Cumulopuntia boliviana

Cumulopuntia boliviana élőhelye a Rio Purifica völgyében
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Szerkesztőségi levél

Ficzere Miklós: Mindenbôl egy! De miért?
Sokszor rácsodálkoztam már a természet
sokféleségére, szinte semmi sincs amiből lenne
két egyforma: sokfélék a növények, az állatok,
a folyók, a hegyek, a völgyek, de mások az emberek is, színben, méretben, alakban, arcvonásokban. Semmiből sincs két egyforma, ha mégis
előfordul, bizony, az nagy ritkaság. Különbözőek az emberi közösségek is, csak hasonlóság van
közöttük, de nincs egyformaság. Minél sokfélébb egy-egy közösség annál színesebb, értékesebb és érdekesebb. A természet nem törekszik
az egyformaságra, célja – ha lehet így nevezni – a
minél többféleség megteremtése, hiszen az egyformaságnak, a valamiből egynek, nincs hagyománya és értéke a természetben. Társadalmunkban is a sokféleség az érték, minél sokoldalúbb
egy közösség vagy egy ember annál értékesebb,
csak rá jellemző tulajdonságokkal rendelkezik.
Sajnos, globalizálódó világunkban sokan nem
ezt vallják, igyekeznek mindent egységesíteni:
nyelvet, vallást, szokásokat, gazdaságot, pénzt;
mondván, jó lesz ezekből egyféle is. Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor elolvastam
a Gedeon Tamás elnökünknek küldött levelet,
amit megválasztását követően kapott e-postán.
A levél aláírója Ármin, felvetette, hogy milyen jó
lenne egy csónakban evezni…, nem sok kis egyesület, hanem egy, egy kiadvány, egy honlap, de
mások is gondolkodnak a mindenből egy bűvös
projektjén, hogy egy ma divatos szót használjak.
Kell egy Nagy egyesület, ami majd mindent megold, kell egy Nagy honlap és kell egy Nagy maglista, kell egy Nagy újság és így tovább.
Magyarország jelenlegi pozsgásnövényeket
gyűjtő, a pozsgásnövényeket valamilyen formában kedvelő közössége olyan sokszínű és sokféle, amilyenre példa az elmúlt 100 évben biztosan
nem volt, de bizton mondhatom: sohasem volt
mióta világ a világ. Aktivitásuk, eredményeik
minden korábbit túlhaladt, és nincsen egyetlen
olyan időszak sem, amelyikkel érdemben összehasonlítható lenne. Olyan értékek jöttek létre,
amire világszerte nagyon kevés hasonlót találhatunk. Személy szerint nagyon örülök annak,
hogy létezik két önálló egyesület, a debreceni és

az érdi, amelyek újságot is tudnak kiadni. Senki
ne vegye sértésnek, de az egyesületeket telephelyük szerint és abc sorrendben említem, kerülve
mindenfajta rangsorolást és megkülönböztetést
s teszem ezt a későbbiekben is. Az egyik nevében hordozza a múltat is idéző, de hagyományként tisztelt országos jelzőt, a másik nem, de
ettől még mindkettő országos hatáskörű, működési területük az egész ország, sőt, ma már
külföldi tagjaik is lehetnek és vannak is. Már
hosszabb ideje tagja vagyok mindegyik egyesületnek, és nagyon fájna, ha bármelyik egyesület munkájában törés következne be. Most
pedig megpróbálom elmondani neked, kedves
Ármin, miért jó nekem, nekünk a két egyesület
léte, egymás mellett élésük? Kiadnak egy-egy,
mondhatni világszínvonalú újságot, melyekből
tudásunkat gyarapíthatjuk. Az igaz, hogy egy
újságot könnyebb lenne megtölteni tartalommal. Viszont nekem választási lehetőségem van
a következőkből: tagja leszek az egyiknek, vagy
a másiknak, legjobb esetben mindegyiknek, én
ez utóbbit választottam. Választhatok abban is,
hogy melyik újság kerüljön a postaládámba: ha
az egyiket választom, kapok 6 darabot, ha a másikat, akkor 4 db-ot, de ha mindkettőt, akkor 10
db-ot egy évben, ráadásul mindegyik újság éves
terjedelme szinte egyforma a megjelenés gyakoriságától függetlenül. Ha valamelyik egyesületnél baj van, akkor még mindig megkaphatom a
másik egyesület lapját. Eldicsekedhetek azzal is,
hogy a debrecenieknél évi 3500-, az érdieknél
4800-, tehát összesen 8300-, Ft-ért lehetek úgy
tagja ennek a két magyar egyesületnek, hogy
ennyi pénzért kapok 10 db újságot, és még postaköltséget sem kell fizetnem, valamint élvezem
a tagsággal járó minden előnyt. Ugyan, hány
ország pozsgásgyűjtői mondhatnak maguknak
ilyen lehetőségeket? Ez az igazi érték, nem az
egy újság és az egy egyesület!
Olykor elhangzik érvként, hogy a német,
osztrák és svájci gyűjtők létre tudtak hozni egy
közös újságot, a KUAS-t. Aki ezt az érvet han
goztatja, az valószínűleg nem ismeri az önálló,
A4 méretű, már évek óta Svájcban folyamatosan
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megjelenő “Die Sukkulentenwelt” című lapot.
De nézzük meg most azt is, miért jó a két egyesület szempontjából a két egyesület, ill. a két
újság létezése. Az egy éven belül eladott újságok
száma a debrecenieknél kb. 300, az érdieknél kb.
400, ami összesen 700 megjelenésenként. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy 700 különböző
ember kap egy darabot, mert a tagság jelentős
átfedése miatt – azaz mindkét helyen tagok – sokan vásárolnak ebből is, meg abból is. Kérdésem
a következő: egy Nagy egyesület esetében a 700
példánnyal szemben vajon hány újságot lehetne
eladni? A válasz nem nehéz, nyilvánvalóan jóval
kevesebbet, kevesebb lenne a Nagy egyesület
taglétszáma is, és ennek következtében kevesebb lenne a bevétele is a tagdíjakból, amely
hiányt biztosan nem pótolná a működési költségek csökkenése. És itt visszakanyarodnék a
KUAS-hoz, amiből az elmúlt évben felfelé kerekítve 5800 példányt adtak el világszerte, előfizetéssel, megjelenésenként. Most pedig számoljon
utána mindenki, mit jelent lakosság arányosan
a mi 700 eladott példányunk, figyelembe véve a
nyelvi sajátosságokból származó korlátot is!
Azonban további előnyei is vannak a debreceni és az érdi egyesület mellett létező – és nagyon jó, hogy létező – önálló létet megvalósító
egyéb szerveződéseknek. Külön-külön pályázva
támogatási forrásokra nagyobb a lehetőség és
az esély, mintha ugyanezt egy Nagy egyesület
tenné. A debreceniek aligha kérhetnének támogatást az érdi önkormányzattól, de ez fordítva is
igaz, és igaz minden klubra és más egyesületre.
Önálló, bejegyzett egyesületként nemcsak a
már többször említett debreceni és érdi működik, de ilyen a nyíregyházi egyesület is.
Ezek, valamint a győri, a kecskeméti, az
orosházi, székesfehérvári, stb., különböző neveken működő klubok, egyesületek lakóhelyük
és környékük pozsgásgyűjtőit, ha kell, mozgósítják valamilyen jó cél érdekében, kiállításokat,
vásárokat, előadásokat szerveznek tagjaiknak.
Az összetartás, az egymás segítése is jól megfigyelhető; kölcsön adunk egymásnak kiállításhoz szükséges dekorációs anyagot, képeket,
részt veszünk egymás rendezvényein, közös
kiadványaink vannak, az előadók pedig, igyekeznek mindenhová eljutni, ahová meghívják
őket. Senki sincs aki akadályozná mások önálló
gondolatának és cselekvésének érvényre jutá-
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sát. Soha annyi kiállítás nem volt még, mint a
2006. évben, csak a debreceniek által szervezetteket több mint 12,000 ember látogatta meg.
Az említettekből további előny is származik, ez pedig a jótékony hatású versenyszellem,
melynek során minden klub és egyesület igyekszik a legjobbat, legszebbet nyújtani, tudása
legjavát adni. Ennek haszonélvezői ismét mi
vagyunk, a pozsgásgyűjtők, az egyesületek tagjai. Ezért kívánom, hogy minden rendű és rangú
szerveződés működjön még nagyon, de nagyon
sokáig. Legyen mindig valaki, aki az aláhulló
zászlót felveszi és továbbviszi. Persze nem fe
ledem azt sem, hogy minden szerveződés addig
él és virul, amíg vannak elkötelezett és lelkes
hívei, egyébként náluk is bekövetkezhet az elmúlás, de később lehet újjászületés is.
Volt már Magyarországon Nagy egyesület,
melyet többé-kevésbé mesterségesen tápláltak
naggyá. Agóniája jóval a rendszerváltás előtt
bekövetkezett, amint az jól nyomon követhető
folyóiratának egyre inkább hektikussá váló
megjelenésében, majd végleges megszűnésében. A Nagy egyesületbe – főleg működése
első felében – sok vidéki szakkörnek, klubnak
kellett integrálódnia, hatalmi szóval, s azt hiszem, részben ez lett haldoklásának is egyik,
talán legfontosabb oka. Ezért ne a múlt szellemét élesztgessük, hanem vegyük át, és vigyük
tovább, ami jó volt, és hagyjuk a magyarországi
pozsgásgyűjtők közösségének mesterséges
beavatkozásoktól mentes, alulról történő önszerveződését, természetes fejlődését.
Nem jó az, ha mindenáron egy csónakban
akarunk evezni, mert a csónak könnyen fel is
borulhat. A süllyedő csónakból nincs hová menni, csak ha van a közelünkben egy másik csónak,
oda még mindig könnyebb az átszállás, mint a
végleges kiszállás.
Kedves Ármin! Ne haragudj, hogy soraimmal
zavarlak. Amit leírtam, azok szigorúan egy pozsgásgyűjtő és kedvelő gondolatai, melyek mentesek mindenféle egyéni érdektől, mert egyéni
érdekről beszélni, mikor mindent – sok más gyűjtőhöz hasonlóan – társadalmi munkában, sok
szabadidőt feláldozva végzek, helytelen lenne.
Megismerve véleményed, - úgy gondoltam
– te is ismerd meg az enyémet, aki mindkét egyesületnek tagja vagyok, és leszek a jövőben is.
Ficzere Miklós, főszerkesztő
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Dr. Erostyák Mihály és Kiss László

Mammillaria coahuilensis (Boedeker) Moran 1953.
A gyűjtemények egyik kedvenc és féltett
növénye a Mammillaria coahuilensis, mely
több szinonim néven is ismert. A Mammillaria coahuilensis faj a Mexikó béli Coahuila
szövetségi államról lett elnevezve, mely egyben az élőhelye is.
A fajt először Albert Vojtech Fric írta le
1925 (1926)-ban Haagea schwartzii néven,
amiből a Haagea nemzetségnevet Walther
Haage német kaktusz-kertészről, a fajnevet
pedig, Theo Schwartz után kapta.
Friedrich Bödeker (Boedeker) 1929-ben
(más forrás szerint 1927-ban) a Porfiria
schwartzii néven nevezte el, ahonnan a
Porfiria nemzetségnevet Porfirio Diaz után
kapta. Porfiria coahuilense elnevezést szintén
F. Bödeker használta 1929-ben, melynek
jelentései a fentiekben ismertetve lettek.
A Mammillaria schwartzii néven Buxbaum
említi. A Mammillaria albiarmata elnevezést

1. kép Mammillaria coahuilensis

szintén Bödeker használta először 1935-ben.
Azt hiszem ennyi elég is a nevezéktanból,
melynek egy értelme van, hogy ugyan arról a
növényről van szó.
A CITES hivatalos listája szerint a következőket ismeri el, (ha még nem lett volna
elég, és elég egyértelmű):
-Mammillaria coahuilensis (Boedeker) Moran
-Mammillaria coahuilensis ssp. coahuilensis
(Boedeker), Syn.: Mammillaria heyderi ssp.
coahuilensis (Boedeker) Luethy, Mammillaria
schwartzii (Fric) Backeberg,
-Mammillaria coahuilensis ssp. albiarmata (Boedeker) Hunt.
Syn.: Mammillaria albiarmata (Boedeker),
vagy Mammillaria coahuilensis v. albiarmata
(Boedeker)
Azt hiszem most már minden világos.
W. Reppenhagen Mammillaria rendszerében a Mammillaria alnemzetség, Galac-
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tochylus (tejnedves) fajcsoport, Macrothele
fajsorának Heyderi csoportjába tartozik.
Jellemző élőhelye a Mexikó Coahuila
szövetségi államában levő Pamona-ban (San
Pedro- tól keletre) található, a Paila sikságon levő Laguna Mayran területen. Szürke
laterit* talajon él, teljesen sík területen, ami
az év jelentős részében tartósan száraz és
kemény, esős idő estén viszont a növények
víz alá kerülnek. Ezen az élőhelyen még a
következő kaktuszok lelhetőek fel: a Mammillaria heyderi, Coryphantha valida, Ariocarpus
(Roseocactus) kotschoubeyanus. A sár és víz alá
került növények talaja a száraz időszakban
újra kiszárad és beindul a növények fejlődése.
A növekedő növény először lefeszíti magáról
a rászáradt, már megkeményedett sárkérget,
mely a növény körül egy kis kráterhez hasonló sáncot képez, s a feltört talaj egyúttal
valamelyest védelmet és kevés árnyékot nyújt
részére.
Kultúrában tartva a növény tapaszta
latom szerint nem érzékeny különösen a
talaj iránt. Jó vízáteresztő képességű talajban
tartom, melynek az Alginit miatt elég nagy a
mésztartalma, és persze számos, mintegy 62
fajta egyéb elemet is tartalmaz. Az általam
használt talajban öt év alatt egy sem pusztult
el, elérték a 3-4 cm-es nagyságot, de a felvételeken látható négyes beültetés miatt már
majdnem szétnyomták a cserepüket.
Az élőhely klímájára jellemző, hogy az
éves középhőmérséklet 20 oC. A havi kö
zéphőmérséklet decemberben és januárban
13 oC, június, július és augusztus hónapban
pedig, 26,5 oC. November végén, élőhelyén
gyakori a dér, s valamelyes fagyhatás. Az esős
időszak június - október hónapokra esik, az
éves átlagos csapadék 250 mm körül van. A
fenti tények alapján az élőhelye egy meglehetősen meleg, de jelentős éves hőingadozással
rendelkező terület, nyári esős időszakkal.
A növény karógyökérrel rendelkezik,
melynek hossza 7 cm lehet. A növénytest
magányos, lapított, nyomott. Élőhelyén ritkán nő 1cm-nél magasabbra. A virágzóképes
egyedek átmérője 20-40 mm, magassága 1025 mm, teteje ellaposodó, kissé besüppedt, a
testet a tövisek viszonylag ritkán takarják be.
A szemölcsei inkább szorosan állóak, kemény
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szövetűek, gúla alakúak, néha háromszög
alappal és lekerekített élekkel. Hosszuk és
vastagságuk 5-7 mm, tejes testnedvűek,
sötét-szürke színűek. Élőhelyükön a szemölcsök rövid idő alatt szerepüket vesztik,
akár le is eshetnek, a növénytestet 5-6 élő
szemölcs fedi. A gyűjteményben levő növényeken általában több szemölcs található.
Védett fekvésben az elhalt szemölcsök nem
hullnak le, és kiszáradt szemölcsökből álló,
néha tölcsérszerűen bemélyedő koszorú
övezi a növénytestet. Az axilla csupasz, az
areola ferdén kissé kifelé lejt, kerekded, átmérője 1,5 mm, kezdetben rövid fehér hajjal, illetve gyapjúval fedett. Peremtöviseinek
száma 12-16, (20-25 db), hosszuk 3-5 mm,
tűszerűek, egyenesek, színük fehér, néha
rózsaszínű beütéssel. Középtöviseinek száma 0-1 db, amennyiben előfordul, hossza
4-9 mm lehet, tűszerű, egyenes, felfelé álló,
barna színnel.
A növény március - április hónapban virágzik az élőhelyén, de a gyűjteményemben is. A
virágok a fiatal axillákban, a hajtáscsúcs köze
lében, egyesével, vagy kis számban nyílnak.
Alakja széles tölcsér alakú, 18-20 mm hosszú,
25-30 mm (18 mm) átmérőjű, színe a fehértől
a halvány rózsaszínig változhat. A kultúrában
tartott növényeknél a bimbók már november
végén, december elején megjelennek, és áprilisban virágzanak. A magház kicsi, nagyon
rövid, nehezen felismerhető, fehér színű. A
külső sziromlevelek (lepellevelek) ásó-, vagy
széles lándzsaszerűek, ép szélűek, olajszínű
(zöldes-barna, vagy zöldes-vörös) középcsíkkal és fehér szegéllyel A belső sziromlevelek
széles lándzsaszerűek, ép széllel, 10-12 mm
hosszúak, 2-3 mm szélesek, fehérek, vagy
halványrózsaszínűek sötét középcsíkkal. A
bibeszál 14-15 mm hosszú, jelentősen kiemelkedik a portokok fölé, színe fehér. A bibe
4-5 ágú, a bibe-lapok hossza 2 mm, színe sárga. A nagyszámú porzószál kissé összehajló,
fehér színű. A portok világossárga. Termését
4-5 hónappal a virágzás után, júliusban,
augusztusban hozza ki, bunkó formájú, kicsi
beszáradó virágmaradvánnyal. Hossza 10-35
mm, átmérője 5-9 mm, rózsaszín, vagy bíborpiros (cinóberpiros). Gyűjteményemben a
termések megjelenésük után szeptember, de
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inkább október hónapban már elszáradnak.
A mag színe világosbarna, hosszúkás, vagy
vese alakú, 1,5 mm hosszú, 1 mm átmérőjű.
A maghéj nagyon kis árkokkal szabdalt. Mivel a növény önsteril, legalább két különböző
magról kelt egyed szükséges a magfogáshoz.
Maga a növény kultúrában jól tartható,
karó (répa) gyökere ellenére nem tartozik
a problémásnak nevezhető növények közé.
Karó gyökerére való tekintettel mély ültető
cserépbe kell ültetni, amely legalább 10-15
cm. A 2005. évben átültetett 6 éves növények
gyökere elérte a 9-10 cm-t. A talajban - mint
írtam - nem különösebben válogat. Üvegházban tartva a nyári nyugalmi időszakban,
július- és augusztusban, célszerű mellőzni az
öntözést, vagy csak mérsékelten öntözni. A
vegetációs időszakban áprilistól októberig jól
érzi magát fóliaházban, vagy fóliával takarva
a szabad levegőn, ahol az öntözéssel szemben sem annyira érzékeny. A Mesa Garden
ajánlása szerint a -8 oC -ot még károsodás
nélkül elviseli, melyről személyesen eddig
nem győződtem meg. Magról jól szaporítható. Magoncai mérsékelt növekedési erélyt
mutatnak, ennek ellenére 3. éves korukban
1 cm-es méretet meghaladóan már virágzóképes, igaz, hogy termést és magot még nem
képes érlelni.

2 -3. kép Mammillaria coahuilensis
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Megjegyzések:
-Bödeker (Boedeker) szerint a Porfiria coahuilense v. albiflora a következőkben tér el az
alapfajtól: Szemölcsei valamivel rövidebbek,
és sűrűbb állásúak. A peremtövisek száma
15-20 db, hossza 6-8 mm. Középtövise általában nincs. Peremtövise fehér. A virág fehér
színű, a külső lepelleveleken barnás-zöld, a
belső lepelleveleken zöldes középcsík van.
Magja sötétbarna színű.
Jelmagyarázat:
-*A laterit talaj a magmás kőzeteknek trópusokon képződő, többnyire vöröses mállásterméke
- A zárójelben levő adatok a Mammillaria coahuilensis ssp. albiarmata-ra vonatkoznak.
Irodalom:
Walther Haage: Die Kakteen von A bis Z ,
(2.kiadás) 1983
Werner Reppenhagen: Die Gattung Mammillaria
Dr. Nemes L.-Szabó D.: Kaktuszok, 1981
David Hunt: CITES Cactaceae Checklist,
Second edition, 1999
Dr. Erostyák Mihály és Kiss László
Orosháza
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Dr. Urs Eggli

Az éjjel nyíló pozsgásnövények és megporzóik I.
Zusammenfassung: Der Schriftsteller schreibt über die Blüte der Gattung Selenicereus und über die Ergebnisse des Versuches
für die Änderung der Blüte in der Nacht.
Abstract: The author outlines the bloom of the genus Selenicereus and the results of the experiments on changing the night bloom.

Az alábbi leírás alapján érthetővé válik,
hogy az éjjel nyíló pozsgások és megporzóik
közötti kapcsolatok igen sokrétűek. Ehhez
jön még, hogy az éjjel nyíló virágok a pozsgásnövények igen különböző és egymással kö
zelebbi rokonságban nem álló csoportjainál
fordulnak elő, így ezt az óriási sokféleséget e
publikációban nem áll módunkban bemutatni. Ennek megfelelően ezért egyes választott
példákra szorítkozunk.
Mielőtt azonban az „esettanulmányokkal” kezdenénk foglalkozni, nem kerülhetjük
el, hogy ne utaljunk a gyakorta szegényes
tényállásokra: csak viszonylag kevés pozsgás
esetében állnak rendelkezésünkre a megporzóik természetes élőhelyen végzett megfigyelési adatai. A spekulációk nem tartoznak
ugyan a tudományok szokásos munkamódszeréhez, mégis a hasonló felépítésű virágok
összehasonlításával következtethetünk a
mindenkori, esetleges megporzóra.

Az Éj királynője
Az „éj királynője” már régóta kertészeket, növénykedvelőket, és általában a széles
publikumot vonta újra és újra bűvkörébe,
ezen kívül az éjjel nyíló pozsgásnövények
közül a legismertebb. Növénytanilag az “éj
királynője” a Selenicereus nemzetségbe tartozik (görögül: ’selene’ holdat jelent; tehát
hold-oszlopkaktusz), és a fajnév, grandiflorus
a nagy virágokra utal.
A Selenicereus nemzetség körülbelül 20 fajt
foglal magában. (Barthlott&Hunt 1993.), melyek mindegyike Amerika trópusi vidékein,
valamint a Karibi-szigeteken honos – az „éj
királynője” tehát csak egy a sok „királyi holdoszlopkaktuszból”. A Selenicereusok virágai a
legnagyobb kaktuszvirágok közé tartoznak,
és 40 cm hosszúságot, valamint 20-30 cm
átmérőt is elérik. Minden Selenicereus indás
kúszó, valamint félepifita, vagy kúszónövény,
némelyik inkább függő epifita. A hajtások átmérője néhány fajnál csupán néhány millimé-

1. kép Selenicereus grandiflorus ábrázolás 2. kép Selenicereus megalanthus (a sárga
pitaya) gyümölcse. Jól látható a fehéres színű
Britton és Rose: Cactaceae c. könyvből
Fotó: magánarchívum köldökzsinórok tömege Fotó: www.knoch1.de
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tert tesz ki, a hossza 20-50 cm-t, vagy például
az éj királynője esetében a 3,5 cm átmérőt és
a több méter hosszúságot is eléri. Jellemző
rájuk a 4-12, alacsony, alig kiemelkedő, tompa borda, de kivételt képez néhány faj, levélszerűen lapos vagy szárnyszerűen barázdált
hajtásával. A tövisezettség fajonként változó,
és a kicsiny szőrszerű tövisektől a „hajon” át,
egészen az igazán szúrós tövisekig terjed.
Minden Selenicereus faj virága éjjel nyílik:
a szőrös, vagy később a termésképző területen a tövises bimbók lassan érik el végleges
méretüket, hogy majd ezt követően, míg
besötétedik, körülbelül 2 óra leforgása alatt
teljes méretükben bontakozzanak ki. Az első
jelek, melyek arra utalnak, hogy a rügy este
nyílni fog, körülbelül 14 óra körül válnak
láthatóvá: az addig egységes rügy valamivel
lazább lesz, a külső lepellevelek enyhén eltávolodnak egymástól, úgy, hogy 17 óra tájban
az első fehér virágszirmok láthatóvá válnak.
A tulajdonképpeni nyílás röviddel az est beköszönte után kezdődik, úgy 20 óra tájban, és
22-23 óra között a virágok teljesen kinyílnak.
Már a következő nap hajnalán hervadni kezdenek, és legfeljebb egy igen hűvös reggelen
maradnak meg 8-9 óráig.
Igen jellemző sok fajra a külső keskeny
és a többé-kevésbé szélesebb virágszirmok
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kontrasztot alkotó színezettsége, ami lehet
sárga, sárgásnarancs vagy sárgásbarna, és
a belső széles, és jobban rendezett virágszirmok fehérek, ahogy az a Selenicereus
grandiflorus esetében is jellemző. Más fajok,
mint például a brazíliai Selenicereus setaceus,
inkább fehér virágokat nyit, világoszöld külső lepellevelekkel, és a costa-ricai S. wercklei
esetében a belső virágszirmok, legalábbis az
alapnál rózsaszínűek vagy pirosak.
Újra és újra megpróbálták a Selenicereus
grandiflorusnál és a többi rokon fajoknál a
virág nyilásának idejét befolyásolni. Hogy az
„éj királynőjénél” nappali virágnyílást érjenek
el, legalább három nappal a várt nyílási idő
előtt a nappali és éjszakai ritmust meg kellett
fordítani, mégpedig úgy, hogy a növényeket
nappal sötétben tartják, míg éjjel mesterségesen megvilágítják. Ezután az „előkezelés”
után a bimbók reggel 8 óra tájban nyitnak és
körülbelül este 18 órára elnyílnak, azonban
a virágok nem nyílnak ki teljesen. Ez valószínűleg a nappali magasabb hőmérsékletre
vezethető vissza, mert a virágok napközben gyorsan, sok vizet veszítenek. (Rauh &
Zehender 1960, a Selenicereus pteranthusra
vonatkoztatva) Azokat a kijelentéseket, melyek szerint a virágzásra kész bimbók nem
nyílnak ki teljesen, ha a nyílás alatt megvi-

3. kép S. grandiflorus habitusa és virágzása 4. kép Ampolnanövényként tartott
Fotó: Ficzere Miklós
üvegházi gyűjteményben Fotó: Kiss László S. grandiflorus
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hercegnője”, kevésbé erőteljesen illatozó virágokkal) való keresztezésről.
A Selenicereusok tartása egyébként nem
jár nehézségekkel, feltéve, ha rendelkezünk
a szükséges hellyel. A legjobb, ha a növényeket nagyméretű ládákban vagy vödrökben
tartjuk, és a hajtásokat egy stabil támasztékra futtatjuk. A jó virágzás alapja a hűvös,
8-10˚C-os és lehetőleg világos helyen történő
teleltetés. A növényeknek valamivel nagyobb
humusztartalmú talajra van szükségük, mint
az általában tartott gömb-és oszlopkaktusznak, ezért a gyakoribb trágyázás szépen fejlődő növényekben mutatkozik meg. A szaporítás legtöbbször hajtásdugványokkal történik,
amelyek körülbelül kéthetes szárítás után
rövid idő alatt meggyökeresednek. Természetesen a „királynőket” magról is vethetjük, de
a fiatal magoncok az első évben nagyon lassan nőnek. Amikor a fiatal növénykék szőrös
vagy hajszerű tövisezettségét a felnőttkori,
szúrósabb tövisek váltják fel, csak ettől kezdődően számolhatunk virágokkal.
Díszítő értéke mellett legalább egy Selenicereus faj bír bizonyos gazdasági jelentőséggel, mint haszonnövény. A trópusi DélAmerika északi területeiről (Kolumbia, Peru,
Bolívia, Ecuador) származó S. megalanthust
sokfelé ízletes, nagy sárga gyümölcsei miatt
tartják. Általában a Selenicereusok gyümölcsei
jobbára pillantásra sem méltóak, mert a rövid
életű virágokkal ellentétben heteken, vagy
hónapokon át a növényeket díszítik. A Selenicereus grandiflorus és a Karibi-szigeteken
honos, rokon nagyvirágú fajok golyószerű,
lilásrózsaszínű gyümölcsökkel rendelkeznek,
finoman szúrós tövisezettséggel. A Brazíliában és a vele délen határos területeken élő
Selenicereus setaceusnak feltűnően vérvörös,
kissé hosszúkás gyümölcse van, erőteljes, és
igen szúrós tövisekkel, a fiatal gyümölcsök
ráadásul feltűnően hosszú szemölcsökkel
vannak ellátva, melyek azonban az érési folyamat befejeztével eltűnnek. Az ugyanitt élő
Selenicereus wercklei viszont sárga, tojás alakú
gyümölcsöket hoz.
Dr. Urs Eggli

lágítják őket, óvatosan kell kezelni. Ugyanis
Rauh és Zehender (1960) vizsgálataik során
megállapították, hogy normál nappali és éjjeli életritmusnál a szokásos ki-és elvirágzási
idők megmaradnak, amennyiben a kifejlett
bimbójú növényeket tartósan fényben, vagy
sötétben tartjuk. Az ettől eltérő viselkedés
valószínűleg nem magának a megvilágításnak a következménye, hanem inkább a villanykörték hőtermelésének köszönhetők.
Minden bizonnyal ezen, illetve más éjjel
nyílók virágzási szokásaira hideg hőmérséklettel is hatást lehet gyakorolni, de a növények és a virágok mérete miatt az ilyen kísérletek nem könnyen kivitelezhetők. Ha a Cereus chalybaeus teljesen nyitott virágait este 22
órakor egy üveg vízben sötét hűtőszekrénybe
tesszük, és csak a következő reggelen, úgy 8
óra tájban vesszük újra ki, akkor egészen késő
délutánig nyitva maradnak.
Ahogy az ismeretes, a legtöbb Selenicereus virág többé-kevésbé erőteljesen illatozik,
gyakran akár egy valódi „királynő”, erősen
édeskésen, vaníliaszerűen, csokoládéra emlékeztető jegyekkel, de más fajoknál sem
hiányoznak ezek az éjjel nyílóknál oly gyakori, parfümszerűen friss illatok. A virág
színezete és a kellemes illatjegyek alapján feltételezhető, hogy a hosszú, csöves virágokat
elsősorban éjjeli lepkék látogatják, élőhelyi
megfigyelések azonban sajnálatos módon,
nem állnak rendelkezésünkre.
A különböző Selenicereus-fajokat részben
– sajnos - egyáltalán nem könnyű egymástól
távol tartani. Ez elsősorban a Karibi-szigeteken és Közép-Amerikában honos nagyvirágú
fajokat érinti. Ezeket nyilvánvalóan évszázadok óta nagy virágaik miatt sokfelé megtelepítették, így még abban sem lehetünk biztosak, hogy a Selenicereus grandiflorusnak hol lehetett az eredeti hazája. A kultivált növények
esetében ráadásul nemritkán hibridekről van
szó, úgyhogy az egyértelmű meghatározás
már nem lehetséges. A zürichi pozsgás-gyűjteményben található tekintélyes Selenicereus
grandiflorus esetében sem vagyunk biztosak,
hogy vajon tiszta fajról van-e szó, vagy talán
inkább a Selenicereus pteranthussal (az „Éj Fordította: Nagy Mariann
Képtábla: A Selenicereus grandiflorus virágképződésének és virágzásának stádiumai
Fotók: Dr. Urs Eggli
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Április 27.

20 óra

Június 10.

20:15 óra

Június 22.

20:30 óra

Június 24.

21:15 óra

17 óra

következő nap

19:30 óra

következő nap
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Ficzere Miklós: Könyvismertetés

Eggli, U.(ed.): Monocotyledons – Egyszíkûek
2001 és 2003 között jelentek meg
U: Eggli, H. E. K. Hartmann, Albers és Meve
(ed.) szerkesztésében és részben, mint szerzőktől az Illustrated handbook of Succulent
plants kötetei, azaz a „Pozsgásnövények képes kézikönyve” című, a szó szoros értelmében vett, igazán monumentális mű, amely az
első, olyan átfogó munka a pozsgásnövényekről, amihez hasonló kiadvány még sohasem
volt. A pozsgásnövények köréből legelőször
a Cactaceae családot
ismertető
műveket
már a XIX. században
is lehetett olvasni, de
az egyéb pozsgásokat
is összefoglaló könyv
Hermann Jacobsen-től
jelent meg 1954-1955ben „Handbuch der
Sukkulenten Pflanzen”
azaz „Szukkulens növények
kézikönyve”
címmel. Később 1970ben adták ki H. Jacobsen híres „Sukkulentenlexikon”
című
könyvét. Ez már rövid
leírásokat, szinonim
elnevezéseket és képek
százait
tartalmazta.
Az angol nyelvű kiadás 1975-ben, majd
átdolgozott, javított német nyelvű kiadása
1981-ben látott napvilágot, de ez utóbbit
már Klaus Hesselbarth fejezte be H. Jacobsen
1978. augusztusában bekövetkezett halála
miatt. Számos érdekes leírást tartalmazott
a pozsgásnövényekről, azok termesztéséről,
amely egyaránt érdekelhette az egyszerű
növénybarátot és a hivatásos botanikust. Az
elmúlt 30 évben sok növénycsaládból számos
új taxont írtak le, és sok-sok monográfia
je
lent meg kevésbé ismert csoportokról.
Ezért felvetődött és szükségszerű lett egy „Új
lexikon” mind a kaktuszok, mind az „egyéb
pozsgások” köréből. Korábban az ilyen irányú

igényt igyekezett kielégíteni a Gustav Fischer
Verlag Jena által kiadott Backeberg „Kakteenlexikon”-a és Jacobsen „Sukkulentenlexikon”-a.1990-ben került sor az International
Organization for Succulent Plant Study (IOS)
zürich-i kongresszusára, ahol döntöttek egy
új lexikon kiadásáról, „New IOS Succulent
Plant Lexicon” (Új IOS Pozsgásnövény lexikon)
informális címmel, három kötetben.
Egy kötet tartalmazta volna a Cactaceae,
egy kötet az Aizoaceae
családot, egy pedig, a
megmaradó különböző
növénycsaládok pozsgás
taxonjait. Az elképzelésből később kimaradt
a Cactaceae család, de
ugyanakkor bővült, és
áttekinthetőbbé vált a
Monocotyledons
(Egyszikűek),
Dicotyledons
(Kétszíküek), Asclepiadaceae (Selyemkórófélék) és
Crassulaceae (Varjuháj
félék) köteteinek megjelenésével. Az egy kötetre tervezett Aizoaceae
családból két kötet lett,
így a lexikon hat kötetre
bővült, sőt megjelent
egy hetedik kötet is,
amelyben a pozsgásnövények nevei (kaktuszok kivételével) lettek
összegyűjtve. Remélhetőleg ez a hatalmas
lexikon hosszú időre kielégíti a botanikusok,
gyűjtők és kertészek igényeit. A hat kötet
ABC sorrendben tartalmazza a családokat,
nemzetségeket és fajokat. Meghatározásukat
határozókulcsok megadásával igyekszik megkönnyíteni. Mintegy 9000 taxont ismertet
összesen, megadva azok első leírását, előfordulását, rendszertani helyét, stb., stb. A
teljes hat kötet kb. 2000 képet tartalmaz az
ismertetett pozsgásnövényekről. A lexikonból most az első kötet, a Monocotyledons kerül ismertetésre. Ez a kötet 2001-ben látott
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napvilágot 354 oldalon és 32 külön tábla tar
talmazza a 227 színes fotót. A táblák egyben,
a kötet legvégén kerültek elhelyezésre, ami
bizonyos mértékben megnehezíti a szöveg és
a képek együttes értelmezhetőségét.
17 növénycsalád 52 nemzetségét, és ezeken kívül röviden megemlíti a „hibridnemzetségeket” is, ahol a legtöbb esetben taxonokat
nem tárgyal, de az etimológiát megismerhetjük. Sokunknak bizonyára meglepő, hogy az
Amaryllidaceae és a Hyacinthaceae családok is
tartalmaznak olyan nemzetségeket, melyeknek vannak pozsgásnövényei, sőt olyanok is,
melyeknek minden taxonja pozsgás. Az egyszíkűek közűl tárgyalt legfontosabb nemzetségek a következők: Agave 271, Aloe 503, Haworthia 167, Bulbine 71, Sansavieria 70, Yucca
59, Gasteria 26 taxonnal. A könyv felépítése,
szerkesztése nagyban hasonlít a nemrégiben
megjelent The New Cactus Lexicon-éhoz, de inkább igaz a későbbi megjelenése miatt, hogy
ez utóbbi hasonlít az előzőhöz. A lexikonszerű szerkesztés következtében itt is vannak
rövidítések, de jóval kevesebb. Nem rövidíti,
pl. a szerzők neveit, de érthetőbb az elsőleírások megjelenési helyeinek megnevezése
is. Az Aloaceae családot 120 oldalon keresztül
ismerteti G. F. Smith és L. E. Newton, melyből
az Aloe nemzetség mintegy 83 oldal.
Régóta hiányoltunk egy olyan modern,
azaz mai rendszertani ismertetést, amely
az Agave nemzetség aktuális összefoglalója.
Ebben a kötetben ezt is megkapjuk J. Thiede
tollából 80 oldalon keresztül, de bármilyen
érdekes, a nemzetség szakirodalmi hivatkozásánál sem Gentry, sem Trelease nevével fémjelzett szakirodalmak nem találhatók meg,
csak a könyv legvégén. A nemzetségen belüli
rendszertani kategóriákon kívül (1. Yucceae;
2. Agaveae tribuszok) megtaláljuk a nemzetségek elkülönítéséhez szükséges határozó

KÍNÁLOK
• Pozsgás lefűző

továbbra is megrendelhető
egyesületünknél /700 Ft + postázási költség/.
• Orosházi Gyűjtőtársak elkészítették a „Latin
– Német – Magyar” szószedet bővített változatát,
mely cca 4000 szót, fogalmat tartalmaz.
Megrendelhető 700 Ft + postaköltség ellenében.
• Értesítem tisztelt Gyűjtőtársaimat, hogy
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kulcsot. Ezek az ismertetők azonban minden
családnál, nemzetségnél megtalálhatók.
A fajok közé besorolják a „hibridfajokat”,
más néven interspecifikus hibrideket is, - és
mint már említettem – a nemzetségeknél a
„hibridnemzetségeket”, vagyis az intergenerikus hibrideket. Ez azért érdekes, mert
a New Cactus Lexicon-ban ezek felsorolása a
rendszertant tárgyaló résztől teljesen elkülönítve olvashatók. Felmerül a kérdés: van-e
elfogadott álláspont a faj és a „hibridfaj”,
a nemzetség és a „hibridnemzetség” rendszertani különbözősége között vagy nincs?
De egyéb érdekességet is megfigyelhettem a
két könyv összevetésekor. A Monocotyledons
a fajnév után nem ad semmi jellemzést a
növényről, ha annak van heterotipikus alfaja.
Ekkor jellemzi a homotipikus alfajt. A The
New Cactus Lexicon viszont a faj, a heterotipikus alfaj, de a homotipikus alfaj jellemzőit
is leírja. Valahogy nem érzem a botanikai
következetességet. Lehet azonban, hogy már
a The New Cactus Lexicon-ban leírt gyakorlat
vált elfogadottá és követendővé.
A képek meghatározásra nagyon jól
használhatók és nagyon jó minőségűek, de
a taxonok számához viszonyítva kevesellem
azokat, későbbi kiadásoknál ezen érdemes
volna változtatni, a képek szöveg közé való
beszerkesztésével együtt.
A közreműködő munkatársak felsorolásánál csodálkozva konstatáltam, hogy nem egy
„nagy név” minden további nélkül közzéteszi
lakhelye címét is, ami nálunk nem éppen
megszokott dolog, de talán a jövőben egyre
inkább elterjedtebbé válik ez a gyakorlat.
A könyv beszerzési ára kb. 28.000 Ft, ami
a beszerzés forrásától függően lehet kevesebb, de lehet több is.
Debrecen, Ficzere Miklós
ficzere.miklos@gmail.com
megjelent a 2007 évre érvényes növényjegyzékem, mely megtalálható a www.pozsgasgyujtok.hu honlapon, vagy postán megküldöm, a
címemre eljuttatott bélyeggel ellátott és megcímzett válaszboríték ellenében.Címem: Kiss
László, 5904 Orosháza Gyopárosi út 11 sz.
E-mail: kissl.kaktusz@globonet.hu Molnár Imre
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Kiállítások 2006. II. félévben
Bogács 2006-07-(21-23)
A megszokott időben került megrendezésre
ismét a bogácsi kaktusz és egyéb pozsgásnövények kiállítása és vására. Rengeteg segítséget kaptnk a helyi polgármester, Verhóczki
Sándortól. Nagy reklámot csináltak a kiállításnak és ennek meg is lett az eredménye.
Az előkészítésben nem kis részt vállalt Agócs
György barátom, de a rendezkedésben már
ott volt Tóth Norbert és Tirk Ferenc, és Rigerszki Zoltán is. Több hangsúlyt fektettünk
reklámokra és ez még több érdeklődőt vonzott a kiállításra. Baráti eszmecserék, esti
bulik és sok más program díszítette ezt a
várva várt hétvégét. Kuba és Peru izgalmas
túráiról élménybeszámolót tartott Rigerszki
Zoltán, Bodorkós Zsolt, Békefi József. Egyedül Molnár Imre bácsi személye hiányzott és
a viccelődései, de sajnos betegsége ezt nem
tette lehetővé. (Szerencsére már jobb a helyzet! Reméljük). Már 3. ízben rendeztünk
Bogácson kiállítást, de ez most szerintem a
legjobb volt. Sok embert amúgy is vonz ez

a strandjáról híres bükki község és nekünk
is kedvezett. Voltak pillanatok, amikor alig
győztük kiszolgálni a vásárlókat. Remélem
rosszabb már nem lesz. Külön köszönet a
kiállító sorstársaimnak, hogy újra együtt lehettünk. Agócs György (Demjén), Tóth Norbert (Debrecen), Rigerszi Zoltán (Kazincbarcika) Tirk Ferenc (Bekecs), Szabados Attila
(Fót), Dávid Lajos és kedves neje (Debrecen),
Novák János (Sátoraljaújhely), és jómagam
Kósik Péter (Bükkzsérc). Díszvendégeink
voltak: Békefi József, Bodorkós Zsolt.
Jövőre ugyanitt.
Látogatottság: 560 fő
Kósik Péter
Miskolc 2006-09-(22-24)
Valami megmoccant az észak-magyarországi
kaktuszos életben. 2005-ben a MPKE segítségével Miskolcon a martinkertvárosi Arany
János Általános Iskolában kiállítást szervez-

1. kép Melokaktuszok, Mammiláriák és társaik
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tünk. 2006 tavaszán ez megismétlődött és ekkor merült fel a kiállító gyűjtőkben az a gondolat, hogy ne csak az iskolaporgram keretében
mutassuk meg magunkat a nagyközönségnek.
rA gondolatot tett követte. Újabb kiállítás
szervezése során jutottunk oda, hogy valamilyen formában rendszeresen találkoznunk
kell. A kiállítás helyszínének keresése közben
találkoztunk a Tudomány és Gazdaság Háza
(Miskolc, Görgey u. 5., a megyei könyvtár mellett) igazgató asszonyával, aki a segítségünkre
sietett és biztosított számunkra egy helyiséget, ahol megtarthattuk összejöveteleinket.
A megbeszéléseken résztvevő gyűjtőtársak a
klubszerű működési forma mellett döntöttek.
A tagság semmilyen kötelezettséggel, vagy befizetéssel nem jár. A névválasztásnál a gyűjtők
javaslatára a Miskolci Kaktuszbarátok Klubja elnevezés kapta a legtöbb szavazatot, tehát sikeresen megalakítottuk az északi régió
pozsgásgyűjtőit tömörítő csoportunkat. (Minden hónap utolsó csütörtök délutánján 17:00
órától találkozunk, ahol az aktuális teendők
megbeszélése mellett, lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére is, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.)
2. kép Gazdagon reprezentált gyűjtemény
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A tagság egyúttal az első önálló kiállítás
megrendezésének idejéről is döntött. A helyszínt az igazgató asszony biztosította részünkre, aki szintén a klub tagja. 2006. nyarán, júliusban megrendeztük az I. Miskolci kaktuszkiállítást, melyet nagy érdeklődés mellett sikerült lebonyolítanunk a nyári szabadságolások
ellenére. A kiállítás összegzésekor merült fel
bennünk egy „szezonzáró” pozsgásbemutató
megrendezésének ötlete. Így szeptember végén sor kerülhetett a II. Miskolci kaktuszkiállítás megnyitására a már jól bevált helyszínen.
Az első kiállítást fölülmúló sikerrel zárult e
rendezvényünk. Az értékelés során a klubtagok megállapodtak abban, hogy jövőre is megrendezzük a kiállításokat. Mindnyájan úgy
gondoljuk, hogy sok embernek tudtuk megmutatni, miért érdemes kaktuszokat és egyéb
pozsgásokat gyűjteni. A klub is profitált a kiállításokból, mert új érdeklődők is részt vettek
a következő klubnapokon. Reméljük, hogy létszámunk a jövőben tovább gyarapodik, és még
többen megszeretik e különleges növényeket.
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Berettyóújfalu 2006-09-(26-28)
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Első alkalommal rendeztünk kiállítást e városban azzal az alapgondolattal, hogy itt is
bemutassuk egyesületünket és megismertessük a pozsgásnövényekkel az érdeklődőket. Megítélésünk szerint ez sikerült. Helyi
iskolákból és a környék községeiből érkeztek
látogatók. Sokan jelezték, hogy a további
években is szeretnének kiállítást. Kiállításon részt vettek: Antal Károly (Derecske),
Dávid Lajos, Molnár Imre, Nagy József, Rácz
László (Debrecen), Ludászné Anna Mária
(Berettyóújfalu).
Látogatottság: 200 fő
Debrecen Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
2006-10-(03-05)
Itt első ízben 2005.04.26-án egy napos kiállításon vettünk részt szép sikerrel. Ez évben
az iskola 110 éves (1896-2006) jubielumi
eseményei re kaptunk meghívást, de most
már három napra. Ez a látogatottságon is
visszatükröződött. Ezt az egyes osztályok és
a különböző versenyeken résztvevők rendezett csoportos látogatottságain is jelentősen
3. kép Kaktuszok és selyemkórók...
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észre lehetett venni. A kiállításon részt vettek: Molnár Imre, Rácz László, Szászi Róbert
(Debrecen), Nagy József (Mikepércs).
Látogatottság: 580 fő
Tiszacsege Művelődési Ház
2006-10-(06-07)
Iskola program keretében immár ötödik
éve veszünk részt a településen. Az eddigi
tapasztalatok alapján ezért a Művelődési
Házban, mert így azok is meg tudják tekinteni kiállításainkat, akik nem diákok. Sokan ekkor szerzik be kedvenc növényeiket
a gyűjteményeik számára. Sajnos, ebben az
időben került megrendezésre Debrecenben
a „Mihály-napi” vásár, amely sok látogatót
vonzott. Kiállításon részt vett, mint kiállító: Molnár Imre, Szászi Róbert (Debrecen),
Nagy József (Mikepércs).
Látogatottság: 180 fő
Diószegi Sámuel Szakközépiskola,
Debrecen 2006-10(12-13)
Az Iskolában másodízben vettünk részt az
intézményben szervezett szabadnapokon.
Ekkor rendelkezésünkre bocsátottak egy
tantermet, ahol a kiállítást és vásárt meg-
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rendezhettük. (Ez az utóbbi években az október második hete lett.) Az iskola vezetése
minden évben biztosítja a tanárok, diákok
és a dolgozók, valamint a szülők, és a külső
érdeklődők részére a látogatás lehetőségét.
Kiállítók: Dávid Lajos, Molnár Imre, Rácz
László, Szászi Róbert (Debrecen), Nagy József (Mikepércs).
Látogatottság: 470 fő
Debreceni Egyetem Agrártudományi
Központ 2006-10-(17-19)
Az egyetemen is másodízben szerepeltünk
mint kiállítók, mely köszönhető az ott tanító Dr. Csajbók József és Dr. Juhász Béla egye
temi docenseknek, dékánhelyettesnek, és a
Hallgatói Önkormányzat segítségének. Je
lentős előny, hogy ismét az Aulában kaptunk
lehetőséget a kiállításra, valamint az a tény,
hogy mindenki ingyenesen megtekinthette
a rendezvényt. Egyre több volt a céltudatos
látogató illetve vásárló. Összesen a következő 15 kiállító vett részt: Dr. Buglyó Péter,
Dr. Csajbók József, Dávid Lajos, Debreceni Botanikus Kert, Gedei Béla, Dr. Juhász
Lajos, Katona József, Molnár Imre, Nagy
Tibor, Rácz László, Szászi Róbert, Tóth
4. kép Az Agráregyetemi kiállítás részlete
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Norbert (Debrecen), Krakkó Péter (Méhtelek), Ludászné Veress Anna Mária (Berettyóújfalu), Nagy József (Mikepércs).
Látogatottság: 820 fő
Újkerti Nevelési és Oktatási Központ,
Debrecen 2006-10-(25-27)
Ez évben első ízben került megrendezésre
az Oktatási Központban kiállítás és vásár,
szintén az iskola programkeretében. Már
az egyesületi összejöveteleinket is itt tartjuk, mivel a Debreceni Állatkertben a konyha üzemeltetése megszűnt, és így a vezetés
egyesületünknek sem tudta tovább biztosítani a helyiséget. Tehát mostantól itt tartjuk
összejöveteleinket, előadásainkat. Köszönhető ez elsősorban Dr. Papp János intézményigazgatónak, aki biológus is. A kiállításon a biológus szaktanárnő irányításával
az osztályok adatokat is gyűjtöttek a bemutatott növényekről.
Látogatottság: 460 fő
Fotók:
1. kép: Tóth Norbert
2-3. kép: Kola Sándor
4. kép: Szászi Róbert
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Mánfai Gyula

Gymnocalycium ambatoense PILTZ

A Gymnocalyciumok világa

Zusammenfassung: Es wird die Gattung Gymnocalycium ambatoense und ihre Diversitäten auf Grund von Fotos bekanntgemacht. Wir könnten aus dieser Gattung eine abwechslungsreiche, kleinere Sammlung zusammenstellen.
Abstract: The readers get full, detailed information about G. ambatoense cactus species, with showing its diversity through photos. You may create a small varied collection only from this species.

A fajnév eredete: az Ambato hegységi lelőhelyek után elnevezve.
Alapnév: Gymnocalycium ambatoense Piltz
Kakteen und andere Sukkulenten 1980, 1013.
Latin diagnózis: Gymnocalycium ambatoense Piltz spec. nov.
Corpus: solitorium, globosum; vertex paulum
depressus; epidermis obscure viride, languescens; in superiore parte tuberculorum punctata,
7 cm diam., 5 cm altum. Costae: 10; in altitudine
dimidia corporis ± 2 cm latae et ± 1 cm altae, in
parte inferiore ± 3 cm latae et planiores, sub arealis gibberibus mentiformibus, sub quibus sulcis
transversis. Areolae: 2,5-3 cm distantes, ovales,
7 mm longae et 5 mm latae, recentes alba-flavescentes tomentosae, mox griseae mox atrae.
Spinae marginales: 9-11, paulo curvatae, pectinate et in obliquum radiate positae, in utrasque
partes 5, una declivis, crasae, subulatae, primo
fuscato-brunneae, deinde roseo-griseae, 1;5-2,5
cm longae. Spinae centrales: 0-1, item crassae,
subulatae, rectae vel paulo sursum declinatae,

coloratoe sicut marginales, in acumine saepe
fuscae. Flores: ex areolis recentibus, 2,5-4,5 cm
longae, 3,0-4,0 cm diam., campanulatae. Pericarpellum: 0,9-1,5 cm longum, ± 1,5 cm diam.,
obscure-viride, squamis semicirculatis, ad 6 mm
latis, 3 mm longis, roseis, margine claro, acumine rubro. Camera nectarea: 1,5-2,5 mm alta,
magenta. Receptaculum: intra carmineum, extra
partim obscuro-viride partim olivaceo-viride, 18
mm ad max. 23 mm diam., 10-15 mm longum.
Squamae in basi receptaculi 7 mm latae et 5 mm
longae, in superiore parte ad 9 mm latae et ad
10 mm longae, olivaceae, margine roseo. Folia
perianthii : exteriora spatulate-rotunda, 7-8 mm
lata, in media parte olivaceo-viridia, margine
albo-rosea; media spathulata ad late lanceolata,
ad 2 cm longa, 7-8 mm lata, bombycina, alba,
in media parte roseo-brunneae linea; interiora
mox acutespathulata mox lanceolata, bombycina
alba, in media parte linea mox pallide-rosea mox
pallide olivacea basi infra magis rubra, 17-19
mm longa, 3-6 mm lata. Stamina: filamenta
primaria circum stylum inserta, secundaria per
cunctam altitudinem receptaculi inserta, ad

1. kép Hajtáscsúcs a környező tövisekkel


2. kép A csúcsi areoláknál kifejlődő bimbók
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3. kép Egy bimbó kifejlődése kezdetén


4. kép A tövisek védelmében növekvő bimbók


medium declivia; suprema stamina stigmata
eminentia, omnia ± 6 mm longa, lurida, in basi
pallide-rubra. Antherae: sordide brunneo-rubrae, pollen flavum. Slylus: una cum stigmatibus
ad 15 mm longus; 2,5 mm diam., sufflavus. Stigmata pallide-flava.
Fructus: depresso-globosus, ad 1,7 cm altus,
ad 2,3 cm latus, languenter obscure-viridis, a
basi se patens a latere. Semina : circiter 1 mm
longa, 0,7-0,8 mm lata, fusca ad pulla, testa
non splendens, similiter ex verrucis globosis
constal, arillo absente; hilum valde immissum,
margine perangulato, micropyla intra regionem
hili.
Patria: Argentina septentrionalis, provincia
Catamarca, Sierra Ambato, In altitudine 9001100 m. Holotypus in Herbario Succulentarii
(PH Rheinland, Abt. Köln), Germania sub nr. P
22/5 depositus.

átmérőjű, 10-15 mm hosszú. A pikkelyek
alul 7 mm szélesek és 5 mm magasak, felül
9 mm szélesek és 10 mm hosszúak, olajszínűek, rózsaszínű peremrésszel. Lepellevelek:
a külsők lekerekített lapát alakúak, 7-8 mm
szélesek, olajzöld középcsíkkal és rózsafehér
peremmel; a középsők meghosszabbodott
lapát alakútól széles lándzsa alakúig, selyemfényű fehérek, rózsabarna középcsíkkal, 20
mm hosszúak és 7-8 mm szélesek; a belsők
hegyes lapát alakútól lándzsa alakúig, selymes fehérek, világos rózsaszínű vagy világos
olajszínezetű halvány középcsíkkal, az alapjuk erősebben vöröses, 17-19 mm hosszúak,
3-6 mm szélesek. Porzótáj kétsoros. Az elsődleges a bibeszálra rádőlő, a másodlagos a receptaculumból ered. A porzószálak mindkét
sorban kb. 6 mm hosszúak, sárgák, a tövük
vöröses, portok piszkos (szürkés) lila, pollen
sárga. Bibeszál a bibeággal együtt 15 mm
hosszúságig, 2,5 mm vastag, az alapja kissé
vastagabb, világossárga. Termés széles kerekded, 17 mm hosszig, 23 mm szélesig, matt
sötétzöld, oldalt az alapnál felnyíló. Mag kb.
1 mm hosszú, 0,7-0,8 mm széles, színe vörösbarnától feketés barnáig, matt, a szemölcsök
gömbszerűek, a köldök mélyen besüllyedt,
a köldökszegély erősen sarkított, csírakapu
(micropyle) a köldöksávon belül.

Az első leírás némi kiegészítéssel ellátva
Elsődleges faji jelleggel bíró szervek leírása
Virág a csúcsközeli areolából ered. Harang
alakú 25-45 mm hosszú, 30-40 mm átmérőjű.
Pericarpellum 9-15 mm hosszú, 15 mm átmérőig, sötétzöld, félkör alakú pikkelyekkel,
melyek rózsaszínűek világosabb peremmel. A
pikkelyek kb. 6 mm szélesek és 3 mm hosszúak. Hegyükön egy sötétvörös pont található.
Nektárkamra 15-25 mm magas, lilásvörös.
Magház (receptaculum) kívül sötétzöldtől
olajzöldig, belül sötét kármin, 18-20 mm

Másodlagos faji jelleggel bíró szervek leírása
A hajtása egyedülálló, lapos golyótól
golyó alakúig, csúcsa besüllyedt, színe matt
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sötétzöld, 150 mm átmérőig és 50-100 mm
magasig. Bordáinak száma 9-17, legtöbbször függőleges lefutásúak, némelykor szabálytalan hatszögletű dudorokra felosztva,
öregkorban gyengén spirális lefutásúak, a fél
növénymagasságnál kb. 20 mm szélesek és
10 mm magasak, az alapnál 30 mm szélesig
és laposabbak. Az areolák alatt állalakú dudorok, a dudorok alatt egy többé-kevésbé víz-
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szintes keresztrovátka. A dudorok felsőrésze
többé-kevésbé pontozottak.
Az areolák 25-35 mm távoliak, oválisak,
5-15 mm hosszúak, 3-7 mm szélesek. Az
areolafilc a fiatal hajtásokon krémfehértől
világos szürkéig, az alsó areolákon szürkés
feketétől feketéig.
A peremtövisek száma (5)-11, erősek,
árszerűek, legtöbbször ovális keresztmetszetűek, ritkán egészen lapítottak, legtöbbször
páros elrendezésűek, egy lefele álló, a testnél
ívelt vagy szabálytalanul elálló, színe rózsaszínűtől rózsaszürkéig terjed. Kultúrában a
fiatal hajtásokon sötét vörösbarna, világos
heggyel. Hosszúk 15-30 mm, ritkán 40 mm.
Középtövis ritkán hiányzik, általában 1,
maximálisan 3, erős, árszerű, egyenes vagy
gyengén ívelt, peremtövis színezetű, hegye
sötétrózsaszínű, (20-) 25 (-50) mm hosszú.
Herbáriumi típusnövény élőhelye: ÉszakArgentína, Catamarca tartomány, Ambato
hegység (Sierra de Ambato) 900-1100 m
tengerszint feletti magasságban. A növény

6. kép Virágzás. Jól megfigyelhetők a több körben elhelyezkedő sziromlevelek.
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Holotípus: Köln, Pedagógiai Főiskola, Szukkulens gyűjteményében P 22/5 szám alatt.

Detlev Metzing (1985) átmeneti fajnak
tekinti a Buxbaum-féle rendszer Mostiana és
Pileisperma (G. tillianum) fajsorai között. A
G. tillianum-nak szintén az Ambato hegységben van az élőhelye, egy elszigetelt populáció
formájában.
Buxbaum rendszerében, melyet a magvak
és a virágok sajátságai alapján állított ös�sze, a IV. Mostiana fajsorba tartozik. Schütz
rendszerében a 3. Microsemineae csoportba sorolható be. Hans Till rendszerében a
taxon helye: Gymnocalycium nemzetség
– Microsemineum alnemzetség – Saglioniana
fajcsoport – Microsemineum al-fajcsoport
– Mostiana fajsor.

Rendszertan: Megjelenésében nagyon hasonlít a G. carminanthum-hoz, azonban a
virágok és a magvak anatómiája különböző
és mivel ezek elsődleges faji jellemzők, a G.
ambatoense, annak ellenére, hogy mindkét
taxon a Ambato hegységben fordul elő, nem
definiálható a G. carminanthum fajalatti taxonjaként.

Jó, ha tudjuk: a fenti leírásból hiányzik
minden, teljes körű tudományos utalás
arra vonatkozóan, hogy mely taxonokkal áll
rokonságban a faj, valamint, hogy milyen
indokok alapján lett új fajnak minősítve. A faj
begyűjtése és leírása között mindössze 4 év
telt el, és ez kizárja annak a lehetőségét, hogy
a rokonfajokkal a keresztezési kísérletsoroza-

a típus élőhelyen árnyékos fekvésű helyen,
fűfélék és cserjék oltalmában nő.
További élőhelyek: A herbáriumi típusnövény élőhelyétől egy délebbre fekvő lelőhelyen a faj napfényes fekvésű helyen található.
A fajt 1976. 07. 27.-én és 28.-án gyűjtötte
Jörg Piltz, P 22 és P 29 gyűjtőszám alatt. Ez
utóbbit Argentína Catamarca tartományban
Chumbicha-nál találta. Egy további populációt talált Jacques Lambert 1986-os útja alkalmával Quebrada de Cebila-nál, ez JL 180-as
gyűjtőszámot kapott.

7. kép Teljesen kinyílt virág sok porzóval
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8. kép Termés az elszáradt
sziromlevelekkel

9. kép A virág metszetén jól 10. kép A G. ambatoense
láthatók a bibe fölé hajló magvai
porzók

tokat elvégezték volna. Nem beszélve arról,
hogy manapság még nincs lehetőség arra,
hogy a populációk DNS-ének bázis sorrendje
alapján lehetne megállapítani az adott populáció taxonómiai rangját. Mindezek ellenére
valószínűnek látszik, hogy egy igen szép fajt
kaptunk Piltz úr 1976-os gyűjtőútjáról.
Igen nagy változékonysággal rendelkező
faj, amit a képek is bizonyítanak. Akár ebből
a fajból is egy változatos kis gyűjteményt
lehetne összeállítani. Viszonylag nagy virágai vannak a nemzetség többi taxonjához
viszonyítva, rendszeresen és bőven virágzik
egész nyáron át. A magról való szaporítása
különösebb gondot nem okoz, bár az apró
magokból természetszerűleg kicsiny csíranövények kelnek ki. Szeretik a szabadon való
tartást. Egyes irodalmi adatok szerint télen
minimálisan 10 °C-on kell tartani, de jobb a
14 °C. A nagyobb növényeket egészen kora
tavasszal (fagymentes helyre) ki lehet rakni.
Általában kevés árnyékot igényelnek. Ennek
mértéke megállapítható a hajtás színéről. A
mattos hajtású növények több közvetlen napsugárzást bírnak el, mint a fényes zöld hajtású egyedek. Átültetésük a saját gyűjteményekben kialakult gyakorlathoz igazítható.
Általános elv: a fiatal (1-3-4 éves növényeket)

évente, az ennél idősebbeket 3-5 évente érdemes átültetni friss ültető közegbe, még akkor
is, ha tápoldatot is kapnak a nyári hónapokban, azonban ezzel a tápanyag-utánpótlással
elegendő évente 1-3 alkalommal élni.
Jelenleg elfogadott megnevezés: Gymnocalycium oenanthemum
Irodalom:
Hunt, D.(ed.) 2006: The New Cactus Lexicon
Lambert, J. 1987: JL-Feldnummernliste
GYMNOS 91-92
Piltz, J. 1980: Gymnocalycium ambatoense
Kakteen und andere Sukkulenten 10-13.
Rennemann, L. 1986: Überblick über die seit
1980 neubeschriebenen Gymnocalycium-Arten
GYMNOS 21-29
Slaba, R. 2000: Gymnocalycium ambatoense
Piltz Kaktusy 99-101
Internet:www.manfai.freeweb.hu
Fotók: A magfotó Dr. Sajgó Csanád, a többi a
szerző felvétele.
Mánfai Gyula
Budapest
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Megjelent egy új szakkönyv
ókról ezek az első publikált felvételek. Ma
már több nyugat-európai kutató is megjárta
Kuba kaktusz-élőhelyeit, értékes publikációk
is születtek, ezekben forrásként általában,
mint a Mészáros kutatásokra hivatkoznak a
szerzők.
A könyv B/5 formátumú, terjedelme kb. 90
oldal, 20 fekete-fehér és kb. 50 színes fotóval
illusztrálva. Postai szállítással az ára tagoknak 1950 Ft+postaköltség, a nem tagoknak
2250 Ft+postaköltség. Figyelem! Csak egy
könyvet tudunk a kedvezményes áron
adni tagonként. A könyv a M.K.O.E. és az
M.P.K.E. közös kiadásában készült.

Újabb kötettel gyarapodik az egyesület
könyvkiadása.
Mészáros Zoltán egy régi adósságát törleszti
most önmaga és olvasói felé: kötetbe rendezte annak a két kutató-munkának az eredményeit, amelyeket 1973-1975 között Kubában,
1984-ben pedig, Mexikóban végzett.
A kutatások eredménye Kubában új Melocactus fajleírások, Mexikóban pedig, egy Mammillaria alfaj leírása volt. A szerző az évek
során már közreadta e könyv anyagának nagy
részét előadásaiban, kisebb publikációiban,
így egységes szerkezetben azonban még nem
jelentek meg ezek az úti élmények.
A kubai kutatások jelentősége különösen
fontos, kiemelkedő. A kaktusz-szakirodalom számára Kuba sokáig egy fehér, de legalábbis szürke folt volt. Nyugati kutatók a
szigetország politikai elszigeteltsége miatt
a kilencvenes évekig nem nagyon jutottak
el Kubába. Így az itt közölt fotók történelmi
jelentőségűek, hiszen ezekről a populáci-

Megrendelhető:
Lukoczki Zoltán
8000 Székesfehérvár, Apatini u. 2.
Tel.: (22)326-571,
e-mail: saguaro@mail.tvnet.hu
Molnár Imre
4032 Debrecen, Poroszlay út 38.II./25
Tel.: (52)481-982;
e-mail: macko@movinet.hu
Postázás: a megrendelések beérkezését követően folyamatosan.
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Alan Butler

Kenya Sansavieriá-i
Zusammenfassung: Der Hersteller stellt die Sansaveria aus Kenya mit Fotos dar, die auf den ursprünglichen Stammort gemacht
wurden.
Abstract: The author shows the Kenyan Sansevierias with photos made on their habitat.

Nagyon örültünk Rainer Martin bielefeld-i (Németország) kertész és pozsgásnövény szakértő
kitűnő élőhelyi fotóinak a kenyai Sansavieriá-król melyeket kenyai tartózkodása idején
készített, ahová a Mbuyu Sukkulenten Kertészet (Kenya) hívta meg. Képein jól látható, hogy
a természetben élő növények sokban különböznek a termesztésben lévőktől, mivel teljes
kifejlődésükhöz elegendő terület áll rendelkezésükre.

[II]

1. ábra: A Sansavieria robusta egy tipikus
példányát mutatja Maungu (Kenya) mellől,
mely igen szép és valószínűleg eléri az 50 cm
magasságot. Termesztésben, cserépben ezt a
méretet csak sok év multával éri el, hacsak
nincs szabadföldbe kiültetve.

2. ábra: A képen látható növények Isiolo melletti területen találhatók, melyek Sansavieria
raffilii - ként kerültek meghatározásra.
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3. ábra: Megfigyelhetjük, hogy a növény
szokatlan módon, földalatti tarackokról sarjad, amelyekből szabályos távolságokban új
növények fejlődnek, és úgy néznek ki, mintha
sorokba lennének palántázva. A nagyobb növényeknél már a virágzat is kezd kialakulni.

4. ábra: A kifejlődött virágzat igen hatásos és
gyakran magasabb a leveleknél. Termesztésben nem szokatlan, hogy a virágzat a cserép
tetején lévő drenázsból bukkan elő

5. ábra: Egy Langobaya környéki növényt
láthatunk, amely igen szép és látványos az
erősen pettyezett leveleivel. Rendszertani
hovatartozását már sikerült meghatározni. A
Sansavieria frequens egy nagyon pettyezett,
foltos formája, de az is lehetséges, hogy egy új
fajjal van dolgunk.
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6. ábra: A növény Voi mellett került lencsevégre Kenyában és a Sansavieria intermedia
virágzó egyede. Ezt most többnyire helyesen
nevezik Sansavieria volkensii-nek, amely a
régebbi neve volt, és most ez utóbbié az elsőbbség. Tapasztalatom szerint kultúrában
kevésbé látványos a virágzata.

7. ábra: A Sansavieria robusta azonosságának
problémáiról már írt Juan Chahinian is. Ez
a felvétel Maungunál készült és majdnem
biztosan ugyanaz a faj, mint ami az 1. ábrán
látható.

8. ábra: Ezen a Voi-Kaloneni-nél készült képen látható növény, mint Sansavieria ehrenbergii lett beazonosítva eredetileg. Ez azonban
hibás, de érthető, mivel termesztésben már
régóta az említett faj kenyai formájának nevezték (“Kenyan form”). Úgy gondoljuk, hogy
ez egy formája a Sansavieria robusta-nak. A
bizonyosság kedvéért a későbbiek folyamán
helyes volna a nemzetség komplett revíziója,
amelyben néhány mostani faj tágabb értelemben valójában Sansavieria robusta lenne.
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9. ábra: A Muratate környékén készült képen
látható a Sansavieria sp. ’Horwood FKH 424’
elnevezésű taxon.

A 10. és 11. ábrán a Sansavieria arborescens
eléggé megfonnyadt példánya látható Samburu-nál. Termesztésben ezek a növények sokkal
zöldebbek és a levelek kiterülve szélesebbek,
laposabbak. A rendelkezésükre álló helyen jól
fejlődnek, indákat növesztenek, melyek vége
függőlegesen felfelé fordul, és ott sarjakat
képez, amelyek legyökereznek a cserépben,
vagy a környező területen. A levelek csúcsa
nagyon hegyes.
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A
12.
ábra
bemutatja
a Sansavieria powellii nagyszerű
egyedeit Bamba környékéről.
Termesztésben ezek a növények
lassan növekednek, de amikor
elérik a kb. 1 méter magasságot,
akkor várható a virágzásuk.

A 13. ábrán az előző faj egy kicsi növénye látható ugyanarról a
területről.

Alan Butler
Via Fonte Rossa 2,
Colleranesco, I-64021
Giulianova(TE) Italy

Fordította:
Ficzere Miklós, Debrecen
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Ficzere Miklós

Egy látogatás utóhangja
Az Asklepios újságokat olvasgatva bukkantam rá Alan
Butler alábbi, az
Asklepios újság
2003. júliusi, 88.
számában található
írására,
amit úgy gondoltam megosztok
másokkal is.
Alan Butler elnöke a Nemzetközi Asclepiad,
a Nemzetközi Sansevieria, és a Nemzetközi
Euphorbia Társaságoknak. Rólunk a
következőket írta:
„Májusban Magyarországra látogattam, ahol
korábban még nem jártam. Ez a látogatás
nagy meglepetés volt számomra. A városok
építészetében a legtöbb ház homlokzata
gyönyörűen és korhűen kifejezi az ország
nagyszerű történelmét. Megbeszéléseim
voltak Debrecenben, Székesfehérváron és
Budapesten, angol és német nyelven! A
magyar nagyon nehéz nyelv, összefüggéseiben
csak a finnhez hasonlítható, de ez is csak
távoli rokonság. Ismételten meglepődtem,
hogy milyen művelt nép a magyar. A
debreceni egyesület kiad egy kitűnő
folyóiratot, nagyon jól reprodukált színes
képekkel. Sajnos, ez az írásom csak egy igen
rövid és vázlatos összefoglaló a magyarokról
német és angol nyelven. Megnéztem
néhány gyűjteményt és kertészetet, ahol
a növények igen széles választékával
találkoztam. Székesfehérváron a rengeteg
eladó növényből vásároltam egy nagyon
szép Huernia zebrina var. Magniflora-t,
ami teljes virágzásban pompázott. Utamat a
helyi csoport szervezte, személyes vezetőm
volt Elhart Zsolt (a magyarok előre írják
családnevüket). Az ő üvegházában sokféle
selyemkóró és más pozsgásnövény fejlődött

magról nevelve. Szabadban 30 C° feletti
hőmérséklet volt, de láthatólag szerették
növényei ezt a klímát. Látogatásomat nagyon
élveztem, ahová talán egy napon majd újra
visszatérhetek meglátogatni barátaimat, és
megkóstolni a helyi specialitásokat. A bor és
a szalámi egészen kiváló!”
Kedves Alan Butler!
Kicsit megkésve, de örömmel olvastuk az
Asklepios újságban megjelent írásod a
magyarországi kirándulásodról. Dicsérő szavaid
köszönjük, különösen azokat, amelyek újságunk,
a Debreceni Pozsgástár színvonalát méltatták.
Reméljük, újságunk minőségét sikerült
megőriznünk és törekszünk minél jobbá tenni.
Kívánjuk, hogy egy napon ismét találkozhassunk
veled Magyarországon és Debrecenben.
Ficzere Miklós főszerk.
Lieber Alan Butler,
Ein bisschen spät, aber mit Feude haben wir
deinen Artikel über deinen Ausflug in Ungarn
in der Zeitung Asklepios gelesen. Wir danken für
Deinen lobenden Wörter, vor allem dafür, mit
denen du das Niveau unserer Zeitung “Debreceni
Pozsgástár” würdigst. Wir hoffen, wir konnten
die Qualität unserer Zeitung bewahren und
wir besterben sie je besser zu machen. Wir
wünschen, einmal mit Dir in Ungarn und in
Debrecen wieder zu treffen.
Mit freundlichen Güssen,
Ficzere Miklós Chefredakteur
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Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle: KuaS 2006/4; 5 és 6.
Az áprilisi szám címlapján pompás Sclerocactus parviflorus példányok élőhelyi fotója
köszönti az olvasót.
♦ Az Ariocarpus nemzetség természetes
hibridjeiről szól A. Lausser és E. Lausser
munkája. Mexikói útjuk során az A. retusus és
kotschoubeyanus illetve az A. retusus és bravoanus subsp. hintoni közötti kereszteződést
vizsgálták részletesen.
♦ Egy új Aloe faj az A. saronarae első leírását
közli J. J. Lavranos és T. A. McCoy. Az A. itremensishez közeli faj Madagaszkár középső
felföldi részén a Saronara-hegységben kvarcitos talajon őshonos.
♦ A filatéliai rovatban F. Kafka egy perui,
kaktusz motívumokat ábrázoló sort mutat be.
♦ A kivehető belső oldalak növényei: Coryphantha retusa és Pilosocereus albisummus. J.

Lüthy a chilei Antofagasta régió dél-keleti részén Cifuncho környékén keresett fel Copiapoa élőhelyeket. Gyönyörű fotókkal illusztrált
írásából azt is megtudhatja az olvasó, hogy
mekkora szerencse kell egy virágzó Thelocephala esmeraldana lencsevégre kapásához.
♦ Akik helyhiánnyal küzdenek, de nem szeretnének lemondani az Opuntia nemzetségről
gyűjteményükben, azoknak ajánlható M. Most
munkája a kevesebb helyet foglaló Cylindropuntia, Pterocactus és Maihueniopsis fajokról.
♦ A Bemutatjuk rovatban M Voight írása
található a virágoztatáshoz türelmet igénylő
Epiphyllum hibridről a “Weisser von Lauscha”-ról.
♦ D. Herbel rovatában ezúttal a következő
pozsgásokat ajánlja a gyűjtők figyelmébe:
Echinocereus polyacanthus subsp. polyacanthus, Crassula rupestris subsp. marnieriana és
Hatiora x graeseri ’Sirius’.
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A címlapfotó ezúttal egy Echinocereus bonkerae virágzó példányt ábrázol.
♦ A taxonómiai rovatban A. Rodríguez Fuentes és L. Scheinvar az Acanthocereus baxaniensis kubai előfordulásával kapcsolatos
irodalmakat foglalja össze. Terepen végzett
kutatásaik alapján megállapították, hogy
csak az A. tetragonus őshonos Kubában.
♦ A gyűjteményekben egyre ritkább, pedig
könnyen tartható és pompás virágú Parodia
nemzetség fajaihoz próbál kedvet szerezni
írásával és szép fotóival M. Eichler. Az érdeklődők hasznos információkhoz juthatnak a
nemzetség előfordulásával, morfológiájával,
tartásával és szaporításával kapcsolatban is.
♦ A Bemutatjuk rovatban N. Göbl munkája
olvasható a Peperomia nemzetségről. Írásából kiderül ezeknek a kedves növényeknek a
rövid története, tartásuk és szaporításuk mikéntje is. A munkát szép fotók egészítik ki.
♦ A belső, kivehető oldalakon ezúttal a Pilosocereus parvus és a Parodia obtusa leírása,
előfordulása és tartásának körülményei
kerültek összefoglalásra néhány jellemző fotóval kiegészítve.
♦ A Bemutatjuk rovat másik szereplője ebben
a számban a Browningia nemzetség. H. Wittner szakavatott írásából minden fontosat megtudhatunk ezeknek az oszlopos kaktuszoknak
a tartásával és szaporításával kapcsolatban.
♦ J. Prantner az Echinopsis cinnabarina bolíviai élőhelyére kalauzolja az olvasót, és a fajt
valamint formakörét tárja elénk. Munkáját
élőhelyi és kultúrában tartott növények fotói
egészítik ki.
♦ A növénygyűjtemény dokumentálására
szolgáló különböző címkéket, anyagokat és
íróeszközöket tekinti át írásában H. Rudzinski. Az általa kifejlesztett és bevált módszer
lényege, hogy az információkat egy fény-, hő-,
víz- és szennyeződésálló, átlátszó etikettre
nyomtatja lézerprinterrel és ezt ragasztja a
szokásos fehér műanyag táblácskára.
♦ D. Herbel gyűjtésre ajánlott pozsgásai:
Echinocereus viridiflorus subsp. cylindricus,
Aloe plicatilis, Mammillaria crassior, Mammillaria sanchez-mejoradae, Crassula orbicularis és Sulcorebutia santiaginiensis.
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A júniusi szám címlapnövénye egy szép sárgavirágú Rebutia sp. ♦ A Bemutatjuk rovatban E.
Geiger munkája nyitja a sort “ A Sempervivumok története, botanikája és tartása” címmel.
Alapos írását nagyszámú fotó teszi teljessé.
♦ D. Herbel ebben a számban a következő
pozsgásokra hívja fel a figyelmet: Escobaria
emskoetteriana, Aloe haworthioides, Lobivia
famatimensis, Mammillaria albicans, Monadenium coccineum és Turbinicarpus macrochele
subsp. frailensis. ♦ A kivehető belső oldalakon
a Coryphantha maiz-tablasensisről és a Rebutia
jujuyanaról találhat az olvasó hasznos információkat. ♦ A Sulcorebutia breviflora szövevényes
történetét, morfológiáját, előfordulását, eredményes tartásának mikéntjét tárja az olvasó elé
J. Ettelt. ♦ A tavaszra erősen összezsugorodó
Echinocereus reichenbachii subsp. perbellus
vízfelvételét és ezzel párhuzamosan bekövetkező hosszirányú megnyúlását vizsgálta A.
Mordhorst. ♦ Rövid munkájában E.-G. Bartsch
azt mutatja be, hogy Bolíviában mi mindenre
alkalmas a kaktuszok fája építőanyagként.
Dr. Buglyó Péter, Debrecen
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Dr. Gellén János és Gellénné Dr. Kertész Erzsébet

„Kaktusz-Odüsszeia” La Paz-tól Santiago de Chile-ig III.
(Bolívia – Argentina – Chile)
Zusammenfassung: Dr. Gellén János und seine Partners haben die interessantesten Kakteenfundorte von Bolívia, Argentina
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, Argentina and
Chile travelling 7000 km.

10. nap 2004.11.01. (hétfő)
SAN ANTONIO DE LOS COBRES/ARG.
– SAN PEDRO DE ATACAMA/CHILE
Reggeli után folytatjuk túránkat, amely elég
izgalmasnak ígérkezik a forró és kietlen Atacama sivatagba.
EXTRA MEGÁLLÓ:AR/SALTA/QRD DEL
TORO/SAN ANTONIO É 18 km
3800 m magasság
A táj kietlen, a nap már kora délelőtt forrón
süt. A talajt alacsony bokrok borítják, de né- 1. kép Echinopsis ferox f. cristata San Antonio-tól (AR) 18 km-re északra
hány kaktuszt is felfedezünk.
Tunilla corrugata
Echinopsis ferox
Maihueniopsis glomerata.
Utunk a sós tavak egyike mellett vezet el. E
magashegységi sós tavak a nyári, forró időszakban kiszáradnak, s helyükön kisebb-nagyobb kiterjedésű, fehér sómezők maradnak
vissza. Ilyen sós tó a SALINAS GRANDES is.
San Antonio és a chilei határ között, CHORRILLOS közelében, ismét látunk lámákat
Izgalmas az autózás az ANDOK Ny-i hegyláncán, a Nyugati-Cordillerákon keresztül, nem
ritkán 4200-4400 m. magasságban. Sokszor
légszomj gyötör bennünket.
Argentínai utunk utolsó szakasza, - mintegy
150-200 km a chilei határig - , poros, rossz
minőségű. Errefelé is látunk sóval borított
mezőket a kisebb-nagyobb kiterjedésű kiszá
radt tavak helyén. Néhol felbukkan néhány
vikunya és egy árva dél-amerikai strucc, egy 2. kép Cumulopuntia boliviana
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3. kép Cumulopuntia sphaerica
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zinkút nincs! Tartalék kannáink üresek, már
régen „kiszáradtak”. Így azután kénytelenek
vag yunk majdnem üres benzintankkal nekivágni a Chilébe vezető útnak!
Ha azt gondolná az ember, hogy a chilei oldalon jól felszerelt határállomás vár ránk, nagyon téved. A határt csak egyszerű tábla jelzi.
Határállomás, épületek, étterem, netán benzinkút sehol! Kiderül, hogy a hatóságok, a határtól még mintegy 160 km távolságban lévő
városkában, SAN PEDRO DE ATACAMA-ban
találhatók. Szerencsénkre az út kitűnő minőségű, és 160 km-en át sehol egy emelkedő! Így
azután minimális benzinfogyasztással, „le
gurulunk” a 4000 m magasan fekvő határról a
2700 m-es magasságban lévő határállomásra,
tehát a 160 km út csak lejtő!
A határon a vámosok nem túl barátságosak és
nagyon szigorúak is. Az autóból mindent ki
kell rámolnunk. A nálunk lévő gyümölcsöt és
a maradék Pick szaláminkat a szemétbe akarják dobni! Mielőtt ez megtörténne, még jót
falunk belőle, s megosztjuk a maradékot, egy
szintén Chilébe tartó, német házaspárral is.
A maradék szalámi maradékát a vámos méla
undorral valamilyen fertőtlenítő oldattal,
lespricceli, majd kidobja a szemétbe!

Szállást csak hosszas keresés után találunk.
Hiába, a határvárosban nagy az idegenforgalom, de sok a turistairoda is. Innen szerveznek kirándulásokat a gejzírekhez és a sós
tavakhoz. Még hosszú út áll előttünk Santiago
de Chiléig, így egy ilyen kirándulást más alkalomra kell halasztanunk. Végül is elfogadható,
egyszerű, de jó szobát kapunk. Gyors tisztálkodás után, a városka főterén lévő vendéglő
4. kép Cumulopuntia boliviana (bal) és udvarán, hangulatos tábortűz mellett, költjük
Cumulopuntia sphaerica (jobb) hajtásai- el vacsoránkat, immáron jó zamatú, chilei
nak különbözősége
merlot kíséretében.
Darwin-NANDU is. Ember sehol! Kora délután, forró napsütésben érkezünk az argentínai és chilei határ 4400 m magasan fekvő
argentínai állomásához. Várakozásunkkal
ellentétben, - előkészítés, óh! - a néhány
szerény épületből, és egy szörnyű állapotú
mellékhelyiségből álló határállomáson ben-

11. nap 2004.11.02. (kedd)
SAN PEDRO DE ATACAMA – ANTOFAGASTA
Reggel, mint csaknem mindig, korán indulunk, de ezúttal reggeli nélkül. Először a környéken nézünk szét. Némi, már megszokott
bolyongás után megleljük az EL TATIO (ez egy
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5. kép Echinopsis atacamensis ssp.atacamensis bimbósan
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település San Pedro-tól 25 km-re) felé vezető
utat, ahol 20 km után szétnézünk a
49. élőhelyen: CL/Antofagasta/ SAN
PEDRO-tól K-re 20 km, a Rio Purifica
völgyében, az EL TATIO felé vezető úton,
magasság: 3290 m
Az út keleti oldalán Cumulopuntia boliviana
valamint Cumulopuntia sphaerica, és az előbbi,
talán kétféle (?) Cumulopuntia egymás mellett
is láthatók, valamint az
Echinopsis atacamensis ssp. atacamensis
Az út nyugati oldalán: Echinopsis atacamensis

6. kép Echinopsis atacamensis ssp.atacame- ssp. atacamensis Oreocereus leucotrichus, szép

nsis élőhely

virágos példányok, termésekkel is megrakodva. Visszafelé néhány fotó készül SAN PEDRO
templomáról, és főteréről is.
50. élőhely: úton ANTOFAGASTA felé,
40 km-re SAN PEDRO-tól
3518 mmagasságban

Az út mellett Maihueniopsis (vagy Cumulopuntia?) speciest találtunk. A köves, száraz
síkságon számos, hatalmas növénypárna, és a
háttérben, a chilei oldal felől, az Andok hegylánca látható.

7. kép Copiapoa solaris telep

8. kép Copiapoa solaris hajtásai

Kitűnő aszfaltúton kelünk át az Atacama
sivatagon. Az út mellett elhagyott, lakatlan
bányász-településeket látunk. Az egykori
salétrom- és rézbányászok lakásai lehettek
ezek. Éhesek vagyunk, ezért megállunk CALAMA-ban, és a város főterén, egy egyszerű
étteremben spagettit eszünk. Este 6 óra tájban érkezünk meg a Csendes-óceán partján
fekvő Antofagasta-ba.
Antofagasta nagy, eleven egyetemi város,
amely a tenger felé lejtő, kopár hegyoldalra
települt. Fekvése hasonló Genováéhoz, de
dél-amerikai kiadásban. A belvárosban és a
tengerparton többnyire emeletes épületek,
a hegyoldalon kisebb, rendezett házacskák,
másutt nyomorúságos viskók láthatók
Szállásunk kitűnő! A városban, még este 9 óra
után is élénk a forgalom. Fáradtak vagyunk,
így az utcai zaj sem zavarja álmunkat.
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12. nap 2004.11.03. (szerda)
ANTOFAGASTA – PAPOSO
Korai indulást tervezünk, de BB. A megbeszéltnél később jön reggelizni. A szálloda ablakából kinézve érzékelhető, hogy a késő esti
nyüzsgés után, reggel itt lassabban indul az
élet. Hétkor még csak az utcákról takarítják
a tengernyi szemetet, és csak úgy 8 óra körül
jelennek meg az egyenruhás iskolások és a
munkába indulók.
Reggel, először- szokásunkhoz híven – keresztül-kasul autózunk a városban. Telefonálási lehetőséget keresünk, de úgy látszik,
hogy Chiléből sem mobilon, sem a postáról
telefonon nem lehet elérni Magyarországot.
Végül, dolgavégezetlenül, úgy 10 óra felé rálelünk a városból, déli irányba kivezető útra.
Előzetes megbeszélésünk ellenére, nem tudni
mi okból, ennivaló, és tartalék benzin nélkül
vágunk neki az Atacamának! Mint később bebizonyosodik, nagyon is felkészületlenül! Egy
darabig a Panamericana sztrádán utazunk,

majd letérünk az aszfaltozott útról jobbra,
EL COBRE felé. Vezetőnk hiányos chilei ismeretei, és felkészültsége híján, persze megint
eltévedünk, és rögtön eszembe jut a benzin!
Hegyre fel, völgybe le, vakon végződő utak,
forróság, por, kövek, sziklák mindenütt,
sehol egy élőlény, emberről nem is beszélve.
Végre hosszas keresés után megleljük az El
Cobre-i utat
51. élőhely: CL/Antofagasta/EL COBRE
– MINA SEBASTIAN,
800 m a tengerszint felett
Itt látjuk az első Copiapoa-kat! Az élőhely itt
is sanyarú! Kő, szikla mindenfelé, és ráadásul
tűző nap! Hihetetlen, hogy egyáltalán létezik
ezen a vidéken valamiféle vegetáció! De mégis létezik, mert megtaláljuk a
Copiapoa solaris és
Eulychnia iquiquensis egyedeit.
Meleg van, tikkadtak vagyunk. Kísérőnk El
Cobre-ban szándékozik pótolni az elmulasztott bevásárlást, tankolást, és egy jó hideg
sörre is számítunk! Már látjuk a tengert!

9. kép Copiapoa solaris száraz, sanyarú élőhelye
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10. kép Eulychnia iququensis El Cobre (Chile) környékén
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Még néhány kilométer s végre El Cobre-ba
érkezünk! De óriási a csalódás! A korábbi
bányásztelep és kikötő helyett néhány rozsdásodó építményt, valóságos roncstelepet
találunk. Nincs emberfia, sem közelben, sem
távolban. A térkép szerint legalább 70 km-es
körzetben, sehol emberlakta település! Mi a
sivatag “közepén” vagyunk, a déli forróságban, kevés benzinnel, ennivaló nélkül! Nem
tudom, mit teszünk, ha pl. elromlik a motor
vagy “elássuk” magunkat az autóval a homokban!?
Csodálkozom, és némiképp füstölögök is
amiatt, hogy ennivaló és tartalék benzin
nélkül nekivágtunk, a rossz utakkal is csak
gyéren ellátott, ATACAMA sivatagnak!
Idegeink megnyugtatására, és mielőbb továbbhaladnánk, ismerkedjünk meg röviden
az Atacama sivataggal.
Az Atacama sivatag mintegy 1600 km hos�szúságú, folyamatos sávot képez Chile északi
harmadának tengerparti vidékén, nagyjából a
18. és 30. D-i szélességi körök között. A sivatag területe mintegy 290000 km², a hegyek
magassága nem haladja meg az 1100 métert,
és kevesebb, mint 5000 km²-en található vegetáció! A sivatag a tengerből kiemelkedett
teraszon terül el, amely nagy kiterjedésű
üledékes síkság formájában kapcsolódik az
Andok lábához, és az Andok meredek lejtőin
legfeljebb 1500 méteres magasságig terjed. A
vetődéssel keletkezett, többnyire 500-1000
m magas hegyek, az ősi kristályos kőzetből
álló alapra lerakódott, Kréta-kori üledékes
mészkőből és homokkőből épülnek fel.
A tengerparti, hideg Humboldt-áramlat, valamint az állandó jellegű, anticiklonális leszálló
légáramlás, fokozottan száraz időjárási körülményeket okoznak. Mindezek eredményeként enyhe, egyenletes parti klíma alakult ki,
amelyre jellemző, főként a téli hónapok alatt,
a vastag rétegfelhő zónák rendszeres megje
lenése az 1000 m alatti régióban.
A baktérítő valamivel Antofagasta felett keresztezi az Atacamát. Az átlagos hőmérséklet
ezen a vidéken szeptemberben 14-15, márciusban 20-22 C°.
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Ahol alacsonyfekvésű és sík a partvidék, ott
a rétegfelhő nagy területen oszlik szét és
biológiai hatása jelentéktelen. Ahol viszont
egymástól elkülönülő, szigetszerű hegyek
vannak, vagy meredek lejtőjű parti dombok
és hegyek, ott egykori vízmosások közé
ékelődnek a rétegfelhők, és un. „ködzónák”
alakulnak ki, vagyis a rétegfelhők párája
kondenzálódik a hegyoldalak mentén. Ezek
a ködzónák –„camanchacas”-ok, a sivatagi
vegetáció megjelenésében és változatosságának kialakításában (diverzitás), kulcsszerepet játszanak. A növényi közösségek életét,
a tengerszint és az 1100 m-es magasság közötti régióban a rendszeres harmathullást biztosító ködövezet teszi lehetővé. Ez a „lomas”
formáció, vagyis a termékeny ködövezet, más
néven ködoázis. Chilében kb. 50 „ködzóna”vegetáció úgynevezett lomas található.
A növény-csoportosulások („lomas” formációk) egymástól elkülönülő, sokszor szigetszerű közösségekben élnek, amelyeket extrém
száraz, puszta területek választanak el egymástól. A vegetáció nagyrészt a meredek
parti lejtőkre és a partra merőlegesen kifutó,
szurdokok („quebradas”) bejáratára szorítkoznak. Végső soron az ökológiai (környezeti) tényezők, és a növények egyedi tűrőképessége
határozza meg a közösségek összetételét. A
fajok endemizmusa (helyi jellege) eléri akár
a 60 %-ot is.
A következőkben néhány olyan „lomas” növényközösségről lesz szó, amelyeket magunk
is tanulmányozhattunk utazásunk során.
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1. Antofagasta-tól D-re szegényes a vegetáció. Elszórtan Eulychnia iquiquensis és Copiapoa fajok egyedei találhatók. Mellettük, néhány bokros faj is megjelenik a Heliotropium,
az Ephedra és a Lycium nemzetségből. Évelő
és egynyári fajok közül, többek között, a Chinancum viridae, a Viola polypoda, az Acaena
trifida, és elvétve egy-egy Nolana peruviana
és Tetragonia angustifolia érdemel említést.
2. A leggazdagabb ködzóna-vegetáció, a
mintegy 230 species társulása, Paposo (Déli
szélesség 25°03´) környékén található. Domináns növények az Euphorbia lactiflua, az
Eulychnia iquiquensis, az Echinopsis coquimbana, az Oxalis gigantea, a Lycium stenophyllum, a Croton chilensis, a Tillandsia geissei,
a Viola litoralis és az Alstroemeria graminea,
a sok más egyéb növény között. A ködzóna
határai alatt és felett drámaian csökken az
egyedek száma. A ködövezet alsó határán, kb.
300 m-es magasságban gyakoriak a Puya boliviensis és a Deuterocohnia chrysantha egyedei. A parti síkságon, a ködzóna alatti régióban Copiapoa haseltonia kiterjedt állománya
található. Valamivel a ködövezet felső határa,
kb. 800 m felett, ismét domináns a Copiapoa
nemzetség, néhány más fajjal együtt, többek
között Oxalis caesia, Nolana stenophylla, Nolana villosa, stb., stb.
3. A Pan de Azúcar Nemzeti Park Chañaraltól 29 km-rel É-ra, a déli szélesség 26°-a
környékén terül el. Az évi közepes hőmérséklet 16 C°. Kétféle növényközösséget találunk
e területen. Az egyik a Copiapoa cinerea var.
Cinerea (“columna-alba”) és a Copiapoa haseltonia állománya Neoporteria specieszekkel együtt. A másik típusú közösség kevésbé
szukkulens fajokból áll,mint Nolana mollis,
Euphorbia lactiflua, Tetragonia maritima,
Heliotropium linearifolium, stb.
4. Chañaral és Caldera között, a tengerparti
dűnék vidéke, számos növény élőhelye: pl.
itt található a Nolana divaricata, az Oxalis
gigantea, az Ephedra andina, az Euphorbia
lactiflua, a Senna cumingii, az Echinopsis
coquimbana, az Eulychnia acida.
5. Calderától északra, mintegy 15 km-re
található a Quebrada El Leon, különleges
sziklaalakzatokkal és gazdag vegetációval.
Fellelhető az Euphorbia lactiflua, az Opuntia
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spherica, az Eulychnia breviflora, valamint
Copiapoa és Neoporteria fajok.
6. Szakemberek között vita tárgyát képezi az
Atacama sivatag déli határa. Egyesek szerint
a sivatag majdnem La Serenáig, mások véleménye alapján, déli irányba, csak a Copiapo
folyó völgyéig terjed. Kétségtelen, hogy La
Serene környékén, a szeszélyes eloszlású,
évi csapadékmennyiség 130 mm körüli, míg
ez az érték Copiapo körzetében csak 29 mm,
míg Chile északi területén eső évekig nincs, a
csapadék gyakorlatilag 0 mm.
7. A Copiapótól délre eső területeken egyre rendszeresebb és egyre összefüggőbb a
sivatagi vegetáció. La Serenától északra az
Eulychnia és az Opuntia (Tephrocactus) fajok dominálnak, de a bokros Heliotropium
stenophyllum, a Balsamocarpon brevifolium,
a Bulnesia chilensis is gyakori, de a Cordila,
Adesmia és az Ephedra nemzetségek fajai is
megtalálhatók. A tengerpart közelében gyakran előforduló specieszek az Echinopsis coquimbana, az Oxalis gigantea, a Puya chilensis,
és még sok más egyéb is.
Az Atacama-sivatag „lomas” területein, mintegy 80 növénycsalád, 225 nemzetségének
550 faja él ( Dillon, M.O.). Közülük, a kaktusz-félék családját 7 genus és kb. 30-40 faj
képviseli.(Hoffmann-J. 1989, Anderson et al.
1990.)
Az utat a tengerparton folytatjuk. Egyik
oldalon néhány száz méter magas hegyek,
amelyek néhol eléggé meredeken szakadnak
le a tengerpartra, a másik oldalon a Csendesóceán. Az út érdekes és persze egyre izgalmasabb. Éhesek vagyunk, de semmi élelem, csak
némi ivóvíz áll rendelkezésünkre. A helyzet
egyre feszültebb és kiélezettebb, és némi szóváltásra is sor kerül!
Mintegy 30 km-nyi, tengerparti autózás után,
úgy délután 3 óra felé, néhány kalyibát pillantunk meg egy kis öböl partján. A halásztelep
neve, mint később kiderül, ENCALADA. Az
öbölben halászcsónakok, a hevenyészett bódék között néhány halász tesz-vesz. Minden
elmondható, csak tisztaság nincs, s édesvízből is csak kevéske. A halászok, mindannyian
férfiak és indián származásúak, de nagyon
barátságosak, kedvesek és segítőkészek. Délutánra jár az idő. Ma nem reggeliztünk, s nem
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is ebédeltünk, már nagyon korog a gyomrunk!
Ennivalónk semmi! Rövid beszélgetés után
világossá válik számukra „nyomorult” helyzetünk. Megszánnak bennünket, azonnal
friss halat tisztítanak és sütnek, citrommal,
salátával tálalják, és mellé zsömleszerű kenyeret adnak. E. nem szereti a tengeri halat, ő
sajtot kap, paradicsommal és hagymával. Végül
süteménnyel és teával fejezzük be a fejedelmi
ebédet. Az étkek nagyon finomak, ráadásul
semmit sem akarnak elfogadni a vendéglátásért, sőt E. érdekes tengericsiga-házakat és
réztartalmú kőzeteket is kap ajándékba. Végül,
némi pénzzel mégiscsak sikerül viszonoznunk
kedvességüket. Kissé vidámabban indulunk tovább, mert a halászok szerint, kb. 40 km-nyire,
lakott helyet, benzint és szállást találhatunk.
Útközben, a tengerparton végre alkalmunk
nyílik a ködzóna-jelenség megfigyelésére is
Következő megállónk, a Copiapoa imádók
köreiben jól ismert Botija-völgy, a Quebrada
Botija. Sajnos a Botija-völgy bejáratát mély
vízmosások szabdalják, még terepjárónkkal
sem tudunk behajtani a völgybe. A völgy
bejáratánál viszont gyönyörű Copiapoákat
találunk! Nem győzünk betelni a látvánnyal
és a fényképezéssel.
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Este PAPOSO-ban szállunk meg. A lakásunk
kifogástalan. Fürdünk, majd amíg a vacsora
elkészül, lesétálunk a tengerpartra, ahol sörözünk, és közben beszélgetünk a bolt barátságos, chilei tulajdonosával.
Az izgalmakat sem nélkülöző, fárasztó napunk jutalma a szállásadó család kedves közvetlensége, a jó lakás és a finom vacsora! A
ház „nagyasszonya”, a nagymama halat süt,
E. kitünő marhasültet kap. A kedves mama
magas termetű, széparcú, 60 év feletti as�szony. Amíg a vacsorát készíti, az étterem
melletti konyhában összegyűlik a család is,
lánya, fiai és, -valószínűleg- a veje. Együtt vacsoráznak. A mi vacsoránk mellé jófajta chilei
vörösbor is kerül. Oldódik a feszültség, s jót
beszélgetünk még egy ideig. Kellemes az este
a napi bonyodalmak, és mérgelődés után.
Dr. Gellén János és
Gellénné Dr. Kertész Erzsébet
Szeged
Fotók: Dr. Gellén János

52. élőhely: CL/Antofagasta/QUEBRADA
BOTIJA bejárata 215 m magasságban
Ezen az élőhelyen Copiapoa ahremephiana
egyedeiben gyönyörködhetünk.
53. élőhely: QUEBRADA BOTIJA bejáratához közeli a tengerpart, 50 m
Copiapoa haseltonia.
A Botija-vögy és a következő városka, Paposo
közötti útszakaszon még kétszer állunk meg
„copiapoa-nézőben”.
54. élőhely: CL/Antofagasta/PAPOSO É
34 km, magasság 625 m
Copiapoa haseltonia
.
54/a. élőhely: közel PAPOSO-hoz (erősen esteledik)
Euphorbia lactiflua, de már eléggé sötét van a
fotózáshoz

12. kép Copiapoa ahremphiana

13. kép Copiapoa haseltonia
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Egyesületünk hírei
2007. év II. negyedévi programok:
2007. Április 28 (Szombat)
Egyesületi összejövetel.
Előadás: Papp László: I. Blossfeldia szindróma Turbinicarpus nemzetség és rokonsági
körének rendszerezési módosításai, és ennek
okai.
2007.Május 26 (Szombat)
Előadás: Előadó Varga Zoltán: Kaktuszlesen
Peruban.Egyesületi összejövetel. Közgyűlés.
Tervezett napirendi pontok.
1/ Levezető elnök megválasztása.
2/ Jegyzőkönyv és hitelesítők megválasztása
3/ Vezetőségi tagok és témafelelősök megválasztása, vagy megerősítése további 1 évre.
4/ 2006 évi pénzügyi beszámoló előterjesztése. (Tóth Norbert gazdasági ügyintéző).
5/ 2007 évi költségvetési tervezet előterjesztése (Tóth Norbert gazdasági ügyintéző)
Kérdések és válaszokat követően az előterjesztett beszámoló elfogadása
6/ Egyebek.
Amennyiben megfelelő létszám hiánya
miatt miatta a ami a napra tervezett közgyűlés nem lesz szavazatképes , változatlan

napirendi pontokkal a következő közgyűlést
2007 Augusztus 20. aki kiállítás alkalmával
rendezzük meg. Pontos időpont a ’Debreceni
Pozsgástár” c. folyóiratunk 2007/3 számában
hirdetjük meg.
Összejövetelek helye:
Újkerti Nevelési és Oktatási Központ Debrecen Jerikó u. 17-23.
Kezdési időpont: 15 óra.
Tervezett kiállítások
2007 II negyedévben
2007. Április 02–04. Nyíracsád
Ady Endre Általános Iskola
2007. Április 17–20. Hajdúböszörmény
Maróthi György Általános Iskola
2007. Április 23. Újfehértó
Művelődési Központ és Könyvtár
2007. Április 26–27.
Balmazújváros Művelődési Ház
2007. Május 3–4.
Dóczy Gimnázium Debrecen
2007. Május 8-9.
Debrecen Karácsony Sándor Iskola
2007. Május 18–20.
Orosháza Művelődési Ház

Személyi jövedelemadó 1%-ának fel- Címe:
ajánlása
4032 Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Kérjük tisztelt olvasóinkat, gyűjtőtársa- Levelezési címe:
inkat, s mind azokat, akik tevékenységünkkel egyetértenek, szimpatizálnak 4015 Debrecen, Pf.: 82.
(és erre lehetőségük van), szíveskedjenek E-mail:
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felmackó@movinet.hu
ajánlásával, 2007. évben is segíteni egyesületünk munkáját, amit előre is köszö- Adószámunk:
nünk. 2006. évben 198 ezer forint volt, 18555220-1-09
amit postázási költségekre fordítottunk.
Számlaszámunk:
Egyesületünk neve:
Hosszúpályi és Vidéke TakarékszövetkeMagyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egye- zetnél vezetett 60600125-14000072
sülete (Debrecen)
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Soós Béla

Magyar kaktuszgyûjtôk: Hódi Sándor
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.

Hódi Sándor hódmezővásárhelyi gyűjtőtársunk 2002 óta aktív és szorgalmas tagja
az Orosházi Dísznövény Klubnak. 2006
szeptemberében volt módomban többedmagammal a gyűjteményének megtekintésére,
melynek során egy igényes kialakítású és felépítésű üvegházban, lenyűgözőnek mondható
technikai adottságok közepette létrehozott,
nagynak mondható kaktuszgyűjteményt
láthattunk.
A családi házas kertben egy 30 m2 alapterületű, tűzi horganyzású, acélvázas szerkezetű, viszonylag nagy légterű (kb.90 m3),
három rétegű polykarbonát lappal borított,
korszerű növényházat épített. A fűtésre termosztát vezérlésű gáztüzelésű kazán szolgál,

mely három radiátoron keresztül adja le a
szükséges hőmennyiséget. A növényháznak
a kertben való elhelyezése a helyszűke miatt
nem a legoptimálisabb, ugyanis három oldalról téglakerítéssel és épülettel van határolva,
ezért a légmozgás viszonylag korlátozott. A 3
m2 felületű ablak és a 2 m2-es ajtó biztosítja a
szellőztetést, de a fenti feltételek miatt -megérezve, hogy a szellőző felület kevés lehet-,
ventilátor beépítésére is sor került. A jobb
helykihasználás elérése céljából az oldalfelület melletti növényasztalok között kettő darab, görgőn mozgatható asztal lett kialakítva,
melyek mozgatásához minimális erő szükséges. A növényház árnyékolására nyáron raselháló szolgál, melyre télen nincs szükség. Ilyen

1. kép Hódi Sándor kedvenc növényei között 2. kép Astrophytum myriostigma cv.
növényházában
Onzuka

Debreceni Pozsgástár 2007/1.

287

3. kép Ariocarpus hintonii

4. kép Epithelantha greggii terméses pédá-

5. kép Encephalocarpus strombiliformis

6. kép Geohintonia mexicana

nyai
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7. kép Melocactus salvadorensis

8. kép Mammillaria herrerae egyedei középen
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körülmények között a növények nevelése
kedvező feltételek mellett történik.
A kaktuszok és a pozsgás növények
gyűjtését 1992-ben kezdte el, melyhez az
indíttatást egy helyi növénykiállítás és vásár
adta. Az első kaktuszos barátságot a szintén
hódmezővásárhelyi Juhász Gáborral alakította ki, majd a szegedi Papp családdal folytatta.
Azóta persze számtalan gyűjtővel ismerkedett meg, és alakított ki gyűjtői kapcsolatot.
2002-től tagja a debreceni MPKE-nek, és
2005-től tagja a MKOE-nek. Előfizetője a
fenti egyesületek által megjelentetett újságoknak, de ezek mellett igyekszik beszerezni a régebbi kiadású szakkönyveket és az
újabb hazai, valamint külföldi kiadványokat.
Ezeken túl a gyűjtői kapcsolatai és a dísznövényklub előadásai is segítenek bővíteni
ismereteit.
A gyűjteménye vegyes összetételű, melyben majd minden nemzetség képviselve van
kisebb, nagyobb mértékben. A gyűjtemény
kiemelkedően szép kaktuszokból tevődik
össze, tele számtalan jelen időben is ritkának

9. kép Pediocactusok szép példányai
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és újdonságnak számító fajjal. Ez annak köszönhető, hogy egy kis baráti csapattal Cseh
országban, Olaszországban, és Ausztriában
személyesen választotta ki a neki tetsző és
keresett növényeket. Nagyon szép kollekciót
hozott létre az Echinocereus, Coryphantha,
Gymnocalycium, Thelocactus, Sclerocactus,
Ariocarpus, Epithelantha nemzetségekből. A
negyven éves kaktuszos gyakorlatom alatt
nem találkoztam olyan gyűjtővel, aki tizenöt
év alatt ilyen teljes, és rendezett gyűjteményt
hozott volna létre minőséginek mondható
fajok egyedeiből. Elmondása szerint egyre
inkább megerősödik abban az elhatározásában, hogy egy Gymnocalycium, Turbinicarpus,
Mammillaria, Echinocereus, és Ariocarpus nemzetségből álló szakgyűjtemény kialakítására
kíván specializálódni. Néhány éve próbálkozik a magvetéssel való szaporítás fogásainak
elsajátításával, és e téren szépnek mondható
eredményeket ért el.
A gyűjteményében található növényeket
műanyag cserepekben neveli, beültetésükhöz Florasca B és szemcsés homok (marosi
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10. kép Sclerocactus busekii
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homok) Zeolittal feljavított keverékét használja. Évente kétszer – tavasszal és ősszel
– Bi58, Mitac 20, és Orthocid növényvédőszert alkalmaz a gomba-, és a rovarkártevők
elleni védekezésre. A növények öntözésére a
legkedvezőbbet, az esővizet használja, általában kéthetente, míg a magoncokat hetente
locsolja. Ennek a fő módszere a felszívatás,
mely véleménye szerint a leghatékonyabb
és legcélszerűbb eljárás, mely eredményesen
kombinálható a kártevők elleni növényvédőszeres védekezéssel. A felszívatás feltételeinek biztosítása érdekében növényház építése
során az asztalok eleve úgy lettek kivitelezve,
hogy a felső részükön rozsdamentes tálcák
lettek kialakítva.
Reméljük, hogy szorgalmával, nyitott
személyiségével, új iránti fogékonyságával
tovább tudja bővíteni gyűjteményét és sikerül
megvalósítania elképzeléseit a szakgyűjtemények kialakításával kapcsolatban. Ehhez kívánunk neki kitartást, jó erőt, egészséget, és
hogy leljen sok örömet kedvenc növényeiben,
mindezt szerettei körében.
Soós Béla Orosházi Dísznövény Klub Elnöke
A képek Kiss László felvételei

11. kép Turbinicarpus alonsoi
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12. kép Az üvegház, előtte szabadban tartott növények
13. kép Az Echinocereus gyűjtemény részlete
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Dr. Csajbók József

Folyóiratszemle: Cactus and Succulent Journal 2006/ 5;6.
A szeptember-októberi szám elején Sue Hakala számol be érdekes dél-afrikai útjáról,
mellyel egy régi álma vált valóra. Egy DélAfrikában élő házaspár kalauzolta a pozsgástúráin, nagyon sok szukkulens növényt látott
és fényképezett, emellett megcsodálhatta a
csodálatos tájat és az állatvilágot is. Meglepve
tapasztalta, hogy a helyi emberek mennyire
csodálkoznak, ha megtudják, hogy milyen
messziről (Arizonából) jött el megnézni egy
számukra teljesen érdektelen, mindennapos
növényt. ♦ A következőkben egy tapasztalt
gyűjtő, Elton Roberts ad tanácsokat néhány
kaktuszfaj tartásához, ebben a részben főleg
a magas hegyvidéki, hidegtűrő Opuntiákkal
foglalkozik. Útmutatást kapunk a Puna clavarioides, P. bonnieae, az Austrocylindropuntia
rauhii, A. shaferi, A. lagopus var. aureopenicillatus, A. verschaffeltii, A. ’Baker 5/30’, a Glandulicactus uncinatus, a Tephrocactus alexanderi var.
geometricus, a Cumulopuntia recurvata, a Neo-

evansia viperina, a Maihueniopsis nigrispinus
neveléséhez. Mindegyik ismertetett növényről a virágot is bemutató fényképet is közöl
a szerző. ♦ Egy Jordániában talált új Aloe
fajt (Aloe koenenii Lavranos & K. Koch sp. nov.)
ismertetnek J.J. Lavranos és K. Koch rövid
cikkükben. Az új faj nagyon hasonlít az Aloe
vera-ra, attól főleg a virág színében tér el, és
az A. porphyrostachys-re, melytől a levelek
alakjában és mintázatában különbözik. ♦ Az
argentínai Sierras Chicas gömbkaktuszairól
olvashatunk Diego E. Gurvich, Pablo Demaio
és Melissa A. Giorgis tollából. Egy kutatókból
álló csoport megvizsgálta a Córdoba-hegység
keleti részének kaktuszflóráját, az ökológiájukat, veszélyeztetettségüket. Többek kö
zött Parodia submammulosa, Gymnocalycium
mostii, G. monvillei, G. bruchii, G. quehlianum,
G. amerhauseri, Echinopsis aurea fajokat találtak. A felmérések szerint az állományok egy
része veszélyben van, komoly károkat okoz
a turizmus, a megszaporodó tüzek, és az
illegális gyűjtés, különösen az elszigetelt kis
populációkban. ♦ A kevéssé ismert Rosularia
nemzetségről kapunk hasznos információkat
Panayoti Kelaidis írásában. A Crassulaceae
családba tartozó kis nemzetség fajai magas
hegyekben sziklákon, kövek között élnek, a
Földközi-tenger térségétől, Törökország hegyein át a Himalájáig. Számos fajuk télálló, és
jól használható a sziklakertek kialakításánál,
hasonlóan a Sempervivum nemzetséghez, de a
kertészek körében nem ismertek. ♦ Az utolsó, rövid cikkben Jonas Lüthy számol be egy
új Phemeranthus populációról. A növények eltérnek az ismert észak mexikói fajoktól, a P.
brevifolius-tól és a P. brevicaulis-tól. Részletes
összehasonlító táblázatban tanulmányozhatjuk az eltéréseket.
A 2006. évi utolsó szám teljes egészében a
csüngő pozsgásokkal, kaktuszokkal foglalkozik. Az első cikkben Dominique Bayne a
felakasztott kosárban is nevelhető szukkulensekről ír. Véleménye szerint minden gyűj-
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tő egyszer eljut odáig, amikor már nagyon
nehezen tud helyet találni egy-egy újabb
növénynek. Megoldást jelenthet a problémára, ha függesztett edényekben neveljük őket.
Sok pozsgás alkalmas az ilyen tartásra, és
nagyon sokféle esztétikus összeállítást lehet
belőlük elkészíteni. Tanácsokat ad a függő
kosarak összeállításához, az edényektől a
földkeveréken át, a növényekig. ♦ Julia Etter
és Martin Kristen a Crassulaceae család három nemzetségének azokat a fajait mutatja
be, melyek alkalmasak a függő cserepekben
való tartásra. Ezek a növények általában
északi, észak-nyugati, esetleg nyugati sziklaperemeken élnek, ahol tovább megmarad a
nedvesség. Részletes információkat kapunk
a Graptopetalum, Cremnophila, Pachyphytum
nemzetségekről, a csüngő fajokról, élőhelyükről, fényképekkel gazdagon illusztrálva.
♦ Az epifita kaktuszokról és tartásukról ír Dr.
RW. Kohlschreiber a következő cikkben. Gyönyörű növényeket ajánl figyelmünkbe, külön
kiemelve a kezdők által is könnyen nevelhetőket. Olvashatunk xAporophyllum, Disocactus, Rhipsalis, Lepismium, Schlumbergera, Hatiora fajokról, illetve fajtákról. ♦ Dél-afrikai
csüngő pozsgásokkal ismertet meg minket
Ernst van Jaarsveld. Az utóbbi néhány évben
alaposan megismerte Dél-Afrikát, Namíbiát a
sziklákon megkapaszkodó szukkulensek után
kutatva, hogy a készülő könyvéhez anyagot
gyűjtsön. Sok új fajt talált és nevezett el,
néhány leírása még folyamatban van. Részletesen leírja tapasztalatait a tartásukkal, szaporításukkal kapcsolatban, majd sorra veszi a
családokat, nemzetségeket, és táblázatokban
is bemutatja az általa ajánlott fajokat. A táblázatokban több mint 100 taxont ismertet,
megtaláljuk a növények habitusát, méretét,
a virágzási időt és színt, a nevelési és élőhelyi
körülményeket. ♦ Érdekes, de rövid cikket
olvashatunk a csüngő Tillandsia-król Duke
Benadom tollából. ♦ A következőkben Pierre
J Braun és Andreas Hofacker Brazília csüngő
kaktuszaival ismertetik meg az olvasót. Sorra
veszik a nemzetségeket (Arrojadoa, Arthrocereus, Cereus, Cleistocactus, Coleocephalocereus,
Epiphyllum, Frailea, Harrisia, Hatiora, Hylocereus, Lepismium, Mirabella, Opuntia, Parodia,
Pereskia, Pierrebraunia, Pilosocereus, Pseu-

293
doacanthocereus, Pseudorhipsalis, Rhipsalis,
Schlumbergera, Tacinga), és gyönyörű fotók
kíséretében bemutatják a fontosabb, függesztve is tartható fajokat. ♦ A Crassulaceae
család, felakasztható edényekben is nevelhető
szukkulens fajairól Ray Stephenson fényképes összeállítást közöl. ♦ Egy tapasztalt
gyűjtő, Elton Roberts ad tanácsokat a csüngő
pozsgások neveléséhez. Beavatja az olvasót a
Rhipsalis pilocarpa, Wilcoxia schmollii, Wilcoxia
schmollii var. nerispina, Mila caespitosa, Mila
longispina, Mila fortalezensis, Mammillaria
elongata ’Gold Nugget’, Portulacaria afra, Kalanchoe synsepala, Pachyphytum ’Blue Haze’,
Echinocereus ortegae ssp. koehresianus L 1143,
Cochemiea poselgeri, Arrojadoa dinae, Borzicactus tomasirensis, Borzicactus sp., Borzicactus
samaipatanus, Airampoa picardoi, Hildewintera
aureispina, Aporocactus flagelliformis és Aporocactus martianus eredményes tartásának
mesterfogásaiba. ♦ A szám végén Ernst van
Jaarsveld egy mellőzött szépségről ír, az Othonna triplinervia-ról. Könnyen nevelhető, és
bizarr szépségével méltán helyet érdemelne a
gyűjteményekben.
Dr. Csajbók József, Debrecen
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Szabó Imre

A Faucaria candida
A Mesembryanthemaceae – Kristályvirágfélék – családjához tartozó növény.
Származási hely: Dél-Afrika keleti tartománya
(Cradock
város
környéke).
Levelei 3 cm hosszúak, 1-1, 5 cm szélesek, 1,2
cm vastagok, felülnézetben lándzsa alakúak,
végükön kihegyezettek. Peremükön 8-12 db
serteszerű halványrózsaszín fogakkal. Virágai
csillogó fehérek, a sziromlevél vége halvány
magenta színű, átmérőjük eléri a 4 cm-t. Csak
teljes napfényben nyitja ki virágait. Fiatalon,
már két éves korukban virágzóképesek lehetnek.
Nálunk a fővirágzás szeptember-október
hónapra esik. Tapasztalatom szerint – mivel
ekkor már a hőfok alacsonyabb és a napfény
is kevesebb – a virágok nehezebben fognak
magot, közülük is kevés a csíraképes. Ahhoz,
hogy jól csírázó magot kapjunk a beporzáskor
20-22C° hőmérséklet és néhány órás teljes
napfény szükséges alacsony páratartalom
mellett. Ezért érdemes a növények virágzá-

sát előbbre hozni. Ezt úgy érhetjük el, hogy
nyár elején mélypihenőt biztosítunk a növényeknek, majd július elejétől öntözzük.
Tapasztalatom szerint az augusztusban
virágzó növényeknél kedvezőbb a beporzás,
magképződés. Még ilyen körülmények kö
zött is más fajtákhoz viszonyítva kevés virág
termékenyül meg, a fejlődő magtokokban is
kevés a mag.
Egy-két év pihentetés után érdemes a magokat elvetni, ekkor a kelésszázalék nagyon jó.
Ha a magokat a beérés után azonnal elvetjük
kb. 10%-os kelést érünk el, bár a következő
évben utókelés lehetséges, de így is jó, ha a
magok fele kikel.
A kikelt kis növények érzékenyek a palántadőlésre (Phytophthora), de egy éves korukra
már ugyanolyan szívósak mint más Faucaria.

1. kép Faucaria candida csoport

2. kép Faucaria candida 

Szabó Imre
Mezőhegyes
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MESEMB STUDY GROUP Bulletin 2006/3
ISSN 0955-8276 (ANGOL) Bemutatva: 2
Lithops, 1 Pleiospilos, 1 Conophytum, és 1
Glottiphyllum.

KAKTUSI IN DRUGE SOČNICE 1997 16
évfolyam 12 sz. (SZLOVENIA)
Címlapfotó: Discocactus horstii
Fotó: Janez Pogačnik.

CACTUS & CO (OLASZ) X évfolyam 2006/4
ISSN 1129-4299. Címlapfotó: Mammillaria
perezdelarosea.Foto:J-M Cbalet

WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 1(2): 25-48
(1998)
ISSN: 1408–5984
Címlapfotó: Huernia zebrina Fotó: Iztok Mulej

KAKTUSI IN DRUGE SOČNICE 1997 26
évfolyam 9 sz. (SZLOVÉNIA)
Címlapfotó: Stapelia flavopurrea
Fotó: Iztok Mulej

WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 2(1): 1-28
(1999) ISSN 1408–5984
Címlapfotó: Internetes grafika
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WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 3 (1): 1-20
(2000) ISSN: 1408–5984 Címlapfotó: Hoya
R. BROWN) Fotó: Iztok Mulaj.

Succulenta 2004/2 április 83 évfolyam
ISSN 0039-4467 (Holland) Címlapfotó:
Mammillaria luethyi Fotó: Wim Alsemgeest.

WELWITSCIHA (SZLOVÉNIA) 3 (2):
21–40 2000 ISSN: 1408–5984 Címlapfotó:
Részlet a Nabib sivatagból

Succulenta 2006/5. október
86 évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Frailea magnifica geënt op
Echinopsis Fotó: Jan Jaap de Morres

WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 3 (3/4)
41–68 (2000) ISSN: 1408–5984 Címlapfotó:
Klorofil hiányos kaktusz Fotó: Jure Slatner
WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 4 (2):
21–40 (2001) ISSN: 1408–5984 Címlapfotó:
lobivia Echinopsis marsoneri Fotó: Iztok
Mulej.
WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA)
4 (1) 1–20 (2001) ISSN 1408–5984
Címlapfotó: Pachypodium és Adenium
obesum ssp. swazicum. Fotó: Janez Kadives,
Matija Strlič
SUCCULENTES 2006/4 (Monaco)
ISSN 0258-5359 Címlapfotó: Dansonia
grandididieriaFotó: .Jean – Piéippe Vidal
Cactus World 2006/4 December (Angol)
ISSN 1751-1429 Címlapfotó: Echinocactus
grusonii Julia Etter és Martin Kristen
Kaktusz-Világ 2006 (október)
ISSN 0209-9152 Az MKOE szakmai
tájékoztatója. Címlapfotó: Oraya borchersii
Cordellera Negra Fotó: Bodorkós Zsolt

Succulenta 2006/6 december
83 évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Matucana calocephala
Fotó: Rob Gregman
Kaktusy 2006/3 ISSN: 0862–4372 (CSEH)
Címlapfotó: Sulcorebutia vertcillacantha
subs. cuprea. Fotó: Rudolf Slaba
Kaktusy 2006/4 ISSN. 0862–4372 (CSEH)
Címlapfotó: Ferocactus haematacanthus.
Fotó:Miloš Záruba
KAKTUSY 2006 special 3 ISSN. 0862–4372
(CSEH) Címlapfotó: G. spegazzinii.
Suculentes 2006/3 No.35 (Spanyol)
Címlapfotó: Euphorbia waringiae
Fotó:Cerles Moreso
KAKTYCY 2006/ No 1 (Orosz)
ISSN 1562-8361 Címlapfotó:
Mammillaria rekoi var. lwptacant.
KAKTYCY 200/ No 2 (Orosz)
ISSN 1562-8361
Címlapfotó: Notocactus katharinae

Kaktusz-Világ 2006 (december)
ISSN 0209-9152 Az MKOE szakmai tájé
- SUCCULENTES 2007/1 ISSN. 0258–5359
koztatója. Címlapfotó: Sedum acre ssp. neg- (MONACÓ) Címlapfotó: Ceratozamia maxicana. Fotó: Pierre Fontaine.
lectum var. sopianae Fotó: Lukóczki Zoltán
SUCCULENTA 2003/2 (április) 82 évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Euphorbia meloformis ssp.
meloformis. Fotó: Gerhard Marx
SICCULENTA 2004/1. (február)
évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Sulcorebutia elizabethae
Fotó: Johan de Vries. Lambert

83

Aztekium 2006/No 3-4 (38–39) (Román)
ISSN 1454-5349
Címlapfotó: Lophophora jourdaniana
Folyóiratunkban ismertetett Kakteen und andrea
Sukkulenten 2006 (1-6) német, valamint
Cactus and Succulent Journal 2006/3 és 2006/4
(78) évfolyam USA folyóiratai.
Molnár Imre
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ETIMOLÓGIA SZÓTÁR
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

A, a
acre
actinomorf
aculeata, aculeatus, aculeatum
acultzingensis
acuminatus
acutangulus
acutiflerus
acutifolius
acutissimus

gepffefert
strahlig

borsos
sugaras

bestachelt

tövises

benannt nach Herkunft:
langgespitz
scharfkontig
spitzblumig
spitzblättrig

élőhelyről elnevezve
hosszuhegyű
éles szélű, éles bordájú
hegyes virágú
hegyes levelű

sehr spitzig, sehr scharf

nagyon hegyes

acutus

scharfen Rippen

éles bordájú

adelmari

Eigenname

személynévről elnevezett

adolfofriedrichio

benannt nach Adolfo Friedrich

Adolfo Friedrich-féle

aduncus

hakig gebogen

horgasan hajlott

adustus

brandig, gebräunt

megbarnult, égetett barna

aerocarpa

Hohl(luft) - früchtige

üreges termésű

aesculentum

essbar

ehető

aesculus

die Rosskastanie

lógesztenye, vadgesztenye

aestivum

sommerlich

nyári

aethiopicus, aethiops

äthiopisch

etiópiai

aetnensis

von ätna

etnai

afrum

afrikanisch

afrikai

agapanthus

die Liebenblume

szerelemvirág

agglomerata

zuzammengedrängte

tömörült

ago

der Sprosse

ág, hajtás

agavioides

agavenähnlich

agavéhoz hasonló

aggeria

mindenhonnan összehordott, felhalmozott, feltöltött

aggregata

haufenweise

csoportot alkotó

agnatae

benannt nach aus Frau Agnes Roggan

Agnes (Roggan)-ról
elnevezve

agnus-castus

unberührt Lamm

érintetlen bárány

agnus
das Lamm
Készítette:
Kiss László (Orosháza)

bárány
Lektorálta: Dr.
Erostyák Mihály (Orosháza)

Echinopsis atacamensis ssp. atacamensis és az
Oreocereus leucotrichus a Purifica folyó völgyében

Oreocereus leucotrichus

