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Bemutatkozik egyesületünk új elnöke: Gedeon Tamás
Kora gyermekkorom óta különleges élményt
jelentett a természet, lenyűgöztek a növények, és
az állatok. 15 évesen már behatóan érdeklődtem a
növények iránt, és hamar
rátaláltam a kaktuszokra,
mint a számomra a legkedvesebb
növényekre.
Ekkor kezdtem belemélyedni a szakirodalmak
világába. Népművelő csa
ládból származom. Főleg
turizmussal, idegenforGedeon Tamás
galommal, vendéglátással
foglalkozom, emellett az informatikában, és webmarketing területeken van jártasságom. Szeretek
csapatban dolgozni, szeretek szervezni, szeretem
a kreatív munkát.
2006. Június 24.-én a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének közgyűlésén abban
a megtiszteltetésben volt részem, hogy a tagság
egy év időtartamra elnökének választott. Az előzőekben is igyekeztem az egyesület munkáját segíteni és örülök, hogy ezután is ily módon hozzá
tudok járulni ahhoz a tevékenységhez, amely az
MPKE sikeres működéséhez szükséges.

Rácz László és Kiss László továbbra is segítik
az egyesület tevékenységét.
A fentiekben említett kedves barátaimnak,
illetve országszerte még sok gyűjtőtársnak, akik
segítik az egyesület munkáját, szívből köszönöm
áldozatos munkájukat és azt a nem kevés időt,
melyet szeretteiktől, saját növényeiktől vonnak el
e nemes célok eléréséhez.
Köszönetet mondok Papp Lászlónak, aki továbbra is segítséget nyújt egyesületi ügyekben,
tudományos téren, és Molnár Imrének aki meg
gyengült egészségi állapota ellenére teljes aktivitással vesz részt céljaink eléréséhez szükséges
teendőkben.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a következő pár sor – mindenki előtt – csak neki szóljon.
Kedves Imre!
Isten éltessen! Köszöntünk téged 70. születésnapod alkalmából! Köszönjük lelkesedésed, kitartásod,
és bízunk benne, hogy jó kedvvel még sokáig üdvözölhetünk körünkben!
Kívánom neked, hogy sok közös sikert ünnepelhessünk együtt!

Örömmel vállalkoztam ezekre a feladatokA vezetőség a következő felállásban folytatja ra, mert Magyarország kaktuszos életében egy
újfajta felfogást tapasztaltam, aminek a legfőbb
munkáját:
lényege az összefogás. Mind az egyesületek, mind
Elnök:
Gedeon Tamás
a csoportok részéről. A mai napig tudom és valTiszteletbeli elnök:
Papp László
lom, hogy a csapatmunkának párja nincsen, és
Titkár:
Szászi Róbert
gondolom azzal a véleménnyel sem vagyok egyeGazdasági ügyvivő: Tóth Norbert
dül, hogy a kollektív tudást kell előtérbe helyezni,
Magfelelős:
Fodor Irén
mert a legszebb sikereket így lehet elérni. Mi sem
Internetfelelős:
Kádár I. Csaba
tükrözi ezt jobban, mint az egyre növekvő külA Debreceni Pozsgástár folyóirat
földi kapcsolatok száma, az iskolaprogram gyors
szerkesztőbizottsága:
terjedése, az országszerte megrendezett, egyre
Főszerkesztő:
Ficzere Miklós
magasabb színvonalú kiállítások – amelyek látoSzerkesztőbizottság: Dr.Buglyó Péter
gatók sokaságával ismertetik meg eme rejtélyekMolnár Imre
kel teli világ érdekességeit, titkait , valamint más
Morvay István
és más szakterületeken jártas gyűjtőtársunk által
Papp László
írt szakkönyvek, folyóiratok, cikkek sokasága.
Tóth Norbert
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Bízom benne, hogy ez a lendület sokáig erős
marad, és minden olyan tényezőt ami megtörhetné
ezt a lendületet, összefogással le tudjuk győzni!
Ebben a felállásban, azt gondolom új szemlélettel, korunk elvárásainak megfelelve tartalmas
munkát tudunk folytatni mert„ a múlt megismerésén alapul a jelen, formálódik a jövő”
A közgyűlésen meghatároztuk konkrét terveinket, melyek közül a következő témákban sikerült eddig előre lépnünk:
– A Debreceni Pozsgástár megjelenéséhez
szükséges munkálatokat átszerveztük, hogy színvonalát megtartva időben megjelenhessen.
– A vezetőség között igyekeztünk olyan kommunikációs megoldásokat beiktatni, hogy segítségével az egyesület minden szegmensére rálátásunk legyen, és hatékonyan össze tudjuk fogni.
– Folyamatosan újuló honlapunkat a kedves

látogatók hamarosn a következő címen érhetik el:
www.pozsgasgyujtok.hu
– Aktívan szeretnénk együttműködni a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületével, és
az országban működő klubokkal, csoportokkal
közös céljaink eléréséhez.
Kedves Olvasó!
Az Ön véleménye is számít! Kérném, hogy észrevételét, véleményét, javaslatát egyesületünkkel, tevékenységeinkkel kapcsolatban írja meg nekem levélben, vagy e-mailben. Valósítsuk meg együtt céljainkat, hogy együtt emelhessük fel sikereink koronáját!
Postacímem: 6078 Jakabszállás, II. kerület 150.
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Üdvözlettel:
Gedeon Tamás

Magakció 2007
Kedves gyűjtőtársunk!

Theleocactus lausseri

Fotó: Papp László

Egyesületünk 2007-ben is meghirdeti a magakciót. Felhívással fordulunk mindazon gyűjtőtársakhoz, akiknek módja és lehetősége van saját termésű
és szaporítású fajazonos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel) hozzájárulni a magakció sikeréhez, 2006 november 30-áig
kérjük küldjék elegyesületünk részére a felkínált
adományuk listáját, hogy a lista a Debreceni Pozsgástár 2006 évi 4. számával együtt és a honlapunkon
is megjelenhessen.
A listában kérjük megadni a nemzetség- és fajnevet (amennyiben az ismert, a gyűjtőszámot vagy
élőhelyet), a magadomány nagyságát (pl. 200 szem),
valamint a virágzás évét.
Felajánlását az alábbi címek valamelyikére juttahatja el:
Molnár Imre
4032 Debrecen, Poroszlay út 38. II/5.
Fodor Irén
Orosháza, Vásárhelyi út 50.
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Útibeszámoló

„Kaktusz-Odüsszeia” La Paz-tól Santiago de Chiléig I.
(Bolívia – Argentina – Chile)
Zusammenfassung: Dr. Gellén János und seine Partners haben die interessantesten Kakteenfundorte von Bolívia, Peru und
Chille aufgesucht, indem sie 7000 km zurückgelegt haben.
Abstract: Physician János Gellén and his fellows visited the most interesting habitats of cacti in Bolivia, Peru and Chile
travelling 7000 km.

Alig néhány év telt el azóta, hogy közelebbről érdeklődöm a pozsgás növények, köztük a
kaktuszok iránt. Sajnos még csak néhány éve ismerkedem velük, de máris sok örömöt okoztak!
Korábban jártam már Dél-Afrikában, és némi
ízelítőt kaptam a xerofita* növények gazdag sokféleségéből, különös élőhelyi sajátosságaiból.
Hogy utunk ez alkalommal, feleségemmel, miért
Dél-Amerikába vezetett? Ezen a földrészen még
sohasem jártunk, annál többet olvastunk, hallottunk róla. Ez hát az egyik magyarázat. A másik
vonzerő, az eddig csak könyvekben és gyűjteményekben látott dél-amerikai kaktuszok szépsége,
sokfélesége volt.
Az utazás nehezen jött össze! Némi keresés
után, a világhálón találtunk egy angol származású, Bolíviában élő és spanyolul jól beszélő kaktuszos szakembert, aki egyúttal helyi ismeretekkel
is rendelkezett. A neve Brian Bates, akit mindenki jól ismerhet, mivel nevéhez igen sok gyűjtőszámos mag és növény begyűjtése kapcsolódik. Vele
bonyolítottuk le a csaknem 7000 km-es utazást a
bolíviai La Pazból, Észak-Argentinán át, Santiago
de Chileig.
1. nap 2004. 10. 23. (szombat)
Utazás La Pazból Oruróba
Eseménytelen - közel 20 órás - utazás után,
párizsi és Sao Paulo-i átszállás közbeiktatásával,
kora délután, úgy 2 óra körül érkezünk La Pazba.
Már a repülőgépről látjuk a hatalmas, havas hegyeket, közülük is kiemelkedik az Illimani csúcsa,
közel 6500 méteres (6322) magasságával, s a távolból megcsillan a Titicaca tó víztükre is.

BB. vár bennünket a repülőtéren, lezser öltözetben, napégette, cserzett bőrrel, kedvesen, de
tartózkodóan. Szívósnak látszó, sovány testalkatú ember. Hidegkék, mélyen ülő szemében az elhivatottak elszánt tüze lobog. Látszik, hogy a kaktuszok „megszállottja”, elkötelezett tudósa lehet.
A repülőtér nem nagy, és épületei némi vidékies hangulatot sugallnak.
Meleg van! Erősen tűz a nap, s ne feledjük,
hogy a légikikötő 4018 m magas fennsíkon, az
Altiplano északi régiójában terül el. Egyébként,
utunk bolíviai és részben argentinai szakaszának
egy része is a 2500–4000 m magasságban elterülő
Altiplanon vezet keresztül.

Amit tudnunk kell az
Altiplanoról
Az Andok két, egymással párhuzamos hegyvonulatot alkotva húzódnak északról dél felé a
dél-amerikai kontinens nyugati peremén. Ezek a
hegyvonulatok a Keleti- és a Nyugati-Kordillerák.
A Nyugati-Kordillerák a perui és a chilei határ
mentén futnak, míg a keleti hegyláncolat szélesen
és magasra tornyosulva nyújtózkodik Bolívián át,
Perutól Argentináig. A két hegyvonulat között
fekszik az Altiplano (vagy Bolíviai felföld, avagy
Peru-Bolíviai magasföld) egy 805 km hosszúságú
és 129 km szélességű fennsík, amelynek magassága 2500–4000 m között változik.
A Nyugati-Kordillerák alvó vulkánok és – kénes
gázokat kibocsátó – utóvulkanikus kúpok láncolatából állanak, tehát a hegység erupciós* eredetű.
Magassága északon átlagosan 4000 méter, délen
valamivel alacsonyabb. Bár az évi csapadékmen�-
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4. kép Úton a Rebutia steinmannii, Austrocylindropuntia verschaffeltii és Neowerdermannia
vorwerkii élőhelye felé
Fotó: Dr. Gellén János

5. kép Austrocylindropuntia verschaffeltii

Fotó: Dr. Gellén János
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nyiség mindenütt kevés, északon kissé magasabb,
és ennek megfelelően a növényzet lombhullató és
örökzöld cserjékből álló, bozótos jellegű. A déli területeken csapadék gyakorlatilag nem hullik, így a vidéket többnyire terméketlen, kopár sziklák borítják.
A Kordillerák nyugati régiója ritkán lakott terület,
nagyobb része teljesen lakatlan.
A geológiailag ősibb eredetű, gránithegyek
vonulataiból állanak a 4200–4400 m magasságú
Keleti-Kordillerák, amelyek a Titicaca-tó északi
részétől egészen Észak-Argentináig húzódnak.
Az Altiplano a nyugati oldalon négy nagyobb
medencéből áll, a keleti része inkább sík vidék.
Az egész Altiplano valamikor hatalmas, mély hasadék volt a két óriási hegyvonulat között, amelyet fokozatosan töltött fel a hegyekből származó
hordalék. A gyakoribb csapadék északon több törmeléket szállított a medencébe, mint a jóval kevesebb eső délen. Ez a magyarázata annak, hogy az
Altiplano északról déli irányba lejt. Az Altiplano
északi részén, La Paz közelében található, 3810
méteres tengerszint feletti magasságban, a több
mint 9000 km2 kiterjedésű és helyenként a 370 m
mélységet is elérő Titicaca-tó. A vidéken néhány
sóval borított medence, az egykori tavak kiszáradt maradványa. A legnagyobb közülük a 9000
km2 területű Uyuni sómező.
Az Altiplano éghajlatát erős, hideg szelek uralják. Klímája igen szélsőséges, száraz és hűvös. A
nappali és az éjszakai hőmérséklet között akár 15–
20 oC eltérés is lehet. Nyáron, az erős napsütés következtében, a nappali hőmérséklet a 27 oC-t is elérheti, míg a hajnali akár fagypontig is süllyedhet.
Érkezésünk után néhány fotót készítek a
repülőtérről és egy kecsua indián esküvőről. Sikerül megörökítenünk néhány népviseletbe öltözött asszonyt, akik kis keménykalapot és viszonylag rövid, térdig alig érő, színes, ráncos szoknyát
viselnek, körben derékpárnával.
Erzsike a feleségem (E.) – valószínűleg a nagy
magasság, a tűző nap és a hosszú utazás fáradalmai miatt – kicsit szédül, de más baj nincs.
Bepakolunk a porlepte, robusztus Nissan
terepjáróba és elindulunk a nagy kalandra! Átutazunk El Altón, majd a néhány km-rel távolabb
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fekvő fővároson, La Pazon is. Első benyomásaink – legalábbis – vegyesek. Az utcák porosak,
az épületek többnyire szegényesek, jellegtelenek.
Mindenütt hihetetlen szegénység nyomai fedezhetők fel.
Oruro felé utazunk a jó minőségű, pánamerikai országúton (Panamericana–Panam). Útközben elhanyagolt települések láthatók, vályogházakkal, a házak előtt üldögélő, többnyire indián
származású felnőttekkel és a porban játszadozó
gyerekekkel. Por és szemét, üres üvegek, műanyagzacskók mindenütt. Az emberek nem sietnek, kimért, lassú tempóval dolgoznak és… gyalogolnak, gyalogolnak lassan, kitartóan valahonnan… valahová… A környéken sehol egy fa. Kopár
dombok, hegyek emelkednek a fennsík szélén. A
táj, első pillanatra, sokszor Észak-Skócia fátlan
vidékeire emlékeztet.
Oruro előtt, mintegy 65 km-re, letérünk az
aszfaltos főútról. Poros, köves mellékutakon, kb.
3–4 km után érjük el, műholdas helymeghatározó
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(GPS) segítségével, az első kaktuszos helyet.

1. élőhely BO/Oruro/T. Barron/
Eucaliptus 3880 m
Köves hegyoldal, száraz fűcsomók, kis, szúrós cserjék jellemzik az élőhelyet. Bár a nap lemenőben és a hegyoldal árnyékban van, mégis készítek néhány digitális fotót az élőhelyről és az első
kaktuszokról, meg egy, a környéken lakó indiánról, Joaquin Cabezas-ról.
Ezen az élőhelyen a következő kaktuszokat
találtuk:
Rebutia steinmannii
Austrocylindropuntia verschaffeltii
Neowerdermannia vorwerkii
Az út további szakaszán lámákat és vikunyákat is sikerült lencsevégre kapnunk .
Erősen esteledik, amikor Oruroba érünk.
Oruro nagyobb, állítólag 400 000 lakosú város.
Szállásunk – a körülményekhez képest – jónak
mondható, van melegvizes tusoló és elfogadható

6. kép Neowerdermannia vorwerkii-csoport a virágzási időszak kezdetén

Fotó: Dr. Gellén János

Debreceni Pozsgástár 2006/3.

132
a toalett is. Ára, európai szemmel nézve olcsó, fejenként mintegy 10 amerikai dollár (kb. 1900 Ft).
Takaros, kis vendéglőben vacsorázunk kitűnő báránysültet rizzsel és hozzá hideg sört. Fejenként itt is 10 dollárt fizetünk. Úgy látszik, errefelé
minden 10 dollárba kerül! A mintegy 20 órás repü
lőút és a 7 órás időeltolódás miatt, no meg a 200
km-es autózás után, hullafáradtan esünk ágyba.
2. nap 2004. 10. 24. (vasárnap) útirányunk:
–Totora
Már reggel fél 7-kor úton vagyunk! Még érezzük az időeltolódás hatásait és a közel 4000 mes magasság okozta nehézségeket, de egyébként
minden a tervek szerint halad. Tegnap a digitális kamerát használtam, ma a hagyományossal is
fényképezek.
Úton Cochabambába, egy kis falusi étkezdében reggelizünk kávét, tojásos meleg-szendviccsel. Az ízek jók, de a körülmények… hát legalábbis szerények. Az üzletet egy fiatal házaspár
vezeti, akik néhány gyermekükkel az épület hátsó
részét lakják. A konyhának nevezhető helyiségbe,
valószínűleg szerencsénkre, nem látunk be! Itt
derül ki, hogy BB. a kaktuszokon kívül a falinaptárakat is gyűjti, de csak azokat, amelyeken szép,
alig öltözött nők láthatók! Ezeket „elkunyerálja”
a tulajtól, ráírja a dátumot és a származás helyét.
Barátaival cserélgeti a plakátokat.
Még legalább 160 km-nyire vagyunk Cochabambától, amikor végre megint látunk kaktuszokat. Közben lámákkal és furcsa épületekkel találkozunk (1–2. kép) .

A látott érdekesebb növények:
Tillandsiák
Echinopsis cochabambensis
Puya sp. (Bromeliaceae)
Corryocactus melanotrichus
Cleistocactus buchtienii
Austrocylindropuntia vestita
Hyppeastrum cybister
Közben, egy útmenti étkezdében, sült halat
eszünk tésztával és persze, a hideg sör sem marad
el. A hal jó ízű. Vasárnap lévén, elég sokan ebédelnek családostul az étkezdében. A sült halat
és a tésztát – egy fehér abrosszal és egy szőttes
takaróval lefedett – nagy, lavórszerű edényből
osztogatják.
A pincérek színes népviseletbe öltözve szolgálják ki a vendégeket. A nők haja szép, ébenfekete, amelyet általában két hosszú copfba fonva viselik, a varkocsok végét színes fonallal kötve ös�sze. Feltűnően kevés ősz hajú embert lehet látni!
Egy másik, útmenti vendéglő előtt hatalmas
kaktusz díszlik. BB. megáll, kikönyörög egy dara-

2. élőhely BO/Cbba/Tapacari/
De Bombeo 3810 m
Itt Rebutia steinbachii subsp. verticillacantha
szép példányait találtuk

3. élőhely BO/Cbba/Punata/
Cbba-St Cruz 50 km La Villa 2900 m
Csodálatos kaktuszos hely! Virágzó kaktuszokat is látunk! Egyesekhez csak BB. és egy kötél
segítségével tudok leereszkedni a meredek hegy- 7. kép Rebutia steinbachii subsp. steinbachii a
oldalon, egy-két fotó kedvéért.
hatos számú élőhelyen Fotó: Dr. Gellén János
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bot belőle, hatalmas machetájával gondosan levág
egy szártagot és fölteszi a tetőcsomagtartóra. Valószínűleg otthoni kertjébe szánja.
Délután átutazunk Cochabambán. A városnak, amely a Keleti-Kordillerák hegyláncai között
fekszik, mintegy félmilliónyi lakosa van és nagy
kulturális központ, élénk forgalommal. Környéke
az ország éléskamrája. Estefelé Totorához közeledünk, de közben még néhány érdekes megálló színesíti utunkat, amelyek az alábbiak:

4. élőhely BO/Cbba/Arani/
Vacas-HuasI 3600 m
Echinopsis cinnabarinát találunk, cristata formát is. 8. kép Echinopsis maximiliana

Fotó: Dr. Gellén János

5. élőhely BO/Cbba/Arani/
Cbba-Sta-Cruz országút 67 km 3540 m

Rebutia steinbachii subsp. steinbachii

6. élőhely BO/Cbba/Arani/Torolapa
3650 m
Rebutia steinbachii subsp. steinbachii

7. élőhely BO/Cbba/Tiraque/Cayarani
3650 m
Rebutia steinbachii subsp. steinbachii
Echinopsis maximiliana
Cumulopuntia rossiana

8. élőhely BO/Cbba/Carrasco/Monte
Puncu/Rancho Zapato 3180 m

9. kép Cumulopuntia rossiana

Fotó: Dr. Gellén János

Az egyik folyóvölgyben, szigetszerűen emelkedik ki egy nagy sziklatömb (CD 1361 - élőhely).
Oldala meredek, rajta néhány virágzó kaktusszal.
A „sziget” kis vízfolyáson keresztül közelíthető meg (E. persze, ha már egyszer bele lehet
csúszni a vízbe, „egy kicsit” bele is csúszik! Szerencsére nagyobb baj nem történik).
Rebutia steinbachii subsp. tiraquensis (3. kép)
szép példányaira bukkantunk.

9. élőhely BO/Cbba/Carrasco/Monte
Puncu/Lopez Mendoza 3000 m
Késő délután van, közben beborul az ég és 10. kép Rebutia steinbachii subsp. tiraquensis a
Fotó: Dr. Gellén János
esni kezd az eső. Az út mentén, egy hatalmas szik- 9. élőhelyen
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latömb tetején, teljes virágpompájában láthattuk
a Rebutia steinbachii subsp. tiraquensist.
Erősen esteledik, amikor Totoraba érünk.
Rendetlen, piszkos település. A „szép” szállodája
– egy minapi földrengés alkalmával – erősen megrongálódott. Az egyetlen „működő” hotel, számunkra egyszerűen kétségbeejtő! Ettől függetlenül, a helybeliek láthatóan elégedett emberek!
Amíg a rozsdás vaságyak ágyneműjét áthúzzák
és a szobát felmossák, mi egy közeli vendéglőben
„Pollo con arroz”-t (sült csirkét rizzsel) eszünk, s
némi sörrel enyhítjük a töménytelen mennyiségű
rizs okozta fullasztó érzést.
Az emberek kedvesek, barátságosak! Este az
utcán sokan sétálgatnak. A fiatalok egy része jól
öltözött, az idősebbek – hagyományos viseletükben – a házak előtt üldögélnek, beszélgetnek, mások valamilyen járműre várakoznak, láthatóan
türelmesen, nem sietősen. Az asszonyok ölében,
hátán és persze körülöttük is gyermekek láthatók, szép számban.
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A „szörnyű” fürdőszobában gyors mosakodás! Meglepő, hogy – a mindenütt jelenlévő kosz
ellenére – a zuhanyból melegvíz folyik! A tusoló
egyébként nem veszélytelen. Az elektromos fűtőtest, amelyhez két szál lebegő, szigetelőszalagos
dróton keresztül jut el az áram, közvetlenül a zuhanyrózsát veszi körül.
A biztonság kedvéért az ajtót bőröndjeinkkel „eltorlaszoljuk”, majd, a bizonytalan állapotú
ágyneműre való tekintettel, este úgy 9 óra tájban,
saját hálózsákjainkba bújunk és alszunk reggelig.
3. nap 2004. 10. 25. (hétfő)
elindulunk Totoraból Sucreba
Ma este, előreláthatólag, már Sucreban le
szünk! A tegnapi nap felejthetetlen kaktuszélményt nyújtott! Újra meg újra szóba kerül a La Villa-környéki csodálatos vidék, a sokféle növénnyel.
A városka korán ébred. A nők takarítják
a poros utcákat, a férfiak autók körül beszélgetnek, ismét mások a hátukra kötött, nehéz

11. kép Gymnocalycium pflanzii subsp. pflanzii Parodia ocampoikkal 

Fotó: Dr. Gellén János
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csomagukkal indulnak valahová, vagy jól megrakott szamarukat vezetik. Totorából korán indulunk. Indulás előtt néhány „emlékfotó” szállodánkról és utcájáról.Őszintén szólva, a reggelihez nincs nagy kedvünk, s az evést későbbre
halasztjuk. Fél 7-kor a nap már melegen süt és a
kerék is forog… Nemsokára megérkezünk következő megállónkhoz:

10. élőhely BO/Cbba/Mizque/
Totora-Julpe 10 km 2595 m
A terep a környezetéből enyhén kiemelkedik,
sziklás, mérsékelten lejt, kisebb-nagyobb sziklapárkányokkal tarkított. A legtöbb növényt e sziklapárkányok közelében találjuk, mint a Rebutia
steinbachii subsp. tiraquensis egyedeit.

11., 11/a és 11/b élőhelyek BO/Cbba/
Mizque/Totora-Julpe 11,5-19,5 km,
a MIZQUE felé vezető úton
és Mizque közelében (2595–2600 m)
Cereus sp.?
Tillandsiák
Echinopsis huotii
Harrisia tetracantha
Neoraimondia herzogiana
A Neoraimondia herzogiana a legnagyobb termetű dél-amerikai kaktuszok közé tartozik. Lenyűgöző mérete, hatalmas virága és termése nagy
hatást gyakorol szemlélőjére! Gyümölcse – sok
más kaktuszéhoz hasonlóan – ehető.
A szép úton, hamarosan Mizque-be érkezünk. Mizque tiszta, rendezett hely. A piac mozgalmas, gyümölcsöt, zöldséget, műanyag kannát
és minden egyebet árulnak. A piacon „lacikonyhák” közelében, fedett helyen asztalok és padok
találhatók. Itt végre reggelizünk. Kávét, sajttal
töltött sült „táskát” és őszibarackot eszünk. Kellemes arcú, tiszta, indián asszony készíti reggelinket. Az étkező-boxokban különböző ételeket
szolgálnak fel. Van aki levest, mások sültet vagy
más egyebet fogyasztanak. Itt, a piacon, láthatóan sokan étkeznek.
BB. legalább 10 db, egyenként 20 literes műanyagkannát és némi őszibarackot vásárol. A kan-

12. kép Parodia ocampoi Fotó: Dr. Gellén János

nába majd benzin kerül, mert itt, Bolíviában az
üzemanyag olcsóbb, mint Argentinában.

12. élőhely Mizquenél,
kis kitérő a főútról
Következő megállónk növényei:
Quiabentia verticillata
Opuntia sulphurea
Cleistocactus parviflorus
A Quiabentia érdekes, fához, olykor bokorhoz hasonlatos, 2–15 m magasra megnövő kaktuszféleség. Levele ovális vagy lándzsaszerű,
virága halványvörös. Kevés, 6–7 cm hosszúságú
tövise van.

13. élőhely BO/Cbba/Campero/
Aiquile-Santiago 3–4 km-re
Aiquilétől az út mellett 2450 m
Rebutia mentosákat találtunk. Kanyargós,
keskeny utakon, olykor „idegtépő” helyeken autózunk! Közben néhány utasunk is akad, néhány
fiatal indianos, akik felkéredzkednek a tetőcso-
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magtartóra és egy darabig velünk tartanak. Az
egyik „élőhelyen” indián gyerekekkel is találkozunk Némi pénzecskéért fényképezni is hagyják
magukat.
Az útat kisebb-nagyobb árkok szabdalják, és
az egyikbe – kis híján – beleborulunk! Ez eddig a
legveszélyesebb közlekedési helyzetünk!

dés”, ezért E. az autónál marad és közben figyeli, amint egy anya a gyermekével hazafelé
terelgeti kecskéit a meredek sziklákon. A vonuló kecskék nyomán, kisebb-nagyobb szikladarabok hullanak az útra, de szerencsére gyér
a forgalom!
Az állatokat többnyire nők őrzik, némelyikük közben kötöget vagy varr valamit. A földeken
14. élőhely BO/Cbba/Campero/
az asszonyok gyakran kendőbe kötött kisgyerAiquile 2 km Santiago 2625 m
meküket a hátukon cipelik. A férj faekével szánt
(XXI. század!), az asszony vezeti az eke elé fogott
Rebutia mentosa
tehenet.
Echinopsis huotii
Sucre előtt, útépítés miatt, kerülőre kényszeEchinopsis obrepanda subsp. calorubra
Aiquile rendezett, feltűnően tiszta városka. rülünk. Az út, a magas hegyek között gyönyörű,
Az utcák szélesek, az utak mentén szép leanderek de egyszersmind félelmetes is. Közben fogytán a
benzinünk, s csak nagy nehezen találunk egy bolláthatók. Bolívia az ellentétek országa!
tot, ahol még késő este is árulnak üzemanyagot.
15. élőhely BO/Cbba/Campero/
Sötétben érkezünk a kivilágított Sucréba. A szál2450 m
lodában gyors mosdás után, a közeli vendéglőbe
megyünk, ahol jóízű marhasült a menü. A szálloRebutia mentosa
da jellegzetes, helyi stílusban épült, zárt udvarral
16. élőhely BO/Cbba/Campero/Aiquile/
Szobánk tiszta, jó fürdési és mosási lehetőséggel.

Agua Negra 2491 m

Echinopsis cinnabarina

17. élőhely BO/Cbba/Campero/Aiquile (a
falu széle) 2350 m
Rebutia mentosa

17/a élőhely Chingur 2000 m
Neoraimondia herzogiana
Itt e gyönyörű kaktusz termését meg is kóstoljuk. Gyümölcse nagyon finom.

17/b élőhely Mataral
Neoraimondia herzogiana-erdőt találunk egy
domboldalon

18. élőhely Puente Arce,
a híd közelében 1700 m
Az út melletti, meredek sziklafalon (sajnos
árnyékban) csodálatos Parodia ocampoi-közösség
és hatalmas Gymnocalycium pflanzii subsp. pflanziik láthatók, valamint Parodia ocampoi.
A sziklafalon nem egyszerű a „közleke-

4. nap 2004. 10. 26. (kedd) Sucre, 3000 m
Sucre – a korábbi főváros – egyike Bolívia
négy „magasvölgyi” (La Paz, Oruro, Cochabamba,
Sucre), nagy városának és 2790 m-es magasságban terül el. Nagyon kedvező az éghajlata, jól elviselhető európaiak számára is. Lakóinak száma
150 000. Kulturális és egyetemi központ.
Ma 9 órakor találkozunk BB.-vel. Sétálunk
a belvárosban. A város kellemes, sok, koloniális
stílusban épült házat lehet látni. Az üzletek általában rendezettek. Filmet, képeslapot vásárolunk, majd a színes forgatagú vásárcsarnokban reggelizünk: kávét, kakaót, sajttal töltött,
friss süteménnyel. A piac itt is nagy, bazárszerű fedett épületben van. Szinte minden kapható: sokféle fűszer és mag, a gyümölcsök bőséges választéka, s még sok minden más is. Itt
is többféle ételt lehet kapni. Az emberek már
a reggeli időszakban is levest, sülteket és más
egyebeket fogyasztanak. Felvételeket készítek
a szállodáról, a piacról, az 1624-ben (!) alapí
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13. kép A három országon átívelő útvonal

tott helyi egyetem utcájáról. A tágas főtéren,
templomon kívül, látható a parlament épülete is. A téren pálmafák és valamilyen politikai
felvonulás, kiabáló emberekkel, zászlókkal,
időnként egy rezesbanda zenéjével. A felvonulók színes ruhákban, szoknyákban, blúzokban
masíroznak, a nők egy része kiskarimájú, pörge kalapot (kecsua indiánok), mások széleskarimájú fejfedőt (ajmara indiánok) viselnek.
A város házai általában jól néznek ki, belső
udvaraikon kis kertek láthatók fákkal, virágokkal. A utcán több helyütt látunk kis asztalon,
írógéppel dolgozó embereket, akik űrlapok kitöltésével, hivatalos iratok megírásával foglalkoznak. Az utcákon, reggeltől estig sok árus
– „street vendor” – kínálja mindenféle portékáját: édességet, cipőfűzőt, italokat, saját készítésű süteményeiket és minden egyebet! A délelőtti
sétát egy főtéri sörözőben fejezzük be. Másnap
ugyanitt szándékozunk majd reggelizni. A délutánt a Sucre környéki kaktuszos élőhelyek látogatásával töltjük.

Forrás: Google maps

19. élőhely BO/Ch’saca/Oropeza/Sucre/
Los Alamos (Sucre É 5–7 km) 3000 m
Echinopsis sp.
Rebutia canigueralii

20. élőhely BO/Ch’saca/Oropeza/
Barranaca-hágó 3090 m (az előző megállótól néhány kilométernyire)
Rebutia canigueralii
Agave americana

21. élőhely BO/Ch’saca/Oropeza/
Los Alamos 2950 m
Változatos terep meredek, sziklás dombokkal. Egyik-másik hegyre nem akarok felmászni, mert azok számomra aligha járhatók
(BB. az életveszélyes helyekre is felmegy, néha
- szerintem - óvatlanul! Eddig még nem pot�tyant le!)
Austrocylindropuntia vestita
Echinopsis sucrensis
Rebutia canigueralii
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Kora délután rövid látogatást teszünk BB.
házában. Viszonylag új építésű, kertes ház a város szélén, a poros hegyoldalon. Nem nagy kertje
tele van kaktuszokkal és egyéb pozsgásokkal. A
háznál legalább 13 kutya él, köztük egy pointer is
(valóságos „kutyamenhely”), ennek megfelelően
mindenütt kutyapiszok! A család másik otthona
a belvárosban van, ahol felesége és a 3 gyermek
lakik. A nagyobb lány éppen előttünk érkezik
meg az iskolából, hogy megetesse a kutyákat.
Telefon, számítógép működik, így innen telefonálhatunk Magyarországra is. Egyébként, Bolíviában szinte mindegyik kis faluból lehet külföldre
telefonálni.

22. élőhely BO/Ch’saca/Oropeza/Sucre,
a város széle, „Gasoline Los Niňos”
benzinkút mellett 3000 m
Echinopsis (Lobivia) cinnabarina
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A híres, Sucre környéki élőhelyek egyikén állunk. A gyönyörű Echinopsis cinnabarinák még nem
virágoznak, az élőhely viszont szörnyű állapotban
van! A hatalmas, szép számban előforduló kaktuszok – köztük cristata formák – élőhelyét, kiásott
házalapok árkai szabdalják. Valószínűleg új lakótelep épül. Műanyagzacskók százait sodorja a szél.
Mindenütt szemét! Elszomorító a látvány!
Este a gyermekekkel (9, 11, 15 évesek, lányfiú-lány) együtt vacsorázunk. A gyermekek szépek, kedvesek, de angolul nem beszélnek. BB.
felesége nem jött el. Átadjuk az angol nyelvű,
Magyarországról szóló könyvet és egy spanyol
nyelvű Gundel-szakácskönyvet is. Az étlapról
„Picante mixto”-t választunk: sült-főtt marhanyelv és csirkehús, hagymás szaftban, tésztával, burgonyával. Már jobbat is ettünk!
Dr. Gellén János
Szeged

Hírfeladás SMS-ben is!

Országos dísznövény és kaktuszélet – a híroldal
Az Országos Kaktuszélet a www.kaktuszbarat.eu honlapon működő információs híroldal.
Ezzel az oldallal szeretnénk fokozni a csoportok,
klubok, egyesületek közötti információcserét.
Programunkhoz eddig 11 csoport, klub és 3 egyesület csatlakozott.
A hír feladása kétféleképpen történhet:
1. A www.kaktuszbarat.eu honlapon az Országos Kaktuszélet híroldalon a „hír feladása”
gombra kattintva a feladó lapot kitöltve, majd az
elküld gombra kattintva.
2. SMS-ben a 30/24-24-458-as telefonszámra elküldve
Kaktuszos, pozsgás, dísznövényes hír, kiállítások, események, érdekességek, növénytartásban szerzett tapasztalatok stb… témákban bárki

küldhet közérdekű információkat pár mondatban
megfogalmazva.
Hazánkban és szomszédos országokban évről évre egyre több a színvonalas kaktuszokról
és egyéb pozsgásokról szóló esemény kerül megrendezésre. Kiállítások, előadások, élénkülő klubélet és csoport, egyesület működik egyre színesebb programokkal, ezeket szeretnénk az érdeklődők számára könnyen elérhetővé tenni!
Közérdekű, közhasznú hírt bármikor szeretettel várunk, és igyekezünk mihamarabb közrebocsátani. Amennyiben tud, kérjük Ön is csatlakozzon ehhez az új kezdeményezéshez!
Köszönjük közreműködését!
Az Országos Kaktuszélet szerkesztősége
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„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Mammillaria lindsayi R. T. Craig 1940
Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit bes-

timmter 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.

Több mint tíz éve, hogy orosházi gyűjtőtársaimmal meglátogattuk Békéscsabán Bujdosó Imre bácsit, a viharsarki gyűjtők „korelnökét”. A beszélgetés és a gyűjtemény megtekin
tését követően vásároltam néhány növényt,
melyek szépségükkel nagyon megnyerték a
tetszésemet. Igaz ugyan, hogy név nélküliek
voltak egy „baleset” következtében, de tudván, hogy Schummel Rezső bácsitól származtak, bíztam a beazonosíthatóságukban. A fajra
vonatkozó feltevésem 3 év múlva, a virágzását
14. kép Mammillaria lindsayi virázó példányai

követően nyert igazolást: a Mammillaria lindsayi boldog birtokosa lettem. A növény szépségét
karakteres tövisezete, nyomott gömb formája
és a szokványosnak nem mondható sárgászöld, közepes nagyságú virága adja meg.
A faj elnevezését – felfedezője és leírója, Dr.
Robert Craig fogorvos, Mammillaria-specialista
által –, Dr. George Lidsayről kapta, aki botanikus
és a Kaliforniai Tudományok Akadémiájának igazgatója volt. Werner Reppenhagen Mammillariarendszerében a Mammillaria alnemzetség, GalacFotó: Kiss László
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15. kép Mammillaria lindsayi teljes virágpompában

tochylus (tejnedves) fajcsoport, Macrothele fajsorának Standleyi csoportjába tartozik. A következő
Mammillaria-fajokkal van rokonságban: M. sonorensis, standleyi, floresii, miegiana, canelensis, marksiana, craigi, tesopacensis, hertrichiana, xanthina.
Tapasztalatom szerint gyűjteményben,
üvegházban jól tartható, nálam rendszeresen
virágoznak, és hoznak termést és magot. Magvetéssel viszonylag eredményesen szaporítható, 2-3 éves korukig a magoncok meglehetősen
lassan növekednek.
Az általános öntözési és tartási szabályok
betartása mellett különösebb érzékenységet
nem mutat. Viszonylag soványnak mondható
savanyú kémhatású talajba beültetve tartom,
több mint 7 éve.
A növény Mexikó Chihuahua szövetségi államának észak-nyugati részében levő Los Malinos és Sierra Colorado vidékéről való. R. Craig
leírása szerint a típusnövény élőhelye 1200 m
magasan fekszik, ahol a félárnyékos helyeken,
sziklahasadékokban összegyűlt humuszban él,

Fotó: Kiss László

akár 1 m széles és 30 cm magas párnákat képezve.
A növény gyökérzete sűrű, sok mellék- és
hajszálgyökérből áll. A növény nyomott gömb,
vagy gömb alakú, magányos, vagy sarjadó, tejnedves. A virágzóképes egyedek átmérője 60–
100 mm, magassága 40–100 mm. Más leírás
szerint átmérője 150 mm is lehet. A hatáscsúcsa lapos, kissé besüllyedő, gyapjas és tövissel
sűrűn zárt. Szemölcsei 8–10 mm hosszúak,
alapjuknál 6–8 mm szélesek, közepesen sűrű
állásúak, erős felépítésűek, széles, kissé hasas, hordószerűek, kúposak (de lehet rombusz
alapú gúlának is nézni, legömbölyített élekkel), tetejük legömbölyített, színük szürkés,
vagy közepes zöld, fakó fényű. Az axilla fehéresen gyapjas, néhány hajszerű sörtével. Az
areolák merőlegesek a szemölcsök tengelyére,
alig bemélyedők, kissé hosszúkásak, hosszuk
2,5 mm, szélességük 1,5 mm, rövid fehéres
gyapjúval borítottak. 10–14 darab peremtövise 2–8 mm hosszú, merev sörtés, vagy vékony
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tűszerű, a felsők rövidebbek, többségükben
egyenesek, az alsók hosszabbak, lefelé íveltek,
a többi egyenes, mind sima felületű, ragyogó
fényesek, üvegfehér színűek és barna hegyűek. A középtövisek száma 2–4 darab, amelyek
5–12 mm hosszúak, tűszerűek, az alsók hos�szabbak és felfelé íveltek, a többi egyenes, felü
letük sima, színük sárgállótól (aranysárgától) a
pirosasbarnásig változhat.
A virágzás ideje az élőhelyén és a gyűjteményemben egyaránt április–május hónapokra
esik. A virágok a növény tetején koszorúban, de
nem nagy számban, inkább egyesével nyílnak,
hasas, telt tölcséres (harang) alakúak, 18–20
mm hosszúak és magasak, színük világossárga, vagy zöldessárga lehet. A magház kerekded, 4–5 mm átmérőjű, fehér színű. A virágcső
rövid, telt, zöldessárga. A külső sziromlevelek
(leplek) alakja ásószerű, apró rojtokkal pillázott, vége csavarodó, rajta egy kis tövissel, színe sárgászöld. A belső sziromlevelek keskeny
lándzsa alakúak, 8–10 mm hosszúak és 2 mm
szélesek, finoman fogazott széllel és ásószerű
csúccsal. A bibeszál halványsárga, a portokok
fölé emelkedő, a bibe 5–6 ágú, az ágak 2,5 mm
átmérőjűek, barnás-sárgák. A viszonylag kevés fehér színű porzószál a nektárkamra felett
mintegy 2 mm-re emelkedik ki a virágcsőből,
összehajlóak. A portok sárga. A termését a vi-
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rágzást követő 6. hónapban hozza ki (októberben, novemberben), mely bunkó alakú, a rajta
levő virágmaradvánnyal hossza 10–15 mm,
szélessége 8 mm, korallpiros. A magok világosbarnák, csepp vagy vese alakúak, 1 mm hos�szúak és 0,8 mm szélesek. Méréseim alapján
a magok mindössze 0,8–0,9 mm hosszúak, és
0,6–0,7 mm szélesek, formájuk, színük a már
leírtaknak megfelelő. A maghéj ráncos, a hilum
(köldök) kör vagy ovális alakú lehet világosbarna alappal. A növény önsteril, így másik magról
kelt beporzó fajtárs kell a megtermékenyüléshez és a termésképződéshez.
A fajnak egy változata ismeretes, a Mammillaria lindsayi var. cobrensis n. n., mely a Chihuahua szövetségi államban levő Barranca del
Cobre-ból származik. A test mindig egyedül
álló. Az axilla gyapjas, hajas szál nélküli, a porzószál a nektárkamra felett 5 mm-rel emelkedik ki a virágcsőből.
Kiss László
Orosháza
Irodalom:
Haage, W., 1983: Kakteen von A bis Z (2. kiadás) Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul
Reppenhagen, W.:, 1991–92 Die gattung
Mammillaria
Hils, M., 2003: Die Sierra Tarahumare ihre
Mammillarien. KuaS 2003/12.

16. kép Mammillaria lindsayi a virágzás kezde- 17. kép Mammillaria lindsayi érlelődő temésekFotó: Kiss László
tén
Fotó: Kiss László kel
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Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága
az 1933–1936 években, VI.

A korszerű otthon élő dísze

Zusammenfassung: Fegyverneki Frommer István macht in seiner, im Jahre 1935 geschriebenen Artikel bekannt, wie die Kakteen lebende Schmücke unseres Heimes werden können.
Abstract: István Fegyverneki Frommer reports in his article written in 1935 how cacti could become the living ornaments
of our home.

1935. febr. 9-én, 10,20-10,45 között hangzott el
a következő előadás a rádióban „A korszerű otthon élő
dísze – a kaktuszok szakszerű és egyszersmind szép
elhelyezése a lakásban” címmel. Előzetesként ismét a
Rádióélet ad ízelítőt az 1935. febr. 1-jei szám 19. oldalán. Itt is megjelenik a Frommer-féle Kaktuszfarm
hirdetése. Ezek az „előzetesek” néhány, az előadásból
kiragadott gondolattal kívántak figyelmet felhívni a
felolvasott programra. Tudomásunk szerint a rádióelőadás szövege nyomtatásban nem jelent meg, csak a
„mappa” őrzi kéziratként.

Dr. Nemes Lajos

Az igazi kaktuszbarátnak szívéhez nőtt pajtásai, édes gyermekei a kaktuszok – kedvencei,
ahogy mifelénk mondják. Aggodalmasan vigyáz
rájuk, ápolja, becézi, babusgatja őket, velük örül,
ha sütkéreznek a napban, velük búsul, ha fázósan
szomorkodnak hűvös és esős napokon, együtt
érez a beteggel, meggyászolja azt, aki meghalt és
velük ujjong a virágzás csöndes ünnepén.
Kétségtelen, hogy ez a meleg és bensőséges,
személyes viszony nagy öröm és mély kielégülés a
kaktuszgazdának – és mégis: van valami, aminek
révén új szépségek, új örömök, új élmények tárul-

18. kép Tálba összeültetett különböző pozsgások 

Fotó: Tóth Norbert
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19. kép Nagyobb termetű kaktiszok sziklakerti elhelyezése
Fotó: Tóth Norbert
az
eredménye
annak
a
felfogásnak,
mely szerint
nak föl a kaktuszszobában. És ez az elhelyezés
esztétikája. Az elrendezés szép, egyéni, művészi elegendő, ha kaktuszainkat helyesen, tehát az ő
volta, melynek nagy és komoly esztétikai értéke igényeiknek megfelelően helyezzük el. Ez a típus
van, nemhogy csökkentené, hanem éppen ellen- többnyire az igazi kaktuszbarát, akinél ez a szenkezőleg növeli, szaporítja és elmélyíti az érzelmi vedély a természet szeretetéből fakadó mély és
vonatkozásokat, mert ismeretlen szépségeket, valódi lelki szükséglet, ez a típus a növényeinek
rejtett árnyalatokat és új jelentőségeket hoz nap- érdekében pénzt, pihenésre szánt időt és kényelvilágra. A hosszú téli hónapokban, amikor nincs met, mindent feláldoz; a lakás legszebb helyét,
látható mozgás a növényekben, és nem nyílik al- legnaposabb ablakát bocsátja rendelkezésükre,
kalom botanikai megfigyelésekre, az esztétikai és mivel ért a nyelvükön és ismeri szükségleteiélvezet az, amely a nyári örömeinket és százféle ket, mindent a szerint rendez be, ahogy nekik a
kedves foglalatosságunkat helyettesíti. A szépen legelőnyösebb. Itt nemigen érvényesülnek esztéfölépített gyűjtemény ugyanúgy művészi alkotás, tikai szempontok. Itt a kaktusz az első és önmamint bármilyen másfajta művészet terméke – s gáért van, és csaknem teljesen közömbös, hogy a
mint ilyen – szerves része, súlypontja, szenzáció- növények gazdájuknak, vagy a belépő vendégnek
milyen látványt nyújtanak: érvényesülnek-e eszja lehet az otthonnak.
A gyűjtemény elhelyezésének szempontjából tétikailag, vagy sem.
Ennek a típusnak ellenlábasa a másik, amehárom csoportra oszthatjuk a kaktuszgyűjtőket.
Az első típust a poros, szürke gyűjtemények lyik gyakran csak igen külsőséges okból tart kakgazdái jelentik. Ha ez a kevéssé tetszetős megjele tuszt; és mivel nem ért hozzá, nem is törődik a
nés nem hanyagság vagy hozzá nem értés ered- növény élettani szükségleteivel, hanem azt egyménye, akkor – és igen sok esetben van így – ez szerűen szobadísznek, érdekességnek, a korszerű
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térkiképzés egyik elemének tekinti és eszerint bánik vele: önkényesen, mint holmi holt dísztárg�gyal, képpel vagy kerámiával és miközben odarakja, ahová a formája vagy a cserép színe miatt
a legjobban illik, eszébe sem jut, hogy élő szervezettel van dolga. Itt azután százszámra láthatjuk
szegény kaktuszainkat homályos fali fülkékben,
sötét szegletekben, az ablaktól messze álló zongorán, magas fali polcokon és szép, de egyébként
teljesen alkalmatlan állványokon. Ezeknek a szerencsétlen páriáknak a gazdái azok, akiket kaktuszkínzóknak és kaktuszgyilkosoknak szoktam
nevezni.
A harmadik típus – sajnos a legritkább – szereti is a növényeit, tehát gondoskodik szakszerű
elhelyezésükről, de egyszersmind a szép elhelyezés élvezetéről sem akar lemondani. Ez a típus
azután vagy maga valósítja meg, vagy építésszel
csináltatja meg azt az elrendezést, amely lehetőleg összhangba hozza egyfelől a kaktusz-higiénia,
másfelől a kaktusz-esztétika követelményeit,
mely legtöbbször igen ellentétesek. A megoldás

mindig annál sikerültebb, minél kevesebb megalkuvással jár a kaktuszhigiénia és a kaktuszesztétika részéről.
Hogy ezt az egész kérdés-komplexumot
mindeddig miért nem dolgozták fel elméletileg,
és miért maradnak a jó megoldások elszigetelt
jelenségek, ennek az oka kézenfekvő: az a két
alkotóelem, melyből az egész probléma összetevődik, túlságosan messze esik egymástól. A kaktuszirodalmat botanikusok írják: őket a kaktusz
természetesen csakis növénytani szempontból
érdekli, és ők a kaktuszoknak az otthonban
való tartásánál is csak a növény élettani igényeit tartják szem előtt. Ezzel szemben a kaktuszgyűjtemény szép, hatásos, érdekes és egyéni
elhelyezéséről építészek, lakásberendezők gondoskodnak, akik viszont nem botanikusok, akiket tehát a kaktuszgyűjtemény elhelyezésénél
kizáróan művészi intuíció és művészi elgondolások vezetnek. Már most éppen mi, kaktuszbarátok nem tagadhatjuk meg az elismerésünket
és hálánkat a mai modern építészektől, lakásbe-

20. kép Különleges pozsgások ablakkultúrában

Fotó: Tóth Norbert
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rendezőktől és iparművészektől, akik finom érzékkel olyan hamar ismerték fel a kaktusz óriási
dekoratív értékét a modern lakásban, és annyira
hozzákomponálták a mai otthonhoz, hogy ez a
nélkül már szinte elképzelhetetlen, hiszen ezáltal soha nem sejtett népszerűséghez juttatták a
növényeknek ezt a családját. De mivel ők épp
olyan kevéssé növényszakértők, mint amilyen
kevéssé értenek a kaktuszkönyveket író botanikusok a lakásberendezéshez, alkotásaik ezen
a téren a kaktuszhigiénia szempontjából csak
ritkán kifogástalanok.
A feladat tehát: összhangba hozni az elhelyezés esztétikáját a növények élettani igényeivel.
Melyek már most azok az élettani feltételek,
melyeket soha, még a legtetszetősebb elhelyezés
kedvéért sem szabad szem elől tévesztenünk?
A kaktusz első és legfontosabb igénye az,
hogy minél világosabb helyen álljon. A lehető legtöbb napfény még télen is előny, amikor a növény
egyébként pihen, nyáron azonban feltétlen szükségesség. Ne felejtsük el, hogy a mi legnag yobb
tavaszi és nyári napsütésünk fényereje is csak
elenyésző része annak, amely ezeket a növényeket a hazájukban olyan széppé és keménnyé neveli. Természetesen az egyes fajták fényigénye
között vannak különbségek, de még azoknak a
fajtáknak is, amelyek ebből a szempontból a legszerényebbek, alig adhatunk annyi napfényt,
amennyire voltaképpen szükségük volna. Azok a
gyenge tüskék és korcs hajtások, amelyeket igen
sok gyűjteményben látunk, csakis a napfény hiányának következményei. Akárhol és akárhogyan
is helyezzük el tehát a gyűjteményünket, erre a
legfőbb szempontra mindig alku és engedmény
nélkül kell tekintettel lennünk, és a gyűjteményt
– bármilyen nehézségek árán is – úgy kell felállítanunk, hogy a rendelkezésre álló napfényt
időtartamban és intenzitásban csorbítatlanul
megkapja. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy
pl. szobában minél közelebb az ablakhoz, és pedig úgy, hogy minél hosszabb időn át érjék a nap
sugarai. Csak tavasszal kell vigyázni arra, hogy a
kaktuszok, amelyek télen elszoktak a fénytől, a
szabadban meg ne égjenek, tehát lassú átmenet-
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21. kép Érdekes kollekció klorofillhiányos és
kultivar-olványokból
Fotó: Tóth Norbert

22. kép Ferocactus macrodiscus dekoratív tartóedényben
Fotó: Tóth Norbert
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23. kép Impozáns sziklakert

tel, fokozatosan kell őket hozzászoktatnunk a
világossághoz, és pedig olyképpen, hogy néhány
héten át árnyékoljuk őket.
A második igény a hőmérsékletre vonatkozik.
Tavasztól őszig, amikor a kaktusz nő, sarjadzik és
virít, és amikor szabadban, tehát teraszon vagy
balkonon – lehetőleg üveg alatt – érzi magát legjobban, a kellő hőmérsékletről a nap gondoskodik. Nyáron nemcsak minél több fény, hanem
minél több meleg is kell a kaktuszoknak, és minél forróbban süt a nap, annál szebben fejlődnek
és virítanak. Télen azonban, amikor megszűnik a
vegetáció, a hőmérsékletnek is jelentékenyen le
kell csökkennie, és igyekeznünk kell megvalósítani azt az átlagos hőfokot, amely nagyjából az
összes fajtának megfelel. Ez az átlagos hőmérséklet +5 és 15 oC fok között mozog. Az elhelyezésnél
tehát ügyelnünk kell egyfelől arra, hogy a gyűjtemény ne kerüljön a kályha vagy fűtőtest túlságos
közelébe, másfelől arra, hogy +1–2 C fok, vagy ép
pen nulla fok alá ne süllyedjen a hőmérő.
A kályha vagy fűtőtest veszélyes közelsé-
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Fotó: Tóth Norbert

ge még egy másik szempontból is káros: a fűtés
túlságosan kiszárítja a levegőt. A kaktuszoknak
ugyanis – bármennyire virtuózai a szárazságnak
– a levegő bizonyos páratartalmára szükségük
van. A fűtésnek levegőszárító hatását olyképpen
ellensúlyozhatjuk, hogy ha a gyűjtemény köze
lében vizet párologtatunk el. Mivel a kaktuszok
legtöbb élősdije száraz levegőben szaporodik leggyorsabban, a párás levegő egyben a legjobb megelőző védekezés is ezekkel a kellemetlen vendégekkel szemben.
Végül igen fontos szempont a gyűjtemény elhelyezésénél az is, hogy a cserepek jól hozzáférhetők, vagyis könnyen kezelhetők legyenek. Az az
elhelyezés tehát, amikor polcokon, 2–3 méter magasságban helyeznek el cserepeket, igen dekoratív
lehet, de feltétlenül igen rossz, mert – nem szólva
arról, hogy ebben a magasságban a szoba levegője többnyire túlságosan meleg – ezek a cserepek,
melyeket csak létrával lehet elérni, nem állhatnak
kellő felügyelet alatt, és a leglelkiismeretesebb
kaktuszgazda is nehezebben szánja rá magát az
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ápolásra, ha növényeit csak ilyen körülményesen
közelítheti meg.
A gyűjtemény szépségéről szóban azt hiszem
felesleges külön kiemelnem, hogy a legpompásabb télikertben vagy a legtökéletesebb állványon
elhelyezett növény is csak akkor hat esztétikusan,
ha a növény maga is szép. A növény egészséges és
kifogástalan állapota tehát az első követelmény.
Hogy hogyan lehet szép növényekből szép gyűjteményt összeállítani, erre vonatkozóan vizsgáljunk meg most néhány kérdést, amely minden
gyűjtőnél felvetődik.

Kiállítsuk-e a gyűjteményünkben az
egészséges, de csúnya példányokat?
Szándékosan használom a „kiállítás” szót,
mert azt szeretném tanácsolni mindazoknak,
akiknek erre helyük és módjuk van, hogy növényeiket két csoportra osszák: az egyik a mindenki számára való gyűjtemény legyen, a másikba
pedig azok a példányok kerüljenek, melyek nem
valók idegenek szeme elé. Különleges kényszerí-
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tő ok nélkül ne tartsuk meg a gyűjteményünkben
azokat a példányokat, melyek csúnyák vagy deformálódtak, túlságosan elmeszesedtek vagy elparásodtak, melyek satnya fejlődési periódusok vagy
vörösatka* okozta sebhelyek nyomait mutatják,
továbbá a lefejezetteket, vagy egyébként megoperáltakat, és végül azokat az oltványokat, melyek
nem sikerültek szépen, vagy csak ideiglenesek. A
gyűjteményünk ne fessen úgy, mint holmi nyomorék kaktuszok menhelye. A kirekesztetteket
azonban ne dobjuk el, hanem neveljük tovább és
használjuk oltóanyagnak, anyatőnek vagy kísérleti anyagnak a lakás valamely más részében.
Hogy állítsuk fel a gömbkaktuszokat és oszlopkaktuszokat? A gyűjtemény képe csak akkor
eleven és mozgalmas, ha a gömbformák jóleső
ritmusban váltakoznak az oszlopformákkal. Még
nagyobb változatosságot vihetünk bele a gyűjteménybe ágas-bogas kaktuszokkal és az egyéb
pozsgás növényekkel, amelyek számtalan formáikkal és százféle színükkel kifogyhatatlan díszítőelemei a lakásnak.

24. kép Esztétikusan elrendezett „dzsungel” fóliában

Fotó: Tóth Norbert
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Milyen legyen a növények háttere?
A növények hátterének, tehát a falnak, függönynek vagy állványnak a színe minél élesebb
ellentétben álljon a növények domináló színével.
A fal lehetőleg tiszta fehér legyen, aminek egyébként az az előnye is megvan, hogy a növények így
több fényt kapnak, mint sötét falak között. Este
az ablak elé világos függönyt kell húznunk, mert
a sötét színű kaktusztestek a fekete ablaknyílás
előtt nem adnak jól kivehető sziluetteket.

Hogyan használjuk fel a növények
különböző színértékeit?
A felhasználás kétféle lehet: vagy ügyesen
összeállított tarkaságot teremtünk, ami sokak
ízlésének a legjobban felel meg, vagy pedig erősebb hangsúlyt adunk az egyes színeknek azáltal,
hogy azonos színű, de különböző színárnyalatú
növényeket ültetünk együvé. Gondoljunk pl. egy
tál csupa fehér szőrű vagy csupa sárga tüskéjű
kaktuszra.

Mázas vagy mázatlan cserepet
használjunk-e?
A tapasztalat bebizonyította, hogy a növények szakszerű kezelése mellett a mázas cserépnek semmiféle hátránya nincsen, sőt igen nagy
előnye az, hogy míg a mázatlan cserép huzamosabb tisztántartása szinte lehetetlenség, addig a
mázas cserép sohasem mohosodik és algásodik,
és ha pl. földbe süllyesztve bemocskolódik, nedves ronggyal pillanatok alatt le lehet tisztítani.
Ami már most az esztétikai szempontot illeti,
kivételes esetektől eltekintve bizonyára mindig
szebb az a gyűjtemény, amely különböző színű
mázas cserepekben van elhelyezve. A hatást erősen fokozhatjuk azáltal, ha a cserép színét ügyesen választjuk meg.
Ide tartozik még annak a megállapítása is,
hogy sem nem helyes, sem nem szép, ha szukkulentákat más, nem szukkulens növényekkel ve
gyesen állítunk fel. Helyesnek azért nem helyes,
mert a nem szukkulens növényeknek juttatott
nagyobb vízmennyiségből minden elővigyázat

mellett is könnyen kaphatnak egy-egy zuhanyt
a szukkulensek, vagy pedig a levegő túlságos páratartalma árthat meg nekik. Szépnek meg azért
nem szép az ilyen elhelyezés, mert a nem szukkulens növények egyfelől megbontják a kaktuszok
formai harmóniáját és hangulati egységét, másfelől pedig méreteik is többnyire agyonnyomják
a szukkulentákat, amelyeknek éppen a legszebb,
legritkább és legértékesebb fajai csaknem mind
apró kis jószágok. A szukkulens-gyűjteménybe a
nem szukkulensek közül legfeljebb néhány igen
húsos és kemény levelű növény való.
Túlságosan messzire vinne, ha külön-külön
akarnék foglalkozni ennek a sokrétű kérdésnek
minden részletével. Csak éppen át akarom futni
az elhelyezés különböző módjainak sorát, amelynek eleje egy kis ablakpárkány, a vége pedig a töké
letesen felszerelt télikert. A kettő között vannak
a kisebb és nagyobb asztalok, forgatható, tolható, gurítható állványok és kocsik, polcok, fülkék
és kosarak, falak és ablakok sokféle kiképzése,
szekrények, ládák, kerámiák és számtalan eg yéb
lehetősége a kiállításnak. Igen szép elhelyezés
például a ládákban való kőkertszerű elültetés is,
de mindjárt hozzá kell tennem, hogy itt csak arra
a tudományos megfigyeléseken alapuló és helyes
esztétikai érzékkel készült elrendezésre gondolok,
mely kövekkel és kavicsokkal utánozza a növények
természetes termőhelyét. Míg azok a miniatűr
hidacskákkal, pagodákkal és gyerekes figurákkal
teletűzdelt, értelmetlen és ízléstelen japánkertek
– miket sajnos még mindig igen nagy számban látunk– szerintem a legborzalmasabb giccsek, mely
kaktuszokkal kapcsolatban egyáltalában elképzelhetők. Zárójelben: csaknem ilyen ízléstelen a „világító kaktusz” éretlen tréfája is, mely abból áll, hogy
a tüskepárnákat foszforral kenik be.
Ami a százféle állványt illeti, ezekről külön
tanulmányt lehetne írni. Mindenesetre használhatatlanok a növények higiéniája szempontjából
azok, melyek túlságosan alacsonyak – és ezért
nem kapnak elég világosságot – valamit azok,
melyek úgy vannak megépítve, hogy maguk vetnek feleslegesen sok árnyékot a rajtuk elhelyezett
növényekre. A ma annyira divatos és valóban tet-
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25. kép Látványos kövirózsa-csoport különleges tartóedényben

szetős lakkcsiszolt faállványoknál ez többnyire
így van, s további nagy hátrányuk, hogy felületeik
igen kényesek. Ideális állvány az, amely fémből és
üvegből készült: az üveg átereszti a fényt az alatta elhelyezett növényekre, a keskeny fémkeretek
jóformán semmi árnyékot sem vetnek, s bátran
lehet öntözni is, ha a fém jól van krómozva, nikkelezve vagy lakkozva.
Szeretném leszögezni, hogy mindaz, amiről
itt szó esik, nem pénzkérdés – vagy legalábbis elsősorban és főképpen nem az – hanem ízlés. Lélek és hozzáértés kérdése, mert egyetlen keskeny
ablakpárkány is szebb lehet, mint a legtöbb költséggel megépített télikert. Helyszűkében vagy
pénzszűkében megteszi egy kis asztal is, melyre
2-3 válogatott cserepet vagy tálat állítunk. Tehát
nem a méretekről, nem a nagyszabású elrendezés
feltétlen szükségességéről van szó, hanem arról, hogy minden gyűjtemény a maga keretei és
a maga körülményei között a lehető legszebbet
nyújtsa, éspedig úgy, hogy szerencsés összhangba
hozza a kaktuszok higiéniáját és esztétikáját.

Fotó: Tóth Norbert

Frommer élénk szakmai kapcsolatot tartott korának ismert gyűjtőivel, közülük többnek a nevére is
hivatkozik egy későbbiekben közölt levelében.
Kondér Istvánnal folytatott szakmai levelezéséből 3 másolatot is őriz a MAPPA. Tartalmuk a
magyar kaktuszgyűjtés történetében is számottevő.
Első, megmaradt levele 1935. febr. 12. dátummal kelt
az alábbi tartalommal:
Frommer István
Budapest, IX. Soroksári u. 158.
Budapest, 1935. febr. 12.

Kedves Barátom,
Az alatt a néhány nap alatt, melyet a Garas utcában tett látogatásod után még Pesten töltöttél,
sajnos nem volt alkalmam, hogy felkeresselek, de titokban reméltem, hogy időközben befut a Pestre való
visszarendelésed, úgy, hogy már nem is kell visszamenned Debrecenbe. Később azután igen erősen el
voltam foglalva, míg két héttel ezelőtt erős influenza
tört ki jóformán valamennyiünkön, amelyből még
Az előadás szövegén semmit sem változtattunk, most sem lábaltunk ki egészen.
Remélem, Téged, illetve titeket megkímélt ez
így itt is a „fajta” kifejezésen mindenki fajt értsen, a
a nyavalya.
tüskén pedig tövist! (A főszerk.)
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Igazán nagyon sajnálom, még télre is eltávolítottak Pestről, de tavasszal, remélhetőleg véget
ér ez a száműzetésed.
A telepen kölykeim nagyom jól telelnek,
pusztulás egyáltalában nem volt. A Cactaceák
még alszanak, a Lithopsok azonban már erősen
vedlenek, az Euphorbiák kezdenek magukhoz
térni, sőt egyik-másik már új levelet hajt, a többi
szukkulenták is erősen mozognak. Nagyon szépen virít sűrű, rózsaszínű fürtökben a Bryophyllum tubiflorum és a daigremontanum, valamint
néhány Echeveria. Egy-két Euph.bupleurifolia
már bimbózik.
Most már nem sokára elkezdem a vetést.
Azonkívül amit a telep, tehát a kereskedelmi
kertészet részére akarok csinálni tavasszal, el fo
gom vetni a magját egész csomó Lithops-fajtának,
mert a legprivátibb privátgyűjteményemet ebből
a szerintem legszebb, legérdekesebb és legkülö
nösebb növény-genusból akarom összeállítani,
idővel kibővíteni a többi mimikri Mesembrian
themumokkal. Képzelj el egy nagy kavicságyat,
amelybe sok száz cserép magtál van besüllyesztve
Lithopsokkal és egyéb kőutánzókkal, és képzeld
el, mikor ezek a nyár vége felé majd mind virítanak. Azt hiszem, ennél szebb látványt az egész
növényvilágban nem lehet találni. Persze addig
még eltelik 2-3 esetleg 4 esztendő, de akkor aztán
olyan gyűjtemény lesz, amilyen a legnagyobb botanikus kertben is alig akad. Hogy ezalatt az idő
alatt mennyi türelemre és gondosságra lesz szükség, mennyi munkát fognak adni ezek a kis jószágok, de egyben mennyi örömet is fognak szerezni,
azt éppen Neked, azt hiszem nem kell bővebben
magyarázni. Én nem tudom miért, de ezekkel a
Lithopsokkal valahogy úgy vagyok, hogy valami
egészen különös hatással vannak rám, sokkal
többet jelentenek nekem, mint bármely más fajta a sok közül, amelyek között éppen én igazán
kedvemre válogathatok. Ezt talán ki kellene anali
záltatni.
Ezek után képzelheted, hogy milyen mohón olvastam K. Dinter két könyvét: Succulenten-Forschungen in Südwest-Afrika I-II.
melyekben egész sereg Lithops és kőutánzót
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elsőnek fedez fel, vagy új lelőhelyén talál meg,
de mondhatom, őt sem hagyják hidegen. Egyéb
ként is rengeteg érdekes dolgot tanultam meg
ebből a két könyvből és nagyon sok olyat, aminek a Lithops-kultúrában igen jó hasznát fogom
venni. Majd személyesen még sokat mesélek
Neked ezekről a könyvekről. Mellesleg tudod,
hogy a németek hogy nevezik a Lithopsot? Hottentottenpopo.
Egyébként éppen most érdekes kísérleteket
folytatok a Lithopsok és egyéb mimikri-fajták
fagyállóságára vonatkozóan. Ha lesz valami
érdekes eredmény, erről majd hivatalosan referálok.
A rádió-felolvasásom sorozata tovább folytatódik, a legutóbbi, 3. felolvasásom most szombaton volt, a legközelebbi előreláthatóan márciusban „Kaktuszhalmozók és kaktuszgyűjtők”
címmel. Ebben a céltudatos gyűjtés különböző
szempontjairól lesz szó, többek között arról, hogy
ne ősszel, hanem tavasszal vásároljunk. Az áprilisi előadás unalmas összefoglalása lesz a tavaszi teendőknek, míg a májusi egy másik kedvenc
családommal, az Euphorbiákkal fog foglalkozni.
Remélem, addigra már itthon leszel, de addig is
legalább írásban, még sok mindent szeretnék hallani felőled.
A viszontlátásig szívből, melegen üdvözöl
Frommer Pista
Nagyságos Kondér István m. kir. mérnök úrnak
Debrecen, M. kir. 12. földmérési felügyelet
A levélben – mint olvashattuk – Frommer említi, hogy folytatja a rádiósorozatát a kaktuszokról. Az
említett „legközelebbi” (4.) 1935. márciusában lehetett, de a Mappába nem került a műsorfüzet ezt jelölő oldala. Az előadás „Kaktuszhalmozók és kaktuszgyűjtők – A céltudatos gyűjtés és vásárlás szempontjai” címmel hangzott el, az alábbi tartalommal. (Az
1935. februári jelzés a címlapon a megírás dátuma).
(Folytatás a 4. számban – a főszerk.)
Összeállította és írta:
Dr. Nemes Lajos,
Szomód
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Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten 2006/1–3.
2006/1.
A 2006. év első számának címlapján virágzó
hárombordás Astrophytum myriostigma köszönti
az olvasót. • A „Bemutatjuk” rovatban a Hoya
nemzetség ismertetésére vállalkozik U. Scharf.
Munkáját a legszebb virágú fajok pompás fotói
egészítik ki. • A Mammillaria theresae tartásával
és eredményes virágoztatásával kapcsolatos ta
pasztalatait foglalja össze L. Rennemann. • Egy
másik Mammillaria-fajt a M. coahuilensist mutatja
be rövid írásában G. Lauchs. • D. Herbel a következő pozsgásokat ismerteti, illetve ajánlja a gyűjtők figyelmébe egy-egy pompás fotóval kigészítve:
Mammillaria hahniana, Aloe albiflora, Turbinicarpus
viereckii subsp. neglectus. • A kiemelhető belső ol
dalakon a Hoodia triebneri és a Rebutia buiningiana kerül részletes ismertetésre. • A tisztán sárga

virágú Astrophytum capricorne-változat történetét, ismert mexikói élőhelyeit, morfológiáját és
tartásának legfontosabb tudnivalóit tárja elénk
K.-P. Kleszewski. • A mexikói Oaxaca szövetségi államban őshonos kistermetű agavét, az A. titanotát és eltérő megjelenésű formáit mutatja be
igen részletesen M. Greulich. • Érdekes írásában
S. Bernhard nagyszámú kaktuszfaj tisztított és
szárított magjaiból készült ezerszemes adagok tömegeit mérte le és hasonlította össze.
2006/2.
Gyönyörű élőhelyi fotón virágzó Echinocereus dasyacanthus-példányok láthatók a februári
szám címlapján. • Az Uebelmannia pectinifera faj
változékonyságáról ír W. Van Heek és B. Bohle
a „Bemutatjuk” rovatban. Írásukban részletesen
ismertetik és összehasonlítják a különböző változatokat élőhelyeik és morfológiájuk szerint is.
A munkát szép fotók teszik teljessé. • U. Scharf
a Hoya nemzetségről szóló írásának második részében a növények tartásának mikéntjét ismerteti, bemutatva a fényigénnyel, az öntözéssel, az
optimális hőmérséklettel, az ültetőközeggel, a
tápoldatozással és a kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos információkat. • A kivehető belső
kemény oldalakon szereplő, részletesen ismertetett növények: Micranthocereus purpureus és Sulcorebutia mizquensis. • A Taxonómiai rovatban a
bolíviai Cordillera Mandinga-ban talált új fajt, a
Sulcorebutia (Rebutia) cantargalloensist mutatja be
W. Gerbel, H. Jucker és J. de Vries. Az új fajt
az ugyancsak ott őshonos S. tarabucoensistől sötétzöld fénylő bőrszövete, középtövis jelenléte,
virágjának színe és eltérő magjai különböztetik
meg. Élőhelye 3600–3700 m magasságban a Cerro Cantar Gallo lejtőin van. • A „Bemutatjuk” rovatban A. Hofacker munkája olvasható a vörös
virágú éjszaka királynőjéről, amely a Selenicereus grandiflorus és a Disocactus speciosus hibridje,
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ugyanakkor a gyűjteményekben csak ritkán található. • Egy magoncoltási módszert mutat be G.
Niess. A két egymásba illő csövecske közül a külsőt lehet a Pereskiopsis alanyra húzni és ez tartja
a másikat, amely megfelelő súllyal nyomja a nemes részt az alanyhoz. • D. Herbel rovatában a
következő pozsgásokat ismerheti meg az olvasó:
Echinocereus pulchellus subsp. sharpii, Aloe bowiae
és Hildewinthera colademononis.
2006/3.
A márciusi számot kézbe véve egy Anacampseros alstonii virágzó példányát láthatjuk. • E. Weber érdekes írásában arra mutat rá, hogy hogyan
veszélyeztetik a Dél-Európából behurcolt és nagy
területeken elszaporodott gyomnövények az USA
déli területeinek kaktuszflóráját. A Bromus rubens nevű fűféle ugyanis sokkal intenzívebb tüzek táplálója lehet a száraz időszakban, ami az
őshonos fajokat (Carnegiea, Echinocereus, Ferocactus) is jelentős mértékben elpusztítja. • M. Kohla
az alsó-kaliforniai Magdalena szigeten járva az
Echinocereus barthelowanus élőhelyét kereste fel.
Útleírásából a sziget egyéb pozsgásait is megismerhetjük. • Ha napközben dolgozunk, de mégis
szeretnénk gyönyörködni az Echinopsis-hibridek
gyakran rövidéletű virágaiban, akkor vigyük
azokat vágott virágként a munkahelyünkre. Vázában akár két napig sem hervadnak el, derül ki
A. Mordhorst írásából. • A kivehető belső táblák növényei: Coryphantha octacantha és Parodia
ritteri. • Gyönyörű élőhelyi fotókkal illusztrált,
tartalmas írásában J. Lüthy észak-chilei Copiapoa-élőhelyeket mutat be. Az útibeszámoló a Paposo-tól Taltal-ig terjedő expedíció legérdekesebb
mozzanatait összegzi. • Saját magvetési módszerét adja közre M. Spaniol. • D. Herbel rovatának
pozsgásai ezúttal a következőek: Mammillaria herrerae, Euphorbia pseudocactus, Sulcorebutia krugeri
var. hoffmannii, Strombocactus disciformis subsp.
esperanzae, Pelargonium cotyledonis és Mammillaria
sinistrohamata.
Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Magyar kaktuszgyűjtők

Ficzere Miklós

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.

Hallomásból tudtam, hogy nagyon szép gyűjteménnyel rendelkezik Ficzere Miklós gyűjtőtársunk, és előre összeállítottam a bemutatásához
szánt megválaszolandó kérdéseimet. Molnár
Imre bácsi kalauzolt el a Debrecen óvárosában
levő házához, ahol Miklós személyesen fogadott
bennünket. Ahogy betessékelt a kertjébe és körbehordoztam tekintetemet, a látottak alapján
azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések tar
talma módosításra szorul, mert nem szokványos
kaktusz és pozsgásgyűjtemény bemutatására
vállalkoztam. A ház belsőudvara egy csodálatosan megtervezett, és kivitelezett kert képét mu-

tatta, amely nélkülözött minden hivalkodást,
erőszakoltságot és gazdájának magas szintű felkészültségét, természetszeretetét vetítette előre.
Ficzere Miklós eredeti végzettségét tekintve
okleveles kertészmérnök, de mindig agrárkereskedelmi területen dolgozott, és dolgozik. Ahogy
az élet megkövetelte újabb és újabb képesítéseket
szerzett meg, hogy a változó körülmények köze
pette lépést tudjon tartani a követelményekkel.
Már hosszabb ideje az árutőzsdén gabonafélék
határidős és opciós kereskedelmével foglalkozik.
Elmondása szerint mindig volt kertje, ahol
hódolhatott növényszeretetének. Meggyőződése

26. kép Ficzere Miklós rendkívüli sziklakertje mellett

Fotó: Kiss László
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27. kép Fagytűrő növények csodálatosan elhelyezve

szerint a növényekkel akkor lehet „jól” törődni,
ha az embernek megadatik, hogy együtt élhessen
velük. Kezdetben a fenyőfélék, főleg a törpe, tűlevelűs örökzöldek vonzották figyelmét, melyekből szép
gyűjtemény alakult ki mára, majd az alpesi és egyéb
sziklakerti növények, végül 1998-tól a kaktuszok és
más pozsgások képezték érdeklődése tárgyát, s újabban sivatagi (szürke) Tillandsia-fajok is érdeklik .
Első kaktuszait és egyéb pozsgás növényeit a
debreceni Kölcsey Művelődési Központban rende
zett kiállítások alkalmával szerezte be, és ekkor
ismerte meg Papp László botanikust, a botanikuskert munkatársát, jelenlegi igazgatóját, aki által
sok ismeretre tett szert. Közösen látogatták meg
Priszter Szaniszló neves botanikust, az ELTE fűvészketjének nyugalmazott igazgatóját, akitől az
ajándékba kapott számtalan növény ma is gyűjteményének megbecsült és kedves emlékű egyedei.
Később bekapcsolódott a debreceni kaktuszosok
egyesületi életébe, megismerve ezáltal a helybéli
és a tágabb régió kaktusz és pozsgás gyűjtőit. Horváth Tibor barátjával több alkalommal felkeresték

Fotó: Kiss László

Szutorisz Gyula bácsi budapesti (Árpádföldön lévő)
gyűjteményét, akitől sok növényre és még több tapasztalatra tett szert. Molnár Imrével tett közös utazásaik alkalmával számos hazai gyűjtővel került ismeretségbe.
Jelenleg gyűjteményét megközelítőleg 2000
féle növény alkotja, melyből 120 tűlevelű fenyő,
nagyrészt törpe örökzöld, kb. 145 Iris, 38 nemesített amerikai hibrid sásliliom (Hemerocallis), Saxifraga-nemzetségből 65, kövirózsákból (Sempervivum) 252, Sedum és Crassula nemzetségből 71 féle,
alpesi és más sziklakerti növényekből vagy 400
féle, télálló és nem télálló kaktuszból kb. 600, ezeken kívül Agave, Yucca, és egyéb növénynemzetségekhez tartozó lágyszárú, zömmel télálló pozsgás
taxon található, de láthatók a Clematis, Hydrangea,
télálló Hibiscus fajok és fajták valamint a hagymás
növények számtalan példánya is nála. Legkedvesebb növényei közé tartozik az ősszel mindent
belengő illatú valódi ciprusok (6 féle), a gyantás
cédrus, a szecsuáni mamutfenyő és a nyár végétől
fűszeresen illatozó szintén télálló mediterrán nö-
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28. kép Szabadban telelő kaktuszok: Echinoce- 29. kép Echinocereus fendleri var. rectispinus
Fotó: Kiss László
reus viridiflorus
Fotó: Kiss László 

30. kép Echinocereus pectinatus fa. castaneus
31. kép Escobaria vivipara var. arizonica

Fotó: Kiss László 
Fotó: Kiss László

32. kép Austrocactus philippii


33. kép Opuntia fragilis cv. Sydowiana
Fotó: Kiss László
Fotó: Kiss László 
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vények. Ő maga is nemegyszer csodálkozik azon,
milyen sok növény elhelyezhető kis területen a
zsúfoltság látszata nélkül.
Szakmai végzettsége megfelelő alapot nyújtott és nyújt számára. A specifikus ismeretek
megszerzésére elsősorban a házikönyvtárában
összegyűjtött bel-, és külföldi szakkönyveit használja, de sok hasznos tudnivalónak jutott birtokába az MPKE havi rendszerességű előadásain. Nagyon hasznosak számára a felsoroltakon kívül az
egyesület könyvtárában fellelhető szakkönyvek
és szakfolyóiratok. A külföldi kiadású könyveket
Rigerszki Zoltán segítségével szerzi be. 6 éve tagja a másik országos szervezetnek, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének is.
Télálló pozsgás növényei minden védelem
nélkül vannak kiültetve az aládrénezett, és kövekkel teljesen borított élőhelyekbe (sziklakertbe). Ez utóbbi – mármint a kövekkel teljesen fedett sziklakert – biztosítja, hogy a gyomnövények
számára beszűkült az élettér, és így kevés munkaráfordítással karban tudja tartani a 150–200 m2-

Debreceni Pozsgástár 2006/3.
nyi területet. Ehhez persze az is kellett, hogy az
alábbi módon alakítsa ki a sziklakerteket:
A leendő sziklaágyás talaját kb. 50 cm mélységben kitermelte, majd annak aljára 15–20 cm
vastag törmelékborítás került. Erre helyezte el a
sűrűn perforált dréncsöveket, úgy hogy azok végei
kissé az eredeti talajszint felé érjenek kb. 1–2 cmrel. Ha ezeket a végeket nem fedjük le akkor a keletkező huzat gyorsítja az alsóbb talajréteg száradását. A dréncsövön található perforációkon (lyukakon) keresztül a dréncsőbe szivárog a csapadék
és az alsóbb lyukakon a dréncsőben összegyűlt víz
az alatta levő talajba szivárog. A dréncsövet szintén törmelékkel veszi körül, hogy a perforáció ne
tömődjön el. A dréncső szerepe tehát kettős: a
gyökérzónából a víz összegyűjtése majd elszivárogtatása. Ezt követően újabb 10-15 cm törmelékréteget terített el (pl.: égetett tégla malter nélkül).
Ennek tetejére sóderrel kevert talajkeverék került,
amiben a sóder aránya kb. 50%, de helyette lehet
mészkő vagy más kőzúzalék is. Az eredeti talajszint fölé emelkedő felszínre további homogén tí-

34. kép „Parkrészlet” kerti tóvalFotó: Kiss László 35. kép Kaktuszok védett helyenFotó: Kiss László
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pusú szikladarabokból álló borítás kerül. Ez lehet
mészkő, vulkáni tufa, vagy bazalt stb. A növények
beültetésével célszerű megvárni a következő év
tavaszát, a sziklakert ülepedése miatt. A beültetett növények körüli talajfelületet betakarja a már
előzőleg alkalmazott, azzal azonos kőfajtával és
annak kisebb frakciójú törmelékével. Ez nem csak
esztétikailag nyújt megfelelő látványt, de hozzá
járul a növények számára szükséges mikroklíma
kialakulásához is, minezeken kívül tisztán is maradnak, mert az eső nem veri rájuk a sarat, a homokot. Az így megépített sziklakertben már eddig
is számos meglepő tapasztalatot szerzett.
Az állandóan itt tartott egyes növények ta36. kép Virágzó kövirózsa
Fotó: Kiss László lajára, és télállóságára vonatkozó szakirodalmi
adatok nem minden esetben állnak összhangban
eddigi ismereteivel. Pl. a japán ernyőfenyő (Sciadopitys verticillata) vagy az Austrocactus philippii
ragyogóan megél a meszes talajban a savanyú
helyett, és nem egy Afrikából származó pozsgásnövény (pl. a Delosperma congesta, vagy a Crassula setulosa) minden további nélkül átvészeli a mi
teleinket, ha megtaláljuk számukra azt a helyet,
ahol a megfelelő körülmények között jól érzik magukat. Adottságai mellett a D. congesta bizonyult
a leginkább télállónak az összes eddig próbált
Delosperma-faj közül, amely az utóbbi kemény
teleinkből egyetlen levelét sem veszítve, hibátlan állapotban került ki. A Grusonia clavata egyik
37. kép Delosperma congesta Fotó: Kiss László egyede kipusztult a beültetési helyén, míg egy
másik példány más helyen hiba nélkül átvészelte
az utóbbi teleket. Ezek a tartási rejtélyek állandó
kihívást jelentenek számára. Hasonló ellentmondást talált Mary & Gary Irish: Agaves Yuccas and
Related Plants című könyvében melyben a leírtak
szerint a Yucca gloriosa amerikai adatok alapján –5
C°-ig télálló, de ez a növény nála már második éve
túlélte a hótakarást és a –23 C° hőmérsékletű telet. Sok Yucca-, Agave-, kaktuszfaj és más pozsgás
télállóságával kísérletezik, melyeknek alapja a
már ismertetett felépítésű sziklakert.
A nem télálló kaktusz és más lágyszárú növényeit télen lakása fűtetlen helységeiben telelteti,
ahol a hőmérséklet nem csökken fagypont alá. A
38. kép Agave palmeri var. chrysantha (?)

Fotó: Kiss László vegetációs időszakban ezeket a fajokat a teraszon,
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és néhányat a sziklakertbe beültetve neveli. Ezek
talaját sóder (3-as kavics), Florasca B és alginit
megfelelő keverékéből állítja össze.
A sziklakert(ek)ben és a becserepezett növények gomba kártevői ellen Bravo, Amistar, Chinoin Fundazol, míg a szívó kártevők ellen Bi 58,
Unifosz, Zolone permetszereket alkalmaz többnyire megelőző jelleggel. A védekezéseket évente
3 alkalommal, a talaj teljes átitatásával hajtja végre. A növények vegetatív részeit szintén évente 3
alkalommal szisztémikus, és kontakt hatású szerekkel permetezi.
A sziklakerti növényeket egyébként természetes csapadék (eső) öntözi, de különösen
aszályos időszakban fúrt kútból származó vízzel
is kiegészíti a hiányzó víz mennyiségét. A cserepes növényeket a kerti tóból locsolja igényűk
szerint.
Viszonylag keveset vet, kivéve, ha másképp
nem, vagy nehezen jut hozzá a vágyott növényfaj-

39. kép Euphorbia neriifolia
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hoz, főleg kaktuszhoz.. Ez a módszer sok esetben
olcsóbbá teszi azokat a kísérletezéseket, melyekkel gyakran él a gyűjteményében. Élményt jelentett hallgatni azt a tárgyszerű és érdekes beszámolót, melyet a gyűjteménye bemutatása során
nyújtott számomra.
Nagy önuralomra van szüksége, hogy gyűjteményének további bővítését reális alapokra
helyezze. Üvegház építése nem foglalkoztatja, de
további kísérleteit az általa télállónak vélt Yucca,
Agave és a Dél-Amerikából származó kaktusznemzetségek jeles példányaira (fajaira) szeretné
kiterjeszteni olyanokra, mint a Maihuenia, Maihueniopsis, Austrocactus és Gymnocalycium nemzetségek fajaira. Ehhez kívánunk számára az eddigihez
hasonló kitartást és eltökéltséget, jó erőben és
egészségben, szerettei körében, gyűjtőtársai elismerésétől és nagyrabecsülésétől övezve!
Kiss László
Orosháza

Fotó: Kiss László
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Az éj királynője és más éjjel nyíló pozsgások,
valamint megporzóik
Zusammenfassung: Wir können einen Bericht über vormaligen Forschungen lesen, in denen es sich um die Zusammenhang zwischen die Königin der Nacht und andere in der Nacht blühenden Saftpflanzen sowie ihre Insektenbestäubung handelt.
Abstract: The connection between the Queen of the night and other succulent plants flowering at night is shortly described,
which were studied in the past.

Az éj királynője a gyűjtők körén kívül is bizonyosan a legismertebb kaktuszok közé tartozik. A
hatalmas, csupán egyetlen éjszakára nyíló virágok
pompája újra és újra érdeklődők egész seregét vonzza. Így volt ez 1998 nyarán is, mikor az „éj királynője” a svájci Sukkulenten-Sammlungban egyszerre 26
virágot nyitott, és több, mint 1000 látogatót ejtett
bűvöletbe.
Azonban messze nem az éj királynője az egyetlen kaktuszfaj, mely éjszaka virágzik. Már maga az
elnevezés: „Az éj királynője” sem egészen helytálló,
ugyanis a királynő mellett hasonló rokon fajok egész
sora létezik. Éjjel nyílókat sok más kaktuszfajnál is
találunk, mint számtalan egyéb, egymással közeli
rokonságban álló pozsgásnál.
E publikációban a pozsgások és azok éjjeli megporzói közötti sokrétű kapcsolatnak próbáltunk
utánajárni. Így egyszer s mindenkorra érthetővé
válik, hogy a kaktuszok a természetben nem „csak
úgy maguknak” élnek, hanem számtalan különböző kapcsolattal kötődnek az őket körülvevő élő ter-

mészethez.
A megporzók, mint téma egyébként már számtalan botanikust és a kaktuszok iránt érdeklődőt
megigézett, erről a hozzá kapcsolódó gazdag irodalom ad bizonyságot. Különösen O. Porsch (1938-39)
„Das Bestäubungsleben der Kakteenblüte” című
munkájára kell itt gondolnunk, melyben korának
addigi ismereteit foglalta össze. Ez volt az első próbálkozás, hogy a kaktuszok virágjának felépítését
és megporzását a trópusi virágokról megszerzett
ismereteink jelenlegi állása szerint bemutassuk. A
trópusi növények virágzásától és a kaktuszvirágok
megporzásától hosszú út vezetett a megporzásbiológia és -ökológia mai kutatási ágáig. Az utóbbi évek
számtalan publikációja azonban azt mutatja, hogy a
téma még ma is olyan aktualitással bír, mint 60 évvel ezelőtt.
Peter Preisl és Urs Eggli
Fordította: Nagy Mariann
A magyar nyelvű fordítást szakmailag
ellenőrizte: Ficzere Miklós

40. kép A Hylocereus undatus karalábéhoz ha- 41. kép Selenicereus grandiflorus virága
sonló termése
Fotó: ZSS archívum 
Fotó: Kiss László
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Virágzásbiológiai összefüggések
Zusammenfassung: Die Verfasser suchen den Antwort für den vielfältigen Kontakt zwischen die in der Nacht blühende Saftpflanzen und ihre Insektenbestäubung
Abstract: The authors are looking for an explanation of the various relations between succulents flowering at night and
their pollinators.

A növények takarékosan élnek. Takarékoskodnak eszközeikkel, az energiadús anyagokkal, melyeket fotoszintézis útján nyernek,
mint például a cukor, keményítő, cellulóz, fehérje, zsírok, festékanyagok, stb. Kialakulásuk
évmilliói alatt a fennmaradásukhoz szükséges
képességeket az őket körülvevő könyörtelen
világ méltánytalanságával és a szomszédaikkal
szemben folytatott csendes túlélési harcban tökélyre fejlesztették.
Mégis akad egy terület, melyen a növények
tán könnyelműnek tűnhetnek számunkra: ez a
virágzás. Ennek érdekében látszólag gátlástalanul vetik be tartalékaikat. Gondoljunk csak a
több ezer virágra, mellyel tavasszal gyümölcsfáink ékesítik magukat, a színekre és illatokra,

42. kép Cereus albicaulis 

vagy a nektárra, melyből a méhek mézet készítenek, és a virágporra, mellyel ivadékaikat táplálják. Úgy becsülik, hogy minden mézgyűjtő
méhcsalád egy-egy szezonban átlagosan 50 kg
virágport gyűjt össze. A virágok terén látszólag
gazdag túlkínálat uralkodik. Hajlamosak vagyunk ezt az emberi társadalom azon esküvőivel
hasonlítani – különösen azoknál a népeknél,
melyeknek kevéssel kell beérniük – amelyeket
túlontúl is nagyszabásúan ünnepelnek.
Emlékezzünk csak: megporzók nélkül
nincs gyümölcs. Rovarok végzik a megporzást,
vagyis felveszik a virágport és tudattalanul viszik át a virágok termőire. Más esetben a szél
teszi ugyanezt. A virágpor pollenszemekből, és
1/20 mm átmérőjű magokból áll, melyekben a

43. kép Pilosocereus pachycladus
Fotó: ZSS archívum 
Fotó: ZSS archívum
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44. kép Virágzó Selenicereus grandiflorus

Fotó: ZSS archívum
hímivarsejtek találhatók. Ha más virágról származnak, idegen megporzásról beszélünk. A pollenmag a termőn pollentömlőt fejleszt, amely a
magkezdeményt elérve behatol az embriózsákba és azt megtermékenyíti. Ez a szexuális aktus
folyamata. A megtermékenyített petesejtből
aztán kifejlődik – kezdetben a magba zárva
– egy fiatal növény. A megporzás értelme tehát
az utódok ivaros úton történő biztosítása.
Akadnak növények, melyek minden egyes
virágból képesek termést, magot képezni. Ilyen
például az oroszlánszáj, melynél minden egyes
virág kosárkájából magvak képződnek. Ezzel
szemben másoknál, mint például a gyümölcsfáknál csak a legkevesebb virágnak van sikere:
a legtöbb a virágzás után elpusztul. A növényvilágban ez a teljes siker szabálya alól kivételnek számít.
Gyakran a kudarc oka a megporzást végzők
hiánya. Sok növény, bár semmi esetre sem az
összes – csak akkor képez magot, ha a pollen
ugyanazon faj másik növényéről származik.
Ezek az önsteril növények, vagyis önmagukat
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nem tudják megtermékenyíteni. Ezáltal a beltenyészettől védve vannak, azonban ki vannak
téve a kockázatnak, hogy utódok nélkül maradnak. Az olyan területeken élő növények azonban, amelyeken hiány van a megporzó állatokból, gyakran önmagukat termékenyítik meg,
ezek az önbeporzók.
Itt állunk tehát a befektetés és jövedelem
kérdésénél: miért fektetnek annyit a növények
a virágzásba, ha ilyen rosszak az esélyek a sikerre? Hiszen rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, melyekkel szaporodásukról biztosabban és
racionálisabban gondoskodhatnak, mégpedig
nem ivaros úton, hajtások és sarjak segítségével. Az oroszlánszáj épp azért olyan sikeres,
mert magvait nem ivaros úton (apomiktikusan)
képezi. De mi a mélyebb értelme annak, hogy a
természet – nemcsak a növények esetén – szabályszerűen tékozló befektetéssel igyekszik
bizonytalan szaporodási eredményt elérni?
Minden életfunkció közül a szaporodás egy különleges esemény. Valamiképp a kapcsolódik a
többi létfenntartó funkcióhoz. Feladatkörében
alig történik takarékoskodás, és hihetetlenül
nagy kockázatokat vállalnak. A szexualitás,
annak keletkezése és természetben betöltött
szerepe már régóta foglalkoztatja az elméleti
biológusokat, és fogja is még bizonyára sokáig.
Az alábbiakban egy leegyszerűsített esszenciát
szeretnénk adni a témáról.
Némi biológiai elmélet a szexuális szaporodásról
Az élőlények tulajdonságait örökítőanyagok, gének határozzák meg, melyeket a két szülőtől kapnak. Magasabb rendű növényeknél és
állatoknál ez mindkét szülőtől teljes részt jelent. Minden sejt rendelkezik e két génanyaggal, a petesejtek, illetve a spermiumok ezzel
szemben csak eggyel, amely az egyesülésüknél
(meiózis) a két szülői részből véletlenszerűen
áll össze, mindegyik más kombinációban. Mivel
egyazon növény esetén a petesejtek és a spermiumok rendszerint nem egyformák, az ivaros
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45. kép Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis terméssel
Fotó: ZSS archívum
szaporodásnál – tehát a petesejt és a spermium
egyesülésénél – a gének számtalan kombinációja keletkezik, vagyis génsorrend szerint különbözőek az utódok. Ezen oknál fogva különbözőek a testrészek méretei is az embereknél.
A géneknek ez az újrakombinálódása az,
amiről a nemi úton történő (szexuális) szaporodás esetén szó van. Ez az élőlények öröklött
sokféleségének generátora. Mi azonban e sokféleség haszna? Egy populáció egyes egyedei
különböző életben maradási és szaporodási
esélyekkel rendelkeznek. Ha az életfeltételek
változnak, azok az egyedek maradnak fenn,
melyek ezzel megbirkóznak, míg más öröklött
tulajdonságokkal rendelkező típusok kihalnak.
Így alkalmazkodnak a fajok a környezetükhöz.
Ez a szelekció elméletének fő mondanivalója,
melyet Darwin, az 1859-ben kiadott „A fajok
keletkezése természetes kiválasztódás útján”
című műve óta mindenki ismer, és amely megpróbál az élőlények létrejöttére magyarázattal
szolgálni.
Minden további nélkül beláthatjuk, hogy

Debreceni Pozsgástár 2006/3.
a fajok természetes kiválasztódás során folyamatosan alkalmazkodnak változó környezetükhöz. Így javul a betegségek és a paraziták
elleni védekezőképesség, és a napsugárzással,
forrósággal, hideggel és szárazsággal szembeni ellenállóképesség. Kevésbé érthető viszont,
hogy a kiválasztódás olyan tulajdonságoknak is
kedvez, amelyeknek az egyedek számára semmiféle közvetlen haszna nincs. Ide tartozik
minden, ami a genetikai sokféleséget segíti,
tehát a nemek különbözőségét és minden, az
idegen megporzást segítő szervet. Ami az első
pillantásra elképesztő luxusnak tűnik, az a jövőbe való befektetés. Mégis hogy képesek arra
a növények és az állatok, melyek semmit nem
tudnak a jövőről, hogy helyesen cselekedjenek?
Nyilvánvalóan azoknak volt nagyobb túlélési
esélyük, akik a minőségi sokféleség terén nagyobb tartalékkal, azaz a jövőbeni kihívásokra
lehetséges válaszokkal rendelkeztek.
És ismét eljutottunk a pazarló virágokig.
Ezzel még egy szempont összefügg, mely az élet
fennmaradása szempontjából alapvető jelentőséggel bír, ez pedig a vándorlás. Az örökítők
helyváltoztatása (migrációja) nélkül értelmetlen lenne a szexualitás. Rendszerint ugyanis akkor különbözik az örökítőanyag, ha más
helyről érkezik. Mivel a növények gyökérrel
kapcsolódnak a talajhoz, maguk nem tudnak
vándorolni: annál fontosabb számukra annak
biztosítása, hogy pollenjük külső segítséggel
jusson más egyedek termőire, és utódaikat később mag formájában bocsáthassák útjukra. A
virágzásbiológia így nagy mértékben migrációs
biológia.
Peter Preisl
Fordította: Nagy Mariann
A magyar nyelvű fordítást szakmailag
ellenőrizte: Ficzere Miklós
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Folyóiratszemle

Cactus World 2006/2.
A 2006. évi márciusi szám elején E.J. Pendleton az általa létrehozott Echinopsis-hibrideket
csereberélő kör sikeréről számol be, csodálatos
fotókkal gazdagon illusztrált cikkében. Elsősorban az amerikai R. Schick hibridjeiből szeretett
volna néhányra szert tenni ily módon, de a kezdeményezés sikere jócskán felülmúlta előzetes
elképzeléseit. A rendszer nagyon jól működik, 26
állandó taggal. A cserék révén a tagok hozzájuthatnak az általuk áhított ritka E.-hibridekhez, de
ezen kívül számos egyéb előnyt is jelent a rendszer. Kisebb a veszélye egy-egy
igen ritka hibrid eltűnésének,
ha több gyűjtőnél is megtalálható, ezeket ugyanis csak vegetatív úton lehet szaporítani. Az
információkat tapasztalatokat
is megosztják egymás között,
segítenek egymásnak, lassan
kialakult egy baráti társaság.
• A Darrah-gyűjtemény rövid
történetét, sorsát ismerhetjük
meg J. Hughes írásából. Charles Darrah angol üzletember
volt, aki jelentős pozsgásgyűjteményt hozott létre az 1800as évek végén. Halála után,
1903-ban a család Manchester városnak ajándékozta a gyűjteményt. A város Alexandra-parkban
új üvegház-komplexumot építtetett a növények
bemutatására. A megnyitó 1906. december 14én volt. Britannia legszebb közgyűjteménye volt
több mint 50 éven keresztül. Az 1908-as katalógus szerint 918 kaktuszt és 432 egyéb pozsgást
tekinthetett meg a közönség a növényházakban
négy zónába csoportosítva. Az átköltöztetések
során egyre kisebb lett a gyűjtemény, ma már
csak halvány árnyéka önmagának. • A következő cikkben arról olvashatunk, hogy a yorkshire-i
Bishop Burton College új pozsgásgyűjteményt
hozott létre, melyet A. Haworth emlékének aján-

lottak. A BCSS számos tagjának köszönhetően
a rendelkezésre álló terület hamar megtelt gyönyörű növényekkel. A kollekció egy használaton
kívüli üvegházban kapott helyet, mely kiválóan
alkalmas viszonylag magas példányok tartására
is, mivel belmagassága 6–8 m. A növények gondozásában a hallgatók is részt vesznek, ez része a
tananyagnak. • A következő írásban a lassan növő
kaktuszok magvetésével kapcsolatos kísérleteinek eredményeiről számol be D. Quail. Két, kissé
eltérő szaporítódobozt, valamint nagyon könnyű,
laza talajkeveréket használt. A
tálcákba 500–500 db magot
vetett. Nem ajánlja, hogy a
magvetést homokkal szórjuk
be, mert a magokat érő közvetlen napfény jelentősen növelte a csírázási százalékot, az
algásodást, mohásodást pedig
nem akadályozta meg a homokréteg. A napfény hatását
a mesterséges megvilágítás
nem pótolta. Ezután ismerteti
a Yavia cryptocarpa és Mammillaria (herrerae) albiflora magvetésének eredményeit. Kiemeli,
milyen örömteli dolog, amikor
a saját magunk által vetett növény első virágát
meglátjuk, különösen, ha lassú növekedésű fajról
van szó, mint pl. az Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii. • Egy különös szukkulens orchideáról, az Eulophia petersiiről, illetve élőhelyéről találunk rövid
ismertetést R. Roth tollából. • Anglia egyik legritkább pozsgásáról, a Sedum villosumról készített
rövid tanulmányt M. Campbell és R. Stephenson. • J. Pilbeam a Tacitus bellusról ír röviden,
összehasonlítja rokonaival, a Graptopetalumokkal, valamint szó esik a besorolás problémáiról is.
• A szám végén könyvismertetéseket találunk.
Dr. Csajbók József
Debrecen
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Legszebb kaktuszok és egyéb pozsgások

Coryphantha pycnacantha (Martius) Lemaire 1868
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.

A következő oldalakon bemutatásra kerü
lő kaktusz fajneve alapján még a tapasztaltabb
gyűjtők számára sem „ugrik be” azonnal e gyönyörű növény képe, viszont ha megemlítjük
leggyakrabban használt szinonim elnevezését – Coryphantha andreae – rögtön világosság
gyúl a szúrós növényeket rendszerezők által
alapos an megkavart „kaktuszos fejekben”.
Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy aki birtokol gyűjteményében Coryphanthákat azon
példányok egyike valószínűleg C. pycnacantha
(legfeljebb névtábláján Coryphantha andreae

szerepel, akárcsak saját növényeim mellé szúrt
pálcákon is ).
A kaktuszgyűjtés hőskorában természetesen még semmi probléma nem jelentkezett;
Karwinsky báró számolt be elsőként a Mammillaria pycnacantháról, azonban az első részletes
leírást Martius tette közzé, mellékelve kitűnő vázlatokat a növény fiatalkori habitusáról,
virágjáról és tövisszerkezetéről. Ezt követően,
még a 19. század során, olyan mennyiségű leírás
született más szerzők tollából, hogy azok felsorolásával legalább egy oldalt meg lehetne tölte-

46. kép Idősebb, több hajtású Coryphantha pycnacantha

Fotó: Tóth Norbert
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47. kép Coryphantha pycnacantha tövisrügy- 48. kép Virágzó Coryphantha pycnacantha
párnája
Fotó: Tóth Norbert 
Fotó: Tóth Norbert
ni! Ehhez talán a Martius-féle leírás két apróbb
hibája is hozzájárult némiképp: a növénytest
magassága hibásan lett megadva, valamint a
botanikus szerint a kaktusz Oaxaca állam területéről származik. Viszont ez a rendkívül típusos növény, még csak véletlenül sem hasonlít
az oaxacai elterjedéssel bíró egyetlen Coryphan
tha-taxonhoz sem. Pfeiffer és Otto 1843-ban
megtoldotta a faj elterjedésére vonatkozó információkat, szerintük Oajaca mellett Pachucaban is élnek M. pycnacantha populációk, továbbá
megjegyezték, hogy a kérdéses növény nagyon
közel áll a Mammillaria acanthostepheshez Lehmann (1835), ennek köszönhetően a század
hátralévő részében minden fórumon ez utóbbi
elnevezés a M. pycnacantha szinonimájaként
szerepelt a különféle értekezésekben. Mindenesetre Ehrenberget nem hagyta nyugodni a
dolog és még az 1840-es években nekilátott a
taxon pontos elterjedési területének feltérképezéséhez, melynek eredményéről a Linnaea című
kiadványban számolt be 1846-ban: talált popu-

lációkat Mexikóváros környékén is, valamint
Hidalgo állam területén Pachuca közeli síkságon, ill. San Mateonál, Atotonilco el Grandenél,
és Reglanál is. Végül Lemaire sorolta be növényünket a Coryphantha nemzetségbe(Cactées
35, 1868), megtartva a pycnacantha fajnevet.
A taxonnal kapcsolatos bábeli zűrzavar
tulajdonképpen Britton és Rose ténykedése
nyomán kezdődött, akik teljesen más jellemzőket adtak meg értekezésükben, mint amelyek a
C. pycnacantha eredeti leírásában szerepeltek. Ezt még megfejelték azzal, hogy leírták a
Coryphantha connivens-et egy Mexikóváros
közelében talált populáció egyedei alapján(ezek
természetesen C. pycnacanthák voltak), viszont
megsejthettek valamit tévedésüket illetően, hiszen óvatosan megjegyezték: a C. connivens meglehetősen közeli rokona szóban forgó fajunknak.
Mindenesetre ez a hiba tartotta magát egészen
a 20. sz. derekáig. Mielőtt azonban elítélnénk
a két kaktuszbotanikai géniuszt védelmükben
meg kell jegyeznünk, hogy terepi kutatás hiá-
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nyában egy olyan példány alapján hozták meg
téves döntésüket, melyet Conzatti professzor
küldött nekik oaxacai gyűjtőútjáról, és a korábbi apróbb hibák folyományaként nem is lehetett
más a végeredmény.
Mindezektől függetlenül 1928-ban Purpus
és Bödeker előrukkolt egy új leírással, melynek
adatai kísértetiesen hasonlítottak a C. pycnacan
tha habitusjegyeire. Így született meg a Mammillaria andreae Purpus & Bödeker, Berger (1929)
Coryphantha nemzetségbe átsorolásával, teljességgel kiszorítva a köztudatból növényünk valódi elnevezését. 1985-ig kellett várni, hogy valaki
eloszlassa a sűrű ködöt kaktuszgyűjtők ezreinek
tudatából, ekkor vetette fel Zimmerman, hogy
minden kétséget kizárólag a C. connivens és a C.
andreae mindössze a C. pycnacantha szinonimáinak tekintendők. A kérdést eldöntendő, R. F. Dicht
és A. D. Lüthy, kiváló Coryphantha-specialisták nekiláttak az embert próbáló feladatnak: felderíteni
a problémás taxonok élőhelyeit. Egy Ehrenberg
által kiadott, elterjedési területeket részletező lista alapján kezdték meg kutatásukat, mely során
feltérképezték a Hidalgo állam(San Mateo, Atotonilco és Regla térségében), és Mexikóváros közelében (Otumba) élő populációkat. Az eredmény
meglehetősen lehangoló volt: mindössze vasúti
töltések oldalában, illetve szeméttelepeken találtak néhány példányt, ezek egyébként teljességgel megfeleltek a Martius-féle leírásában közölt
morfológiai jellemzésnek. A kutatókat rendkívüli
módon megdöbbentette a faj ritkasága, mely elsősorban azzal magyarázható, hogy az élőhelyükül
szolgáló terület Mexikó talán legjobb minőséget
és mennyiséget produkálni képes mezőgazdasági
termőföldje. Minden talpalatnyi területen agrárgazdálkodás folyik, így az itt élő – a helyiek szemében tulajdonképpen gyomnak minősülő – kaktuszok szó szerint a perifériára szorulnak. Lüthyék
felkeresték a C. andreae leírásában megadott élőhelyek közül a vermonti Perote-től a Puebla állambeli
Tecomachalco-ig húzódó régiót és az itt fellelt példányokról is egyértelműen bebizonyosodott, hogy
valamennyien Coryphantha pycnacanthák. Ezek
után lássuk hogyan szól a növény eredeti leírása!
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A növény magános, lapított gömb, legfeljebb
9,5 cm átmérőt és 3,5 cm-es magasságot érhet el,
teteje benyomódott, erősen gyapjas; természetes
közegében kékes, szürkés-zöld. Répaszerű gyökér
zete mélyen a talajba hatol. Szemölcseinek spirálaránya 5:8 ( ritkán 8:13), zömök kúpalakúak,
felül némileg lapítottak, alsó részük domború, 17
mm szélesek és 12 mm magasak. A szemölcs felső
felületén megfigyelhető hasíték ferdén metszett,
axillái fiatalon igen gyapjasak. A szemölcsök végein található ellipszis formájú areolák 4 mm hos�szúak, 2 mm szélesek, eleinte szintén gyapjasak.
6–15 szabálytalan irányulású peremtövise van, az
areola felső szélén olykor 4–5 db szinte csomóba
rendeződik (ezek jóval vékonyabbak, viszont hos�szabbak – 16 mm – a többinél), az alsó, ill. oldalsó peremtövisek 9 mm hosszúságúak, egyenesek,
tűszerűek, szürkésfehér színűek, fekete csúccsal.
Halványbarna, később szürkévé váló, fekete végű
középtöviseinek száma 5–7, sugárirányba a növénytestre visszahajlók, vastag árszerűek, 15–21
mm hosszúak, olykor közülük egy lefelé irányuló
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kissé vékonyabb, rövidebb. Virágai 30 mm hos�szúak és 45 mm szélesek, a külső leplek keskeny
lándzsa alakúak, hegyesek, 15 mm hosszúak, 3
mm szélesek, színük citromsárga, vörösesbarna
középcsíkkal a külső felén. A belső leplek széles
lándzsa formájúak, élük a csúcs irányában fogazottak, hegyesek, 24 mm x 5 mm-esek, citromsárgák.
A porzószálak igen rövidek, 12 mm hosszúságúak,
sárgák; a portok élénksárga, míg a bibe kissé halványabb árnyalatú, 5–7 sárgásfehér bibeággal. Zöld,
húsos termése az elszáradt lepelmaradványokkal
együtt 24 mm hosszú és 13 mm átmérőjű, a benne
található magok vese alakúak, 2,5 mm x 1,5 mmesek, héjuk barna színű, recés felületű. E Mexikóban honos növény elterjedési területe igen nagy:
Mexico államban Otumba és Cd. Shahogun köze
lében; Hidalgo államban Barranca de Metztitlan,
San Miguel Regla, Siguilucan, Atotonilco, Zempoala térségében; Puebla államban Yaltepecnél; valamint Veracruzban Perote vidékén lelhetők fel. Az
említett élőhelyeken kizárólag füves síkságokon,
mély, bázikus jellegű talajon terem, elsősorban különböző Opuntia-fajok társaságában.
Bár kétségtelenül a gyűjteményekben leggyakrabban előforduló Coryphantha-fajok közé sorolható, élőhelyén meglehetősen veszélyeztetett taxonnak számít a korábban már említett tények okán.
Kultúrában való tartása nem jelenthet gondot még
a kevesebb tapasztalattal rendelkező gyűjtők számára sem, emellett viszonylag fiatalon (5–6 évesen) már virágzóképes, júniustól egészen szeptember végéig folyamatosan bontogatja lepleit, sőt különösen meleg október esetén tovább is kitolódhat
a virágzási periódus. Általános kaktusztalajban kiválóan érzi magát, mivel termesztőközeget illetően
egyáltalán nem válogatós. A tartóedény megválasztásakor vegyük figyelembe, hogy növényünk erős
répagyökeret nevel, ezért szerencsésebb mélyebb
műanyagcserepet alkalmaznunk. Teleltetésére 8–
10 oC-os hőmérséklet megfelelő, bár tapasztalatok
szerint ennél valamivel hidegebbet is károsodás
nélkül elvisel. Szaporítása magvetéssel, vagy sarjainak leválasztásával egyaránt lehetséges, azonban
inkább törekedjünk az előbbi módszer használatára, ugyanis a magoncok a többi Coryphantha-fajhoz
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viszonyítva jóval gyorsabb ütemben fejlődnek és
– kis túlzással – kipusztíthatatlanok.
A szakirodalom általában nem túl gyakran
említi, hogy a kultúrában nevelődő példányok, a
nemzetség néhány más fajára is jellemzően, sokkal
nagyobb méretűvé nőhetnek, mint természetes környezetükben „sínylődő” fajtársaik. Különösen igaz
eme megállapítás a Coryphantha pycnacantha-ra: idős
korára oszlopossá válik, ill. sok példány erős sarjadásra hajlamos. Összegzésképpen tehát nyugodt
szívvel ajánlhatom kezdő gyűjtők figyelmébe is ezt
a gyönyörű kaktuszt, mely kis odafigyeléssel rengeteg sikerélményben részesítheti gazdáját; akik pedig
Coryphanthákra specializálódnak, azok számára is e
fajjal kezdődik (kezdődött) ez a bonyolult ABC…
Tóth Norbert
Debrecen
Felhasznált irodalom:
Dicht, R.F. & Lüthy, A.D. 2004: Coryphantha
(Cacti of Mexico and Southern USA). Springer
Anderson, E.F. 2001:The cactus family. Timber
Press, Portland, Oregon, USA

50. kép Coryphantha pycnacantha

Fotó: Tóth Norbert

Debreceni Pozsgástár 2006/3.

171

Könyvismertetés

Jasuhiko Shimada: The genus Lithops
2001. 225 oldal 434 színes foto és 1 térkép
– keménykötésben.
Az ajánlás Desmond Cole-tól származik.
A bevezetést a szerző írta. A fotókon latin felirat és Cole-szám van. 30 oldalon közel 60 élőhelyi, kitűnő színes Lithops-felvétel található. A Lithopsok felfedezőiről egy fejezet szól.
A következő fejezet térképen a Lithopsok elterjedését mutatja, majd az élőhelyen található
Lithops rovarkártevőt.
Ezután következik a
Lithopsok osztályozása
és alaktana. A Termések című fejezetben 25
faj színes fotója található. A 60. oldalon a L.
aucampiae és a L. fulviceps metszetének életszerű képe van. A Talaj
és a kövek c. fejezetben
12 Lithops-faj eredeti
termőhelyről
készült
műtermi felvétele látható. A továbbiakban
szó van a fonnyadó,
vedlő ciklusról, majd a
termesztésről – sajnos
csak japán nyelven. A
szerző bemutatja gyűjteményét 16 oldalon, 36
színes fényképpel. A fajok leírása 112 oldalon keresztül történik kitűnő digitális fényképekkel,
latin neveikkel, Cole-szám szerint megjelölve.
Ezután a Lithops fajok tudományos és japán elnevezésének ismertetése következik. Végül pedig alfabetikus sorrendben latin és japán nyelv
szerinti szinonimák teljes körű leírása. Két oldal
a referenciák ismertetését foglalja el.
Utóirat: japán nyelven.
Legutoljára alapos latin- és japán tárgymutató zárja a könyvet.

A szerző és a termesztő hazai körökben
teljesen ismeretlen. Úgy gondolom, e tárgyban
mindannyiunk látókörét bővíti Desmond T.
Cole előszava, ami a következő:
„1977-ben találkoztam először Yasuhiko
Shimida nevével. Amikor az American Cactus
and Succulent Journal egy cikkét olvastam a
Lithopsok két sárga formájáról. Ebben a cikkben publikálta a L. bromfieldii var. insularis cv.
Sulphurea és a L. fulviceps cv. Aurea növényeket. Ez a két gyönyörű
és úgy gondolom nagyon szokatlan Lithops
a L. Flowering stones
monográfiámban
a
termesztett növények
között került ismertetésre. Eközben elkezdtünk levelezni Schimadával, majd 1997
augusztusában nagy
örömömre meglátogatott bennünket DélAfrikában a Lit hopshelyszín
kutatása
alatt. Feleségem, Nauren és én örültünk,
hogy találkozhattunk
vele. Beszélgettünk kö
zös érdeklődési körünkről, a szukkulens növényekről és főleg a Lithopsokról. Sajnáltuk,
hogy nem volt lehetőségünk Shimada urat
meglátogatni otthonában Japánban és nem
láthattuk Lithops-gyűjteményét, amely talán
a világ egyik legkülönlegesebbje, legkiválóbbja. Shimada úr más, nagyszerű színű Lithopsot
is termesztett, és a Dintherantus nemzetségből
1999-ben publiklálta a szépséges opálos-zöld
Dintherantus vanzylii termesztett változatát,
amit ő Emeraldnak nevezett el (Mesemb s. g.
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bulletin 14.3.58.). 2000 februárjában kaptam
egy fényképet és egy leírást tőle a L. hookeri
var. marginata „Shimada’s Apricot” fajtáról (cv.),
amely ennek a fajnak (L. hookeri) egy gyönyörű
mutációja. A növényt publikálta a Cactus and
Succulens Journalban. Legutóbbi gyönyörű
mutáció kollekciójából a vörös színű változata a L. aucampiae subsp. eunicae-nak és a fluminális taxonoknak. 2000 júliusában küldött
nekem képeket ezekről a növényekről. A Lithopsok magoncok, még 2 évig nem fognak virágozni. (Írta mindezeket Cole 2000-ben.) Majd
ezután tervezi Shimada publikálni e növényeket. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra,
hogy én mutathatom be Mr. Y. Shimada Lithops-könyvét, melyet ajánlok minden pozsgáskedvelőnek Japánban és a világ más pontjain
is. A számomra küldött fotók is bizonyítják,
hogy barátom nemcsak a szukkulens növények
egyedülálló termesztője, de kiváló fotográfus
is. A Lithops a legcsodálatosabbak mintázat és
színgazdagság terén, valódi ékszerek a pozsgás
életmódú növények között. Reméljük, hogy ez
a könyv egyre több embert ösztönöz arra, hogy
Lithopsokat tartson.
D. T. Cole”
A következő bevezetés ismertetését úgy
gondolom, olvasóink is figyelemre méltónak
fogják találni Shimada úr könyvéből aki a mai
gyűjtőknek talán példaképe is lehet az eredeti
fajok megőrzésében, a mutánsok kiválogatásában, publikálásában.

Bevezetés
A földön való lét a természetes környezethez való alkalmazkodást váltotta ki. A Lithopsok vastag leveleket fejlesztettek, hogy az
extrém száraz időjárást elviseljék, megváltoztatták struktúrájukat, hogy lekössék és megtakarítsák a legkisebb mennyiségű nedvességet
is. Még a környezetükben található kavicsok és
kövek színét is utánozzák, hogy megvédjék magukat a kártevőikkel szemben. Ezek a növényi

kövek polírozva, mint pl. az achát, a jáspiskő
vagy a kvarc, akár ékszerek díszítői is lehetnek.
Ez is illusztrálja, hogy az emberek miért kezdték a Lithopsokat élő ékszernek vagy virágzó
köveknek nevezni, hiszen értékes és csodálatos kövek mimikrijei.
50 éve találkoztam először ezekkel a mesés növényekkel és teljesen megigéztek, elbűvöltek. Több, mint 40 éve kutatom a Lithopsokat, de a valóság az, hogy ezek a növények nem
igazán ismertek Japánban. Ennek oka úgy hiszem az, hogy nem létezik japán nyelvű irodalom a Lithopsokról.
Sok más országban aktív kutatások és publikációk jelennek meg a Lithopsokról számos
szukkulens folyóiratban. A könyv megírására
az ösztönzött, hogy megismertessem ezeket a
csodálatos növényeket. Azt is remélem, hogy
sikerül felkeltenem a Lithops-kedvelő emberek
érdeklődését újabb lelkes kutatásokra.
Az összes helyszíni fényképet saját magam
készítettem, a fotók alatt megtalálható a helyszín neve. A termesztett Lithopsok mind a saját
gyűjteményem darabjai.
Itt szeretném a legmélyebb tiszteletemet
kifejezni Dr. Norio Kondonak, a Tokiói Agrártudományi Egyetem nyugdíjas professzorának.
Rengeteget segített a helyszíni utazásaimban és bíztatott a könyv megírására.
Hálával tartozom Prof. Desmond T. Colenak, akit nagyon tisztelek, mint a Lithops-kutatások legnagyobb személyiségét. Sok jó tanác�csal látott el, könyve a Lithops: Flowering Stones mindig mellettem van, nélkülözhetetlen.
Nagy megtiszteltetés, hogy könyvem előszavát
ő írta, szívem mélyéből köszönöm neki.
Köszönet Mr. Emile J. Heunis-nak, a sivatagi növények kutatójának, aki teljes támogatást nyújtott a helyszínekre való utazáshoz,
valamint megismertetett sok más kutatóval is.
Hálás vagyok Dr. Tatti Visser Lithops
kutatónak is, aki segített az utazásaim során
Upington környékén, és Sakkie Saaiman-nak,
a Lithopsok és Cycasok (szágópálmák). kutató-
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nak, aki különböző növényekkel és magokkal
látott el és felajánlotta ott-tartózkodásom
alatt a szállását. Mrs. Jossie Brandt a sivatagi növények szakértője, elsősorban a Lithopsoké, Dél-Afrikában. A férjének van egy farmja, közelében megtalálható a L. aucampiae és L.
bromfieldii var. glaudinae élőhelye és a L. hookeri
is a közelben növekszik. Mrs. Brandt különböző növényeket gyűjt, még az erős vörös L. aucampiaet is felfedezte a farmjukon. Értékes felfedezései, kutatásai közé tartozik az L. bromfieldii var. glaudinae sok új élőhelyének megtalálása. Nemcsak a növények megfigyelésében
segített, de náluk is tartózkodhattam, ezért
külön köszönet neki.
Hálás vagyok Mrs. Elke Erb-nek, Mr. Ernest J. Rusch unokájának (ő találta meg az L.
ruschiorumot 1923-ban!) Mrs. Erb segítségemre volt ráakadni a Namib sivatag északi részén
lévő különböző lelőhelyekre.
Sajnos a korlátozott oldalszám nem teszi lehetővé, hogy mindenkit megemlítsek, de
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köszönöm a helyiek segítségét. Nélkülük nem
lenne teljes ez a könyv. Végül szeretném köszönetemet kifejezni Mr. Tsuyoshi Motohashinek,
aki a Tokiói Agrártudományi Egyetemen a Pelargonium nemzetség kutatója, és aki társam
és segítőm volt a lelőhelyek felkutatásában a
Dél-Afrikai Köztársaságban és Namíbiában.
2001 ősz
Yasukito Shimada
A monográfiát minden szenvedélyes Li
thops gyűjtőnek ajánlom. Az egyik minden nap
forgatott irodalmunkká válhat a híres Cole:
Flowering Stones-a mellett. A könyv ezer példányban készült, keménykötésben.
ISBN 4-8103-4066-X
© Y. Shimada, 2001 Printed in Japan
Kapható a WHITESTONE Gardens Ltd.
Nord Yorkshire YO7 2PZ. England
Ára:75 L + 4,5 L postaköltség.
Katona József
Debrecen

Egyesületünk közleményei
Egyesületünk Nagy József – Német – Magyar” szószedet bővített változatát,
kéviseletével ismét részt vett mely cca. 4000 szót, fogalmat tartalmaz. Megaz újfehértói Ökofesztiválon. rendelhető 700 Ft + postaköltség ellenében.
Részvételünket emléklappal is
***
Papp István szegedi gyűjteményéből 5 és 50
merték el.
év közötti kaktuszokat és pozsgásokat. Több ezer
gyűjteménybe illő és értékesítésre váró növényből
választhat. Gömbkaktuszok, oszlopkaktuszok,
Keresek
különleges pozsgások, törpe palackosok, agávék,
Egyesületünk iskolaprogramja keretében Tillandsiák nagy választékban.
Telefon: (62) 319-079, (20) 378-30-41, (70)
sziklakert telepítéshez keresünk takarás nélkül
kiültethető télálló fajokat, pl. Echinocereus trig- 33-22-934
lochidiatus, Escobaria vivipara, Escobaria leei nö***
Dr. Nemes Lajos kaktusz- és szukkulensgyűjvényeket. Ajánlatokat kérem szépen az egyesület
teményét egy tételben eladná. Előzetes megbeszécímére megküldeni.
léshez telefon: (34) 491-661 vagy (30) 414-5000
Néhány kép a gyűjteményről a http//
Kínálok
nemeslajos.kadartech.hu oldalon.
Molnár Imre
Orosházi gyűjtőtársak elkészítették a „Latin
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Praktika

Nagy növények mozgatása
Sokan szeretjük a nagyméretű kaktuszokat
és egyéb pozsgásokat, de ezek mozgatása egy bizonyos méreten túl már csak nagyon nehezen
oldható meg, főleg ha a terebélyes növények még
nagy tövisekkel is rendelkeznek. Ennek a problémának a megoldására fejlesztettem ki egy hordozó szerkezetet, amellyel két ember akár egy mázsás növényt is könnyen mozgathat. (1. kép)
A hordozó szerkezetet három méretben készítettem el: 30-as, 45-ös és 60-as cseréphez.
A 2. számú képen jól látható, hogy a hordozó
szerkezet két részből áll, amelyet alól egy összekötő kapcsol össze. Az emelőkar két párhuzamos
szárát fogantyú köti össze. A cserép felöli résznél
a kart 135o-ban érdemes meghajlítani, mert ez biztosítja legjobban a szállítás stabilitását. A meghajtási ponthoz egy kiemelő tőkét kell hegeszteni, majd ehhez csatlakoztatjuk a cserépmérethez
kialakított félkörívet. Erre a kiemelő tőkére azért
van szükség, hogy az emelőkar elférjen, és ne törje el a cserép peremét. A fogantyú szélessége minden méretnél 30 cm, az emelőszár és a függőleges
feszítőrész hossza is 30 cm. Az alsó összekötő pár
egyik oldalt a karon forgó, de nem levehető, a másik oldalt ráakasztható. Szállításkor a szerkezetet

a cserép két oldalához helyezzük, az alsó összekötőt összekapcsoljuk és már két személy viheti is a
növényt. (1. kép)
A 30-as cseréphez kialakított szerkezet minden fő része 14 mm-es, az alsó összekötő 6 mmes, a merevítő 4 mm-es köracélból készült. A 45-ös
és 60-as cseréphez a fő részek 16 mm-es, a többi 6
mm-es köracélból készült.
Ha nem a cserép szélén túlnyúló növényt akarunk szállítani, (pl.: gömb vagy oszlopkaktusz) akkor az emelőkart rövidebbre érdemes venni, ilyen
arányban csökkenthető a függőleges feszítő rész
is. Az emelőkar 30 cm-nél hosszabb mivolta már
nem ideális, mert akkor nagyobb erő hat a cserépre és szűk helyen a mozgás is nehézkesebb vele.
Mivel a körív nem zár be teljes kört, így kisebb cserepek szállítására is alkalmas. Nagyobb
cserepeket pedig úgy vihetünk vele, hogy nem a
perem alatt, hanem a cserép megfelelő vastagságánál fogjuk meg a szállítóeszközzel. Így ezezzel
a három méretben létrehozott eszközzel 28-astól
a 80 cm-es műanyag cserépig tudjuk vinni növényeinket.
Szabó Imre
Mezőhegyes

51. kép A szállítóeszköz üresen... Fotó: Szabó Imre 52. kép ...és munkában

Fotó: Szabó Imre
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Kiállítások 2006 augusztus hóban
Debrecenben egyesületünk augusztusban a
virágkarnevál kísérő rendezvényeként rendeztük
meg ismét a képkiállítással egybekötött kaktuszés egyéb pozsgásnövény-kiállítást és -vásárt. Párhuzamosan két helyszínen hoztuk létre a kiállítást, mely első pillanatban szokatlannak hangzik,
de megvolt rá az ésszerű magyarázat:
Amikor a Kölcsey Művelődési Házat megszűntették, és lebontásra ítélték, egyesületünket
a Debreceni Nagyerdei Kultúrpark fogadta be és
itt munkálkodtunk. (Itt tartottuk egyesületünk
összejöveteleit, építettünk sziklakertet, és itt tartottuk kiállításainkat is, 2006 évben már 6. éve.)
A látogatók is megszokták a kiállítás helyszínét,
egyre javuló színvonalát.

Debrecen, Nagyerdei Kultúrpark
Elsősorban ez a gondolat vezérelt bennünket a szervezésben. Ez évben is sikeres volt
rendezvényünk és 23 gyűjtőtársunk állította ki
féltett növényeit, és árusított a Kultúrpark afrikai madárházában. (Agócs György, Demjén; Dávid
Lajos, Ficzere Miklós, Katona József, Tóth Norbert,
Debrecen; Deli Tamás, Gyomaendrőd; Dr. Erostyák
Mihály, Hódi Sándor, Kiss László, Szemenyi Bálint,
Soós Béla, Orosháza; Kolovics József, Szigetvár; Kósik Péter, Bükkzsérc; Nádasdi Zoltán, Pusztaföldvár; Nagy József, Mikepércs; Nagy József, Békéscsaba; Papp István, Szeged; Rigerszki Zoltán, Kazincbarcika; Sajti Sándor, Gyula; Szabados Attila, Fót;
Szabó Imre, Mezőhegyes; Szup Géza, Budaörs; Tirk
Ferenc, Bekecs.).
Nézettség: 500 látogató.

Ezen a helyszínen 29 gyűjtőtársunk mutatta
be növényeit és négyen árusítottak.
Szép eredményeket értünk el- köszönhetően
elsősorban a Főnix Rendezvényszervező Kht.-nek
a kitűnő propagandájának. Kiállításunkat több,
mint 5 800-an nézték meg.
Seregszemlénket nemzetközinek is mondhatjuk, ugyanis aktívan részt vett a Romániában
működő „Aztekium” egyesület is. Ezt a tendenciát
az elkövetkezendő években szeretnénk bővíteni,
más országok beszervezésével.
Kiállítók: Aztekium, Románia. Ábel Győző,
Gedeon Tamás, Rózsa László, Kecskemét. Antal Károly, Derecske. Buriné Molnár Edit, Debreceni Egyetem Botanikus kertje; Dr. Buglyó Péter, Dr. Csajbók
József, Horváth László, Karácsony Sándor Iskola,
Karácsony Sándor Iskola Haláp tagintézmény, Kissné Balogh Judit, Molnár Imre, Nagy Dezső, Nagy Ferenc, Nagy Tíbor, Rácz Ferencné, Rácz László, Szabó
Tíbor, Szászi Róbert, Szani Károly, Debrecen. Gonda
István Mezőtúr. Komporály Zsolt, Szunyog Menyhért
Nyíregyháza. Nagy Imre, Budapest. Nagy József, Békéscsaba. Novák János. Sátoraljaújhely. Varga Zoltán
Dénes, Hajdúszoboszló. Vilmányi Imre, Hajdúböszörmény.
Molnár Imre
Debrecen

Kölcsey Központ
A Kölcsey Központ újjáépítése és átadása 2006
tavaszán megtörtént. Ennek tudatában ismét jelentkeztünk, hogy szeretnénk az elmúlt évtizedek
gyakorlatát folytatva kiállításunkat az új épületben megrendezni. Ezt a lehetőséget meg is kaptuk
és a II emeleten, megrendezhettük kiállításukat 53. kép Részlet a nagyerdei kiállításról

Fotó: Morvay István
2006. augusztus 15-20-a közötti időpontban.
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láma) és növénytermesztésből élnek. Kereszténnyé váltak, de
pogány hiedelmeik és mitológiájuk hihetetlenül gazdag.
Higiénia

Xerofita
(xerophyton: ógörög) Szárazságtűrő növények, amelyeket
legtöbbször száraz élőhelyeken vagy aszályos éghajlattal rendelkező területen élnek, és a szárazság átvészelésére, leküzdésére
különböző módon alkalmazkodtak. Alaktani megnyilvánulásaikat xeromorf bélyegeknek nevezzük (pl.: csökkent párologtató
felület; kis, bőrnemű levél; hajtásszőrzet, tövisképletek, pozsgás szár és levél, vastag bőrszövet, besüllyedt légcserenyílások,
víztároló alapszövetek stb.).Ökológia-élettani felosztásuk is
ismert, ahol a hőtűrést, a szívóerőt, az anyagcsere típusát, is
figyelembe veszik.
Erupció
(latin) Kitörést, rohanást, tódulást jelent, és a földtan tudománya használja az olvadt kőzetek felszínre törése, amelyet
vulkánnak nevezünk. A csillagászatban is ismert fogalom, a
napkitörésekre alkalmazzák.
Gránit
(latin-német) Túlnyomóan alkáliföldpátokból, kisebb
mértékben kvarcból és színes szilikátokból (főleg bionit) álló
szemcsés mélységi kőzet, amely a felszínek lekopásával, a kihűlt magmák kiemelkedésével, hegységképződéskor kerülhetnek a felszínre.
Kecsua
Az Andok bolíviai és perui fennsíkjain élő, a kecsua nyelvek közé tartozó nyelveket beszélő, kb. 4 milliós lélekszámú,
őshonos indián népcsoport. A XV. században az inkák leigázták
őket, majd a XVI. században spanyol uralom alá kerültek. Önellátó gazdálkodást folytatnak, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, földközösségben élnek. Ősi és keresztény hitük
sajátosan ötvöződik.
Ajmara
A Közép-Andokban (Peru, Bolívia), a Titicaca-tó környékén élő indián népcsoport. Nyelvük az andeszi-egyenlítői nyelvcsaládhoz tartozik. Lélekszámuk ma kb. 1,5–2 millió fő. Az inka
hódítás előtt több független államban éltek. 1535-ben spanyol
uralom alá kerültek, amely ellen 1780-ban fellázadtak, és 1821ben lenyerték függetlenségüket. Állattenyésztésből (alpaka,

(ógörög, Hügieia ógörög istennőről) Az egészség megőrzésére, a fertőzés elkerülésére irányuló tisztaság, ill. annak
előírása, valamint az azokra vonatkozó, az egészségtan vagy
egészségügy tárgykörébe tartozó tudományág.
Intuíció
(latin) Szemlélődés, szellemi vagy belső látás, képzelet,
tükröződés az eredeti jelentése. Az a feltételezett képesség,
amelynek köszönhetően az ember valamilyen igazságot egyetlen pillantással képes megragadni, váratlan és tudományos
megfontolás nélküli előrelépés a megismerésben.
Vörösatka
vagy vöröspók, pontosabban a takácsatkák (Tetranychidae családba tartoznak), jó pár faj, amely több növényfajon
növényi nedveket szívogat és jelentősen visszaveti e növények
növekedését, és bőrszöveti torzulásokat okozhatnak. A kaktuszokon és egyéb pozsgásokon a Tennipalpus cactorum károsít,
apró, vörös színű állatkák, amelyek finom hálókat is készítenek.
Szisztémikus (tehát a növényekbe felszívódó) atkaölő szerekkel
védekezhetünk ellenük legeredményesebben.
RoPerforáció
(latin) Átfúrás, átfúródás, átlyukadást jelent. Ma már kilyukadás értelme is van. Bármilyen tárgy, esetleg az élővilágban
bizonyos szervek átfúródását illetik a kifelyezéssel.
Szisztémikus növényvédő szerek
Olyan peszticidek, melyek a melyek a növénybe hatolva
fejtik ki hatásukat. Hatásul tartósabb, mint az érintési (kontakt) mérgeké. Egy részük csak lokálisan jut a növénybe, másik
csoportjuk a növény minden részébe eljut a növényi szállítás
révén. Nemcsak kártevőkre, hanem gombákra és gyomstratégiájú magasabb rendű növényekre is kifejtettek szisztémikus
szereket.

Apomixis
(ógörög) Olyan szaporodási forma, melynél a megtermékenyülés elmarad. Három fő típusát különböztetjük meg: 1.
Szűznemzés: ebben az esetben az embrió egy ivarsejtből alakul
ki; 2. Apogámia: amikor az embrió az egyik testi kromoszómaszámú (diploid) segítősejtből alakul ki; 3. Pseudogámia: amikor
az embrió a magkezdemény testének (nucellusz) valamelyik
sejtjéből alakul ki. Ezek tulajdonképpen sajátos ivartalan szaporodási formák ivarszervekben.

54.
55.

56.

