hosszúak, 2–4 cm szélesek,
sarló alakban meggörbültek. A száron a levelek kétoldalt
helyezkednek el. Levelei megcsavarodva, élükkel fordulnak a napsugárzás felé, így védekezik a növény a túlzott
felmelegedés ellen. Bogernyős virágzata skarlátvörös színű. (19. kép)
C. cv. Hobbit A C. portulacea és C. lactea keresztezéséből keletkezett növény. A zöld színű levelek végeiken csésze alakúak. Virága fehér színű. (20. kép)
C. lactea Solms ex. Ait. Alacsony, elágazó növésű faj.
Levelei zöldek, tojásdad alakúak, hegyben kicsúcsosodóak, szélükön kis fehér pettyekkel. Télen virágzik, a fehér
fürtök illatosak. (21. kép)
C. marnieriana Hubert & Jacobs Kisméretű növény,
levelei a száron tömötten állnak, szürkészöld színűek szélükön barnás-vöröses csíkkal. Virága fehér színű. (22. kép)
C. mesembryanthemoides (Haw.) Dietr. Elágazó
20–30 cm magas növény. Levelei 1–2 cm hosszúak fehér,
áttetsző színű szőrrel borítottak. Virágai sárgásfehér színűek. Hazája Namíbia. (23. kép)
C. cv. Morgan’s Beauty Érdekes formájú cultivar növény, a C. falcata és a C. mesembryanthemopsis keresztezéséből származik. Levelei szürkészöld színűek, virága alig
emelkedik ki a növényből, laza, rózsaszínű. (24. kép)
C. multicava Lem. Gazdagon elágazó növény. Levelei
kékeszöld színűek, a tél végén nyílik. Csillag alakú rózsaszínesfehér virágai vannak. (28. kép)
C. muscosa Thenb. Régebbi nevén C. lycopoioides Lam.
Különleges alakja a korpafűfélékhez* teszi hasonlóvá. (Lycopodium – korpafű). Vékony, felfelé álló törzsét apró, pikkelyszerű zöld levélkék borítják. Szemmel alig látható sárga virágai vannak, nyílását szinte csak az erős, átható illatáról ves�szük észre. Hazája Dél-Afrikán kívül Namíbia. (25. kép)
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Kedvenc pozsgásaink: Crassula-k

16. kép Crassula arborescens

18. kép Crassula commutata

20. kép Crassula cv. Hobbit

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

17. kép Crassula cv. Budda's Temple
Fotó: Horváth László

19. kép Crassula falcata

21. kép Crassula lactea

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

Kedvenc pozsgásaink: Crassula-k

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

22. kép Crassula marnieriana

Fotó: Druzsin József

23. kép Crassula mesembryanthemoides
Fotó: Papp László

24. kép Crassula cv. Morgan's Beauty
Fotó: Papp László

25. kép Crassula muscosa

26. kép Crassula perforata

27. kép Crassula portulacea

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László
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Kedvenc pozsgásaink: Crassula-k

28. kép Crassula multicava

29. kép Crassula socialis

Fotó: Papp László

Fotó: Papp László
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C. muscosa var. monstrosa Hort. Kissé alacsonyabb
növésű, sötét zöld színű, még bizarabb alakú, mint az előző növény.
C. perforata Thunb. (Syn. C. anthurus, C. conjucta, C.
nealeana, C. petersoniae) Vékony szárú, közepes magasságú növény. Érdekes a levelein keresztül fúródó szár, az
átellenes levelek összenőttek, szürkészöld színűek. Kicsi
virágai tavasszal nyílnak. (26. kép)
C. portulacea Lam. Nálunk tévesen „majomkenyérfának”
nevezett növény. Évek múlva vastag törzset növeszt. Gömbölyded levelei sötétzöldek, fényesek. Télen virágzik, dús virágzatokban, fehér, majd később rózsaszínesé váló, virágokkal. (27. kép)
C. socialis Schönland Csoportosan, 6–10 cm magasra növő faj. 1 cm hosszú és 6 mm széles, rozettákat* alkotó levelei háromszögűek, világoszöld vagy hamvaszöld
színűek. Virága fehér színű. (29. kép)
C. tetragona Lem. Nálunk 30–40 cm magasra növő, kis
fára hasonlító faj. Levelei zöldek, hengeresek, 8 cm hos�szúra is megnőnek, csúcsosak. A levélpárok keresztben átellenesen állnak a száron, felülről nézve így négyélű alakot
adnak a növényeknek, erre utal a neve is (tetragona, latin
– négyélű, négyszögletű). Virága fehér színű. (30. kép)
Irodalom: Danert, S. (ed.) 1974: Urania növényvilág Gondolat Kiadó, Budapest.
Haage W. 1980: Das praktische Kakteenbuch in Farben. Neumann Verlag, Leipzig,. Radebeul.
Szűcs, L. 1984: Kedvelt kaktuszok, pozsgások. Gondolat
Kiadó, Budapest.
Sajeva, M. - Costanzo, M. 1996–2000: Succulents I. és II.
The Illustrated Dictionary. Timber Press, Portland Oregon.
Druzsin József, Érdliget

30. kép Crassula tetragona

Fotó: Papp László

Papp László
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„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Neowerdermannia vorwerkii Frič 1930
Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit
bestimmter Subjektivität schöne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser auch interessante Angaben, ihre kulturhistorische und sonstige Bedeutung bekannt geben.
Abstract: Establishing a column the author encourages others to introduce their succulents which are specially nice for
them. Moreover he gives interesting information about these species entering upon their importance in the cultural history and in other fields.

Gyűjteményekben ritkaságával különleges és
elegáns növény a címfajunk, amelyről most szeretnék írni. Bár az IOS Cactaceae Rendszertani
Csoportja (CSG) – valószínűleg jelentősebb (genetikai) kutatások hiányában (amelyek előbbutóbb sorra kerülnek majd) – nem fogadja el
e nemzetséget és a Rebutia-k közé sorolja két
faját, mégis érezvén ennek sántítását a nagyobb
monográfiák (Anderson 2001, etc.) külön ismertetik a fenti genus-név alatt őket.
Oka ennek eddigi vizsgálatok alapján az,
hogy miközben közel állnak (vagy éppen beletartoznak) a Weingartia nemzetséghez(-be),
összekötő láncszemet alkotnak a Gymnocalycium-okkal is. Ugyanakkor – mint tudjuk
– a Weingartia-kat besorolta a CSG a Rebutia
nemzetségbe az Aylostera-kkal, Mediolobiviakkal, Sulcorebutia-kkal stb. egyetemben. Ilyen
módon azt mondhatjuk, hogy a CSG teljesen
következetesen járt el, s ezt a helyzetet két kutatási eredmény döntheti el. Az egyik, amelyik
teljességében tisztázza a „régi” Weingartia-k
kapcsolatát a Rebutia-kkal, a másik, amelyik
egyértelműen fényt derít a Neowerdermanniak rokonsági viszonyára a Weingartia-kkal, s
nem kevésbé a Gymnocalyciumok-kal! (Hozzá
kell tennünk, hogy a bizonytalanságot fokozhatja az is, hogy a másik faj is, a N. chilensis
rendkívül változékony és még jobban bizonyítja e taxonok átmeneti helyzetét.)
Haladva az időben a felfedezéstől a rendszertani átsorolások folyamában a következőket állpíthatjuk meg. Alberto Frič 1930-ban
fedezte fel és írta le fajunkat, típusként megjelölve azt, új nemzetséget alapítva, Erich
Werdermann professzorról (1892-1959) a Ber-

lin-Dahlemi Egyetem Botanikai Múzeumának
tudósáról elnevezve azt, aki számos faj ismeretét adta a tudományos világnak. Jóval később
Hutchinson az előbb említett megfontolások
alapján a Gymnocalycium-okhoz sorolta a
Weingartia-kkal együtt (1959). 1963-ban Backeberg Simo véleményét (Montsblättern der
Ges. Österr., Kakteenfreunde, VII:1. 1963.) is
alapul véve, a Weingartia-khoz helyezte át őket
(Descr. Cact. Nov. III: 15. 1963.), az általa leírt
N. chilensis-t is revideálva*.
Brandt (1976) leegyszerűsítést szándékozó

31. kép Neowerdermannia vorwerkii
Fotó: Papp László
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„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások – Neowerdermannia vorwerkii

alaktani vizsgálataival a Sulcorebutia-khoz
sorolta a Neowerdermannia-kat a Weingartia-kkal együtt. Brandt tovább foglalkozván a
Sulcorebutia-k rokonságával 1977-től 1980-ig a
Weingartia-khoz sorolta szinte az összes addig
ismert Sulcorebutia-t, kivéve a korábbi Neowerdermannia-kat. Mindebből érezhető egyfajta
következetlenség, s az, miért kellett – ha nem
is tökéletes – rendet teremtenie a CSG tagjainak.
E rendszerezéstörténeti fejtegetések mit sem
vonnak le fajunk értékéből, így lássuk, mi jellemző rá röviden. Nyomott gömb alakú, sötét
szürkészöld színű, vastag karógyökerű, 6–10 cm
átmérőjű. Kultúrában az idős növények magasabbak (15–20 cm) lehetnek. Bordáinak száma
16 vagy több, spirális lefutásúak, amelyeket
megszakítják a nem teljesen egyforma méretű,
áll alakú, háromszög alapú dudorok. Az areolái
nagyok, gyapjasak (öregedve ez a gyapjú lekopik), mélyebben a dudorok között helyezkednek
el. Széltöviseinek száma változó, de általában
nem több mint 10, hajlottak, barnásak (vagy
szürkések, és a hegyük barna), (5)8–17 mm
hosszúak. A középtövisei (1–3) erőteljesebbek,
gyakran horgasak, színük barnástól a szürkéig
változhat, 2 (3,5) cm hosszúak.
Virágai fehérek, gyakran halvány lilásrózsaszínűek, 18–20 mm átmérőjűek és hosszúak.
(Nem ritkán a belső leplek hegye sötétebb, a
külsők középső sávja vagy csúcsa még sötétebb
lilásrózsaszín.) A termései gömbölydedek,
zöldek, majd teljesen megérve vörösesek, csupaszok, 5 mm átmérőjűek, kevés magot tartalmaznak. Magvai sötétbarnák.
Elterjedési területe Bolíviában és Észak-Argentínában, az Andokban van, nagy magasságú élőhelyeken (3000–5000 m), amelyek elég kopárak,
ritkásan főleg pázsitfűfélék élnek itt. Sajnos legfőképpen Bolívia fennsíkjainak indiánjai évente
nagy mennyiséget (30 ezer) ásnak ki, ugyanis
meghámozva és megfőzve a burgonyához hasonlóan fogyasztják, részben pedig vallási szertartásaik meghatározott ünnepnapjain tálalják asztalaikra. Ez a táplálkozási szokás kipusztulással
fenyegeti ezt a növényt.
Magról viszonylag könnyen szaporítható, de
nem önbeporzó faj, így több különböző egyed
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tartása és következetes összeporzása által
nyerhetünk magvakat. Szép egyedeket saját
gyökéren, legalább 6–8 (de, ha lehet ennél több)
órás, legfeljebb árnyékolással enyhén tompított
fényen, jól szellőztetve nevelhetünk, amelyek
tavasszal, nyár elején általában egy virágzási periódusban, több virággal virítanak. Talaja legyen
enyhén savanyú, jó vízáteresztő és nagy ásványianyag-tartalmú. 2–10 °C-on, szárazon és fénydús
helyen teleltetve e körülményeket a képeken
látható virágzással hálálja meg.
Irodalom:
Anderson, E. F. 2001: The cactus family. Timber Press, Portland, Oregon. pp. 776.
Backeberg, C. 1959: Die Cactaceae III. VEB
Gustav Fischer Verlag, Jena pp. 1361-1926.
Frič, A. 1930: Kaktusář. 11:1, 85-87.
Haage, W. 1981: Kakteen von A bis Z. Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul.
Hunt, D. 1999: CITES Cactaceae checklist.
Royal Botanic Gardens Kew & IOS.
Papp László
Debrecen
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„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Pleiospilos nelii Schwantes 1930
A nemrégen még viszonylag sok, ma már az
összevonások és más nemzetségbe helyezések
miatt mindössze 4 fajt magába foglaló Pleiospilos nemzetség (Mesembryanthemaceae vagy
Aizoaceae család) talán legszebb faját szeretném
bemutatni sorozatunkban.
Ezt a genus-t Nickolas Edward Brown (18491934), a Kew Garden neves kutató munkatársa
és tudósa írta le 1925-ben (Gard. Chron. Ser. 3.
78: 433., kiegészítve a Gard. Chron. Ser. 3. 80.
89. 1926.), majd az idők folyamán főleg Brown,
Bolus, Haworth, Schwantes auktoritásával közrebocsátott ill. áthelyezett fajokkal „telítődött” a 33
taxonszámúra (néhány varietas-ra is tagolódott
pár species!) (Jacobsen 1977). A teljes, pontos leírása ugyanabban a folyóiratban egy évvel később
született meg, amikor is Brown a P. simulans-szal
a típusfajt is megadta és latin diagnózisával a tudományba beiktatta. (1925-től 1939-ig minden
ma ismert növényt felfedeztek és leírtak!)
H. E. K. Hartmann és S. Liede jelentős kutatása és ennek az eredményeit összefoglaló, 1986ban megjelent írásaik alapján tudjuk, hogy jóval
kisebb fajszámú ez a nemzetség. Akinek „nagy”
gyűjteménye van belőlük, érzékelheti, hogy jó
pár „régi” faj között alig van, vagy nincs különbség. Ez volt az oka Hartmann és munkatársa
erőteljes revíziójának, amelyet természetesen
nemcsak morfológiai (alaktani) és szervezettani
vizsgálatok alapoztak meg, hanem növényföldrajzi, ökológiai és elterjedéstaniak is. (Ennek
alapján ezek legfeljebb változatok lehetnek!). A
ma elfogadott fajok a következők: P. bolusii, P.
compactus (ezen belül: subsp. compactus, subsp.
canus, subsp. fergusoniae, subsp. minor, subsp. so
rorius), P. nelii, P. simulans. Hartmann és Liede
ebben a munkájában a korábban genus szinonímaként nyilvántartott – szintén N. E. Brown
által leírt – Punctillaria nemzetséget alnemzetségként érvényesítik, amelybe a compactus-t és
alfajait sorolták. (A Punctillaria subgenus név, a
latin punctillum – pontocska szóból képzett, s
pontocskásat jelent!) Ógörög tudományos nevet

kapott a Pleiospilos nemzetség, melynek jelentése egészen, teljesen pontozott.
A család két alcsaládra tagolódik, a Mesembryant
hemoideae-ra és a Ruschioideae-ra. (Az előbbihez
tartoznak a Pleiospilos-ok.) A környezetükhöz,
annak kőzeteihez, kőzetalakjaihoz és színeihez
legjobban alkalmazkodott ún. mimikri fajokat
tartalmazó nemzetségeket a rendszerezés tipizálásában – az ún. „virágzó kövek” csoportjához
sorolják, olyan ismert nemzetségekkel, mint Argyroderma, Conophytum, Dinteranthus, Fenestraria,
Frithia, Gibbaeum, Lithops stb. (17 genus kb. 177
faja!). Természetesen ezek levél- és termésfelépítésben is hasonló, rokon genus-ok.
Fajunkat tehát Schwantes 1930-ban a Monatsschrift Deutsche Kakteen Gesellschaft-ban (2.
146.) publikálta. Egyébként ő – mármint Martin
Heinrich Gustav (Georg) Schwantes (1881–1960)
– német professzor volt Kielben, de nem a botanikáé, hanem archeológiáé* (őskoré), a kristályvirágféléknek „csak” tanulmányozója (ténylegesen
tudósa) volt. Ugyanebben az évben leírta L. Bolus
(S. Afr. Gard. 20. 253., 1930) P. pedunculatus és N.
E. Brown (Gard. Chron. Ser. 3. 88. 296. 1930) tricolor néven is ezt a fajt, de hiányosan, így érvénytelenül, és Schwantes prioritása is kétségtelen.
Több szempontból is különleges a P. nelii, legfőképpen gömbölyűsége, de télen fejlesztett narancsos virága és más téli igénye is egyedülállóvá
teszi nemzetségében.
Jellemezzük most röviden: Az idős növények
legnagyobb átmérője 8–(10) cm. Általában két,
egymásra merőleges, lekerekített felületű, széles
félkúpos, félhengeres levélpárból áll a növény hajtása, nagyon rövid talajba süllyedő szárral. Levelei
felső oldalukon teljes egészében (sík ill. homorú
felületűek) simák, fonákjuk nagyon erősen legömbö
lyített és állszerű, ugyanitt (a fonákon, ami kívülre
esik) a levél középvonalában gyakran egy enyhe,
tompa gerinc van. Újabb levélpár fejlesztésekor,
vagy elvirágzás után az alsó levélpár elszárad. A sima
vagy homorú levél felszínek legtöbbször csak akkor
láthatók részben, ha a növény virágzik ill. az alsó
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levélpáré, amíg azok teljeségükben működnek (élnek). A fonákok néha kissé vörösödő szürkészöldek,
rajtuk számos, kb. 0,5 mm átmérőjű sötétzöld pont
van, amelyek több helyen majdnem össze is olvadhatnak. A levélfelszín világosabb zöld vagy egészen
világoszöld, ritkásabb világoszöld pontokkal. A felső
levélpár felszíne és fonákja közötti levélél szögletes,
az alsóé tompább és világosabb. Nyár elejétől a
végéig fejleszti a márciusban leszáradó alsó levelek
helyett az új, felső leveleket. Általában egy, néha két
virágot fejleszt télen, amely 6–7 cm átmérőjű, sokés keskenyszirmú (ezek teljes kinyíláskor a növény
felé hajlanak), sárgásrózsaszínű, narancsos vagy
narancsvörös, a virág torka (a szirmok alsó negyede)
fehér. (Létezik vörös virágú mutánsa is!) A többi
kristályvirágfélére jellemzően sok sárga porzója
van, fehér porzószálakkal. A bibéje fehér (vagy fehéres sárga) és nem, vagy alig emelkedik ki a porzók
közül. Mivel télen virít – ellentétben a többi nemzetségbelivel – hűvösön több hétig is nyithatja virágát.
Nem önbeporzó faj, viszont több növényünket
mesterségesen összeporozva nagy mennyiségű
magra számíthatunk termésében, amelyeket más
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kristályvirágféléhez hasonlóan, a termés teljes
érésekor a páratartalom növekedésével a termés
sajátos „készüléke” messzebbre is juttathatja. DélAfrikában, észak Cape tartományban, Willowmore
járásban, a Kis-Karoo sivatagban él, tipikus ún.
karroid vegetációban, a levelekhez hasonló színű és
alakú, főleg aprózódott andezit* kőzet között. Ezen
a területen az eső nyáron hullik le kb. 150–300 mm,
télen ritkán van csapadék. Magról könnyen szaporítható, késő tavaszi és nyári hónapokban vetve.
Magoncait, ha jól fejlődnek, szokassuk hozzá hamar
az erősebb fényhez. A kifejlődött növények nagyon
fényigényesek, jó légmozgásnál a közvetlen, többórás napsütésben lesznek a legszebbek. A P. nelii akkor virágzik, ha télen egyszer-kétszer óvatosan (pár
óra alatt felszívódjon a talaj felülete) megöntözzük.
(A többi faj viszont igényli a teljes téli szárazságot,
nyugalmat a nyár végi, őszi virításához!) Jó vízáteresztő, homoktartalmú (enyhén savanyú), alacsony
tápanyag-, de magas ásványianyagtartalmú talajban
neveljük! Leggyakoribb állati kártevője a takácsatka*, amely ellen megfelelő atkaölő szerek ismételt
használatával védekezhetünk.
Irodalom: Hartmann, H. & Liede, S. 1986:
Bemerkungen zur Verbreitung und Ökologie von
Pleiospilos Schwantes s. str. und Tanquana H. E.
K. Hartmann & Liede (Mesembryanthemaceae).
Mittlg. Inst. Allg. Bot. Hamburg 21: 117–125.
Hartmann, H. & Liede, S. 1986: Die Gattung Pleiospilos s. lat. (Mesembryanthemaceae) Bot. Jahrb.
Syst. 106: 433–485.
Hartmann, H. E. K. (edit.) 2001: Illustrated Handbook of Succulent Plants:Aizoaceae F – Z. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. pp. 460 + illustr.
Jacobsen, H. 1955: Handbuch der sukkulenten
Pflanzen, III. Mesembryanthemaceae. VEB. Gustav
Fisher Verlag, Jena. pp. 1125–1716.
Jacobsen, H. 1981: Das Sukkulenten lexikon. VEB.
Gustav Fischer Verlag, Jena. pp. 645 + illustr.
Liede, S. 1988: The genus Pleiospilos. Cact. Succ. J.
(U. S.) 60: 205–214.
Sajeva, M. & Costanzo, M. 2001: Succulents, the
illustrated dictionary. Cassel & Co. London. pp. 239.
Smith, F. et al. 1998: Mesembs of the World. Briza Publications. Pretoria, South Africa. pp. 405.
Papp László
Debrecen
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Papp László

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2004/4
A 2004. évi Nemzeti Kiállításnak (Bemutató) szentel a
brit folyóirat majdnem 16 oldalt, amelyet augusztus 21én a Springfiels Kiállító Központban tartottak Spaldingban (Lincolnshire). Újra bebizonyosodott, hogy a brit
egyesület (BCSS) tagjai nagyszámban látogatták a bemutatót, amely így nagy nap volt mindenki számára. A Nemzeti Bemutatót négy évenként rendezik meg, ahol most
124 kategóriában (osztály), osztottak érmeket és díjakat,
98 kiállító, 1130 benevezésére, több mint 2000 növényt
megítélve. Mindenről ad részletes, látványos képes beszámolót a lap szerkesztője.♦A „könyvespolc” rovatban Phillipe de Vosjoli: Pachyforms – Pachycaul and Caudiciform Plant (Rövid
alakúak, vagyis a rövid szártagú és
kaudexes növények) című könyvét
ismerteti Gordon Rowley. Erről az
alaktani és életmód kategóriáról az
utóbbi szerzőknek (Rowley, G.) jelent meg korábban jelentős műve.
♦A következő oldalon egy nekrológot olvashatunk Winifred E. Dunn
asszonyról, aki a brit egyesületben
önfeláldozóan dolgozók egyike és
tagja volt egészen haláláig (2004.
júl. 21.) Mindenki, aki találkozott
vele a sok esztendő folyamán az
egyesületi életben, csodálattal és
szeretettel emlékezik rá!♦A „Geohintoni mexicana és az Aztekium
hintonii keltetésétől a virágzásig” címmel találunk a továbbiakban egy szépen illusztrált cikket David Quaitól,
amely ismerteti a tapasztalatait, melynek eredete a szerző vonzalma a két nemrég felfedezett faj iránt. Megfigyeléseit e növények fejlődéséről és virágzásáról a saját vetésein, magoncain végezte, melyek saját gyökerükön érték
el ivarérettségüket. Az Aztekium hintonii a Geohintoniaval együtt általában 6-8 éves korában fejlesztette jellegzetes, nagyobb töviseit, és 7 évesen virágzott először.♦Két
pozsgás kontyvirág-féléről (Araceae) ír C.C. Walker. Az
egyik viszonylag jól ismert „szobanövény”, a Zamioculcas zamiifolia Afrikából (Kenya és Tanzánia nedves és
száraz erdőkből) a másik jóformán ismeretlen a dísznövénykedvelők körében, a Synandro-spadix vermitoxicus

az argentin és boliviai Andokból. Mindkettő jól viseli az
élőhelyén is bekövetkező száraz időszakot. A Zamioculcas egyszerűen szaporítható vegetatíve összetett levelének egy-egy levélkéjének meleg helyen történő dugványozásával.♦M. Machado brazil botanikus és G. Charles
megvitatták rendszertani, ökológiai, fejlődéstani, ismereteiket a nemrégen felfedezett Pilosocereus bohlei Hofacker fajról. Mondanivalójukat több szép fotóval teszik teljessé. ♦ D. Rushforth a brit egyesület (BCSS) magfelelőse
bemutatja és közli az olvasóknak legutolsó magajánlatát
és néhány fajt, valamint azokkal kapcsolatos ismereteit.
Így az Astrophytum asterias „Super
Kabuto”, Escobaria minima, Matucana madisoniorum, Mammillaria
guelzowiana, Escobaria missouriensis, Lithops optica „Rubra”, Lapidaria margaretae, Thelocactus lausseri, Pleiospilos peersii, Neoporteria chilensis, Conophytum longum, Titanopsis hugo-schlechteri
var. alboviridis fajokat képekben
is.♦A Selenicereus „nemzetségregénye” címet adta G. Rowley írásának, amelyben összegzi tapasztalatait, az „Éj királynőiről”, mely
elsősorban a S. hamatus-on alapul.
♦ Az utolsó oldalakon a „Könyvespolc 2.” rovatban J. Pilbeam és
D. Hunt „Sulco-galéria” (Sulco Gallery), H. Chi-King Mak „A szukkulensek színes fotóalbuma 3” (Photo Album of Succulentes in Colour Vol. 3)
című könyvet mutatja be R. Martin és G. Rowley (utóbbi
több mint 3500 pozsgás fajt tartalmaz), valamint a Schumannia 4. (A német egyesület tudományos évkönyve) és
L. Newton „Taxonómia különösebb nehézségek nélkül és
jegyzék a kenyai pozsgás növényekről” [Taxonomy without (too many) tears, and A Check-list of Kenyan Succulent
Plants] kiadványokat ismerteti C. Walker és E. Goodwyn.
Ezek a művek a korábbi Debreceni Pozsgástár számban ismertetett weboldalakon (vagy pl. a http://cactusmall.com/whitestone/index.html) megtekinthetők ill.
megrendelhetők!
Papp László, Debrecen
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Magyar kaktuszgyűjtők

Dr. Erostyák Mihály
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erzählung er die Stationen
des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very long
time. We can get to know the important ’stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Az ember életének, s ezen belül az érdeklődési körének alakulásában meghatározó szerepe van – többek között – a szülői házból kapott
neveltetésnek, és a közös érdeklődés talaján kialakult baráti kapcsolatoknak. Erre jó példa Dr.
Erostyák Mihály nyugdíjas főorvos gyűjtői tevékenysége. A növények iránti szeretetét kertész
édesapjától örökölte, a pozsgás növények iránti
érdeklődését pedig a barátja, Soós Béla orosházi
kaktuszgyűjtő keltette fel.
Az 1970-es években alakult ki köztük a baráti kapcsolat, mikor is Soós Béla már jelentős
gyűjteménnyel rendelkezett. A példa ragadós

volt, s ennek hatására kezdte gyűjteni a pozsgásokat és ezen belül legfőképpen kaktuszokat.
Ezen növénynemzetségek faj-, és formagazdagsága egyre inkább elmélyítette gyűjtői szenvedélyét. Az alakuló kollekciót ebben az időszakban növénytálakba beültetve, bérházi lakásuk
erkélyén tartotta tavasztól őszig, míg a teleltetést a lakásban oldotta meg. Javultak a gyűjtemény elhelyezésének és bővítésének lehetőségei, amikor is 1980-ban családjával kertes házba
költözött. Növényei részére az udvaron növényszekrényeket alakított ki, a teleltetés idejére pedig a hűvösebb helységei kedvező feltételeket
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biztosítottak, igaz a felesége által gondozott
dísznövényekkel „társbérletben”.
Első növényeit kezdetben természetesen a
barát Soós Bélától és Bors Ferenctől szerezte be,
majd bővült a kör, ahogy megismerkedett Sajti
Sándorral, Farkas Jánossal (Izsák), Budai Ferenccel, Dósa Bélával, Bujdosó Imrével és Fierer Kelemen Lászlóval.
Egyre bővülő gyűjteménye részére 1983-ban
egy 6 m2-es földbe süllyesztett, vasvázas, hungaropan üvegezésű üvegházat épített, melynek fűtését hőfokszabályzós elektromos hőlégbefúvó
adta. Jelenleg ebben az üvegházban kb. 4-500
db növényt nevel, melyek kevesebb fényt és hőt
igényelnek. Itt 4-5 °C teleltetési hőmérsékletet
biztosít.
1996-ban a helyszűke miatt egy újabb 18
m2 alapterületű üvegházat épített a garáza tetjén
lévő erkélyébe. A vasvázas, hungaropan üvegezésű üvegház fűtése a lakás központi fűtéséhez
csatlakozik. A hőfokszabályozós szeleppel fűtési
időszakban 8-10 C0-os hőmérsékletre állítja be a
fűtést. A szellőztetésre egy oldalsó, és kettő felső nyílású ablak szolgál, kb. 1,8 m2 felülettel. A
növények részére két oldalt egyedi készítésű favázas asztalt helyezett el, melyek 2-2 üveg burkolatú polccal készültek. Ezekre helyezi el a cserepeket befogadó 100×50 cm-es műanyag tálcákat. Ezen üvegház kivitelezését az átgondoltság
és kulturáltság jellemzi. Itt a magasabb fény-, és
hőigényű növényeket tartja. Az üvegház nyáron
raschel hálóval, télen pedig kiegészítő fóliával
burkolható. A teleltetési időszakban mindkét
asztalra vasvázas polcot tesz a tálcában tartott
növényeinek.
A két üvegházban így differenciált nevelési
és teleltetési körülményeket tud létrehozni a kb.
1800–2000 egyedből álló kaktusz és egyéb pozsgás gyűjteménye részére. Az eltelt 27 év
alatt színvonalas vegyes gyűjteményt alakított
ki, melynek bővítésénél a viszonylag kis növésű és dekoratív virágú növényeket részesítette
előnyben, követve a „változatosság gyönyörködtet” filozófiai elvet. Kedvencei azért vannak, s
ezek elsősorban az A
 strophytum, Mammillaria,
Parodia, Rebutia, Weingartia nemzetségből kerülnek ki. Növényeinek neveléséhez igyekszik

Magyar kaktuszgyűjtők – Dr. Erostyák Mihály

35. kép A garázs fölött elhelyezkedő erkélyen
kialakított üvegház
Fotó: Kiss László

36. kép Minden helyet kihasználó elrendezése a
telelő gyűjteménynek
Fotó: Kiss László
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Magyar kaktuszgyűjtők – Dr. Erostyák Mihály

37. kép Szép Coryphantha gyűjteményének részlete
Fotó: Kiss László

38. kép Néhány virágzó faj a gyűjteményből: Mammillaria haageana (syn. M. dealbata) Fotó: Kiss László
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azok igényeit figyelembe véve, róluk mindenben gondoskodni, ami látszik is kondíciójukon,
ápoltságukon.
A növényeinek az alábbi összetételű talajkeveréket használja: 50-55% rostált sóder, 20-25%
kerti föd és érett komposzt, 8-10% Florasca B,
7-8% balti tőzeg, 7-8% Rekywa tőzeg, 3-5% Alginit, 4-5% zeolit. A növényeit műanyag cserépbe
ültetve neveli, de ez alól kivételt képeznek a 3-5
éves korú növények, melyeket 60×30 cm-es növénytálcákban tart.
A gyapjastetűk ellen Bi58, Zolone permetszerek váltva történő használatával, míg az atkák
ellen Mitac alkalmazásával védekezik. Ezek vizes
oldatával általában alulról szívatja fel a cserepek talaját megelőző célzattal. A gombafertőzés
ellen Chinoin-Fundazolt, vagy Orthocid szereket használ. 2004-ben kedvező tapasztalatokat
szerzett az Amistar felszívódó és kontakt hatású
permetezőszer kipróbálásával, melyet permetezéssel juttatott fel a növények felszínére. A védekezéseket tavasszal és ősszel végzi, vagy akkor,
ha tapasztalja a kártevők felbukkanását.
Az öntözéshez igyekszik minél több esővizet felfogni, és tárolni. Ennek elfogyása esetén
állott csapvizet alkalmaz. Az esővízen egyébként
meg kell osztoznia feleségével, akinek szép bromélia, és orchidea gyűjteménye van. A növények
megfelelő kondícióban való tartásához évente
2-3 alkalommal 0,5-1% Wuxal-t kever az öntözővízhez.
A gyűjteményében található növények kedvező tartási és nevelési feltételeinek biztosításához kezdettől fogva törekedett a hazai és a
hozzáférhető külföldi szakkönyvek beszerzésére,
tanulmányozására. Tagja a debreceni egyesületnek (MPKE), és aktív tagja az Orosházi Dísznövény Klubnak. Több éven át megszerzett tapasztalatait és ismereteit szívesen megosztja gyűjtőtársaival. Nyugdíjas lévén is mindig új célokat
fogalmaz meg önnön magának, hogy minél több
örömöt leljen kedvenc növényei között.
További gyűjtőmunkájához kívánunk sok
sikert, jó erőt és egészséget szerettei, és gyűjtőtársai körében!
Kiss László
Orosháza

Magyar kaktuszgyűjtők – Dr. Erostyák Mihály
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39. kép Mammillaria petterssonii (syn. M. obscura var. tortulospina)
Fotó: Kiss László

40. kép Mammillaria sp. Cerritos
Fotó: Kiss László

41. kép Mammillaria sp. Colomos
Fotó: Kiss László

42. kép Rebutia fiebrigii (syn. R. kieslingii)
Fotó: Kiss László

43. kép Rebutia „zweibrückii”

44. kép Mammillaria tayloriorum
Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László
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Dr. Buglyó Péter
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Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten
2004 7-9.
2004/7.
A kristályvirágfélékhez tartozó Conophytum bilobum subsp. bilobum fotója köszönti az olvasót a júliusi szám címlapján.
♦ A „Bemutatjuk” rovatban M. Machado
írása olvasható az Arrajadoa marylanae felfedezéséről. Az utóbbi évek egyik legszebb
új oszlopkaktuszát 2003-ban írta le S. Filho
és M Machado, a brazíliai szövetségi állam,
Bahia dél-nyugati részéből. ♦ B. Hofmann
mexikói útja során Jaumave-ben járt, ahol
az Ariocarpus trigonus egyik élőhelyét
kereste fel. Írásából az élőhely egyéb pozsgásflóráját is megismerhetjük. ♦„Eredményes túlélési stratégiák” a mottója P. Braun
munkájának, amelyben a közép-brazíliai
Bromelia braunii-t mutatja be. ♦ A kivehető növényportrékon a Ceropegia ampliata

és a Hoodia currorii egy-egy fotója látható
és leírásuk, előfordulásuk, tartásuk legfontosabb tudnivalói kerültek összefoglalásra.
♦ A taxonómiai rovatban W. Gertel egy új
változatot, a Sulcorebutia cylindrica var.
crucensis-t írja le. A bolíviai változatot,
amely a megelőző S. confusa taxon helyére
lép, a S. cylindrica var. cylindrica-tól rózsaszínű virágszine és kompaktabb formája
különbözteti meg. ♦ T. Brand a Drechstera
cactivora nevű gomba által kiváltott magonc- és hajtáscsúcs-rothadással, annak
megelőzésével és kezelésével foglalkozik.
♦ M. Voigt munkájából egy névtelen
Phyllocactus hibridet ismerhetünk meg,
amelynek pompás, csillogó vörös virágai
vannak. ♦ D. Herbel ebben a számban az
alábbi, gyűjtésre érdemes fajokat ajánlja az
olvasó figyelmébe: Escobaria laredoi, Euphorbia milii subsp. hislopii, Frailea grahliana, Mammillaria schiedeana, Aloë ferox és
Opuntia leucotricha.
2004/8.
Élőhelyi fotón egy pompás Ferocactus stainesii példány látható az augusztusi szám
elején. ♦ Az Echinocereus Munkacsoport
közleményeként W. Rischer munkája olvasható az Echinocereus ortegae újrafelfedezéséről. ♦ A taxonómiai rovatban J.-B.
Castillon egy új, közép-madagaszkári Aloe
faj, az A. pseudoparvula leírását teszi közzé; munkáját számos élőhelyi fotó egészíti
ki. ♦ M. Kiessling egy virágzásserkentő
„csodaszerről” a Valeriana officinalis* nevű
növény virágjából készített kivonatról
számol be. Az összeturmixolt virágokból
egy vásznon átpréselt folyadék lezárva
hosszú ideig eláll. A szerző ebből használ
50 cseppet 10 liter öntözővízhez az első
vagy második alaposabb locsolás során. A
hatás frenetikus, amit a bemutatott fotók
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is igazolnak. ♦ A belső oldalakon ezúttal
a Cintia knizei-t és a Rebutia pygmaea-t
ismerhetjük meg közelebbről. ♦ U. Thiemer-Sachse igen érdekes írásában a mexikói kaktuszok gyógyító tulajdonságainak
kultúrtörténetét foglalja össze dióhéjban.
♦ A „Bemutatjuk” rovatban az élőhelyén
kihalással veszélyeztetett Lenophyllum
texanum-ot ismerteti J. Ettelt. ♦ D. Herbel
ezúttal a következő pozsgásokat ajánlja
az olvasók figyelmébe egy-egy szép fotó
kíséretében: Echinocereus enneacanthus,
Euphorbia meloformis és Gymnocalycium
uruguayense.
2004/9.
Egy Mammillaria schiedeana csoportról
készített „close-up” köszönti az olvasót a
szeptemberi szám borítóján. ♦ H. Jucker
és U. Eggli Bolíviába kaluzol el bennünket, hogy megismertessék a monotipikus
nemzetség, a Cintia élőhelyeivel. ♦ „Az
Izidora hurrikán által károsítva” a címe A.
Mordhorst írásának, amely a mexikói maja
romváros, Emal kaktuszflóráját mutatja
be. ♦ A belső, kivehető táblákon az Aeonium glutinosum és az Aeonium saundersii
fotói és a róluk szóló információk szerepelnek. ♦ W. Illert a Holland Antillák ritka
Melocactus-airól ír. A dél-karibi Aruba
szigetén a Melocactus barbarae, M. laui, M.
bozsingianus, M. macracanthus és M. curvispinus csodálatos példányai mellett pompás oszlopkaktuszok és agavék is láthatók
az Aritok Nemzeti Parkban. ♦ D. Herbel
népszerű rovatában a következő pozsgások
legfontosabb jellemzőit és fotóját találja
röviden az olvasó: Carnegiea gigantea, Gratopetalum macdougallii és Mammillaria
grahamii. ♦ O. Chloupek Brno-környéki 10
m 2-es üvegházában 15 évre visszamenően
regisztrálta az évi vízfelhasználást, amely
átlagosan 112 liter/m 2/évnek adódik.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Budai Ferenc
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Selyemkórófélékről
(Asclepiadaceae) 13. rész
Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisiert die Familie kurz, legt ihre Systematik, die Grundlagen ihrer
Kultivierung dar und setzt mit den Artenbeschreibungen fort und berichtet über die Pflegeerfahrungen.
Abstract: The author characterizes this plant family , reports its taxonomic division and the basis of their cultivation.
He continues describing these species. He tells about his experienc relating the breeding of these plants.

Ismét négy selyemkórót mutatok be és egy
képet egy tisztázatlan státuszú növényről.
Első egy apró, ékszernyi virágú növény. Echidnopsis squamulata (Decaisne) P. R. O. Bally
(KuaS 14(9): 173, 1963). Típuslelőhely: Yemen
(Botta s. n. [P]). Elterjedési területe: Yemen.
Szinonim név: Ceropegia squamulata Decaisne (1838). Hajtása szemölcsös. A szemölcsök
7–8 sorba rendeződő, lapos bordákat alkotnak.
A növény vastag párnákban telepeket alkot. Egyegy hajtása akár 15 cm hosszú is lehet, 8 mm
átmérővel. Színe szürkészöld, kissé barnás, sűrűn
és finoman szőrözött. Virága rendszerint párosan
álló korsó formájú, 5 élű, 14 mm hosszú, 5mm átmérőjű. A szájadékánál 2mm átmérőjű. A virágcső
kívül kopasz, vörösesbarna foltos, a tövénél és belül vörösesbarna. A virág 5 ágú, a csücsök szélesen
háromszögletű, csúcsos, hegyes, 2,5 mm hosszú,
belül vörösesbarna, kívül zöldessárga és vörösesbarnán foltozot. Tartása nem ütközik nehézségekbe. Nyár folyamán virágzik. Bár virágja pici,
különlegessége miatt figyelmet érdemel.
Huernia insigniflora Maass (Möllers Deutsche Gart. Zeit. 1928(7): 79, 1928). Típuslelőhelye:
Dél-Afrikai Köztársaság (Pontosabb lelőhely megjelölés nélkül). Elterjedési területe: Dél-Afrikai
Köztársaság (Northern Prov. Mpumalanga)
Ide tartozik még a Huernia confusa. E. Phillips (1932). Hajtása 5–10 cm magas, 15–20 mm átmérőjű, 4 élű. Az élek kissé összepréseltek, fogazot
tak. A fogak hegyesek és 5-6 mm hosszúak. Virága
4–4,5 cm átmérőjű, csillag formájú. A cső 4 mm
átmérőjű, a gyűrű sötét bíborbarna (nálam inkább
világosabb). A csücsök sárgás, 10–12 mm hosszú,
12 mm széles, közepén kissé kiemelkedő bordával
(nálam a borda alig észrevehető), kívülről finoman
papillás belül kopasz rajzolata halvány rózsaszínű.
A közbenső csücskök erősen redukálódtak. Ide so
rolták a H. confusa-t, amelynek a virága eltér, igaz

akad olyan H. insigniflora is, amelyik virágán halványan megjelenik hasonló rajzolat. Talán változat
rangot elbírta volna a növény.Mindkettő viszonylag
könnyen virágzik, az utóbbi növényről még kevés
tapasztalatom van. A virágzás a nyár közepétől kezdődik, a nyár második felére esik. Mutatós közepes
méretű a virágjuk. Szintén nem igényes növények.

45. kép Echidnopsis squamulata

46. kép Huernia insigniflora

Fotó: Budai Ferenc

Fotó: Budai Ferenc
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Huernia piersii N. E. Brown (FC 4(1): 909,
1909). Típuslelőhely: Dél-Afrikai Köztársaság, Eastern Cape (Piers s.n. in Pillans 622 [K, BOL]). Elterjedési területe: Dél-Afrikai Köztársaság (Eastern
Cape). Hajtása 2-3 cm hosszú,12 mm átmérőjű,
erőteljesen 4 élű. A hajtásfogak elállók, hegyesek,
2 mm hosszúak. Virága 2,5-3(4) cm átmérőjű. A
cső harang alakú, 6 mm hosszú, 2 cm átmérőjű.
A csücsök erőteljesen összecsúcsosodó, 8-9 mm
hosszú és széles. Belül finoman papillás, egyébként
sima, csak a cső torkán ritkásan vörösesbarna
szőrök találhatók. Színe mély okkersárga, pirosas
foltokkal. A foltok keresztbarázdákba összefolyóak,
a cső belül krémszínű bíboros keresztvonalakkal. A
torka piros. Nyár második felében és koraősszel
virágzik. Tartása nem okoz gondot. Nem igényes
növény.
Huerniopsis atrosanguinea (N. E. Brown) A.
C. White & B. Sloane (Stapelieae, ed. 2, 3: 967,
1937). Típuslelőhely: Botswana (Lugard 263 [K]).
– Elterjedési terület: Délkelet Botswana, Dél-Afrikai Köztársaság (Northern Cape, Nort-West Prov.).
Szinonim nevek: Stapelia atrosanguinea N. E.
Brown (1901); Caralluma atrosanguinea (N. E.
Brown) N. E. Brown (1904); Piaranthus atrosanguinea (N. E. Brown) Bruyns (1999). Ide sorolták
még a következő fajokat: Huerniopsis gibbosa Nel
(1937); Huerniopsis atrosanguinea v. gibbosa (Nel)
hort. (s.a.) (nom. invalid., Art. 29.1), valamint
a Huerniopsis papillata Nel (1937). Hajtása olyan
mint a Huerniopsis decipiens-é. Virága 4 cm átmé-

48. kép Huernia piersii

Fotó: Budai Ferenc

rőjű, kopasz. Kívül elmosódottan pirosas, belül sötét feketésvörös, nem foltos. A cső 7 mm hosszú, 15
mm átmérőjű, harang alakú. A csücsök majdnem 2
cm hosszú, 1 cm széles, elálló, tojás formájúan ös�szecsúcsosodó rövid kis csúcsokkal. Peremei finoman visszahajlanak. A növény nevelése egyszerű.
Sajnos nem könnyen virágzik.
Felhasznált irodalom:
Jacobsen, H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. VEB
Gustav Fischer Verlag, Jena.
Albers, F. – Meve, U. 2002: Illustrated Handbook of
Succulent Plants Asclepiadaceae. Springer Verlag, Berlin.
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.
Folytatjuk.
Budai Ferenc, Miske

47. kép Huernia confusa

Fotó: Budai Ferenc

49. kép Huerniopsis atrosanguinea
Fotó: Budai Ferenc
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Dr. Nemes Lajos
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Fegyverneki Frommer István
szakirodalmi munkássága az 1933-36 években IV.

Zusammenfassung: Im vierten Teil unserer Aufsatzreihe gibt der Autor weitere Dokumente über das Leben eines der
bedeutendsten ungarischen Sammler der dreißiger Jahre. Es wird vor allem über Frommers Reklamation in Bezug auf das
Plagiat eines seiner Werke und über den ersten Teil einer anderen Vorlesung von ihm geschrieben. (Die Fotos sollen den
Inhalt des Aufsatzes illustrieren.)
Abstract: In the fourth part of this series the author exposes a new document on the life of the most expressive Hungarian
cactus collector of the 1930’s, including Frommer’s reclamation on plagization of one of his own work. The author publishes
the first part of Frommer’s newest lecture, too. (The pictures are to demostrate the content of the lecture.)

Folyóiratunk 2004. évf. 3. számában jelent meg soro
zatunk 3. része, melynek legfőbb egysége Frommer
István: „Az ezerarcú növény című írása volt, amelyhez
ott a megfelelő dokumentumokat hely hiányában nem

tudtuk elhelyezni. Ezért most a negyedik rész elején
előbb ezeket közöljük, majd folytatjuk az ezután keletkezett írásaival, az ezekhez kötődő dokumentumokkal
és a manapság készült felvételekkel, illusztrálva azt.
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Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága IV.

A bizonyság szerint Frommer rádióelőadásának tartalmát az akkori Magyar Hírlap című
napilap egyik riportere – Fülöp Margit –
majdnem szó szerint felhasználta a lap 1934.
október 31-i számában, „Az ezerarcú kaktusz titkai” címmel írt közleményében. Mivel
Frommer is ezt a lapot olvasta, nem volt nehéz észrevennie a gondolatok azonosságát, de
figyelmeztették is erre.
Az alábbi sorokkal reagált a fenti lap közleményére:
Fegyverneki Frommer István
Fegyver- és Gépgyár R.T.
h. igazgatója
Budapest, 1934. október 24.
„Mexico” Kaktuszfarm
tulajdonosa
Budapest, IX. Soroksári út 158.
A Magyar Hírlap tek. Szerkesztőségének.
Budapesten.
VI. Aradi u. 10.
B. lapjának f. hó 21-i, vasárnapi számában, illetve ennek mellékletében „Az ezerarcú kaktusz titkai” címmel és Fülöp Margit
aláírással cikk jelent meg, mely a kaktuszok
származásával, kultuszával, szaporításával,
ápolásával stb.-vel foglalkozik.
Megütközéssel állapítom meg, hogy ez a
cikk - egy aránylag rövid beszúrástól eltekintve - elejétől a végéig feltűnően hű ismertetése, hogy úgy mondjam rövid, de eléggé pontos
kivonata „Az ezerarcú növény. (A kaktuszokról)” című tanulmányomnak, amely f. hó 12én d.u. 5 órakor hangzott el Kovács Ernő tanár úr felolvasásában a magyar rádióban. Ezt
a körülményt azonban a szóban forgó cikk elhallgatta és még csak csillag alatti utalás sem
történt arra, hogy ez az én előadásom nyomán
íródott.
A hasonlatosság az én felolvasásom és a
fenti cikk között olyan szembetűnő, hogy ezt
nemcsak én magam állapítottam meg, hanem
számtalan ismerősöm, aki 10 nappal azelőtt
elhangzott felolvasást hallotta, vagy a tanul-

mányomat olvasta, felháborodással hívta fel
figyelmemet erre a cikkre. A tanulmány gondolatmenete, csaknem valamennyi részlete,
állásfoglalásai és szempontjai, de még egyes
fordulatai és hasonlatai is meglepő hűséggel
vannak visszaadva a cikkben, ismétlem: minden reám való utalás nélkül. Ha Önök súlyt
vetnek arra, hogy az általam előadottak valóságáról személyesen is meggyőződést szerezzenek, szíveskedjenek a Stúdióhoz fordulni, ahol az előadás kézirata irattárba van
helyezve.
Anélkül, hogy ennek az eljárásnak a bírálatába vagy minősítésébe bocsátkoznám, saját
reputációm érdekében felkérem Önöket, hogy
ezt a bizonyára tudtukon kívül elkövetett hibát, illetve mulasztást megfelelő formában jóvátenni, illetve pótolni szíveskedjenek. A megfelelő forma megválasztását egyelőre Önökre
bízom, annál inkább, mivel – b. lapjuknak
mintegy 12 éve lévén előfizetője – meg vagyok
győződve arról, hogy ezt a – mondjuk enyhén
– szépséghibát Önök sem tartják összeegyeztethetőnek b. lapjuk nívójával.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy abban a fent említett beszúrásban, melyben a
cikk szerzője egy virágkereskedővel folytatott
interjút ad vissza, olyan hallatlan tájékozatlanságról tesz tanúságot, melyből nyilvánvaló,
hogy Fülöp Margit ezen a téren teljesen laikus,
és alkalmatlan arra, hogy a cikk témájáról önállóan írjon. Az olyan előkelő és komoly lapnak, mint az Önöké, nem volna szabad szakkérdésről olyan cikket hoznia, melyben olyan
durván téves és a hozzá nem értőket félrevezető állítások és tanácsok foglaltatnak, mint
amilyenekkel a cikk szerzője traktálja az olvasóit.
Kérem szíves értesítésüket, a helyreigazításra vonatkozó elhatározásukról.
Kitűnő tisztelettel
Ajánlott!
Úgy látszik, hogy a Magyar Hírlap helyt
adott a levélíró méltatlankodásának, mert a
következő héten, 1934. okt. 31-én megjelent a
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lapban egy Frommerrel készült interjú a kaktuszokról. A Mappa ezt a nyomdai terméket is
megőrizte teljes terjedelmében.
A megkezdett rádió-sorozat folytatódott.
1934. dec. 9-én 10,20-10,45 között került sor a
Rádióélet alábbi bizonyítéka szerint „A kaktuszok téli ápolása” című előadásra.
Ezt a rádióprogramot is megelőzte egy
hangulatkeltő közlemény: „A sivatag gyermeke a magyar télben” címmel a Rádióélet műsorfüzet 1934. dec. 21. száma több, mint egy
columnat szentel e célra, elhelyezve benne a
Frommer-féle kaktuszfarm reklámját is. Sajnos
a szövegben megjelölt képet nem tartalmazza a
MAPPA.
Következzék a fenti rádióelőadás teljes tar
talma, ami tudomásunk szerint nem jelent meg
nyomtatásban, csak a Mappa őrzi kéziratban.
(Az előadás szövegén semmit sem változtattunk, újra, így itt is a „fajta” kifejezésen
mindenki fajt értsen! A szerk.)
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Frommer István:
A sivatag gyermeke a magyar télben
A kaktuszok téli ápolása (1934)
A kaktuszok és egyéb pozsgás növények téli
ápolása még nem is olyan régen sok gondot és
fejtörést okozott a gyűjtőknek. Nem tudta, mité
vő legyen, ha nem akartak nőni, vagy ha nőttek
ugyan, de csúnya és torz hajtásokkal, nem tudta
mikor és mennyire öntözze és hideg vagy meleg
szobában tartsa-e őket. Tájékozatlan és tanácstalan volt a kaktuszgazda és a növényei sorra kidőltek: az egyik megfagyott, a másik elrohadt, a
harmadik túlságos szárazságtól pusztult el, a negyediket élősdiek rágták agyon és amelyik megmaradt, arra tavasszal nem lehetett ráismerni:
a gömbök kicsúcsosodtak, a széles, tenyér alakú hajtások hosszú, vékony ujjakat eregettek, az
oszlopok furcsa kúpokban végződtek (50. kép).
Pedig csak egyetlen szó hiányzott, egyetlen
varázsszó: annak megismerése, hogy a kaktuszok
életében két időszakot kell megkülönböztetnünk
és az ápolást ennek a két időszaknak megfelelően
különböző módon kell végeznünk.
A kaktuszok életének két különböző periódusa a nyári, amikor fejlődnek és a téli, amikor pihennek. Ebből a megismerésből önként adódik a
kaktuszápolás minden fontosabb szabálya.
Tavasztól őszig, vagyis a fejlődés időszakában, a kaktusz úgyszólván a saját lábán is megáll.
Ilyenkor nő, sarjadzik és virít, ilyenkor tele van
(51. kép) élettel és erővel, nem ismer veszélyt és
akadályt, - amire szüksége van, azt kicsikarja magának és fel sem veszi az időjárás és a hőmérséklet „legszélsőségesebb” ingadozásait sem.
Télen azonban pihen a kaktusz, az életfunkciók a minimumra csökkennek, a nedvek keringése mind lassabb ütemben folyik, nem képződnek többé új szövetek, a gyökerek működése is
redukálódik és az egész szervezet mély téli álomba merül. Ilyenkor a kaktusz olyan mint a gyámol
talan gyermek, aki rászorul a gondoskodásra.
A gyűjtő számára ezért nehezebb a pihenőperiódus, de éppen e két időszak felismerése
és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, illetve az
ezekből levont egyszerű szabályok ma már minden gyűjtőnek, még a gyakorlatlan kezdőnek is,

50. kép Fény hiányában megnyúlt (etiolálódott)
Rebutia ritteri
Fotó: ifj. Papp László

51. kép Turbinicarpus viereckii

Fotó: Papp László
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lehetővé teszik, hogy a kaktuszait minden baj és
veszteség nélkül mentse át ezen kényesebb időszakon.
A téli ápolás azonban voltaképpen nem télen,
hanem már a nyár vége felé kezdődik. A kaktuszokat ugyanis már ekkor kezdjük edzeni, hogy
későbben annál jobban állják a telet. Edzés alatt
azt értjük, hogy a nyár második felétől kezdve a
növényeket minél gyakrabban szellőztetjük, különösen éjjel, hogy jól hozzászoktassuk őket a
friss és mind hűvösebbé váló időhöz. A tulajdonképpeni edzésen kívül azonban ezzel az eljárással
még egy fontos célt követünk: idejekorán megállítjuk a növésüket. Télen ugyanis a kaktuszoknak
nem szabad nőniük, mert egyfelől feltétlenül
szükségük van a téli pihenésre, másfelől pedig a
sötét téli hónapokban úgyis csak korcs hajtások
és satnya tüskék fejlődhetnének. Ősszel tehát állítsuk meg a kaktusz fejlődését és kényszerítsük
arra, hogy erejét ne a további gyarapodásra, hanem a nyáron felépített szövetek megérlelésére
használja fel, vagyis azok az új részek, amelyek
nyáron nőttek, amelyek tehát még gyengék és
puhák, megerősödjenek és megkeménykedjenek. (52. kép)
Bár kétségtelen, hogy sok minden, ami a
kaktusznak nyáron meg se kottyan, a pihenő
periódusban komoly veszélyt jelenthet számára,
az idejekorán megállított és jól megedzett, egészséges kaktusz sikeres átteleltetéséhez elegendő
néhány fontosabb szabály megszívlelése és egy
kevés értelmes szeretet.
A teleltetés első teendője tehát az arról való
gondoskodás, hogy a növények fejlődés idejekorán, vagyis feltétlenül a borús és gyenge fényű hónapok beállta előtt megszűnjék. Ha ez a
folyamat nem történik meg magától, akkor elősegítjük azáltal, hogy erősen csökkentjük a vízadagokat és a növényeket hűvösebb de világosabb
helyre állítjuk.
A legnagyobb gondot és a legtöbb fejtörést csaknem mindenkinél, aki nem rendelkezik üvegházzal vagy télikerttel, a teleltető hely
kérdése okozza. Akinek a gyűjteménye az évek
folyamán szépen gyarapodik, annak a számára
bizony évről-évre fogasabb kérdés, hogy hogyan
helyezze el a lakásban. Az ablakok száma mindig
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52. kép Az Echinocereus pentalophus fiatal, fejlődő hajtása,
csúcsán a növekedő, még lágy tövisekkel Fotó: Papp László

53. kép Telelő, vizet veszített Lophophora williamsii
Fotó: ifj. Papp László

kevésnek bizonyul, annál is inkább, mivel végtére nem lehet minden ablakot kaktuszokkal telerakni és ehhez a nehézséghez hozzájárul még az a
körülmény, hogy a növényeink számára, különösen nagyvárosban, ahol a környező házak amúgy
is túlságosan sokat vesznek el a napfényből, a világosabb és napfényesebb déli fekvésű ablakok a
legjobbak. Mindig ablakokról beszélünk, mert a
szoba mélyén, már t. i. fűtött szoba mélyén nem
lehet teleltetni. (54. kép)
Először is tehát vegyük számba, mekkora a
gyűjteményünk és mennyi jó helyünk van hozzá. Ha ugyanis a gyűjtemény nem fér el a rendelkezésünkre álló helyen, akkor – ha fájó szívvel is
– a fölös példányokat ki kell zárnunk a lakásból,
mert inkább adjuk ki őket valamely hozzáértő és
megbízható kertésznek, vagy helyezzük el fagymentes, száraz pincében, semhogy a fűtött szobák homályos szögleteiben kínlódjanak. A pincébe persze elsősorban azokat a fajtákat tegyük,
amelyek a leghűvösebb helyet szeretik és a legkevesebb fénnyel is beérik. Ugyancsak természetes,
hogy másképpen kezeljük azokat, melyeket a pin-

54. kép Meleg teleltetést igénylő (15–20 °C) brazíliai
kaktuszfajok szobai ablakban
Fotó: ifj. Papp László
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55. kép Hideg szobában telelő észak-amerikai kaktuszfajok (Thelocactusok, Coryphantha, Mammillaria, Ancistrocactus stb.) Fotó: ifj. Papp László

56. kép Szabadban telelő, télálló faj az Echinocereus reichenbachii a téli fagyot igénylő kivétel
Fotó: ifj. Papp László
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cében helyeztünk el. A hideg pincében a növény
életmegnyilvánulásai még nagyobb mértékben
szűnnek meg, mint a fűtött lakásban, úgy hogy pl.
itt, a pincében, jóformán egész télen át mellőzhetjük az öntözést (53. kép). De mivel a pincében való
teleltetésre többnyire csak tapasztalt, régi gyűjtőknél kerül sor, a következőkben mindig a lakásban való teleltetésre leszünk tekintettel.
A lakásban a kaktuszokat minél világosabb és
minél hűvösebb helyre állítsuk (55. kép): hogy hol
és hogyan, azt minden esetben a gyűjtemény térfogata, a lakás hely- és egyéb viszonyai, valamint
a kaktuszgazda egyéni ízlése határozzák meg. E
tekintetben nehéz konkrét tanács és útbaigazítást adni, ezt a kérdést minden egyes gyűjtemény esetében külön-külön kell megoldanunk
egyfelől az ápolás szabályai, másfelől esztétikai
érzésünk szerint.
A pihenő-periódus legfőbb szabálya: békében
hagyni a kaktuszokat. Amikor beszüntették a növekedésüket, a legteljesebb nyugalmat kell biztosítanunk nekik, ha azt akarjuk, hogy tavasszal
újra szépen fejlődjenek és virítsanak. Ilyenkor
tehát az ápolás minden részletét ennek a legfőbb
elvnek kell alárendelni. Ilyenkor ne bolygassuk a
kaktuszt, ne rakosgassuk ide-oda, ne adjunk neki
több vizet a kelleténél, ne vagdossuk és ne szaporítsuk, hanem hagyjuk nyugodtan pihenni.
Ebből a szempontból igen fontos a teleltető
hely hőmérséklete is. Bár ahány fajta, annyiféle
hőfok: a gyakorlatban nem adhatjuk meg mindegyiknek a maga hőfokát, sőt legtöbbnyire még
az átlagos hőfokot sem, mely 5 és 10 °C fok között mozog: a fűtött szoba jóval melegebb. Az
üvegházzal vagy télikerttel nem rendelkező kaktuszgazda számára tehát csak azt az előírást lehet adni, hogy ha megvan a választás lehetősége
különböző hőmérsékletű szobák között, a válasz
mindig a hűvösebb helyiségre essék, de 5 °C fok
alá ne süllyedjen a hőmérő. A legtöbb fajta kibírja
ugyan átmenetileg 1–2 °C foknál is, de fagypont
vagy éppen mínusz fokok már pusztulást jelenthetnek. (60., 56. kép).
A szoba hőmérsékletével szorosan összefügg
az öntözés. Kézenfekvő ugyanis, hogy a hőfok
magassága és a szükséges vízmennyiség elvben
egyenes arányban állnak egymással, vagyis minél
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57. kép Hordozható, kis üvegszekrényben, hűvös helyiségben telelő észak-amerikai kaktuszfajok
Fotó: ifj. Papp László

melegebb helyen áll a kaktusz, annál több víz kell
neki, minél hűvösebb helyen, annál kevesebb. E
tekintetben azonban nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert nagy melegben és sok víztől könnyen
elindulnak a már egyszer megállott példányok,
úgy hogy az adható vízmennyiségnek bizonyos
felső határa van, melyet finom érzékkel kell eltalálnunk. Az öntözésre vonatkozóan sem lehet
tehát határozott előírást adni: az elv az, hogy a
föld sohase legyen sáros, mert az álló nedvességtől a kaktusz elrohad és sohase száradjon ki teljesen, mert különben szétmállanak a finom gyökérvégek és tavasszal sokkal tovább tart, míg a
növény újra magához tér téli álmából. Ugyanígy
a levegőnek sem szabad túlságosan száraznak
lennie, tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a
levegő enyhén párás legyen és pedig esetleg olyképpen, hogy a gyűjtemény közelében vizet párologtatunk el. Ami az öntözés módját illeti, nem
kell túlságosan aggodalmaskodnunk: átlagos lakószoba-hőmérsékletnél és kellő érzékkel bátran
öntözhetünk bármilyen módon, ha a növényeink
egészségesek és dús a gyökérzetük. Szép időben
vagy erősen fűtött szobában permetezhetünk is,
ha biztosak vagyunk afelől, hogy a növényekre
hullott víz néhány óra alatt elpárolog.

A teleltető hely hőmérsékletével kapcsolatosan van még két igen fontos követelmény, amelynek megvalósítása azonban legtöbbször nagy
akadályokba ütközik. A növényeinket ugyanis
meg kell védenünk a túlságos hidegtől és a léghuzattól. Ott, ahol nincsen télikert, tehát az esetek
túlnyomó részében, az ideális megoldás az, ha a
gyűjteményt valamely kisebb szobában helyezzük el, amelyet csak a szomszéd szobából fűtünk
és szellőztetünk. Így teremthetjük meg legjobban az állandóan egyenletes hőmérsékletű, csöndes levegőt, amely legjobban biztosítja a kaktusz
jó telelését. Ha ez azonban nem lehetséges, akkor
is mindenképpen el kell kerülnünk, hogy hideg
napon az ablakot rányissuk a növényekre és itt
igen fontos szerep jutna az építésznek, akitől mi
kaktuszgazdák elvárjuk, hogy már a ház tervezésénél gondoskodjék mély és alkalmas ablakokról,
és a lakásberendezőnek, aki ilyen ablakok híján
többféle módon lehet segítségünkre: akár úgy,
hogy üvegfallal választja le a szobának egy ablakos sarkát, tehát kis télikertet épít bele a szobába,
akár kerekes asztallal, melyet a szellőztetés idejére könnyen ki lehet gurítani a szobából, akár más
alkalmas berendezéssel. Kisebb gyűjteményeknél
persze szobai üvegház is használható. (57. kép)
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58. kép Elhatalmasodott Fusarium oxysporum* gombafertőzés Astrophytum asterias hibriden Fotó: Papp László

59. kép Gyapjastetvek* (Planococcus citri) Astrophytum asterias hibrid hajtásán
Fotó: Papp László

60. kép Megfagyott Myrtillocactus geomatrizans
fiatal hajtása
Fotó: Papp László

Végül beszélnünk kell a téli ápolás egyik legfontosabb feladatáról, amely abból áll, hogy a növényeinket megvédjük a különböző ellenségektől. Ezek kétfélék éspedig egyfelől növényi eredetűek, vagyis különböző penész- és rothadást
előidéző gombák (58. kép), másfelől állatok, elsősorban tetvek (59. kép) és atkák. A penész legjobb
ellenszere a szárazság, a friss levegő és a napfény: ez ellen tehát aránylag könnyű védekezni,
ha azonban valamely kaktuszon rothadást fedezünk fel, ami puha, sötétbarna foltokban jelentkezik, a növényt csak úgy menthetjük meg, ha a
beteg részt odáig kivágjuk, ahol már nem találkozunk ezzel a barna színnel. A sebhelyt jó vastagon behintjük faszénporral és vigyázunk, hogy
bizonyos ideig ne érje víz. Ha a rothadás alulról, a
gyökérnyak felől kezdődik, akkor le kell vágnunk
az egész beteg alsó részt, a megmaradt felső részt
pedig mint dugványt kezeljük.
Folytatjuk az előadás közlését.
Összeállította és írta:
Dr. Nemes Lajos
Szomód
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Katona József

Tillandsia V.
Tillandsia funckiana
Zusammenfassung: Es kann in diesem Teil über die Tillandsia funckiana, ihre morphologischen Eigenschaften, ihre
Blüte, ihre Verbreitung, ihren Lebensort und über eine verwandte Art gelesen werden.
Abstract: Now you can read about Tillandsia funckiana and its morphological features, flowering, distribution, habitat
and its related species.

Egyesületünk 2004 nyarán Pécsről kapott egy
szép T. funckiana fotót. Sajnos a növényt akkor
még bimbós állapotban fényképezték le. (61.
kép) 2004 tél elejére az én növényem is szép
virágot hozott. Így alkalmam van teljes virágzásban is bemutatni (62. kép).
Tillandsia funckiana-t 1889-ben Baker írta
le. A mai rendszerekben az ún. szürke Tillandsia
alnemzetségbe sorolják.
A növényke egy hosszú, görbült fenyőághoz
hasonló. A rajta lévő háromszögletű hegyes
levelei 2–5 mm szélesek, mindkét oldalukon
szürkén csillogó pikkelyekkel. Spirálisan, körkörösen helyezkednek el a törzsön. Az enyhén,
ívesen kihajló hegyes, keskeny levelek általában 2–5 cm hosszúak, alsó részükön keskeny
gericcel merevítve. A csúcshajtásnál megjelenő

61. kép Bimbós Tillandsia funckiana

virág körül kissé vörösre színeződnek, ami finom
színharmóniát kölcsönöz a virágnak. Virágszára
(kocsány) nincs. A növény egy, esetleg két, a tenyésző csúcsban lévő levelek közepén lévő virágot fejleszt. A három összenőtt lepellevél kb. 3–5
cm. hosszú, igen szép, cinóbervörös színű cső,
végén három visszahajló cimpával. A porzók száma öt és a virágból általában kinőnek. A bibe 4–5
mm-re túlnő a porzókon. A termése toktermés,
benne a repítőszőrös magvakkal. Csodás a faj leveleinek hosszúságának és tömöttségének nagy
változatossága. Fokozza a faj különlegességét és
értékét. A felépítése jelzi a növény tolarenciáját,
tűrő- és alkalmazkodó-képességét.
A T. funckiana var. recurvifolia A. Blass ex
Rauh, 1989 sűrű kövérebb ezüstszürke levelei
görbültek. A T. funckiana otthona, elterjedési

Fotó: Cimmermann Ferenc
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62. kép Teljesen kinyílt, jellegzetes virága a Tillandsia
funckiana-nak
Fotó: Katona József

64. kép Tillandsia andreana apróbb virága és hajtása
Fotó: Papp László

63. kép Elvirágzott a Tillandsia funckiana
Fotó: Ifj. Papp László

területe Venezuela magaslatai, sziklafalai, ahol
sűrű tömegekben fordul elő, 1000–1700 m-ig
Az alsóbb régiókban az intenzívebb napsugárzás hatására bevörösödnek levelei (64. kép), de
ez nem jelenti, hogy beteg lenne, a kultúrában
a sikeres virágzáshoz egy világos, napos hely
szükséges. Lehet fára vagy kőre telepíteni.
Egy változat a T.andreana E. Morren ex
André (63. kép), kis törzsecskét fejleszt, a bibe
és a porzók benn, ülve maradnak a virágban és
a porzószál eltűnik. Hasonlóak, habár földrajzilag a két faj szétválik, mert a T. andreana Columbiában honos.
Irodalom: Rauh, W. 1990: Bromelien I–II. Ulmer
Verlag, Stuttgart.
Richter, W. 1956: Blüten aus Tropenfernen,Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul.
Richter, W. 1978: Zimmerpflanzen von heute
und morgen: Bromeliaceen. Neumann Verlag,
Leipzig, Radebeul.
Domokos, B. 1970: Broméliák. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest.
Katona József, Debrecen
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Papp László

Kaktusz legek

Blossfeldia liliputana a világ legkisebb és
legkülönlegesebb kaktuszfaja I.
Zusammenfassung: Der botanische Redaktionschef und Sammler schreibt in diesem Artikel der Aufsatzreihe über die
kleinste und besonderste Kakteenart der Erde. Sie ist die einzige Sukkulente, die in anabiotischen Zustand fallen kann,
indem sie fast ausgetrocknet (poikilohydrisch) wenig atmet und verdunstet, weil sie sehr wenige Luftlöcher und besondere
Samen hat. Der Autor erwähnt noch andere interessanten Informationen in Bezug auf die Art.
Abstract: The botanist editor-in-chief autor writes about the smallest and most special cactus species in the next part
of this series. It is a sole cacti which is able to become lifeless (anabiotic status) and almost absolutely dry (poikilohydric
status) because it respirates and evaporates scarcely owing to few stomas. It has specific seeds, too. The author also reports
another interests about this species.

Régi tervem – s most kapóra jött és jól beleillik a „legek”
okos és népszerű kezdeményezésébe – hogy a Cactaceae
család legkisebb fajáról írjak, már csak azért is, mert e
faj nemcsak ebben a méretbeli tulajdonságában a legkülönlegesebb, hanem mint kiderül majd több másban is.
Olyannyira, hogy a pozsgás életmódú egyéb növények
között, de az egész növényvilágon belül is az „egyedülállóak” közé tartozik.
A ma – sok kutatás eredményének bizonyításával alátámasztva – egyetlen faj ill. monotipikus nemzetség felfedezése és megismerése 1936-ban kezdődött, amikor a német
Harry Blossfeld és az argentin Oreste Marsoner gyűjtők
felfedezték, a termete és egyéb sajátosságai miatt nehezen
észrevehető nagyszerű növénykét. Mondani sem kell, hogy
az esemény szenzáció számba ment, elsősorban azért, mert
ez volt az addig (s eddig) ismert legkisebb kaktusz, másrészt
mert egyetlen másikra sem hasonlított igazán. Erich Werdermann német botanikus (1892-1959) a Berlin-Dahlemi
Egyetem Botanikai Múzeumának kusztosza (tudományos
őre, munkatársa) – később professzora –, jópár pozsgás és
egyéb növényfaj első ismertetője, írta le a tudomány számára 1937-ben a Kakteenkunde-ban, annak 161-165 oldalain.
A típuspéldányokat (holotypus) a két utazó-gyűjtő északnyugat Argentinában Jujuy tartományából Tumbaya környékéről a felfedezés helyéről (locus classicus) hozta, amelyet
Werdermann a Múzeum nedves gyűjteményébe, alkoholban
tartósítva helyezett el. (Sajnos ez a páratlan herbárium-gyűjtemény 1943-ban szinte teljesen megsemmisült, a nedvesen
tartósított részében és mindössze 84 taxon maradt meg az
utókorra, így a Blossfeldia liliputana Werdermann 1937 faj
is, amely egy kis üvegben parafadugóval nem megfelelően
volt lezárva, s ezért kiszáradt. Ma ez a típuspéldány több száraz részből áll az eredeti edényben és néhány mag Werder-

mann felírásával „Blossfeldia liliputana Werd. Typ.! maradvány a kertben”.) Werdermann kiemelte, hogy Blossfeldék
a növényt kivételesen ritkának észlelték ill. mindenképpen
olyannak, amelyet a természetes élőhelyén nehéz észrevenni, jól elrejtve él a sziklarepedésekben. (Ilyen, ún. mimikri
növényt – amely a környezetéhez hasonlatos kinézetében
– gyakran titulálnak ritkának, s csak az alapos populációanalízis és elterjedési vizsgálat fedi fel később valódi helyzetét.
A mai új fajok leírásánál azért természetes elvárás azok elterjedését, rokon fajokkal való növényföldrajzi helyzetét is
tisztázni!) Ezután Alberto Castellanos (1897-1968) argentin
botanikus, később professzor és Lelong amerikai botanikus
(1943) voltak, akik kiegészítő a herbáriumi anyagot gyűjtöttek 1940-ben Marsoner segítségével Maimaranál. 1949-ben
Krainz számolt be a Blossfeldia sikeres tartásáról, leírta és
lerajzolta annak termését és magvait. Több bemutatás és
termesztési tapasztalat jelent meg ez időben pozsgásfolyóíratokban, így Johnsontól 1954-ben és Steegtől 1955-ben.
Az ötvenes és hatvanas években német gyűjtők – nem kevésbé kereskedelmi célzattal – felfedezték több új populációáját
más területén Argentinának és az ezzel szomszédos (dél) Bolíviában. 1954 és 1962 között M. Fechser német származású
argentin gyűjtő élő növényeket küldött Curt Backebergnek
[őt nem kell bemutatni, de leírom, hogy ő volt a legnagyobb
– eredetileg kereskedelmi végzettségű és hivatású – német
„autodidakta botanikus és rendszerező” Bergendorfban
(1894-1966)] [Ezek közül kettőt Backeberg új fajként írt le
(B. campaniflora Backb. 1959., B. fechseri Backb. 1962., a termőhely pontatlan (Argentina északi része) megnevezésével
a típusgyűjtemény megjelölésének hiányával ma érvénytelen nevek(!) (ICBN 371 Greuter et al. 1994) (nomen invalidum).] 1954-től Friedrich Ritter (1898-1989) német gyűjtő
terepkutató autodidakta rendszerező, sok faj felfedezője és
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65. kép Virágzó, idősebb Blossfeldia liliputana
intenzív napsütésen tartva
Fotó: Papp László

leírója, (rendkívül jelentős szakirodalmi munkásságú egyéniség) gyűjtött herbáriumi egyedeket a magánherbáriumába, valamint magvakat magkatalógusokon keresztüli értékesítésre, amelyeket a nővére Hildegard Winter (Winter 1954,
1959) Németországban, Frankfurt-Fachenheimben adott ki.
Mindezek tartalmazták a B. liliputana és Ritter által felfedezett és később leírt ill. feltételezett fajokat (Ritter 1980). A
kereskedők „katalógusversenye” miatt akkor (a mai napig
is) a Blossfeldia nemzetségben is születtek nem megfontolt,
elégtelenül ismert új taxonok leírásai. Ritter talált Blossfeldia-kat 1959-ben Salta tartományban, Alemaniában, ezeket
gyűjtőszámmal látta el (FR 896 B. liliputana var. formosa
Ritter 1980). Szintén Alemániához közel talált egy másik
populációt (FR 943. gysz.-mal jelölve), amelyet B. flocculosa
nomen nudum (csupasz, leíratlan, és így érvénytelen név)
névvel megkülönböztetve az előzőtől, amelyről kiderítette, hogy az előző varietas-hoz tartozik. Cardenas 1964-ben
egy új változatát írta le Bolíviából (Cochabamba megyéből,
Tarata tartományból, Rio Caine környékéről), Blossfeldia liliputana var. caineana Cardenas néven. Ritter két új fajt publikált Bolíviából 1965-ben, a B. pedicellata-t Taminából, Chuquisaca megyéből, és a B. atroriridis-t, Mizque szurdokból
Cochabamba megyéből. Jóval később 1980-ban tette közzé
új taxonjait megint csak Ritter 1958-as gyűjtéseire alapoz-
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va, Bolíviából – a B. minima-t Pilcomayo völgyből, Azurdug
tartományból, Chuquisaca megyéből, és a B. atroriridis var.
intermedia-t a Rio Puccha-ból, Oropeza tartományból, Chuquisaca megyéből. Rittertől származnak nem publikált, kereskedelmi listákban előforduló nevek, mint a B. cyathiformis
nomen nudum Bolíviából, amelyet végül Ritter a B. liliputana
fajnak azonosította (1980). Ezt bővítette még K. Knize (cseh
gyűjtő, több új kaktusz faj felfedezője) számos bolíviai gyűjtésből származó pulikálatlan – tehát érvénytelen – névvel
[Knize 1987, KK-Index 1967-1987. Lima (Peru)], úgy mint:
„B. mizquena” (KK 1697, Mizque 2200 m), a „B. subterranea”
(KK 1505, Sucre 2200 m), a „B. sucrensis” (KK 1704, Sucre,
Rio Oropeza, 2200 m), „B. tominensis” (mint „B. tominense”
? KK 1525, Tomina 2200 m) és „B. vallegrandensis” (KK 2013,
Valle Grandeből). Buxbaum 1964-ben összegezte a szétszórt
és következetlen információkat, s a felhasználhatókkal, valamint a saját vizsgálatai és megfigyelései alapján készített
egy részletes tanulmányt a nemzetségről, amelyben górcső
alá vette a virág alakját felépítését, a termést és a magvakat.
Ezek szerint kétségbe vonta az igazságtartalmát az ilyen sok
taxon létezésének, helytelenítette azt a szemléletet, amely
ennyire megkülönböztető, s ezért ő a tartás következtében
(a különböző körülmények miatt) létrejött általában nem
tartós alaktani formákat legjobb esetben is a variációk és
formák rendszertani kategóriáknak a szintjén tartotta volna meg. Krainz (1967, 1975) a leírtak közül négyet javasol, a
saját, megfigyelései szerint valóságos fajnak az argentínaiak
közül, de ezek érvénytelenek, hiszen Backeberg eredendően
érvénytelen leírású fajneveit is tartalmazzák. Két kombinációja érvényes Bolíviából a B. liliputana var. atroviridis
Krainz (1975) és a var. pedicellata. Mai tudásunk szerint,
a rendkívüli makromorfológiai jellegstabilitását, ugyanakkor hasonlóan különleges mikromorfológiai – az adott
körülményt, élettani egyedfejlődési helyzetét is visszatükröző – változékonyságú, monotipikus, tehát egy fajt tartalmazó nemzetségről ill. species-éről a következőt írhatjuk
le, röviden jellemezve megjelenését. (Ennek több részletére
még visszatérek, az elterjedésével és élőhelyével együtt!) A
növény nagyon kicsi, gombszerűen lapított, vagy nyomott
félgömb, szürkészöld, magános vagy sarjadzó néha igen sok
(150) oldalhajtással (akár 15 cm-es telepet vagy csoportot
képezhet), 3-5 mm hosszú módosult gyökérrel. Néha villás
(dichotomikus) elágazása is lehet hajtásának. Bordái, dudorai nincsenek. (5)6-12 (20-25) mm átmérőjű ivaréretten és
képes ellenállni a komoly kiszáradásnak.
Ilyen – tetszhalott, anabiotikus – állapotában teljesen száraznak, papírszerűen vékonynak tűnik. Tövisei
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nincsenek. Az areolái spirális lefutásúak, spirális sorokba
rendezettek, fehér gyapjúval fedettek, amelyek később némileg megkopnak, megszürkülhetnek. A kissé besüllyedt
hajtáscsúcsán az areolák olyan sűrűn vannak, hogy az már
szinte gyapjas kinézetű. Virágai a hajtások közepe körül
fejlődnek és nyílnak ki, 6-15 mm hosszúak és 5-7(10) mm
átmérőjűek, fehérek vagy halványrózsaszínes árnyalatúak
ill. a lepel egyes részei fuvalatszerűen rózsaszínesek. A
virágcsövön és magházon néhány apró pikkely és kevés
gyapjúszerű szőrzet látható.
A termése kerekded, megérve megvörösödik. Magvai
szintén nagyon kicsik, barnák, nagy világosabb színű és
vastag sapkaszerűen a mag kb. egynegyedét befedő arillus-szal (magköpennyel), rajta pici hajszerű képletek. Elterjedési területe észak, észak-nyugat Argentína, dél-Bolívia Andok hegységének keleti régiói, több mint 1200 km
hosszan észak-déli irányban, 1200-3500 m magasságban,
sziklarepedésekben, függőleges kőzetoldalak hézagaiban.
A rövid kis kitérő után, amelyet később még alaposan
kiegészítek, folytassuk fajunk megismerésének történetét. Leuenberger (botanikus a Berlin-Dahlemi Botanikai
Múzeumban) 1974-ben, vázolta először a „B. atroviridis”
maghéjának szerkezetét majd Barthlott (német botanikus,
ma professzor a Bonni Egytemen) még részletezte azt 1977ben, Barthlott és Voit (német botanikus) 1979-ben közzétettek további letapogató elektronmikroszkópos (SEM) felvételt, amelyen teljes Blossfeldia magvak voltak, nagy köldökzsinórral (funiculus), mely kapcsolódott a tekintélyes
függelékhez. Barthlott (1984), valamint Gibson és Nobel
(1986) (utóbbiak svéd botamikusok) nagyobb felbontásban
részleteket mutattak be a maghéjsejtekről, amelyek közepén egy görbült, ujjszerű nyúlvány van. A mag csírázását
Bregman és Bouman (belga botanikusok) (1983) tanulmányozták. A Blossfeldia virágpor (pollen) struktúrájával Leuenberger (1976) foglalkozott, részletesen illusztrálva ezen
munkáját. Ross (amerikai botanikus és növénygenetikus)
viszont 1981-ben tette közzé először a nemzetség kromoszómaszámát a rendelkezésére álló termesztett anyagokból,
a növények eredetismerete nélkül. Így ő polyploidnak találta (a mai napig is így tudjuk!), 33 kromoszómát megszámolva, mivel a Cactaceae család fajainak kromoszóma alapszáma (n=)11. Ez a tény további érdekes következtetésekre
ad lehetőséget, amit majd úgyszintén a későbbiekben részleteznék. A Blossfeldia nemzetség rendszerezésével, rokonsági- és származási viszonyaival Hunt és Taylor (1986) kivételével alig foglalkoztak, (az időben későbbi eredményeket
az írás második részében taglalom majd!) akik besorolták,

66. kép Blossfeldia liliputana saját gyökéren
Fotó: Papp László

elsősorban a mag szerkezete alapján, a Parodia genus-ba,
megállapítva, akkor még, hogy vagy ebbe a nemzetségbe
vagy a Frailea-ba sorolható. Taylor 1987-ben egyesítette a
Parodia nemzetséggel itt már nem fűzve hozzá bővebb magyarázatot, s 1989-ben a Parodia liliputana (Werd.) Taylor
kombinációt alkalmazta. Ezen indítványa után mégis más
rendszerezők előszeretettel fenntartották továbbra is a
Blossfeldia nevet, függetlenül attól, hogy a Parodia-khoz
más nemzetségeket is besoroltak, majd a későbbi tudományos viták által a Blossfeldia továbbra is önálló genus maradt az IOS munkacsoportja által (Hunt és Taylor 1990). CITES Checklist Hunt (angol botanikus) (1992) szerzőségével
a Blossfeldia-t elfogadja egyetlen fajjal a B. liliputana Werd.nal (Mint látni fogjuk, teljes megalapozottsággal!).
Az utolsó másfél évtizedben néhány lényeges és alapvető publikáció látott napvilágot a tartásán és bemutatásán kívül felépítéséről, az egyedfejlődéséről, az élőhelyéről, az elterjedéséről, a túlélési és szaporodási stratégiájáról, az evolúciós és rendszertani helyzetéről amelyet a
saját megfigyeléseimmel együtt a második részben fejtenék ki majd.
Folytatjuk!
Papp László
Debrecen
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Cristata-k
Zusammenfassung: In diesem Aufsatz ist über die Formen dieses Phänomens, die Voraussetzungen der
Entstehungsursachen, die Komplexität, die Wachstumskorrelationen mit den anderen Teilen der Pflanze und über die
Vermehrung, die Pflege und die seltene Blüte der Pflanze zu lesen.
Abstract: This article says about the forms of this phenomenon, the case and complexity of its development and the circumtances which cause this phenomenon. It says about the growing correlations with the other parts of the plant, too. It
informs us about the reproduction, cultivation and rarely flowering of these plants with cristatas.

A szukkulens növényeknél előforduló egyik növekedési rendellenesség a cristata (latin – taréj) forma.
Nagyon sok kedvelője akad ennek a bizarr formának.
Spontán kialakulása ritka. Az első jel a növényen a tenyészcsúcs oválissá válása, később a növény teste a két
irányban történő intenzívebb növekedés miatt egyre
inkább ellaposodik, legyező alakúvá válik. A tenyészcsúcs ekkor már vonalszerű.
A későbbi növekedés folyamán a legyező alak
meggyűrődik, tekeredni kezd, így létrejöhet egy
agyvelő formájú alak, jó példa erre a Mammillaria elon
gata cristata formája. (67. kép)
Folynak kísérletek mesterséges előidézésére,
de egyértelmű eredményt nem sikerült elérni. A
próbálkozások során alkalmaztak elektromosságot
(elektromágnenes-térerőt), drasztikus hőingadozást,
sugárzást, tenyészcsúcs bemetszés, stb.
A hatalmas növénypusztulással járó kísérleteket
túlélt növények egy része a kívánt növekedési formát
mutatta, de a többszöri megismételt kísérletek soha
nem hoztak azonos végeredményt.
Ezért marad a jól bevált vegetatív szaporítás a
spontán létrejött cristata-knak. Bármely életkorú
növényen jelentkezhet, magoncon éppúgy, mint több
évtizedes növényen. Előfordulhat az is, hogy normális
alakú növény cristata sarjat nevel (68. kép). Vagy épp
fordítva: a cristata normál sarjat hoz (69. és 70. kép).
Addig ez nem probléma, míg a növekedésük nem egymás rovására történik, ebben az esetben a sarjakat el
kell távolítani.
A spontán kialakulásban szerepe lehet több tényezőnek: genetikai hiba, erős fény, hideg, sérülés túladagolt tápanyag vagy növényvédőszer, vagy ezeknek
és más pillanatnyi hatásoknak véletlenszerű és megismételhetetlen összjátéka. Magonc korban a növények
1–3 ezreléke mutatja ezt a formát.
Tápanyag igényük nagyobb a megnövekedett
tenyészcsúcs miatt, Továbbszaporításukra a vege-

tatív módszer az általánosan elterjedt. Lehet oltani
őket különféle Opuntia vagy Cereus alanyokra, de
saját gyökéren is jól fejlődnek. Mindkét tartásmódnak
megvan a hátránya és az előnye. A magas alanyra oltott cristata meglehetősen természetellenes külsejű.
Az alacsony alanynál ez már nem annyira feltűnő,
egy idő után az oltott rész ránő az alanyra, eltakarja
(71. kép). Előfordulhat, hogy az alany pusztulni kezd,
és későn vesszük észre. Ezért ha már oltunk, akkor
minél magasabb alanyt válasszunk. A saját gyökerén
tartottak, ha elegendő tápanyagot kapnak nem nőnek
igazán lassabban az oltottaknál. Természetes külsejűek. Ültetésüknél érdemes a talajuk felső növénnyel
érintkező részét kőtörmelékkel borítani, ezáltal a
gombafertőzés kockázatát tudjuk csökkentei. Az öntözésnél érdemes odafigyelni, hogy a tekervényeik
közé lehetőleg ne jusson víz, mert ez hűvös időben nehezen szárad fel és lehetőséget ad a gombásodásnak.
A cristata forma az esetek túlnyomó többségében
gyengébben virágzik mint normál alakja. Úgy gondolom ennek egyik oka a növekedett tenyészcsúcs,
nagyobb tápanyagszükséglete. A virágok képzéséhez
már nem marad energiája. (Bizonyosabb, hogy a növekedések és fejlődések között nincs meg az egyedfejlődési
korreláció, vagyis pl. a csúcsi (apikális) dominancia oly
nagy az intenzív auxin(növekedésihormon)-termelés
miatt, hogy virágrügyeket nem enged differenciálódni
bizonyos, gyakori esetekben. A szerk. Papp L.) Egy
Gymnocalycium cristata-ról (72. kép) több esetben sikerült magot fognom. Sajnos a kikelt növények mind
normális alakúak lettek, volt ugyan néhány, ami magonc korban elágazott 2-3 felé, de ennek oka lehetett a
tenyészcsúcs sérülése is. Talán jobb eredményt értem
volna el, ha nemcsak néhány szem magot tudok vetni.
Tulajdonképpen nem is bánom, hogy szaporításuk
(néhány kivételével) lassú. Így legalább mindig van
olyan cristata ami után sóvárgunk
Gonda István, Mezőtúr
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Cristata-k

67. kép Mammillaria elongata fa. cristata
Fotó: Gonda István

68. kép Cristata sarjat fejlesztő Copiapoa tenuissima
Fotó: Gonda István

69. kép Echinopsis sp. fa. cristata normális sarjakkal
Fotó: Gonda István

70. kép Oreocereus sp. fa. cristata szintén normális hajtásokkal
Fotó: Gonda István

71. kép Espostoa sp. fa. cristata alacsony alanyon
Fotó: Gonda István

72. kép Gymnocalycium gibbosum (var.) fa. cristata
Fotó: Gonda István
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Növényritkaságok:

a Ceraria-k
Zusammenfassung: Der bekannte Sammler stellt kurz in seinem Aufsatz die Gattung der Ceraria der Familie der
Portulacaceae vor und schreibt in Bezug auf die zwei wichtigsten Arten auch über die Methoden der Pflege und
der Vermehrung.
Abstract: The well-known cactus collector shortly introduces the family Portulacaceae and the genus Ceraria in his
column. He writes about methods how you can cultivate and propagate two of the most important species.

73. kép Ceraria namaquensis Portulacaria afra-ra
oltott példánya
Fotó: Epresi László

A porcsin-félék családjába (Portulacaceae)
sorolt Ceraria-k nemzetségébe csak néhány faj
tartozik, mindegyik kizárólag Dél Afrikában fordul elő. A C. namaquensis a szabad természetben,
az élőhelyén 2,5 méter magasra megnövő cserjés,
néha bozótot alkotó növény, apró tojás alakútól
a hengeres formájúig terjedő levelekkel. Egy másik érdekes faj a gumós szárral rendelkező törpe-növésű C. pygmaea. Mindkettő csak kedvező
körülmények között hoz leveleket, melyeket a
száraz átteleltetés ideje alatt lehullajt. Szinte észrevétlen, feltűnést nem keltő virágaik vannak.
Alapvetően magról (ivarosan), de vegetatíve,
dugvánnyal is szaporíthatók, inkább ajánlható a
nagyobb ellenálló képességű, és hajtásdugványról könnyen meggyökeresedő Portulacaria afra
alanyra történő oltással (lásd. C. namaquensis fotója). Nyáron elviselik a bőséges locsolást, az áttelelés idejére viszont teljes szárazságot és 12–15
°C hőmérsékletet kell biztosítanunk nekik.
A saját tapasztalatom szerint is a növények
szártagról való gyökereztetése nehézkes, nem
egykönnyen fejleszt gyökeret. Az oltással való
szaporítása viszont nálam 100%-os eredményt
mutat. Ez a művelet is nagyon egyszerű. Kiválasztunk egy kb. azonos vastagságú gyökeres
alanyt a fent leírtakból, ezt a megfelelő helyen
hosszanti ferdevágással levágjuk, majd a nemest
(Ceraria hajtást) ugyanilyen ferde vágással metszük el. A két ferdére vágott részt összeillesztjük
és egy fa ruhacsipesszel összefogjuk. Ez a szorítás a teljes összeforrásig rajta marad.
Irodalom:
Řiha, J. – Šubik, R. 1981: Bunte Welt der Kakteen
und anderer Sukkulenten. Artia, Praha.
Epresi László,
Komárom

Növényritkaságok – a Ceraria-k
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75. kép Ceraria pygmaea

Fotó: Epresi László

Egyesületünk közleményei
Keresek:
Egyesületünk iskola programja keretében sziklakert
telepítéshez keresünk takarás nélkül kiültethető télálló
fajokat, például Echinocereus triglochidiatus, Escobaria
vivipara, Escobaria leei növényeket. Ajánlatokat kérem
szépen az egyesület címére
küldeni.
Kínálok:
Dósa Béla gyűjtőtárs eladásra ajánlja ez évben termett
magjait. Esetleg csere is szóba jöhet. Válaszboríték ellenében jegyzéket küld. Cím:
1188 Budapest Berzsenyi u.
6/b Tel: 06(1) 294-4528.

Értesítem tisztelt gyűjtőtársaimat, hogy megjelent
a 2005. évre érvényes nö
vényjegyzékem, mely megtalálható a dkke.movinet
.hu honlapon, vagy postán
megküldöm, a címemre eljuttatott, bélyeggel ellátott
és megcímzett válaszboríték
ellenében.
Címem: Kiss László, 5904
Orosháza Gyopárosi út 11 sz.

06 (49) 423-740 vagy 06 (30)
850-33-99 számon.

Kósik Péter gyűjtőtárs eladásra felajánlja 25-30 darabból álló idősebb Astrophy
tum növényét. 8 darab idős,
nagy Soehrensia is eladó.
Cím: 3414 Bükkzsérc Kossuth u. 25. sz. Telefonon

A korábbi maglistából to
vábbra is lehet kaktusz
magokat rendelni.

Az elmúlt évben elhunyt Balogh László gyűjteményéből
kínálja eladásra a következő
nemzetségekből a családja:
Gymnocalycium, Melocac
tus, Mammillaria, Cory
phanta, Echinocereus.
Elsődlegesen fajonként szeretnénk eladni.

Érdeklődni lehet
Balogh Ildikónál.
Telefon: 06 (20) 9-160-544.
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Egyesületünk közleményei
2005. év I. félévi kiállítások:
A Egyesületünk szervezésében ill. közreműködésével:
Április 6–8. Debrecen,
Karácsony Sándor Általános Iskola
Szervezők: Szászi Róbert és Molnár Imre
Április 1 –22. Nyíracsád, Művelődési Ház
Szervezők: Nagy József és Molnár Imre
Április 26–28. Debrecen-Józsa,
Közösségi-Ház
Szervezők: Rácz Ferencné és Molnár Imre
Megnyitja: Papp László
Április 26. Debrecen, Svetits Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon
Szervezők: Molnár Imre és Nagy József
Megnyitja: Papp László
Április 29–Május 1. Miskolc, Csele úti
Általános Iskola
Szervezők: Pörneki János és Molnár Imre
Május 1. Újfehértó,
Művelődési Központ és könyvtár
Szervező: Újfehértó Művelődési Ház
Május 2–5. Debrecen,
Medgyessy Gimnázium
Szervező: Molnár Imre
Május 4–7. Debrecen,
Szent József Gimnázium
Szervezők: Szászi Róbert és Molnár Imre
Megnyitja: Papp László
Május 13–15. Kecskemét,
Művelődési Központ és Művészeti Iskola
Szervezi az MKOE. A lebonyolításban Egyesületünk is közreműködik.
Május 18–21. Hajdúszoboszló,
Művelődési Ház
Szervező: Molnár Imre
Megnyitja: Dr. Nemes Lajos és Papp László
Május 27. Nyíregyháza
Szervezi a nyíregyházi egyesület.
Május 24–26. Debrecen,
Dóczy Gimnázium
Szervező: Molnár Imre.
Június 1–3. Eger, Tanítóképző Főiskola
Szervezők: Agócs György és Molnár Imre
A MKOE támogatásával.

2005. év I. félévi kiállítások:
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének szervezésében:
Április 22-24. Budapest,
Kertészeti Egyetem
Ügyintéző: Budapest, Dísznövényklub
Május 7–8. Székesfehérvár,
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
(Tisztiklub)
Szervező: Elhart Zsolt.
Május 13-15. Kecskemét,
Erdei Ferenc Művelődési Szolgáltató
Központ és Művészeti Iskola.
Szervező: Farkas Krisztián.
Május 27-29. Budapesti Kaktusz
Kiállítás és Vásár,
ELTE Botanikus Kert (Füvészkert)
Ügyintéző: Mohácsiné Szabó Krisztina.
Június 11-12. Zalaegerszeg,
Gönczi Ferenc AMK.
Szervező: Bodorkós Zsolt.
Június 18-19. Nagykanizsa,
Honvéd Kaszinó.
Szerező: Bodorkós Zsolt.
Június 2-5. Eger.
Szervező: Agócs György.
Romániában működő
Aztekium Egyesület szervezésében:
Április 23–május 3. Nagybánya
Szervező: Nevezi János
Május 13–23. Szatmárnémeti
Szervező: Nevezi János .
Május 26–29. Várad
Szervező: Nevezi János.

Molnár Imre
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Tisztelt Gyűjtőtárs!
Egyesületünk 2005. augusztus 20-21-én a Debreceni Virágkarnevál kísérő eseményeként ismét megrendezi a kétnapos, képkiállítással egybekötött kaktusz és egyéb
pozsgás növények kiállítását, vásárát,

a Debreceni Nagyerdei Kultúrpark területén.

A kiállítás és vásár augusztus 20-án 10 órától
21-én 17 óráig tart
Kiállítás: A növények elhelyezését 2005. augusztus 19-én (péntek) tervezzük. Akik csak 20-án kora
reggeli órákban érkeznek, azok a növényeket reggel 6 órától 830 -ig helyezhetik el.
(Ezt esetben már ezen a napon számolni kell a forgalom elzárásra a Virág Karnevál miatt. Ugyanekkor a gépkocsi forgalom, elviselhetetlenségig fokozódik.)
Akik augusztus 21-én vasárnap nem tudják a kiállított növényeket elszállítani, azok 22-én (hétfőn)
12-óráig ezt megtehetik. A Kultúrpark területén gépkocsit és utánfutót hagyni nem lehet.
A kiállításon legalább 1 m2 növényanyaggal kell részt venni. Akik ennél nagyobb felületre tartanak
igényt, azt kérjük közölni. Részvétel egyesületi tagoknak díjtalan. (Maximum 51 m2 kiállítandó felületet tudunk biztosítani.)
Árusítás: Az árusítást a rendelkezésünkre bocsátott teremben tudjuk megoldani, a kiállító tagjaink
részére. Összesen 7×3 m2 = azaz összesen 21 m2 nagyságrendbe.
Árusítók részére a bérleti díj 1500 Ft/nap, melyet a Kultúrpark részére kell befizetni.
Az árusításhoz sajnos nem tudunk asztalt és széket adni.
Szállás: Igény esetén korlátozott számban szállást is biztosítunk térítés ellenében, diákotthonban.
Maximum 12 fő részére (emeletes ágyak, közös fürdő). Az igényeket beérkezési sorrendben tudjuk
kielégíteni.
Visszajelzési határidő: Kérjük augusztus 5-ig bejelenteni a kiállításon való részvételét, árusítási
szándékát és szállásigényét.
Jelentkezni lehet: személyesen, (Molnár Imrénél) Telefonon: (52)-481-985
Levélben, egyesületünk címén: 4032 Debrecen Poroszlay út. 38 II/5 sz.
E-mail formában: macko@movinet.hu
A Stadionban a virágkarneváli felvonulás megtekintésére a „C” szektorban jegyet is lehet igényelni,
előrejelzés szerint 950 Ft-os egységáron. Ezen igényt is legkésőbb augusztus 5-ig kérjük jelezni.
Előre is tisztelettel megköszönjük, ha részvételével hozzájárul a kiállításunk színvonalához.
Tisztelettel!
Molnár Imre
a kiállítás szervezője
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Egyesületünk iskolaprogramja (4)
Zusammenfassung: Die Autoren informieren uns über die neuesten Ergebnisse und die Gründung der Mitgliedschaft
für Jugendliche.
Abstract: They report on their newer results e.g. the establishment of the youth member title.

A felsőjózsai Gönczy Pál Általános iskola keretei között működő „4H”-klub pozsgás körének”
(4225 Debrecen Gönczy Pál u. 1-3 sz.) kezdeményezésére megalakításra kerül az egyesület
„Ifjúsági Tagozata”.
Alapgondolat melynek jelmondata „Gondolkozva
építs kezeddel egy egészséges, tiszta és emberi
világot.
Az Ifjúsági tagozat munkáját a Felsőjózsai 4Hklub szervezi. Figyeli a pályázati lehetőségeket.
Pályázatok elkészítésénél bevonja az illetékes
szakembereket.
Beindításként javasolt foglalkozások helye a Felsőjózsai 4H-klub oktató farmja (4225 Debrecen,
Deák F. u. 72. sz.).
Feladata az egyesületünk alapszabályának 5./
pontjában is rögzített célkitűzések elérése, szórakoztató formában. Ebből idézve az alábbiakat.
a/ A termesztett illetve nevelt pozsgás, és egyéb
növényfajok tartási kultúrájának terjesztése.
b/ A pozsgás növényfajok természetvédelmének
propagálása, a védett fajok eredeti élőhelyéről
történő összeszedésének megakadályozása
(pl. e fajok mesterséges szaporítása révén).
d/ A pozsgás növényfajok bemutatása kiállításokon és tudományos illetve ismeretterjesztő
irodalmakon keresztül.
Cél: Ifjúság részére lehetőséget
teremteni öntevékenyen működő
keretek között, szórakoztató formában a pozsgásnövények megismerése.
Részvételi lehetőség az egyesület
rendezvényein, kiállításokon, elő
adásokon.
Kapcsolatfelvétel bel- és külföldi
szervezetekkel. Kaktusz- és egyéb
pozsgásgyűjtők látogatása, tapasz
talatszerzés.

Különböző iskolákban működő szakkörökkel
kapcsolattartás, azok összefogása.
Egyesület honlapján információs bázis létrehozása és karbantartása.
Tanulmányi utak szervezése.
Tagsági feltételek: Tagja lehet minden bel- és
külföldi fiatal, aki a belépési szándékát írásban
(belépési nyilatkozat kitöltésével) kérte, és az
500 Ft tagdíjat befizette. Felső korhatár 25 év.
(Ezen korhatár alól felmentést kap a felsőoktatásban tanuló diák). A munkában részt vehet az a
fiatal aki a MPKE tagja.
Egyesületünk tagfelvételét a jelentkező részére
átadott, vagy megküldött tagsági igazolvánnyal
igazolja vissza.
Az ifjúsági tagozat tagjait ugyanolyan kedvezmények megilletik, mint a rendes tagokat (mag,
kiadványok, növények, kellékek stb. vásárlása
alkalmával).
Ecsedi Zsolt
a Felsőjózsai 4H-Klub Vezetője,
valamint az egyesület részéről:
Molnár Imre
az iskolaprogram koordinátora

Tagsági igazolványunk, amelyet minden gyűjtőtársunk megkap

Molnár Imre
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Egyesületünk
könyvtárába érkezett
kiadványok
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Aztekium 2004/No. 31, (román)
ISSN 1454-5349
Címlapfotó: Balogh László növényei között.
Aztekium 2005/No. 32, (román)
ISSN 1454-5349
Címlapfotó: Balogh László üvegházában növényei között.
CACTACEAE etc 2003/3, (szlovák)
ISSN 1335 8952
Címlapfotó: Agave parrasana Berger
CACTACEAE etc 2003/4, (szlovák)
ISSN 1335-8952 Címlapfotó:
Astrophytum niveum (Kayser) Haage et Sadovsky
CACTUS & Co (olasz) VIII. évf. 2004/4 sz.
december ISSN 1129-4299
Címlapfotó: Lithops karasmontana var. lericbeana
(Fotó: Anna Rosa Nicola)
CACTUS & CO (olasz) IX. évf. 2005/1. sz.
február ISSN 1129-4299
Címlapfotó: Ferocactus acanthodes
(Fotó: W. Rischer)

Alain Christophe: Socotra The Lost Island
A Cactus & Co különkiadás.
Kaktusy 2004/2 special, (cseh) ISSN 0862-4372
Címlapfotó: Opuntia polycantha var. hystricina
(Fotó: Josef Bušek)
Kaktusy 2005/1, cseh ISSN 0862-7372
Címlapfotó: Neolloydia conoidea
Suculentas 2002/2 No 18, (spanyol, Barcelona)
Cimlapfotó: Blossfeldia liliputana Werdermann
(Fotó: Jamue Simó)
Suculentas 2002/3 No 19, (spanyol, Barcelona)
Címlapfotó: Kiállítás megnyitója.
Suculentas 2002/4 No 20, (spanyol, Barcelona)
Címlapfotó: Sceletium tortuosum (Linnea) N. E.
Brown
Suculentas 2003/1 No 21, (spanyol, Barcelona)
Címlapfotó: Mammillaria schumannii Hildmann

Egyesületünk könyvtára
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Suculentas 2002/2 No 22. (spanyol, Barcelona)
Címlapfotó: Turbinicarpus valdezianus (Möller)
Glass & Foster
SUCCULENTES 2005/1 (monaco)
ISSN 0258-5359
SWIAT KAKTUSOW 2003 1-2 (lengyel)
ISBN 83-910538-9 X
MESEMB STUDY GROUP BULLETIN
ISSN 0955-8276 angol 20/1
A folyóirat bemutat 9 Lithops, 1 Jodaniella, 1
Odontophorus, 1 Cheiridopsis, 1 Meyerophytum, 1
Cephalophyllum, és 1 Cerochlamys növényt.
Kaktusz-Világ 2004. (december)
ISSN 0209-9152
A Magyar Kaktuszgyűjtők
Országos Egyesülete szakmai tájékoztatója.
Címlapfotó: Melocactus-ok koral mészkövön,
Curaçao. Fotó Balázs Dénes
Kaktusz-Világ 2005. (február)
ISSN 0209-9152
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
szakmai tájékoztatója.
Címlapfotó: Thelocactus conothelos subsp. argenteus
Fotó: Elhart Zsolt

Cactus and Succulent Journal 2004/4,
(amerikai), 76. évfolyam
Cactus and Succulent Journal 2004/5,
(amerikai), 76. évfolyam
Cactus and Succulent Journal 2004/6,
(amerikai), 76. évfolyam
Címlapfotó: Euphorbia gymnocalycioides
Cactus and Succulent Journal 2005/1,
(amerikai), 77. évfolyam
Címlapfotó: Echeveria rosea Lindley
Folyóiratunkban ismertetett British Cactus &
Succulent Journal 2004/4 száma.
Folyóiratunkban ismertetett Kakteen und
andrea Sukkulenten 2004 7-9 német folyóratok.
Szép Kertek ISSN: 1418-5091.
Folyóirat csereakció keretében egyesületünk
könyvtárában megvan az eddig megjelent teljes sorozat, azaz 1-34 számokig (összesen VII
évfolyam).

folyóiratAJáNLAT
A SZÉP KERTEK folyóirat 2005-től bővült tartalommal és névvel jelenik meg a már megszokott lapterjesztői hálózat standjain.
A hazai kertészeti, kertépítészeti nyomtatott szaksajtó orgánumai közül elsőként jelent meg a világhálón. Honlap cím: www.szepkerteklapcsalad.hu
A folyóiratokkal kapcsolatos információk, lapmegrendelés, hirdetésfelvétel a szerkesztőség új címén:
4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866
e-mail:tegdes@axelero.hu

Molnár Imre
Debrecen

53

54

Szunyogh Menyhért

Debreceni Pozsgástár 2005/1.

Csertő László emlékére
1924–2005

Zusammenfassung: Der Sammler und Freund gedenkt unseres unlängst gestorbenen Mitglieds von Nyíregyháza und
dessen schöner Sammlung.
Abstract:His close friend and cactus collector mate remembers László Csertő, who lived in Nyíregyháza and died recently.

Búcsúzni kényszerül a nyíregyházi kaktuszgyűjtő
csoport, alapítójától, egyik legrégebbi gyűjtőtársától.
Ötven éve annak, hogy egy napon sok ablakban is megtalálható Echinopsis-szal, és egy hibrid
levélkaktusszal elkezdte gyűjtői tevékenységét.
Az ötvenes – hatvanas években még nehéz volt a
gyűjteményt szaporítani, így gyakran eljárt vonattal a Budapest és környékén lakó tapasztalt gyűjtőket meglátogatni, s minden alkalommal sikerült
több új fajhoz hozzájutnia. Amikor a gyűjtemény
már kinőtte az előszobát, elhatározta egy üvegház megépítését a kertes ház legjobb adottságait
kihasználva, közvetlenül annak déli oldalán lévő
falához. Nála is érvényesült az, mint a jelenlegi
gyűjtőknél, hogy mire elkészült az üvegház már
kicsi is volt. Ezután a gyűjtemény mellett figyel
mét a télálló kaktuszok és hagymás növények
irányába terelte, hisz adott volt a lakás mellett a
kert, melyből kedves feleségével szinte botanikus
kertet varázsoltak. A nyolcvanas évek elején aztán
aktív részvételével létrehozták a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtő Csoportot, s ettől kezdve a nála megfordult látogatók gyakran egymás kezébe adták a
kilincset. Minden látogatónak igyekezett átadni
tapasztalatait, s növényanyaggal is segítette a

gyűjtemények kialakulását, bővítését. Az utóbbi
három évben egészségének fokozatos romlása következtében egyre több feladat hárult feleségére a
növények gondozásában. Az elmúlt év nyarának
eleje óta pedig már egyedül vette át ezt a gondoskodó szerepet. Laci bácsi megrendült állapota,
majd februárban bekövetkezett halála miatt.
Felesége hozzáértésének és nagy szorgalmának köszönhetően az ilyenkor szokásostól eltérően együtt marad a szép gyűjtemény, és továbbra
is derüs arcát mutatja kertjük, mind a járókelők,
mind a látogatók számára. Halála nagy veszteség
a Kaktuszgyűjtő Csoport minden tagjának, de emlékét megőrizve, lélekben Vele együtt hódolunk
továbbra is e „szúrós” szenvedélyünknek.
Szunyog Menyhért, Nyíregyháza

75. kép Csertő László növényei élete utolsó kiállításán, Nyíregyházán
Fotó: Szunyog Menyhért
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fog alm ak, nevek sze
rep eln ek a Pozsgás
kisl exik onb an.
Márga (Kelta-latin):
Kalcitból és agyagásványokból álló finom szemű,
üledékes kőzet, átmenet a mészkő és agyag között.
Az átmenet tagjai: mészkő, mészmárga, márga, agyagmárga, agyag. A márga fő felhasználója a cementipar. A
60% CaCO3-ot tartalmazó márga közvetlenül cementté
égethető. Nálunk Ürömben, Lábatlanban, Beremenden
bányásszák. Bázikus kémhatású.
Homokkő:
Homokos üledékes kőzet, mészmárga, agyag megszilárdulásából keletkezett szilárd kőzet. Építőkőként és
malomkőépítésre használják. Hazánkban, pl. Pilisborosjenőben, Ürömben, Vácott, Petényben, Balaton-felvidéken bányásszák. Általában bázikus vagy semleges
kémhatású.
Másodlagos társulások (vegetációk):
Olyan társulás, amely bizonyíthatóan egy emberi hatás
nélküli – természetes – növényközösség után alakul ki,
legtöbbször emberi – nem tudatos, növényzetet formáló
– tevékenység eredménye képpen. Gyakran a faji összetétele hasonlít az eredeti társuláshoz, csak azok aránya
tér el tőle, ill. más esetleg jövevény (adventiv) fajok módosítják összetételét és megjelenését. Előfordulhat az is,
hogy az adventiv fajok dominálnak benne.
Mediterrán (latin):
A Földközi-tenger vidékére jellemző felszínfejlődés,
éghajlat, növényzet, állatvilág és talajféleségek elterjedési területe. Legeklatánsabb a növényzeti határ, amely
szerint az olajfa (Olea europaea) természetes elterjedése
mentén lehet meghúzni határait. Ilyen jellegű még a Fekete-tenger partvidéke is, legszebb a kolhiszi vegetáció a
kaukázus déli lábánál.
Korpafűfélék (Lycopsida):
A harasztok (Pteridophyta) egyik osztálya. Nagyrészt
lágyszárú, azonos vagy különböző spórájú, aprólevelű
növények, jellegzetes spóratartó (sporophyllum) füzérrel. A kihalt korpafűfélék nagytermetűek voltak. Az
alsó devon óta ismeretesek, négy rendjük van: 1. őskorpafüvek (Protolepidodendrales) kihaltak; 2. korpafüvek
(Lycopodiales) az utóbbiak közül nálunk néhány ritka
faj él, védettek; 3. csipkeharasztok (Selaginellales) egy
védett faj él hazánkban; 4. pikkelyfák (Lepidodendra-
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les) 10-25 m magas, faszerű növények voltak, a perm
időszakra kihaltak.
Rozetta (francia):
A latin rosa szóból eredően, rózsa alakú (gomb, díszítő
elem) növény, itt tőlevélrőzsát jelent. A helyesebb tudományos megfelelője a rosula.
Archeológia (ó-görög):
(szószerint – régi, ősi beszéd) A régészet tana, amelyek
kutatója, tudósa az archeológus, a régész. Szinonimája
az archea szónak a szintén ó-görög paleo, bár ez utóbbi
gyakrabban jelent ősit, s néha hasonló szóösszetétellel
árnyalatbeli különbségek lehetnek köztük.
Andezit (kecsua):
(Az Andok nevéből) (szub)vulkáni kőzet. Ősvulkánikus
előfordulását porfiritnek nevezték. Gyakran szürkés
vagy feketés színű, olykor üveges felületű, gyakrabban
fiatal kőzet. Elegyrészei üvegmentes kifejlődés esetében:
sok plagioklász, kevesebb színes elegyrész (piroxén, amfiból stb.) és kevés magnetit, apatit, kvarc, káliumföldpát. Az andezitnek fiatal gyűrt hegységek belső övében
nagy szerepe van. Hazánkban a Dunazug, a Börzsöny,
A Cserhát, a Mátra és a Tokaji-hegység túlnyomóan az
andezit különböző fajtáiból áll.
Takácsatka:
A több takácsatka közül a kaktuszokon a kaktusztakács
atka (Tenuipalpus cactorum) és a kétfoltos takácsatka
(Tetranychus urticae) él. Szívogatásuk hatására a hajtások
megállnak a növekedésben, torzulhatnak, parásodnak,
elszíneződnek az utóbbi faj poros szövedéket is képez.
Ellenük pl. metomil vagy dienoklór hatóanyag-tartalmú,
megismételt permetezésekkel védekezhetünk.
Revideál (latin):
Szó szerint megint néz, újra néz. Újabb keletű értelemben: felülvizsgál, felülbírál, módosít, átértékel.
Valeriana officinalis (latin):
Orvosi macskagyökér, a macskagyökérfélék családjába
(Valerianaceae) tartozó növényfaj, amely 1-1,8 m magas
lehet, páratlanul szárnyalt összetett levelű, halványrózsaszín vagy fehér virágokból álló bogernyő virágzattal.
3 alfaja közül a subsp. sambucifolia védett, a subsp. officinalis üde láp- és mocsárréteken él, a gyökere drog és
gyógyhatású, a subsp. collina nyílt tölgyesekben, száraz
és közepesen nedves gyepekben él.
Fusarium oxysporum:
A kaktuszokon a F. o. f. sp. opuntiarum élősködik, változatos tünetekkel. Dugványok gyakran megbetegednek, a
kór vizenyős rothadással kezdődik. A rothadó foltokban
fehér, vattaszerű gombafonalak is láthatóak. Gyökéren
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át is fertőzhet, akkor a kaktusz töpped, majd elhal. A
gomba talajlakó és ún. fakultatív parazita, tehát a talajban lévő szerves vegyületeket használja fel tápanyagforrásul és nem minden esetben parazitál. Például benomilt
tartalmazó szerekkel védekezhetünk ellene.
Gyapjastetvek vagy kósza pajzstetvek:
Kaktuszokon két fajuk elősködik gyakran a rövidfarkú
kósza pajzstetű (gyapjastetű), (Planococcus citri) fordul
elő, ritkábban a hosszúfarkú (Pseudococcus adonium).
Legtöbbször csoportosan szívogatnak és a testüket borító vattaszerű, víztaszító viaszbevonatról könnyen felismerhetők. Minden fejlődési fokozatuk mozgásképes.
Emellett mézharmatot ürítenek (amely tulajdonképpen
az ürülékük), melyen korompenész tenyészik és idővel
befed. A kaktuszok szívogatásukra legyengülnek, téli
nyugalmukban – ha eluralkodnak rajtuk – gyakran el
is pusztulnak. Dimétoát, diklorfosz, karbaril, malation,
triklorfon, fenitrotion, fention hatóanyagú növényvédőszerek valamelyikének (két hét múlva megismételt)
óvatos(!) alkalmazásával – amelyhez nedvesítőszert is
adagolunk (Nonit) – visszaszoríthatók.
Tenyészcsúcs (vagy apicalis meristema – ógörög-latin):
A hajtástenyésző kúp dudormentes csúcsi része, amely a
hajtásos növények (harasztok és magvas növények) gyökerének és hajtásának osztódó (differenciálódó) szövetekből álló csúcsa. A működésére vezethető vissza a szervek
hosszanti növekedése. A hajtástenyészőkúp csúcsi része
mögött, annak az oldalán meghatározott rendben felületi
dudorok jelennek meg, ezek a leendő levelek, levélrügyek
kezdeményei. A hajtástenyészőkúpot a szorosan ráboruló
már fejlettebb levélkezdemények [kaktuszoknál areolakezdemények (tövisrügypárna)] védik. A gyökértenyészőkúpot, amelyen nincsenek, dudorok a gyökérsüveg
(calyptra) burkolja, amelyet az osztódó szövetek hoznak
létre. Mind a hajtás-, mind a gyökértenyészőkúpban már
kialakulnak az elsődleges merisztémák, amelyekből a
további differenciálódás révén a hajtás és a gyökér állandósult szövetei jönnek létre.
Poikilohidria vagy poikilohidratúra (ógörög):
Az ilyen növények (zuzmók, harasztok, és nem túl sok
virágos növény) vízállapota a környezet vízállapot viszonyaitól függ, száraz időben kiszáradnak, nedves időben
vizet felvéve felélednek, víztároló-képességük minimális,
regenerációs képességük nagy. Egyeseknél ekkor – kiszáradva – a klorofilljuk és az egész fotoszintetikus apparátus
lebomlik és a „feléledésnél” szintetizálódik ill. képződik
újra. Másoknál csak inaktiválódik és a kiszáradt állapot
megszűnte után gyorsan működésbe lép. Feltételezhető-
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en a Blossfeldia ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. A
homoiohidaturás növények vízháztartása hosszabb időn
át független a környezet vízállapotától. Szívóerejüket és
vízvisszatartó képességüket is szabályozni tudják, viszont
kiszáradásuk irreverzibilis (visszaalakíthatatlan), ilyenek a
páfrányok, és a virágos növények többsége.
Poliploidia (ógörög):
A kromoszóma vagy a kromoszómaszerelvény számában mutatkozó változásoknak a genom („genetikai
anyag”) mutációnak az az esete, amikor a sejt, a szövet
vagy szervezet kromoszómaszáma a kromoszóma alapszámnak (n) egészszámú többszöröse, és a sejtmag DNS
tartalma a kromoszómaszám többszöröződésének a
mértékével arányosan nagyobb, mint a kiinduló diploid
(a testi sejtekre jellemző kromoszóma szám) vagy haploid (a testi sejtek kromoszómaszámának a fele, amely az
ivarsejtekre jellemző) sejtmagokban. A poliploid sorok
gyakoriak általában például növényrendszertani egységen belül, és sokszor alig választhatók el egymástól
alaktanilag. Néhány látható jellegváltozás viszont jellemzőjük: 1. a testi és virágporsejtek megnagyobbodnak
(a szervek nem feltétlenül),
2. a levelek és virágok megnagyobbodnak,
3. növekedésük lassúbb lehet,
4. a termékenységük legtöbbször csökken.
Xeromorf jelleg (ógörög-latin):
A szárazságtűrő növények (és állatok) felépítésbeli,
élettani, életmenet stb. jellegei, amelyekkel a vízhiányos
körülményekben teljes életciklust (vagy legalább túlélést) mutatnak. Például párologtatást csökkentő felületek, (amelyek kicsik, bőrneműek, összesodródottak,
vastag bőrszövetűek, besűlyedt légzőnyílásúak), fejlett
szilárdító szövetek, víztároló szövetek jellemzik. Hasonló felépítés egyéb ökológiai hatásokra is kialakulhat
az evolúcióban (pl. szél, a talaj tápanyagszegénysége, felhalmozódott elemek vagy vegyületek hatása, sós talajok
stb.). A hagyományos csoportosítást élettani-ökológiai
alapon felosztották a xerofitákon belül: 1. Szukkulensek:
nagy hőtűrésű, sekély gyökérzetű, víztároló szövetekkel
rendelkező, kis szívóerejű növények,
2. Euxerofiták: mély- és dúsgyökérzetű, erősen párologtató, nagy hőtűrésű és szívóerejű növények,
3. Hemixerofiták: ezekre jellemző az előző típus tulajdonsága, de kicsi a szívóerejük, hőtűrésük kisebb,
4. Poikiloxerofiták: A teljes kiszáradást elviselő, poikilohidratúrás növények. (a Blossfeldia ide és a szukkulensekhez is tartozik!)
Papp László
Debrecen
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