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Kecskeméti országos kaktusz kiállítás és vásár
2007. Szeptember. 13 – 16 (Sz–V) naponta

9-18 óráig.
A korábbi évek sikeres kaktusz kiállításait
továbbfejlesztve, a két országos egyesülettel
karöltve tartjuk meg idei kiállításunkat. A
rendezvény a kiállítás és vásár mellett idén
is kiegészül útifílmek vetítésével csoportok
részére, csoportok részére tartott előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, , kép-, képeslap-, bélyeg és szakirodalom-kiállítással, a
kiállítók és gyűjtők számára tartott “szakmai
napon” pedig ínyenceknek szervezünk szakmai előadásokat és gyűjtőtalálkozót, esetleg

cserenapokat, ahol ritkaságokkal segíthetjük
egymás gyűjteményének bővülését. A kiállításra várjuk az ország minden részéről a
kiállítók jelentkezését egyedileg, vagy klub
képviseletében.Ha valakinek van további ötlete a szakmai programok bővítésére, akkor
azt is sok szeretettel várjuk, lehetőség szerint
megvalósítjuk.Szervezők: Kecskeméti Kaktuszbarát és Dísznövény Klub;
Magyar Pozsgásgyűjtők Országos Egyesülete;
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete.
Kiállítók jelentkezését várjuk!
Információ: Ábel Győző Tel.: (30) 415-62-71

Debreceni nemzetközi kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár
2007. augusztus 20-án. Részletesen a 54. oldalon.
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A borító képei
Címlapfotó:
Mammillaria luethyi teljes pompában Havas
László gyűjteményében
Fotó: Havas László
Borító 2. oldal: Ortegocactus macdougallii
Fotó: Havas László

Borító 3. oldal: Echinopsis terscheckii virágzó
egyedei Argentínában, Campo Quijano
körzetében. Fotó: Dr. Gellén János
Borító 4. oldal: Oreocereus leucotrichus
Chilében, a Rio Purifica völgyében
Fotó: Dr. Gellén János
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Szerkesztőségi levél

Ficzere Miklós: Gyûjteményeink mulandósága, cikkeink maradandósága
Mindig megdöbbentett és elgondolkodóvá
tett múlton és jövőn, ha valamelyik gyűjtőtársunk elmúlásáról, haláláról tudósított a
hír. Ilyenkor előbukkantak a múlt ködéből az
emlékek, az emberről és a gyűjteményéről.
Az emberről, emberekről, akik magukban
hordozzák az alkotás vágyán és ösztönén túl
a teremtés legősibb emberi tulajdonságát,
a gyűjtögetés vágyát és ösztönét. Vannak,
akik könyveket, festményeket, régiségeket
gyűjtenek, mások ásványokat, orchideákat,
kaktuszokat és egyéb pozsgás növényeket. Mi,
ez utóbbiak közösségébe tartozunk. Tőlem,
de bizonyára másoktól is megkérdezték már
néhányan, miért gyűjtjük ezeket a növényeket, nem lenne-e hasznosabb festményeket
vagy más régiségeket gyűjteni, hiszen az idő
múlása ezek értékét jócskán megnövelheti a
befektetett értékhez viszonyítva, a sok-sok
munka pedig, egyszerűen elmarad. Igazuk,
természetesen nekik van, még nem hallottam,
hogy valaki a pozsgások gyűjtéséből, a velük
való foglalatoskodásból igazi gazdagságra tett
volna szert országunkban, de azt hiszem, nem
is ezért gyűjtünk. Számunkra legfontosabb az
az esztétikai élmény, amit növényeink éveken
át tartó fejlődésük állandó változásában láthatunk, az a szépség, amiben szinte minden
évben gyönyörködhetünk virágzásuk alkalmával. Szebben mutat vajon egy festett virág,
a festmények csodás ábrázolásai a természet
tájairól, madarairól, állatairól vagy növényeiről? Az én válaszom az, hogy nem, ezek is szépek, de másképpen. Gyűjteményeink egyedei,
- és nem tárgyai - olyan élőlények, amelyek
állandó odafigyelést, törődést, gondoskodást
igényelnek. Ők számunkra a természet egy
kis részét jelentik, gyűjtésük során feláldozzuk szabadidőnk nagy részét, fáradtsággal
nem törődünk, sokszor még az anyagiak sem
számítanak, amit igyekszünk előteremteni,
még akkor is, ha más, fontosabb dolgokról
kell lemondanunk. Költséges és kalandos
utazásokon veszünk részt, hogy minél jobban
megismerhessük növényeink igazi hazáját.
Pénzt költünk drága szakirodalomra, megér-

tésükhöz hajlandók vagyunk idegen nyelvet
is megtanulni. Mindent elkövetünk a minél
teljesebb és szélesebb körű ismeretek megszerzéséért. Igyekszünk fűthető üvegházat
építeni, de ebből is olyat, ami legjobban megfelel gyűjteményünknek, télen fűtünk is rájuk,
ami napjainkban egyre költségesebb mulatság.
A felsorolás hiányos, de nagyjából ez a befektetés. Itt felmerül bennem az a gondolat, hogy
ennyi befektetés és nagy számú gyűjtemény
ellenére, miért nincs Magyarországon kaktuszokból, vagy más pozsgásnövényekből álló
nemzeti gyűjtemény? A nemzeti gyűjtemény
cím megszerzése egy-egy gyűjteménynek
komoly rangot jelent, megszerzése költségekkel, és más kötöttségek felvállalásával jár,
de a termesztésben és a kereskedelemben
előnyökkel is párosul, amit viszont jól ki lehet
használni. Létezik Sempervivum (Vácrátót)
állami kezelésben lévő, Hosta (Nyíregyháza),
Iris (Nyírszőlős), fenyő (Erdőtarcsa) nemzeti
gyűjtemény, ez utóbbi három teljesen magánkezelésben ill. fenntartásban található. Az említett növénycsoportokat sokkal kevesebben
gyűjtik, mint a pozsgásokat. Talán a jövőben
kaktusz nemzeti gyűjteményről is említést
tehetek. E rövid kitérő után nézzük meg, hogy
befektetéseinknek mi a hozadéka a már említett esztétikai élményeken túl? Nehéz lenne
mindet megemlíteni, de talán leglényegesebb
a sok-sok ismeret és tudás a természettudományok legkülönbözőbb területeiről, és a rengeteg termesztési és gyakorlati tapasztalat,
amihez gyűjtői tevékenységünk révén jutottunk. Vajon mi marad meg ezekből, mi marad
meg a gyűjteményünkből, ha elballag felettünk az idő? Sajnos, szomorú tapasztalatom,
hogy szinte semmi. Megszerzett tudásunkat,
ismereteinket, tapasztalatainkat magunkkal
visszük egy másik világba, de gyűjteményünk
is elmúlik, ahogyan elmúlik maga a gyűjtő, az
ember. Amit addig gyűjtöttünk az a legtöbbször széthull, mások gyűjteményébe kerül, de
ez már nem a mi gyűjteményünk lesz, másként, máshogyan fognak változni növényeink,
de már nélkülünk és másoknak. Egy ideig még
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lehet hallani, ez a növény ettől van, az pedig
mástól, de az emlékek halványulnak, majd
végleg és visszahozhatatlanul szertefoszlanak. Lehet-e célunk, hogy gyűjteményünkkel együtt a hosszú évek során megszerzett
ismereteink, tapasztalataink is nyomtalanul
elmúljanak? Nyilván nem, tudásunkat, gyűjtői tapasztalatainkat át kell adnunk, meg kell
osztanunk másokkal, és ennek legegyszerűbb
módja, ha leírjuk, és közzé tesszük azokat a
Pozsgástárban, mert amíg gyűjteményeink
múlandók, addig cikkeink maradandók.
Nyugodtan kijelenthetem, hogy ismerve a
szegényes és részben elavult magyar nyelvű
szakirodalmat, úttörő munkát végeznek azok,
akik vállalkoznak különböző növények minél
teljesebb, tudományos igényű leírására és
bemutatására. Ezek az ismertetések nagyon
sokszor az adott növény első(!) magyar nyelvű leírásai, és elsők(!) a hozzátartozó képek
tekintetében is. Azt hiszem, szerzőik neve
nem hallgathatók el és nem kerülhetők meg
a jövőben sem, mert ezeknél a leírásoknál
sokkal teljesebbet már aligha lehet készíteni, hacsak valamilyen alapvetően új ismeret
nem kerül a felszínre. Az először megjelenő
magyar nyelvű leírások ellenére – habár számuk egyre gyarapodik - még mindig nagyon
sokféle pozsgásnövénynek nincsen magyar
nyelvű leírása (pl.: kristályvirágfélék, euphorbiák, selyemkórók stb.), vagy ha van is ilyen,
ezek nagyon szűkön mérik az ismeretet.
Mindarról, ami megjelenik a Pozsgástárban,
minden bizonnyal elmondható, hogy szerzőik forrásirodalmat alkotnak az elkövetkező
nemzedékek számára, s ha valamikor megjelenik egy magyar nyelvű kaktusz vagy más
pozsgásnövényekről írott, netán többkötetes
monográfia, nem tartom elképzelhetőnek,
hogy ne használnák fel mindazt, amit ma, jelenünkben leírunk.
Vajon a közeljövő, de a távoli jövő embere, gyűjtője miből értesülhet, hogy egykor
hogyan és mit gyűjtöttünk, mit ismertünk
növényeinkről, milyen volt kötődésünk hozzájuk? Vajon mit tudnánk ma, Fegyverneki
Frommer Istvánról vagy Anisits Dánielről,
ha nem vetették volna papírra gondolataikat? Szívszorító olvasni F. Frommer István
sorait, melyeket akkor és arról ír, amikor a
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közelgő háború miatt menekülni kényszerül
otthonából, azokat a megható mondatokat,
amikor búcsúzik növényeitől, kertjétől, attól a gyűjteménytől, amit 5-6 év fáradságos
munkájával hozott létre. Mit tudnánk róla, és
még sok más gyűjtőről, ha nem kerülnének
papírra az őt bemutató, róla írott gondolatok? Valószínű, hogy nem sokat, vagy éppen
semmit. Az idő múlásával nem csak értékes,
de egyre kedvesebb is lesz számunkra mindaz, amit leírtunk, vagy képeken közreadtunk
a Pozsgástár lapjain. Értékesek és megismételhetetlenek lesznek a magyar gyűjtőtársainkat bemutató írások is, mert egyszer eljön az
idő, amikor emlékeink foszlányain kívül, már
csak a Pozsgástár segíthet felidézni mindazt, ami valamikor kedves volt számunkra,
felidézni barátainkat, gyűjtőtársainkat,
kiállításainkat. Amit közreadunk nyomtatásban a Pozsgástárban, azt egyben átadjuk
a következő nemzedékek számára is, hiszen
kötelező példányokat küldünk nagy könyvtárak, mint az Országos Széchenyi Könyvtár,
vagy megyei, egyetemi, főiskolai, középiskolai könyvtárak részére, ahol azokat valóban
megőrzik és meg is maradnak hosszú-hosszú
évekig, talán több száz évig is. És ne feledjük,
ma a digitális adatrögzítés korában, még ma
is a papír az egyetlen adathordozó, amely a
rajta lévő betűt, képet bizonyítottan megőrzi
több száz, de ha ideszámítjuk a papiruszt is,
akkor akár ezer évekig is. Ez utóbbi gondolatokkal természetesen nincs szándékomban valamiféle hallhatatlanság nimbuszát
felcsillantani, mert az valami egészen más,
összetettebb dolog, de fentieket elolvasva
remélem, sokan lesznek, akik tollat fognak
és írásra szánják magukat. Büszkék lesznek
mindarra az ismeretre, amit sikerül közreadniuk a Pozsgástárban, vagy más hasonló
újságban, amit megmutathatnak ismerőseiknek, barátaiknak, gyermekeiknek, de majdan
sárguló lapjain unokáiknak is, hogy milyen is
volt egykor az ő gyűjteményük, mit tudtak a
pozsgásnövények világáról, mert a Pozsgástár
rólunk, gyűjtőkről ad hírt, elviszi hírünket a
világba és a távoli jövőbe, mert senki ne feledje: gyűjteményeink múlandók, cikkeink
maradandók.
Ficzere Miklós, főszerkesztő
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Katona József

A Tillandsia globosa és a Tillandsia stricta
A Tillandsia globosa Wawra 1880
A növény a Tillandsia nemzetség Anoplothytum alnemzetségébe tartozik, teste zöld
szinű. Szinonimák: Tillandsia globosa var.
crinifolia, Anoplophytum undosum
Nevét gömbszerű alakjáról nyerte. Egy kedves
kis filigrán növény, szálas levelekkel. Idősebb
korban, amikor már egy szép telepről beszélhetünk, gömbformát vesz fel. Az átmérője 1017 cm. Babszemnél kisebb törzsén spirálisan
helyezkednek el a levelek. Alakjuk vékony szálas, de ívesen kihajlók. Hossza 6-7 cm, és az
alapjuknál 0,2 – 0,3 cm. Levelei gyengén pikkelyesek, zöld színűek, fűszerűek. A virágzat
néhány elágazó fűzér virágzatból áll, hossza
4-6 cm a virágzati szárral együtt.
A fellevél ovális, közülük sok hegyes, elágazó
vöröses-halványlila, enyhén pikkelyes. A vézna, elágazó virágzatban 4-8 virág helyezkedik
el egy kis tengelyen. A virágzati szár 4 cm
hosszú, és a száron lévő felső levelek kissé
oválisak, erezettek, inkább tövis formájúak,
meglehetősen hosszúak, és a virágot is túlnövik. A virág mélyen ülő, a csésze hegyes,
vékony, pikkelyes, 1,2-1,5 cm hosszú. A viráglevél három tagból összenőtt, a három cimpa
trombitaszerűen kihajló. Hossza: 0,5-1 cm.
Bíborszínű, rózsaszín, vagy kékes. A porzók és
a bibe a virágban ülve maradnak.A termés három üregre osztott kapszula, vézna hengeres
2,5 – 3 cm hosszú. A magok repítő szőrösök.
Elterjedése: Venezuelában és Brazíliában epi-

fitaként él erdőkben, 500-850 m magasságig.
Környezeti igényei: mérsékelten, de melegigényes. Elhelyezésekor vegyük figyelembe,
hogy a világos helyet kedveli, de a tűző naptól
védeni kell. Vízigénye: Mérsékelt, inkább
gyakori permetezése javasolt. Termesztésben
epifitaként felfüggesztve tartsuk. A nyári
szezonban szabadban, félárnyékban, de a déli
forró naptól védelmet kíván.
Ismert változatai: Tillandsia globosa var.
alba E. Pereira 1980 fehér színű változata
Brazíliából származik. T. globosa var. major
L.B.Smith 1943 Kissé nagyobb méretű változata hajlamos több virágot hozni, amely
csak Brazília keleti országrészén fordul elő.A
Tillandsia globosa-hoz hasonló növény még a
T.stricta és a T.geminiflora.

1. kép Tillandsia stricta

2. kép Tillandsia stricta virágzata közelről

A Tillandsia stricta Soland ex Sims 1813
Most ősszel virágba borult a Tillandsia stricta, így alkalmam van bemutatni ezt az igen
közkedvelt fűszerű növényt. Nemcsak feltűnően szép virágú faj, hanem szívesen, és
rendszeresen is virágzik.
A növény leírása: Alnemzetség: Anoplophytum szürke szinű Tillandsiák.
Szinonimái: T. conspersa, T. anoplophytum
strictum, T. rosea, T. krameri.
A feszes, fűszerűen kinéző növény egészen
pici törzset fejleszt. Virágzó állapotban kb.
20 cm átmérőjű és magasságú növény. Idősebb korban egy gömb formájú telepet alkot,
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számtalan keményebb és puhább levelével.
Levelei a kicsi törzsön rozettát képeznek.
A keskeny szálas, háromszög alakú levelek
6-18 cm hosszúak és az alapjuknál 0,5-1 cm
szélesek. Színük zöld, gyengén pikkelyesek,
de lehetnek sűrűn, szürkén pikkelyesek is.
Egyenes, vagy lefelé hajló a virágzati szár.
Ezt papír vékonyságú fellevelek takarják, a
virágzati száron lévő alsó levelek hasonlóak
a rozetta leveleihez, míg a felső fellevelek
oválisak és a szálasabb részük pikkelyesebb.
A virágzati szár 4-7 cm hosszú. Ennek végén
sűrűn, csigavonalban helyezkedik el a fürtvirágzat. A fellevelek körbeveszik a virágokat,
pikkelyesek és sötétrózsaszínűek, piroslóak.
A fellevélből kinő a csésze mintegy 2-4 mmre, papírvékonyságúak, a színük rózsaszín.
A 2 cm nagyságú sziromlevél kék, vagy sötét
rózsaszínű. A 3 virágtag alkot egy trombitaformát. Gömbölyded cimpája kissé visszahajló, a bibe és a porzó benne ül a virág torkában.
Termése száraz tok, repítőszőrös magvakkal.
Elterjedési területe: nagy, ami egyben nagy
élőhelyi különbségeket is jelent. Ezért aztán
a Tillandsia stricta nagyon alkalmazkodó,
változékony faj. Ez azt is jelenti, hogy alkalmazkodni képes a körülményekhez, ezért
van világosabb zöld, kevésbé pikkelyes, és
erősebben pikkelyes, szürkés levelű megjelenési formája is. A fajnak három változata
ismert, melyek az alábbiak:
T. stricta var. albifolia Hromadnik és Rauh
1983. Trop. Suptr. Pflanzen 1983/41: 28-29.
A különbség az alapfajtól az erősen ezüstös
pikkelyes, szálas levél, a virágzati száron szintén fürtös virágzat van, epifita /előfordulás:
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Brazília/T. stricta var. disticha. L. B. Stith,
1943. Argent. Botan. S. Paulo. Virágja: kevés, finoman lehajló szárral. Előfordulása
kivételesen, de ritkán, magaslatokon, 1900
m-ig Braziliában, epifita. T. stricta var. str.
forma nivea Leme 1993. Ennek virága egészen
fehér, Előfordulása: Brazília, Brazil-Rio, ahol
epifitaként él.
A Tillandsia stricta élőhelye: Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam, Brazília, Paraguay,
Uruguay, Észak-Argentína. Száraz vagy nedves részeken epifitaként 1680 m tengerszint
feletti magasságokban található. Környezeti
igényei: mérsékelten melegigényes faj. Mérsékelten vízigényes. Fényigénye: világos,
napos, vagy félárnyékos helyet kedvel, a
levél színének megfelelően. Termesztésben
tartsuk felfüggesztve, epifitaként. A nyári
szezonban szabadban is tartható.
Megjegyzés: kissé hasonló hozzá a Tillandsia
seideliana, amely Brazíliában található és
fűszerű, szélesebb levelei vannak, de a fellevelek zöldes-kékesek.
Irodalom: DOMOKOS, B. 1970: Broméliák, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest • ELVIRA GROSS 1992: Ulmer,
Stuttgart: Schöne Tillandsien • GROSS, E. 1992: Ulmer,
Stuttgart: Schöne Tillandsien • HIDEO SHIMIZU, HIROYUKI TAKIZAWA, 1998: New Tillandsia Handbook.
Japan Cactus Planning Co. Press Fukushima • RAUCH,
W. 1990: Bromelien I-II. Ulmer Verlag, Stuttgart • RICHTER, W. 1978: Zimmerpflanzen von heute und morgen:
Bromeliaceen • ROUGENANT, A. 2001: Les Tillandsia et
les Raciana, Belin, Paris

Minden fotó a szerző felvétele.
Katona József
4028 Debrecen Hadházi u. 78.

3. kép A gyűjteményekben is ritkán előforduló Tillandsia stricta var alba
4. kép Tillandsia globosa
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Katona József: Könyvismertetés

Albert Rougenant: Les Tillandsia et les Racinaea
Kiadó: Belin, 2001,8 rue Férou, 75006 Paris
www.editions-belin.com
815 oldalon, 700 színes fotóval és számtalan
ábrával
ISBN: 2701128218
A legutolsó monográfia a Tillandsiákról
1976-ban jelent meg angol nyelven. Ekkor
még meglehetősen limitált fajokkal és csak
fekete-fehér fotókkal.
A következő modern
kiadás már nagyon
hiányzott francia nyelven. A Tillandsia nemzetség nemcsak szerelme a szerzőnek, hanem
az érdeklődése is egyre
fokozódik irántuk. Az
alapos, tudományos feldolgozást mi sem bizonyítja jobban, minthogy 629 fajt és alfajt
ír le,valamint a legújabb besorolású T.
racinea fajt /korábban:
T.
pseudocatopsis/.
A szerző szakavatott
ismerője a Tillandsiáknak, aki a dijoni Természettudományi Múzeum biológus munkatársa. A trópusi epifiták, köztük a Tillandsiák, valamint a rovartan specialistája. A
monográfiához az előszót prof. Aline Raynal
Regues, a párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója írta, aki méltatja a hatalmas
mű jelentőségét és kiemeli, hogy az ismert
kb. 725 fajból 629 került feldolgozásra. Nemcsak a szakembereknek, hanem az amatőr
gyűjtőknek is mindennap forgatott határozó
szakkönyve ez a monográfia. A bevezetést a
szerző írta és megemlíti, hogy az első monográfiában csak 60 faj került leírásra. Megköszöni a segítséget a közreműködőknek akik
a következők: Harry E. Luther, Walter Till,

Jason Grant, Raphael Larizza, Pamela Koide,
Frank Messina, Peter Bak, és Guy Chiron.
A könyv fejezetei:
1. Az epifita növények, mint a Tillandsiák
történeti áttekintése a kezdeti felfedezésektől napjainkig
2. Földrajzi elterjedés a száraz síkságoktól az
Andok magas hegyvidékéig
3. Éghajlati zónák ismertetése nagyszerű
ábrákkal
4. Termesztés /kultúra/
fejezet a fény, víz, levegő, hőmérséklet, talaj
jelentőségéről szól, valamint az ásványi összetevőkről tesz említést.
5. Betegségek, paraziták,
gombák, baktériumok,
vírusok és az ellenük
való küzdelem
6. Vegyszeres védekezés
7. A termesztés technikája, kivitelezése
8. A növények morfológiai bemutatása
9. Magvetés, vegetatív
szaporítás, hibridizáció
10. Könnyen termeszthető fajok felsorolása
11. Információk nagyobb kertészetekről és
ismert termesztőkről
A fenti fejezetek 59 oldalt foglalnak el A4-es
méretben.
A tudományos alaktani ismertetés az epifita
növényekről a gyökér, törzs, álhagyma, hagyma, levél, szár, virágzat, virág, gyümölcs,
termés, mag stb. szintén 59 oldalt foglal el
sok-sok ábrával. A rendszertan ismertetése 7
teljes oldal terjedelmű. Számtalan hibrid felsorolása 3 oldalon, megjelölve a természetes
hibrideket is. A genetikailag tiszta fajok puszta felsorolása 11 oldalt foglal el. Ezt követően
48 oldalon ábrákkal ellátott határozókulcs
található. A 169. oldaltól alfabetikus sor-
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rendben következik a 629 faj bemutatása.
A szerző minden fajt rövid morfológiai leírással jellemez, a levelek, a törzs, a virágzati
szár, a virág, szín és méret pontos, és alapos
jellemzésével. Jelöli a faj elterjedését, az
országokat ahol megtalálható. Tárgyalja kultúrában tartásuk igényeit és módját, majd
minden fajt színes fényképpel, esetenként
külön kinagyított virággal illusztrálva, ezzel
is segítve a biztos fajmeghatározást. Megjelöli a szinonimákat, valamint megnevezi az
első publikálást dátum, oldal- és ábraszámmal, a névváltoztatást és végül a faj CITES
státuszát. A felhasznált irodalom 4 oldalon
132 művet vagy jegyzetet tartalmaz. Mivel a
Tillandsia monográfia francia nyelvterületre
készült, úgy gondolom, a szerző is érez hiányosságot ezen a téren és 7 oldalon alfabetikus sorrendben betűnként, kb. 20-20 szóból
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álló francia, angol, spanyol, német értelmező,
véleményem szerint laikusoknak szóló szótár
található.
Egy-egy angol vagy német nyelvű összefoglaló szélesebb körben növelné a használhatóságát. Talán tőlünk nyugatabbra
a nyelvhasználat nem pusztán az angol,
német nyelvhasználatra korlátozódik. Roguenant monográfiája szinte egyedülálló mű.
Ismereteim ebben a témában csak a német
nyelvterületre korlátozódnak, ezért a szerzőt
csak a tisztelt W. Rauch és W. Richterhez van
módomban hasonlítani.
Minden nagyobb Tillandsia gyűjtőnek, de
különösen tudományos intézményeknek, botanikus kerteknek, szakkönyvtáraknak szükséges eszköze lehet a grandiózus monográfia.
Katona József
4028 Debrecen, Hadházi u. 78.

Helyreigazítás és kiegészítés Felhívás a Gymnocalyciumok
A Debreceni Pozsgástárban 2007/1. szám világa sorozathoz
262-266 oldalon megjelent Gymnocalycium
ambatoense taxon ismertetésénél az utolsó
mondat „Jelenleg elfogadott megnevezés:
Gymnocalycium oenanthemum.” semmisnek
veendő, ugyanis az nem az összeállító véleményét tükrözi, az irodalomjegyzékben elsőként
megjelölt Hunt, D. (ed.) 2006: The New Cactus
Lexicon bejegyzéssel együtt. Az irodalomjegyzéket kiegészítem a következővel: Metzing,
D. (1985): Die Verbreiterung der Gattung
Gymnocalycium Der Gymnocalycium-Brief
24-27.
Mánfai Gyula

Kiegészítés
A 2007. 1. számban megjelent Mammillaria
coahuilensis cikk minden képe Kiss László, a
Faucaria candida című írás minden képe Szabó
Imre felvétele.
Hiba
A 2007. 1. szám hátsó borítóján lévő kép felirata hibás, helyesen: Oreocereus celsianus.
Az Oreocereus leucotrichus mostani számunk
hátsó borítóján látható.
(Szerk.)

Szeretném, ha minél több gyűjtőtárs bekapcsolódna „A Gymnocalyciumok világa”
sorozatba, hogy valóban egy igen sokszínű
és tartalmában is egyedülálló összeállítást
tudjunk a nemzetség taxonjairól közreadni,
melyben remélhetőleg mindenki talál többkevesebb, eddig nem ismert információt,
véleményt. Éppen ezért a szerkesztőségnek
a G. fleischerianum és a G. neuhuberi taxonok ismertetését fogom elküldeni, melyek
reményeim szerint a 2007/3. és 4. számban
megjelenhetnek. Ezekhez, külön fejezetként
(aláírással), bárki, bármit hozzáfűzhet, szövegben és képben (a képek természetesen
beszerkeszthetők az eredeti szövegbe) egyaránt. Szívesen egyeztetek mindenkivel a
manfai@freeweb.hu e-mail, vagy Mánfai Gyula
1138 Budapest, Népfürdő u. 35 postai címen.
A 2007/3. vagy 4. számban a 2008-ban megjelentetni kívánt taxonok neveit ismertetnénk.
Tipp jöhet a fenti címek valamelyikére.
Mánfai Gyula
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Dr. Urs Eggli

Az éjjel nyíló pozsgásnövények és megporzóik II.
Zusammenfassung: Wir können vorher die Besteubungsverhältnisse der Gattung Hylocereeae tribus kennen lernen, im besonderen Hinsicht auf in der Nacht blühenden Taxon der Gattung Hylocereus und Epiphyllum, dann können wir Informationen bekommen über den Nachtbestäubern der Gattung Cereus
Abstract: In the first part of the article we can read about the pollination relations of the genera in the Hylocereeae tribe,
especially the night blooming taxa of the Hylocereus and Epiphyllum genera, then we can get information about the night pollentransporters of the genus Cereus.

Éjjel nyìlók az epifita kaktuszok között
Ahogy a Selenicereus, úgy a Hylocereus
nemzetség is, Közép-Amerikában, a Karibifélszigeten, illetve Dél-Amerika északi területein mintegy 16 fajjal képviselteti magát
{Barthlott & Hunt, 1993.} és a kúszó-bokorszerű félepifitákhoz tartozik, azaz azokhoz
a növényekhez, melyek nemcsak epifita
életmódot folytatnak, hanem a talajon, de
legtöbbször a sziklákon is képesek növekedni, amelynek félárnyékos hely, valamint
hosszabb, nyugalmi időszak az előfeltétele. A
név egyébként a ’hyle’ szóból ered, melynek
jelentése: erdő.
A legtöbb Hylocereus virágja a Selenicereusokhoz hasonlóan éjjel nyílik, és rendkívüli
méreteket ér el, 35 cm hosszúsággal és kb.
ugyanennyi átmérővel. A Selenicereusoktól
a Hylocereusok könnyen megkülönböztethetőek: a hajtások három, szárnyszerűen
vékony bordából állnak, parányi, tojás alakú
tövisekkel. Ahogy a virágbimbók, úgy a kifejlett virágok, valamint később a gyümölcsök is
teljesen csupaszak, a gyümölcsöknél különösen a nagy, bőrszerű pikkelyek a feltűnőek.
A virág felépítése gyakorlatilag azonos a
Selenicereus-virágokéval. A Hylocereusok
virágai is illatosak, de a kellemes illatjegyek
frissebbek, a vaníliaillat, mint alkotóelem
hiányzik. Az „éj királynőihez” hasonlóan itt
is éjjeli lepkék a feltételezett megporzók, és
ténylegesen Costa-Ricában, a Manduca rustica nevű éjjeli lepkefajt (nyelve közepesen
hosszú, 13 cm.) sikerült a Hylocereus costaricensis megporzójaként azonosítani. Ennél
a növénynél a virágcső kb. 13,4 cm hosszú.
(Haber, 1989.) Ugyanakkor Valiente-Banuet

és mások (1996) bebizonyították, hogy a
Hylocereus undatus virágait Közép-Mexikó
déli területein a denevérek is látogatják.
Termesztésben főleg két faj, a Hylocereus trigonus és a Hylocereus undatus gyakran
előfordul, mert mindkettőt oltványalanynak
használják.
E két, nagyon hasonló fajt Britton&Rose
(1919-1923) a bordaszélek alapján tudták
megkülönböztetni: a Hylocereus undatus
bordái legömbölyítettek, kis bemélyedésekkel, a Hylocereus trigonus esetében a bordaszélek kis bemélyedései hiányzanak.
A Selenicereus megalanthushoz hasonlóan egyébként a Hylocereus-fajok is (elsősorban a Hylocereus undatus) sokhelyütt nagyon
kedveltek, pompás virágjuk és még inkább
ehető gyümölcseik miatt. Az ízletes gyümölcsöket Pitaya vagy Pitahaya néven helyben és
távolabbi vidékeken gyümölcsként árulják. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy Pitaya, stb. névvel
más kaktuszfajok gyümölcseit is illetik.
A Selenicereusokkal és Hylocereusokkal
rokonságban áll még más, a Hylocereeae
tribuszba tartozó, elsősorban éjjel nyíló
nemzetség, mint az Epiphyllum, Disocactus és
Weberocereus nemzetség (ld. később). Mindegyikük esetében valódi epifitákról van szó
melyekkel nem epifitaként egyéb alkalmas
helyeken, így sziklákon növekedve is csak
alkalmanként találkozhatunk. Epifitákat és
egyéb fán lakó növényeket a trópusi és szubtrópusi vidékeken a „mindennapos esők övén”
belül nagy számban és változatosságban
találunk.
A gyakorta hangoztatott nézettel ellentétben egyébként az epifiták nem károsítják
a nekik otthont adó fát, ellentétben az élős-
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1. kép Epiphyllum coccineum 1849-ben készült ábrázolása
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Fotó: magánarchívum
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ködőkkel. A nálunk honos növényvilágból
a fagyöngyöt, mint félparazitát kellene itt
megemlítenünk, melyek a gazdanövényből
esetenként vizet és ásványi sókat, és/vagy
asszimilációs vegyületeket vonnak el. Az epifiták a fák koronáját a nagyobb fényerősség
miatt használják, mert egy sűrű trópusi, vagy
szubtrópusi erdő talaján a kevés fény csak néhány, speciálisan ezekhez a körülményekhez
alkalmazkodott faj számára elegendő.
A felsorolt nemzetségek közül a kultúrában való tartás szempontjából az Epiphyllumok bírnak a legnagyobb jelentősséggel, őket
követik a Disocactusok. Az Epiphyllum szó a
görög ’epi’, kifejezésből, melynek jelentése:
valamin rajta található, illetve a phyllon, levél
szóból ered, mert az ellaposodott hajtások
levélhez hasonlóak, és a virágok ezeken a ’leveleken’ keletkeznek, korábban és esetenként
ma is Phyllocactus, azaz levélkaktusz néven ismertek. A nemzetség 15 fajt foglal magában,
melyek Mexikó déli részétől Közép-Amerikán
át Dél-Amerikáig terjedtek el. Míg a magoncok több bordát és finom tövisezettséget mutatnak, a kifejlett hajtások ellaposodottak,
és többé-kevésbé levélszerűek, bemetszett,
fűrészes, karéjos, vagy mélyen bevágott
szélekkel, és a tövisek teljesen hiányoznak,
eltekintve néhány faj hajtásalapjától. Az éjjeli
virágok közepesen nagyok, (10-30 cm), és
vagy tölcséresek, vagy hosszú, illetve igen
hosszú és karcsú csővel, valamint hirtelen
kiszélesedő sziromlevelekkel rendelkeznek,
és itt elsősorban az Epiphyllum phyllanthus
rokonságába tartozó fajokat kell megemlítenünk. A virágok, eltekintve a világoszöldes
csőtől gyakran hófehérek, de halványsárga
színárnyalatok alkalmanként előfordulhatnak, és bizonyos fajok, mint a Selenicereus
vagy a Hylocereus eltérően színezett külső
virágszirmokkal rendelkeznek. A virágok
rendszerint erőteljes, alkalmanként áthatóan
erős parfümillatot árasztanak. A feltételezés,
hogy ez esetben is éjjeli lepkék végeznék a
megporzást, időközben bebizonyosodott: a
Costa Ricán honos Epiphyllum macropterumot a Cocytius cluentius nevű éjjeli lepke látogatja. (L. T. Wasserthal, levelek, első leírás)
Az Epiphyllumokéhoz hasonló virágokat
kisebb kiadásban a Disocactusoknál találunk,
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amit ne tévesszünk össze a Discocactus elnevezésű gömbkaktusz-nemzetséggel. Hagyományos leírásuk szerint ez a nemzetség
mindössze öt éjjel nyíló fajt számlál, melyek
Mexikó déli részén és Közép-Amerikában
találhatóak.(Costa Rica, Honduras, Guatemala), valamint egy nappal nyíló és kolibrik által
megporzott fajt, ez a Disocactus amazonicus
Közép-és Dél-Amerikából. Hozzá kell fűznünk, hogy a Disocactus nemzetség Barthlott
és Hunt leírásában (1993) jóval több és elsősorban nappal nyíló fajokat tartalmaz, mert
az Aporocactus, Heliocereus és Nopalxochia
nemzetségek szinonimaként szerepelnek.
Az említett nemzetségek csaknem minden
faja színes virágokkal rendelkezik és nappal
virágzik.
Az Epiphyllumokhoz hasonló, rendszerint erőteljesen és parfümszerűen illatozó
virágok alapján feltételezhetjük, hogy itt is
elsősorban éjjeli lepkék kerülnek szóba megporzóként.
Ha már levélkaktuszokról van szó, a
számtalan kertészeti nemesítésről sem
szabad megfeledkeznünk. Ezek az angol
nyelvterületen Epicacti névvel illetett növények rendszerint keresztezések, gyakran
többszörös illetve visszakeresztezések, ahol
is az Epiphyllum, Disocactus, Aporocactus,
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Helianthocereus és Nopalxochia nemzetségek
használhatók biztonsággal, tehát a kertészek
és növénykedvelők több éves nemesítő munkájának köszönhetőek. Körülbelül 8000 félénél többet ismernek ezekből a hibridekből,
(Anonymus 1996), és ehhez mindig újabb és
újabb egyedek jönnek.
Éjjeli lepkék az oszlopos
kaktuszokon: a Cereusok
A „Cereus” szó sok kaktusznemzetségnél
a név második részeként szerepel. Ezenfelül
azonban létezik egy önálló nemzetség is
Cereus néven,nevük a latin ‘cereus’, szóból
ered, melynek jelentése: viaszgyertya. (lat.
cera = viasz) Nevüket a karcsú, oszlopos és
gyertyaszerű növekedési formájukról kapták.
A Cereus nemzetség a karibi térségben
és Dél-Amerika északi és keleti részén
mintegy 35, többnyire kevésbé ismert és
egymástól nehezen elkülöníthető fajjal
képviselteti magát. (Barthlott & Hunt,1993.)
A cserjeszerűen egyenesbe hajlók, pl. az
Argentinában honos Cereus aethiops, illetve
a kandeláberszerűen faformájú fajok, mint
pl a brazíliai C. jamacaru, viszonylag nagy
éjszakai virágokkal rendelkeznek. Biztos
virágbiológiai
megfigyelések
egyelőre
csupán a Cereus hildmannianus esetében
állnak rendelkezésünkre. (Silva & Sazima,
1995, Cereus peruvianus néven), de az
egész nemzetségre jellemző igen egységes
virágjegyek alapján a megporzási viszonyok a
legtöbb fajnál valószínűleg hasonlóak.
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Brazilia déli részén a Cereus hildmannianus
7 méter magasságot is elérő példányai
szeptember és január között virágoznak,
és a magas egyedek akár 1000 virágot is
nyithatnak, melyek mindegyike csupán
egyetlen éjszakára nyilik ki. Éjszakánként
minden növény 5-15 virágot nyit, de a
nagy méretű növényeknél a fő virágzási
időszakban ez akár 50 is lehet. A hatalmas,
fehéres színű virágok a 20 cm-es átmérőt is
elérhetik, és erőteljes, húsos, zöld és 15 cm
hosszúra is megnövő, tövistelen virágcsővel
rendelkeznek,
melyet rövid,
alig észrevehető pikkelyek
borítanak.
A virágok
napnyugtakor
kezdenek kinyílni, és egy
órán belül teljesen ki is
nyilnak. Ezzel
egy időben illatozni is kezdenek, mégpedig friss, kellemes, zöldségre emlékeztető
illattal, mely
az éjjeli lepkék
számára nyíló
virágokra nem
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önsteril faj sikeres megporzását eredményezi.
Ezen felül az egyszer kiválasztott repülési
útvonalat bizonyos idő elteltével többékevésbé állandónak tartják, azaz ugyanazon
növényeket több nap és hét alatt újra és
újra biztos nektárforrásként keresik fel,
amiért is a növények szempontjából megéri
hosszú időn keresztül rendszeresen, egyegy virágot kinyitni. Érdekes továbbá,
hogy a Cereus hildmannianus fő virágzási
időszaka meglehetősen egzakt módon az
éjjeli lepkék fő aktivitási idejével egybe
esik. Ennek megfelelően beszélhetünk
kétoldalú alkalmazkodásról (koevolúcióról),
mivel mindkét fél kölcsönösen egymásból
hasznot húz, így a Cereus hildmannianus
éjjeli lepkéi a táplálékot, az oszlopkaktusz
pedig a megporzás eredményét mondhatja a
magáénak.

annyira jellemző. Mint megporzót, 2 éjjeli
lepkét figyeltek meg, mégpedig az Agrius
cingulatust és a Manduca rustica-t. A 1112 cm-esre is megnövő szájszervükkel a
nektárt csak fáradságosan érhetik el, a rövid,
2-5 másodpercig tartó látogatás mellett
hosszabb, 3 perces ott tartózkodásokat is
meg tudtak figyelni, melyek esetében az éjjeli
lepkék az alsó virágszirmokon landolnak
és testükkel részben belebújnak a virágba.
További viráglátogatókként mézelő méhek
is megfigyelésre kerültek a bimbóképződés
kései
időszakában,
melyek
inkább
nektártolvajokként, mint megporzóként
jöhetnek számításba. A denevérek, melyek
a vizsgált területeken is előfordulnak, nem
látogatják a virágokat, ami a többi éjjeli
lepkék számára nyíló virághoz képest igen
meglepő, mivel ezek igen stabil és szilárd,
húsos virágcsővel rendelkeznek, feltehetőleg
a denevérek viszonylag rövid nyelvükkel a
Cereus hildmannianus virágait nem képesek
kifosztani.
A két megfigyelt éjjeli lepke a „Trap-lining”
rendszernek megfelelően látogatja a virágzó
növényeket, azaz ugyanazokat a növényeket
egyetlen éjszaka alatt egy „körút” alkalmával
többször is felkeresik, amely a messze
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8. kép Knebel-hibrid a ’Stern von Erlau’

nevű levélkaktusz

Fotó: E. Day

Számtalan további oszlopkaktusz akad,
melyek virága az éjjeli lepkék megporzásához
alkalmazkodott. Bizonyítást nyert az éjjeli
lepkék általi megporzás az Acanthocereus
pentagonusnál a Costa Ricában végzett
megfigyelések alapján, (Haber 1989). E
kicsiny nemzetségnek, amely mintegy 6 fajt
számlál a Karibi-térségben és Amerika trópusi
területein, más fajai is hasonló szfingofil
megporzású virágokal rendelkeznek.

9. kép A Costa Rica-i Epiphyleum macropterum kb. 20 cm átmérőjű virágát látogatja a
Cocytius cluentius éjjeli lepkefaj.
Fotó: L. T. Wasserthal

Az Acanthocereusszal (mintegy 20 faj, az
USA déli részén és Közép-Amerikában) rokon
kis nemzetség, a Peniocereus esetében is úgy
tűnik,hogy az éjjeli lepkék a megporzásban
kiemelkedő szerepet játszanak.
A Peniocereus greggiit Arizonában, „Queen
of the Night”, azaz az éj királynője névvel
illetik, és a kellemesen illatozó virágokat, mint
ahogy a P. striatusét is, éjjeli lepkék porozzák
meg. (Suzán & al. 1994.) Az említett szerzők
arra is rámutatnak, hogy ahogy a megporzást
végző szenderek száma a mezőgazdaságban
alkalmazott peszticidek hatására egyre
inkább csökken, úgy csökken a P. striatus
megporzási aránya is. A Peniocereus viperinus
vörös, csőszerű virágaival nemzetsége egy
kolibrik által megporzott fajt is magában
foglal, és ahogy a Crassulák esetében, itt is
megmutatkozik, hogy közeli rokonságban álló
fajok teljesen eltérő megporzásbiológiával
rendelkezhetnek.
Éppúgy az éjjeli lepkék általi megporzáshoz
alkalmazkodtak a Cereus nemzetség további
fajai, elsősorban a korábban Mirabella néven
ismert nemzetség fajai, valamint a Harrisia
és a Pseudoacanthocereus nemzetség fajai. A
többi dél-amerikai oszlopos kaktusz, mely
hasonló éjjel nyíló virágokkal rendelkezik,
gömb alakú rokonaival együtt a következő
fejezetben kerül bemutatásra.
Dr. Urs Eggli
Fordította: Nagy Mariann
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Kovács Mónika

Kaktuszok és más pozsgásnövények leggyakrabban
elôforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés
Zusammenfassung: Es werden die Pilzerkrankungen von Kakteen und von anderen Saftpflanzen, die Lieblingspflanzen von den
Erkrankungen und die Möglichkeiten des Schutzes behandelt.
Abstract: The author reports about the most frequent fungal infections of cacti and other succulents, their favorite plants, and
the possibilities of the effective protection.

Bevezetés
A gombabetegségek legtöbbjének kedvez a
nedves, meleg környezet. A gombák szívesen
támadják meg a laza szöveteket, különösen
veszélyesek a fiatal magvetésre, mert a magoncok szik alatti szára fogékonyabb a fertőzésekre. Legfontosabb feladat a megelőzés
(csávázás, talajfertőtlenítés).

növény megdől, vizenyőssé válik és kellemetlen szagú lesz. Főleg a fiatal magoncokat
támadják meg.
Védekezés: A gyanús növények eltávolítása.
Megelőzésként csávázhatunk, és a talajt fertőtleníthetjük gombaölőszeres beöntéssel.
Szabadforgalmú készítmények: A növényt
réz-szulfát tartalmú szerrel kezeljük, vagy
a nagyon jó hatásfokú Amistar nevű készítményt használjuk az előírt töménységben.

Javasolt talajfertőtlenítő szerek:
Szabadforgalmú készítmények: Amistar, Buvicid K, Captan 50 WP, Dithane-ok, Manex II,
Manzate 75 DF, Merpan 50 WP és –80 WDG,
Orthocid 50 WP, Penncozeb DG és – Plus,
Previcur 607 SL, Proplant, Quadris, Vondozeb DG és – Plus.
II. kategóriájú szerek (zöld könyv kell!): Bravo
500, Clortosip 75 WP és -L, Ipam 40, Mycogu- 1. kép Phytophtora fertőzés a gyökérnyak
ard 500 SC, Perhiram 500 SC.
környékén
A leggyakoribb gombás megbetegedések
Fitoftórás gyökér-, tő-, és szárrothadás
(Phytophthora és Helminthosporium fajok)
Leírás: A legnagyobb gondot okozó gombás
betegségek közé tartoznak, mert a fertőzés
kezdetben nem észlelhető, csak akkor, amikor már nem lehet megmenteni a növényt.
A gomba a talajból kerül a növénybe. Kedvez
a hideg, nedves környezet, és a gyenge gyökérzetű növény.
Tünet: túlöntözéshez hasonló, a kaktusz a
tőrészen barnul, ha kettévágjuk ez a barnulás a növény belsejében is észlelhető, mivel
a gomba pektinbontó enzimeket termel. A 2. kép A Phytophtora fertőzés alulról felfelé
felületen fehér penészgyepet is találunk. A terjedő kórképe
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3. kép Helminthosporiumos fertőzés sokáig
rejtve maradó tünete

Fuzáriumos fertőzés
(Fusarium oxysporum f. opuntiarum)
Leírás: Csak parazita (élősködő) fázisba lépve támadja meg a növényeket, egyébként a
talajban szerves hulladékokból táplálkozik.
Hőoptimuma 25-30°C.
Tünet: Kaktuszonként változó, a növény bármely részén jelentkezhetnek. Ha a gyökéren
keresztül jut be a növénybe, akkor a növény
gyökere pusztul el, ha a gomba átterjed a
kaktusz alsó részére, akkor az töpped, ráncosodik, rohad, majd elpusztul. Az edénynyalábgyűrű barnul és a gomba mérgező anyagcseretermékeinek köszönhetően, hervadást
okoznak. A betegség alulról felfelé halad.
Pozsgásoknál a betegség csak előrehaladott
állapotban észrevehető.
Védekezés: Az elbarnult részek eltávolítása,
tömény alkohollal fertőtlenített eszközzel,
majd a seb beszárítása után gyökereztetés.
Mivel a gomba a talajban évekig fertőzőképes, ezért a növény földjét semmisítsük meg.
Szabadforgalmú készítmények: Benazol 50
WP, Mycostop, Previcur 607 SL.

4. kép Fusarium egy Schlumbergera sp.-n

5. kép Fusarium sp. mikroszkópikus képe

Botritiszes rothadás
(Botrytis cinerea)
Leírás: Főleg a sérült vagy gyenge növekedésű egyedeket támadja meg. Megjelenésének
kedvez a párás, hűvös idő, ekkor megjelenhetnek a szürke penészgyepek is. A gomba
25 fokon tenyészik a legjobban. Előnyben
részesíti a húsos, lédús részeket, a virágot és
a gyümölcsöt, valamint a zsúfolt helyeket.
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Tünet: A kaktusz testén kissé besüllyedő,
rothadó, nyálkás foltokat találunk, végül a
növény elrothad. A megtámadott növény
felületén szürke, szürkés-zöld penészkivirágzásokat találunk Általában sebeken, de
előfordul, hogy a bőrszöveten keresztül jut be
a gomba a növénybe. Sokszor már a csírázó
magvakban is pusztít.
Védekezés: Gyakori szellőztetés, és a páratartalom csökkentése javasolt. Kerüljük a túlzott
N adagolását, és gyors hajtatást, mert ez laza
szöveteket eredményez. A kaktuszok ápolása
során használt eszközök fertőtlenítése.
Megelőzésként: csávázás és talajfertőtlenítés
javasolt.
Szabadforgalmú készítmények: Amistar,
Orthocid 50 WP, Quadris, Switch 62,5 WG.
Idősebb növényeken 1%-os bordói lé alkalmazható, illetve egyéb réz tartalmú készítmények.
II. kategóriájú szerek (zöld könyv kell!): Bravo
500, Clortosip 75 WP és – L, Discus DF (Top),
Mycoguard 500 SC, Perthiram 500 EC.
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Védekezés: Szabadforgalmú készítmények:
Captan 50WP, Kocide, Merpan 50WP, Orthocid 50 WP.
II. kategóriájú szerek (zöld könyv kell!): Bravo
500,
Kedvelt fajok: Lobiviák, Pseudolobiviák,
Mammilláriák.

7. kép Phoma torrens fertőzés jellegzetes
tünetei Pachycereus marginatus oszlopkaktuszon

Fenésedés (Gloeosporidium opuntiae)
6. kép Botrytis cinerea gomba által

okozott tünet
Feketefoltosság: (Phoma torrens)
Tünet: Kör vagy félkör alakú feketés foltok
a talajhoz közel eső növényi részeken. Mammilláriáknál a mammák tövénél találjuk a
gombás foltokat, ahol a betegség előrehaladtával az epidermisz megreped, és a kaktusz
nedve előtör, amely cseppformában megszilárdul.

Leírás: Kedvez a gombának a párás, enyhe
környezet
Tünet: Barna vagy szürke foltok a leveleken,
amelyek később lehullanak, a növény
testén lévő foltok később besüllyednek és
kérgesednek. A növényen mézgacseppeket
találunk.
Védekezés: Kerüljük a növény megsértését.
Vágjuk le a beteg hajtásokat, és kezeljük a
növényt réz-szulfáttal. Üvegházban szellőztessünk, kerüljük a zsúfoltságot. Megelőzésként ajánlott a magcsávázás, mert a növény a
magvain keresztül átviheti a betegséget.
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Szabadforgalmú készítmények: Dithane-ok,
Manzate 75 DF, Réz-szulfát, Amistar
Kedvelt fajok: Agave, Cereus, Echinocactus,
Ferocactus és Opuntia.
Koronarothadás (Drechslerea cactivora)
Leírás: A gomba hőoptimuma 16-20°C, magas páratartalom, vagy nedves növényfelület.
Tünet: A beteg növényeket támadja meg. Bőrszöveten kicsi, zöldesbarna, vizenyős foltok
keletkeznek, melyeken barnás penészgyep
alakul ki. A beteg növény töpped, rothad.
Védekezés: A beteg részek eltávolítása. A
páratartalom és a hőmérséklet csökkentése.
Zsúfoltság kerülése.
Kemikáliákkal:
Szabadforgalmú készítmények: Captan
50WP, Dithane-ok, Manzate 75 DF, Merpan
50WP és – 80 WDG, Orthocid 50 WP.
II. kategóriájú szerek (zöld könyv kell!): Bravo
500.
Kedveltfajok: Astrophytum, Cephalocereus,
Cereus, Echinocactus, Echinocereus, Espostoa, Ferocactus, Mammillaria, Opuntia, Parodia, Selenicereus.
Korompenész
Leírás: A korompenész összefoglaló neve a
konidiumos és tömlős gombák közé tartozó
populációknak (pl.: Cladosporium-fajok).
Általában másodlagos kórokozóként ismerjük, mert leggyakrabban a levéltetvek és
pajzstetvek által kiválasztott mézharmaton
telepszenek meg és szaporodnak el. Nem
patogén gomba, csak a növény bőrfelületét
képes megtámadni.
Tünet: A növény felületén fekete penészkivirágzásokat találunk. Jelenlétükkel csökkentik a növény asszimilációs felületét. Súlyos
esetekben, a fotoszintézisben zavart okoz.
Védekezés: Szívókártevők irtása, valamint
a gomba bevonat lemosása, letörlése a növényről.
Kedvelt fajok: Ferocactus, Opuntia, Echinocactus stb.

8. kép Korompenész, mint járulékos
fertőzés
Kovács Mónika
Orosháza

Irodalom:
Debreczeni Zsolt: Télálló kaktuszok, agávék és
pálmaliliomok. (Mg-i. Kiadó, 1976)
Szűcs Lajos: Kedvelt kaktuszok, pozsgások.
(Gondolat Kiadó, 1984)
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2006
I. (Agrinex Bt)
Mészáros Zoltán: Virágzó kaktuszok (Mg-i.
Kiadó, 1969)
Terry Hewwitt: Kaktuszok és pozsgások
(Panemex Kft., 2000)
Fotók: Kovács Mónika, Vasas László és
Internet

Az alábbi címen megrendelhető az Osztrák Kaktuszgyűjtők Gymnocalycium
című, évente általában 4 alkalommal
megjelenő A/4 méretű, teljesen színes lapja. Az előfizetés díja: 30 EUR/év.
Wolfgang Papsch, Winterstrasse 28.
A-8720 Knittelfeld, Ausztria
E-mail: wolfgang.papsch@cactus.at
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Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle: KuaS 2006/7; 8 és 9.
A júliusi szám címlapfotója egy virágzó Oroya minima-t ábrázol. R. Hessing egy saját
Epikaktusz hibridet a „Tralla Fitti”-t mutatja
be az olvasóknak. Írásából az is kiderül, hogy
hogyan kezdett el a kaktuszok nemesítésével
foglalkozni. J. Doerffer és U. Schmiedel érdekes írása arról tudósít, hogy a BIOTA South
Africa (egy biodiverzitással foglalkozó szervezet) segítségével hogyan hoztak létre a délafrikai Soebatsfonteinben egy tanösvényt,
amely a táj különleges kristályvirágféléit,
sziklaképződményeit és más nevezetességeit mutatja be az idelátogató turistáknak. ?A
Bemutatjuk rovatban az Aloe-kat ismerteti
H. Müller. Ezeknek a levélfogazattal rendelkező pozsgásoknak néhány különleges
szépségű faját tárja az olvasó elé a szerző,
munkáját pompás közeli felvételekkel kiegészítve. J. Bogner, aki 2005-ben a KuaS-ban
publikálta a perui Peperomia polzii Rauh ex
Bogner leírását, mostani munkájában az új
faj pontos élőhelyét teszi közzé, amely korábban nem volt ismert. A kiemelhető belső
oldalakon a Coryphantha ottonis és az 1993ban először leírt Pierrebraunia bahiensis
történetét, előfordulását, morfológiáját és
tartásának legfontosabb tudnivalóit ismerheti meg az olvasó. „Kolibrik a magashegységekben” a mottója H. Kallenowsky utibeszámolójának, amelyben chilei kaktuszparadicsomokat mutat be a fővárostól északra
a perui határon található Arica-ig tartó útja
során. Tartalmas írását pompás élőhelyi fotók teszik teljessé az Eriosyce, Eulychnia,
Tristerix, Puya, Neoporteria, Copiapoa,
Oreocereus, Corryocactus és Browningia
nemzetség néhány szép képviselőjéről. U.
Schriefer munkájában arról tudósít, hogy a
Lophophora williamsii példányán nem csak
a tenyészcsúcsnál, hanem ezzel egyidőben
a gyökérnyak közelében is megjelent virág.
A fi latélia kedvelőinek ezúttal F. Kafka ismertet egy perui kaktuszos bélyegsort. D.
Herbel gyűjtésre ajánlott pozsgásai egy-egy

jellemző fotó és rövid, de tartalmas ismertetés mellett a következők: Gymnocalycium
mostii, Adromischus cristatus var. zeyheri és
Mammillaria saboae subsp. roczekii.

Gyönyörű, virágzó Mammillaria luethyi példányban gyönyörködhet az olvasó, ha kézbe veszi a KuaS augusztusi számát. J. Etter
és M. Kristen, akik rendszeresen felkeresik
Mexikót, ezúttal útjukat az Ariocarpus nemzetség fajainak virágzási idejére időzítették.
Írásukból megismerhetjük a tanulmányozott
fajokat és változatokat, azok élőhelyeit és az
igazán elsőrangú felvételeket is. F. Kümmel és
K. Klügling a Hallei Botanikus Kertben több
mint harmincéves hagyománnyal rendelkező
szabadföldi pozsgástartást mutatja be és beszámol egy így nevelt télálló Agave lechuguilla virágzásáról. A kivehető, belső kemény oldalakon a Parodia mesembrina és a Sulcorebutia dorana leírása, tartásának fontosabb szabályai és az elterjedésükkel kapcsolatos isme-
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retek kerültek összefoglalásra. „Namíbia – az
egyéb pozsgások hazája” a címe N. Czerwinski munkájának, amelyben a délnyugat-afrikai ország legjelentősebb és legszebb pozsgás
nemzetségeinek fajait mutatja be. Gyönyörű
Aloe, Euphorbia, Ciccus, Hoodia, Tavaresia,
Stapelia, Huernia és Welwitschia példányok
fotói teszik teljessé az alapos szöveges információt. Az ugyancsak télálló Nolina texana
bemutatására vállalkozik J. Lüthy. Munkájából megismerhető ennek a fajnak a története,
alaktana és az elterjedésére és eredményes
tartására vonatkozó információk. D. Herbel
ebben a számban a következő pozsgásoknak
csinál egy kis reklámot: Cleistocactus sextonianus, Haworthia retusa, Lophophora diff usa, Mammillaria scheinvariana, Carruanthus
ringens és Sulcorebutia markusii.

A szeptemberi szám címlapfotóján egy Hoya
bilobata virágzat található. A Taxonómiai rovatban L. Diers és W. Rausch munkája olvasható egy 1962 óta ismert, de eddig érvénytelenül leírt Parodia fajról a P. uhligiana-ról. Az
alapos munkát szép fotók egészítik ki. Egy érdekes szaporítási módról, az areolaoltásról tu-
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dósít A. Neumann. Mindegy, hogy egy értékes
növényanyag klónszaporításáról, egy pusztuló növény megmentéséről vagy csak korábban
virágzóképes növény „előállításáról” van szó,
a módszer nagyon eredményes. Még virágot
nem nevelt 1-2 éves areola kimetszésével és
Echinopsis vagy más alanyra való oltásával
működik, további részletek a cikkből. ?A kivehető belső oldalak növényei: Echinopsis chacoana és a broméliafélékhez tartozó Dyckia braunii. Egy új Sulcorebutia faj, a S. azurduyensis
első leírását adja közre W. Gertel, H. Jucker és
J. de Vries. Az új faj elterjedési területe a bolíviai Azurday és Tarvita környékén van. A közelben ugyancsak megtalálható S. crispata-tól
az új fajt a belső virágcső színezete, a termés
felnyílása, valamint a tövisek mérete és alakja
különbözteti meg. ?A Bemutatjuk rovatban T.
Brand a Momordica rostrata-t tárja az olvasó
elé. Ez a tökfélék családjába tartozó kaudexes
növény a kezdők érdeklődésére is számot tarthat. ?A szeptemberi számot D. Herbel népszerű rovata zárja, amelyben ezúttal a következő
pozsgások kerülnek ismertetésre: Mammillaria beiselii, Euphorbia balsamifera és Sulcorebutia santiaginiensis.
Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Wolfgang Papsch

Gymnocalyciumok a dél-amerikai pampákon

A Gymnocalycium reductum taxonjai és a Gymnocalycium reductum subsp. leeanum (Hooker)
Papsch részletes ismertetése
Zusammenfassung: Der Autor stellt den unteren systematischen Kategorienbestimmungsschlüssel der in der südamerikanischen Pampa lebendenG. reductum vor und dann legt die Geschichte von G. reductum subsp. leeanum (Hooker)Papsch, sein Ort in
der Systematik , seine Verwandtschaftverhältnisse und seine Varietäten am Fundort dar
Abstract: The author shows the identifier key of the lower taxonomic categories in Gymnocalycium reductum living on the south-american pampas, then he presents the history, the relatives and the variability in the habitat of G. reductum subsp. leeanum
(Hooker) Papsch.

I. Az intraspecifikus formák határozókulcsa
Karógyökérrel; keskeny, kiélesedő, erősen
szemölcsös bordákkal, erősen kifejlett kinövésekkel, a sötétzöldtől a barnás-zöldig
terjedő epidermisszel rendelkező növények; virágaiknak enyhe karbol illata van,
vagy nincs illata, virágszín fehér, középen
barnás-lila csíkkal; ovális termés, érett álB
lapotban ragacsos terméshús
AA Lapos gyökérrel, ellaposodott összefolyó,
tompa, lapos kinövéseket mutató bordákkal, gyengén kifejlett kinövésekkel a
zöldtől a kékes-zöldig terjedő epidermiszszel rendelkező növények, a virágoknak
az enyhétől az erősig terjedő karbol illata
van, a virág színe a krémszíntől a zöldessárgáig terjed; termés gömb alakú, érett
állapotban száraz terméshús
C
B A test egyedülálló, nagy, cereoid

G. reductum subspec. reductum
var. reductum
BB A test kicsi, erős, sarjadzó
G. reductum subspec. reductum
var. leucodyction
C A test gömb alakú, csak ritkán hosszúkás;
rövid, piros aljú sárgás-szürke tövisek egy
középtövissel; virágaiknak enyhe karbol
illata van
G. reductum subspec. leeanum
CC A test gömb alakú; a sárgás-szürkétől
a fehérig terjedő hosszabb tövisek,
általában piros kezdet nélkül, és általában
több középtövissel; virágaiknak erős
karbol illata van
G. reductum subspec. leeanum var.
schatzlianum

Jelzések:
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1. kép WP 5/7: G. reductum subsp. leeanum, 2. kép WP 7/8: G. schatzlianum, az első ge-

Sierra del Tandil területéről

neráció magoncról nevelt növényei

II. Gymnocalycium reductum subsp. leeanum (Hooker) Papsch
Rövid összefoglalás: A Gymnocalycium
leeanum (Hooker) Britton & Rose nomenklatúrájának és taxonómiájának története kronológikus feldolgozásban. Ez a taxon nagy
morfológiai hasonlóságot mutat a Gymnocalycium reductummal (Link) Pfeiffer ex Mittler. A test alakjának, színének, a töviseknek
és a virágoknak a különbségei, valamint a térbeli elszigeteltség ésszerűvé teszik, hogy a G.
leeanumot a G. reductum alfajaként soroljuk
be. Leírásra került az alfaj elterjedései területe, és a teljes szinonima. A Gymnocalycium
schatzlianum Strigl & W. Till csak élőhelybeli
változatot jelent, és mint ilyen, visszaminősítésre került.
Az irodalomban csak kevés publikáció létezik azokról a gymnocalyciumokról, amelyek
természetes elterjedési területe az argentin
Buenos Aires tartományban található. A
Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiffer ex
Mittler (Papasch 1997) feldolgozása után ez
a munka most a Tandil, Balcarce és Mar del
Plata térségéből (Buenos Aires tartomány,
Argentína) származó gymnocalyciumokat
mutatja be.
Kulcsszavak: Cactaceae, Gymnocalycium,
nomenklatura, taxonomia
1. Történet
Kronológiailag a Sierra del Tandil növényvilágának Dr. Carlos Spegazzini (1901) feldolgozása jelenti a gymnocalyciumok ezen a területen való létezésének első bizonyítását. A Sierra de la Ventana flórájáról szóló tanulmány

és a Dél-Argentínában (Patagóniában) tett
botanikai kirándulásokról írt két publikáció
után Spegazzininak egy további regionális
tanulmánya következik, amely során 8 nap
alatt kb. 400 féle növényt gyűjtött. Három
héttel később már meg is jelentette vizsgálati
eredményeit. A kaktuszok esetében az Opuntia bonaerensis Spegazzini-t új fajként írja
le, megemlíti az Echinocactus sellowi Link &
Otto, az E. corynodes Otto, az E. pampeanus
Spegazzini növényeket és a talált gymnocalyciumokat Echinocactus gibbosus P. DC.
taxonként azonosítja. Ez utóbbihoz röviden
csak annyit közöl, hogy ez a faj elég nagy
számban megtalálható az alacsonyabb és kopasz hegyeken, bár nem olyan gyakori, mint
az előbb említett fajok. Ezekről a gyűjtésekről
valószínűleg nincsenek anyagok. Dr. Roberto
Kiesling (1984) mindenesetre nem kommentálja ezt a taxont. Ettől kezdve 1975-ig
nem található további irodalmi utalás, amely
ennek a régiónak a gymnocalyciumjaival foglalkozik. Walter Rausch (1975), aki 1972-ben
többek között Balcarceből is küldött Európába növényeket, gyűjtőtevékenységének felsorolása által válik köztudottá R 541 számmal a
Gymnocalycium schatzlianum Koop & Klein
n.n. név. Az időközben meghonosodott név
megtartása mellett Franz Strigl és Dr. Walter
Till (1985) írta le elsőként ezt a fajt, 13 évvel
begyűjtésük után.
A Gymnocalycium schatzlianum Strigl & W.
Till lelőhelyeként a Buenos Aires tartományban lévő Balcarce-t nevezik meg. W. Rausch
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(szóbeli közlésben) Sierra Barrosa-ra pontosítja a lelőhelyet. A szerzők az új fajt a G.
gibbosum (Haworth) Pfeiffer ex Mittler, a G.
gibbosum var. ventanicola Ito és a G. hyptiacanthum (Lemaire) Britton & Rose taxonokkal
hasonlítják össze. Különbségként a rövidebb,
chinosol illatú virágot és a lapított gömb habitust (a G. gibbosumhoz képest), valamint a
test alakját és színét (a var. ventanicola-hoz
képest) írják le. A szerzők rámutatnak néhány érdekes és figyelemre méltó aspektusra
is az elszigetelt lelőhelyre vonatkozóan. A G.
schatzlianum-ot a tipikus élőhelyén eddig
csak kétszer gyűjtötték be: Jörg Piltz (P 93)
és Dirk van Vliet (DV 55a = G. gibbosum var.
balcarcense nom. nud.). 1999-ben Kiesling a
G. schatzlianum-ot részletes indoklás nélkül
a G. platense (Spegazzini) Britton & Rose var.
ventanicola (Spegazzini) R. Kiesling növénnyel
azonosítja.
Tandil, Balcarce és Mar del Plata nagyvárosok, mindegyik Buenos Airestől délre fekszik
a hasonló nevű tartományban, és argentin
viszonyokhoz képest régi hagyományai
vannak. Valószínűnek látszik az a feltevés,
hogy azok a nagyra növő markáns növények,
amelyek ezen a területen élnek, már rég
ismertek, és nevet is kaptak. Ezen nemzetségek legrégebbi neveinek igazolása azonban
nem egyszerű a kevés idevonatkozó irodalom
megadása miatt.
A fent említettek szerint Spegazzini elfogadottan G. gibbosum-nak nevezte az általa
megtalált növényt. Ez szöges ellentétben
áll az ezzel a fajjal kapcsolatosan korábban
publikált szemléletével (lásd Papsch, 1996,
1996a, 1997), és nem segít minket tovább.
De már 56 évvel korábban leírtak a Curtis
Botanical Magazine-ban (1845) egy Echinicactus leeanus Hooker-t melynek latin meghatározása a következő:
„Echinocactus (Tuberculati) Leeanus:
depresso-globossus obscure subglauco-viridis
tuberculis subhemispaericis majusculis obtuse hexaedris mammiformibus confluentibus
in series irregulares subverticales dispositis,
areolis ovalibus tomentosis, aculeis subgracilibus quorum subdecem patentibus rectius-

culis cum unico centrali porrecta vix majore,
floribus majusculis pallide flavescentibus.”
A leírás kiegészítő részében a fajt a következőképpen jellemzik (fordítás az eredetiből):
„Egy kicsi, felül lapított gömb alakú faj. Felületét meglehetősen nagy, félgömb alakú,
tompa hatoldalú, kékes-zöld szemölcsök alkotják. Ezek a szemölcsök nincsenek sorokba
rendezve, úgy, hogy a hozzájuk tartozó mélyedésekkel együtt bordákat képezzenek, hanem meglehetősen szabálytalanul helyezkednek el, és főleg az alsó részen összefolynak, és
lekopottnak látszanak, felül kicsik, és sok van
belőlük. Az areolák oválisak, bolyhosak, vagy
akár egész gyapjasak.
Az areolákból kb. 11 igen vékony tövis nő,
egyikük a középtövis, amely előre áll és teljesen egyenes. A másik 10 enyhén ívelt és horizontálisan terjeszkedő (különösen az idősebb
szemölcsökön), legtöbbjük kb. azonos méretű és kb. ½ inch hosszú. A virágok középről,
vagy a fenti lapos részből jelennek meg egyedül vagy másodmagukkal, és viszonylag nagyok. A virágcső rövid, zöld, lekerekített vagy
hosszúkás lapos pikkelyekkel; amelyek fent
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subsp. leeanum var. schatzlianum

subsp. leeanum var. schatzlianum

Képtábla: A Gymnocalycium reductum

WP 59/73 Sierra de los Padres

WP 7/8 Cerro Moro

WP 7/8 Cerro Moro

WP 7/8 Cerro Moro

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 20/24 Sierra Cura Malal

WP 20/24 Sierra Cura Malal

WP 18/21 Cerro Tornquist

WP 16/18 Sierra de la Ventana

WP 16/18 Sierra de la Ventana

WP 14/14 Cordon Mambaches

subsp. leeanum
subsp. reductum
subsp. reductum

subsp. reductum

subsp. reductum

subsp. leeanum

subsp. leeanum var. schatzlianum

WP 62/75 Sierra Masa

subsp. leeanum var. schatzlianum

WP 59/73 Sierra de los Padres
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subsp. leeanum var. schatzlianum

subsp. leeanum var. schatzlianum

és taxonjainak élőhelyi változatossága

WP 62/75 Sierra Masa

WP 7/8 Cerro Moro

WP 7/8 Cerro Moro

WP 11/11 Sierra Bachicha

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 5/7 Sierra de Tandil

WP 18/21 Cerro Tornquist

WP 22/25 Sierra Cura Malal

WP 22/25 Sierra Cura Malal

WP 15/15 Sierra de Pillahuinco

WP 16/18 Sierra de la Ventana

WP 15/15 Sierra dePillahuinco

subsp. leeanum
subsp. reductum
subsp. reductum

subsp. reductum

subsp. reductum

subsp. leeanum

subsp. leeanum var. schatzlianum

WP 62/75 Sierra Masa

subsp. leeanum var. schatzlianum

WP 59/73 Sierra de los Padres
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hosszú utazásra vállalkozott, és sok növényt
gyűjtött és termesztett. 1832-ben folyókon
a partok mentén utazott el egészen Rio de
Janeiro-ig. 1835-ben Argentína észak-nyugati részére utazott, ahol elérte Salta városát.
1837-ben Sierra del Tandil-ban járt, és azt követően még két veszélyes utazást tett Buenos
Aires tartomány déli részén. Kb. 1000 növény
tanúskodik gyűjtőtevékenységéről. 1832 és
1849 között jegyezték fel a londoni Hookernek szánt növényküldeményeit. Ezekben az
években élő növényeket is küldött a kew-i
királyi botanikus kertbe, és az Egyesült Királyság más kertjeibe, ahonnan ezek Európa
más kertjeibe is eljutottak. Ezen kívül az
óvilág más növénygyűjteményeiben is megtalálhatóak anyagai. Tandil-i tartózkodásából
és a magok eljuttatásával kapcsolatosan történelmi összefüggést lehet feltárni.

nagyobbak, halvány szélük és hegyük van,
színük sápadt kén, vagy gyakran krémszínbe
hajlik.”(3. kép)

1837-ben, tehát Tweedie, Sierra del Tandil-i
gyűjtőtevékenységének évében a Curtis Botanical Magazine-ban is megjelent egy Echinocactus mackleanus Hooker-nek a leírása. Ez
a faj a lackenhami Mackie urak terjedelmes
gyűjteményéből származott. Állítólag onnan
került a kew-i Hitchin-gyűjteménybe.

Azt is megadják, hogy az új fajt Lee úr a
Hammersmith kertészetből szerzett magból
nevelte. A magot Tweedie úr küldte 1840ben Buenos Airesből. Az ábrázolt növény a
Kew-ban lévő Royal Botanic Garden üvegházában virágzott, és mivel a szerző nem
talált a növényről leírást a rendelkezésére álló
könyvekben, ezért új fajként írta le, nem kis
aggályoskodással.

A nemzetség említett jellegzetességei után a
faj jellemzőit így írják le:
Echinocactus mackieanus fordított tojás
alakú, szemölcsös, nagy szemölcsökkel
rendelkező, összenyomott kúp alakú 16-17
majdnem szabályos bordába rendezett, a
csúcsoknál nemezszerű, a 8-10 tüske vékony,
sugár alakban szétállnak, hegyeik barnák, a
virág fehér, pirosba hajló hegyekkel.

Ennek az újbóli leírásnak az esetében figyelni
kellett arra, hogy
1. egy max. 5 éves magoncról van szó
2. a virágcső rövid
3. a pikkelyek zöldek és áttetsző szélük van
4. a virágok általában krémszínűek.

Ezt a leírást sokáig nem vonatkoztatták a
Gymnocalycium nemzetség taxonjára, valószínűleg amiatt az adat miatt, hogy állítólag
Chile-ből származik, és magát a nevet a
híres szerzők csak igen nagy óvatossággal
azonosították a G. gibbosum-mal. Metzing et
al. (1995) ezt a fajt a Gymnocalyciumokhoz
sorolja és Hooker ábrázolását lectotypusként
írja le. (4. kép)

1825 és 1862 között John Tweedie (szül.
1775, megh. 1862), akitől a magok származtak, kertész volt Argentínában, ahol Buenos
Aires-ben élt, és itt számos parkot és kertet
tervezett, vagy létesített. Ez idő alatt több

Ez a kép bizonyos egyezést mutat a G. leeanum és a G. schatzlianum leírásaiban lévő
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ábrázolásokkal. Ez ahhoz a téves következtetéshez vezetett, hogy megtalálták a keleti
pampin Gymnocalyciumok legrégebbi nevét.
Az azonban, hogy a virágok hegye piros, nem
illik a Tandil és Mar del Plata között élő növényekre. A G. reductum populációján belül a
Sierre de la Ventana nyugati oldalán azonban
vannak olyan növények, amelyekre pontosan
illik a leírás. Ezért G. mackieanum-ot a G. reductum szinonimájának tekintik.
Az E. leeanus első publikációi előtt megtörtént az E. hyptiacanthus Lemaire (1839)
leírása. Időközben ezt a leírást a G. leeanum
szinonimájának tekintették. Behatóbb tanulmányozás után azonban kiderült, hogy ez
tévedés volt. Ennek a növénynek a történelmi
összefüggésen kívül semmilyen kapcsolata
nincs a leírt növénnyel.
Azokat az uruguayi sárga virágú Gymnocalyciumokat, amelyek a Macrosemineum
magcsoporthoz tartoznak, és finom, piros
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aljú töviseik vannak, sokáig G. leeanumkét
írták le (Britton & Rose 1922, Backeberg
1957, Schlosser & Schütz 1982). Ez a tévedés, Britton & Rose azon téves véleményéből
ered, amely szerint a J. Shafer által Saltoban
talált növényt G. leeanumként azonosították,
mégpedig a töviseknek főként a magoncoknál
feltűnő csekély egyezősége, a virág színének
helytelen interpretációja, valamint a később
hozzáfűzött lelőhelyadatok alapján. Ezt a
helytelen interpretációt elsőként D. Metzing
(1991) jelzi a pleisweileri Gymnocalyciumkonferencia során folytatott vita után.
2. Élőhelyi megfigyelések
A Tandil és Mar del Plata között fekvő
korábban leírt területek többször voltak tanulmányutak célpontjai, amelyeknél különös
hangsúlyt fektettek arra, hogy a megfigyeléseket különböző évszakokban végezzék. A
megfigyelési időszakok a következők voltak:
1989 késő tavasza, 1992 nyarának közepe és
1995 késő tele.

1. táblázat: Az ismertetőjegyek összehasonlítása
G. reductum
(Pfeiffer szerint)

G. leeanum

G. schatzlianum

Test

vastag (oszlopos)
barnászöld

gömb alakú, lapított
barnászöld

lapított gömb
sötét szürkészöld

Bordák

tompa

összefolyó
lapított

széles, lapos

Kinövések

előreálló
kúpalakú

lapos, hatoldalú

enyhe élekkel

Areolák

széles, nemezes

ovális, bolyhos

kerekded-ovális, enyhén
pelyhes

Tövisek

árszerű, merev

vékony, szétálló

sugáralakú

Sugártövis

7-9

11

9-11

Középtövisek

1, felfelé álló

1, elálló

(1) 4-7

Virágok

viszonylag nagy
halvány kénszínű
átalában krémszínű

-7,5 cm hosszú
sárgásfehér

Pikkelyek

zöld, lekerekített

széles-kerekded, világos
szélű
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5. kép Sierra de Tandil, a háttérben Tandil városa látszik

A Sierra del Tandil, Tandil városától délkeletre
fekszik; legmagasabb helye az 502 méteres
Cerro la Blanca. Északnyugaton a Sierra del
Tandil az egyenetlenségektől enyhén átszeldelt terepen indul, amely az Olavarria körüli
hegyekhez vezet. Délkeleten alig összefüggő
vagy egyedül álló hegyek és dombok csatlakoznak a Sierre del Tandilhoz, amelyek Balcarcen át egészen Mar del Plataig nyúlnak, és
összességében egy élesen körülhatárolt területet képeznek.
A Sierra del Tandil a brazil pajzs része, amely
Argentínában maradványokban (Sierra del
Tandil, Sierra de la Ventana, Sierra de Cordoba) van jelen. Ezek a pampin Sierrák a kristályos szerkezetű altalaj felgyűrődései, amely
az Andok gyűrődéseinél különálló táblákra
tört és kelet felé nyomult. Mivel ezek a Sierrák
véletlenszerűen emelkednek ki a sík pampából (itt a Pampa humeda, a nedves, gazda- 6. kép WP 3/7 Sierra del Tandil
ságilag erősen hasznosított pampa), csekély
magasságuk ellenére azt a benyomást keltik,
mintha alpesi táj terülne el előttünk. Ezt a
benyomást még a táj viszonylag sziklás jellege
is erősíti. (5. kép)
A Sierra del Tandil már csak kevés, erősen
korlátozott helyen mutat eredeti vegetációt.
Ezek olyan meredek hegyoldalak, sima sziklakinövésekkel, kissé keleti tájolással, amelyek
nem alkalmasak arra, hogy marhák legeljenek rajta. Az egyetlen Gymnocalyciumokkal
(képtábla: WP 5/7) borított lejtő egységekre
tagolt, amelyek között nagy, sima sziklafelületek vannak, lapos mélyedésekkel. Ezekben
a serpenyőhöz hasonló mélyedésekben összegyűlt néhány cm humuszréteg. A talajvizsgálatok szerint nagy a víz elvezetőképesség, és
más kaktusz-lelőhelyekkel ellentétben nagy
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a foszfor- és kalciumtartalom, és igen különbözőek a pH-értékek. Kísérőnövényként
a következőket említhetjük: Notocactus
submammulosos (Lemaire) Backeberg var.
pampeanus (Spegazzini) Berger ex. Backeberg,
Opuntia paraguayensis K. Schumann és Tillandsia bergeri Mez.
A Gymnocalyciumok a vékony, messze elágazó lapos gyökereikkel a tiszta humuszban
gyökereznek, általában valamilyen magasabb
bokor védelmében, de gyakran a sima falban
védelem nélkül is. A töviskép változatos, a
piros új hajtások, a sötét aljú tövisek, és a
részben meglévő középtövisek fantasztikus

képet mutatnak. Ez a populáció már csak maradvány, túl erős a megművelés pusztító hatása, és már csak ez a megművelhetetlen hely
teszi lehetővé a túlélést a növények számára.
A kifejlett növények impozáns magasságot
érnek el, és ezáltal cereoid hatást keltenek. A
legnagyobb felfedezett példány 30 cm magas
volt, átlagosan kb. 12-15 cm átmérőjű, és kb.
ugyanilyen magas.(6.-7. kép) A kis növények
tövisképe eltér a kifejlett növényekétől. A
szélső tövisek mennyisége és a középtövi-
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sek kifejlődése jelentősen megváltoztatja a
megjelenést. Az egyik, kissé magasabban
fekvő populációnál(WP 5/7a), amely igen
nagy szélnek van kitéve, ez a tendencia még
szembetűnőbb. A kicsi, extrém helyen lévő
előfordulási hely a bizonyíték arra, hogy ennek a növénynek a korábbi gyűjtőutakon nem
bukkanhattak a nyomára.
A keletről (Siera Alta de Vela) és délkeletről
csatlakozó hegyeken (Sierra de la Juanita,
Sierra de Piojo és Sierra de los Barrientos) a
Gymnocalycium létezés nem volt bizonyítható.
A következő populációk legközelebb csak
Balcarce környékén találhatók. A hegyek a Sierra de Tandil-hoz képest jellemzően megváltoztak. Ezeknél a szigethegyeknél első látásra
a táblahegyhez hasonló megjelenésük tűnik
fel. Mészkőtömbökből épülnek fel, és rendkívül meredekek, tetejük igen lapos. Az egyes
előfordulási helyek zuzmóval és mohával
borítottak, páfrányokkal tarkítva. Minden a
sok csapadékot hozó nedves klímára utal.
Minél jobban dél felé haladunk, valóban an-
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nál több a csapadék. A Pompero, az erős déli
szél igen nagy mennyiségű csapadékot hoz az
Atlanti-óceán felől. Az élőhelyek általában
igen humuszosak, a vízszintesen rétegződött
sziklákban a növények szorosan egymás mellett helyezkednek el. Itt is a vidék rendkívüli
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földrajzi adottságai miatt menekülnek meg a
növények a legeltetés miatti megsemmisüléstől, és itt is rendkívül kicsi élőhelyekről van
szó.(8. kép)
A legészakibb lelőhelynek a Cerro Morro
tekinthető, amely egy elszigetelten elhelyezkedő, kb. 250 m magas domb. Itt a keleti és az
észak-keleti oldalon, valamint a domb tetején
található egy Gymnocalycium-populáció (WP
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7/8), amelynek összképe a Sierra del Tandil
növényeire emlékeztet, de az egyes példányokat tekintve tövisezetük változatosabb
képet mutatnak. Az élőhely korlátozottságát
dokumentálja a megszámlált növények menynyisége: 1992-ben még 112 darabot számlálhattak.(9. kép)
Hasonló a helyzet a Cino Cerros-ban. 1989ben megfigyeltek egy többségében világos
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tövisekkel rendelkező, kifejlett és fiatal növények jó összetételéből álló életképes populációt(WP 8/9, WP 10/10) A növények hatalmas méreteket értek el, hengeres növekedés
alig volt fellelhető. A gömb alakú növények
átmérője akár a 20 cm-t is elérte, néhány
példány esetében több mint 80 cm-s átmérőt
figyelhettek meg. Még ha a tövisezet néhány
szempontból igen különbözik is az előbbi élő-

18. kép G. schatzlianum fa. WP 59/73 Sierra 20. kép G. schatzlianum WP 61/73b, férgek

de los Padres

által károsított példány
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helyeken lévőkétől, akkor sem lehet letagadni
az előbbi helyeken talált növényekkel való
rokonságot. Ezek a populációk átmenetet képeznek a Gymnocalycium schatzlianumhoz.
A tövisezet igen változatos, ennek ellenére
jellegzetes, általánosságban azt lehet megállapítani, hogy a tövisek hosszúsága növekszik, a színessége kevésbé jellemző, így a
világosabb tövisekkel rendelkező példányok
az uralkodók. Néha teljesen fehér, hosszú
tövisekkel rendelkező példányok is találhatók
a kevés, rövid tövissel rendelkező növények
mellett.(10. kép) Mivel ez a vidék laposabb,
sziklák által kevésbé tagolt, a hegyoldalt leégették a legelőszerzés miatt. 1992-ben ezt
az élőhelyet teljesen lerombolták. A cserje- és
páfrányállomány mellett a Gymnocalycium
is áldozatul esett a tűznek, és azt a néhány
túlélő növényt, melynek megsemmisült a védelme, hamarosan állatok fogják széttaposni
vagy lelegelni. (11.-12. kép)
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Balcarce-tól északra van egy Gymnocalycium-populációa Sierra Chata-n(WP 62/75),
amelynél feltűnő a relatív kemény és elálló
tövisezet. Balcarce város déli peremén található a Gymnocalycium típusélőhelye. Walter
Rausch és Ernst Zecherrel a Sierra Barros-n
találták meg ezt a növényt, de a közeli Sierra Bachicha platóján is megtalálható(WP
11/11). 1992-ben a Sierra Barrosa-n lévő
növényeket is meg tudták vizsgálni, és így a
környéken talált összes fellelt példányt össze
tudták hasonlítani.
A növények mindig ezeknek a lapos táblahegyeknek a fennsíkján élnek, soha nem a hegyoldalakon. Tudunk ugyan a G. schatzlianum
változatosságáról, mégis nehezen leírható,
hogy hogyan változik a tövisezet az egyes élőhelyeken. Minden tövistípus megtalálható, a
rövidtől a hosszúig, a flexibilistől a merevig,
a sötéttől a világosig. A növények nagyra nőnek, gömb alakúak, és itt is a lapos, humusszal
töltött sziklamélyedésekben állnak. A mezők
magas aránya ellenére ezen az élőhelyen a köves, sziklás táj az uralkodó.(13.-14. kép)
A növényeknek körülbelül ugyanez a típusa
található Balcarce-től délre. Itt a hegyek Sierra Vigilancia-val(WP 61/73b), és a Sierra
Peregrina-val(WP 60/73/a) folytatódnak.
Az egyes előfordulási helyek látványa ebben
az irányban már nem változik, egyedül a
meredek oldalú lapos domboknak a magassága csökken, minél inkább közeledünk az
Atlanti-óceánhoz. Az említett sierrák platóin
a növények szintén gömb alakúak, töviseik
valamivel vastagabbak és sötétebbek. Mivel
az élőhelyek közötti távolság nem túl nagy,
a növekedés feltételei sem nagyon változnak.
A növények általában a humusszal töltött,
rendszerint mohával sűrűn benőtt lapos mélyedésekben állnak.(15.-16. kép)
Mar del Plata-nál a dombos táj fokozatosan
lecsökken a tengerszintig.(17. kép) A Sierra de
los Padres a lelőhelye ezen rokonsági kör egyik
szép formájának(WP 59/73). Ez az élőhely
szintén sík, mohával és páfránnyal benőtt.
A Tillandsia bergeri egész kolóniái borítják a
lapos sziklákat. A Gymnocalyciumok laposabb
gömb alakúak és a legszembetűnőbb különbség a tövisezetben van. Sűrűbb, egyenesebb,
és a tövisek színében egy pompás sárga tónus
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az uralkodó.(18.-19. kép) 1989-ben még minden dokumentált helyen elegendő növényt
volt megfigyelhető. A Cincos Cerros-ban zajló
fent leírt pusztításokon kívül még a nagyszabású építkezések is hozzájárulnak a Sierra de
los Padres-i élőhelyek megváltoztatásához.
1992-ig ez az élőhely felére csökkent, és félő,
hogy ma már nem is létezik. Az 1991/92 téli
hónapjaira jellemző erős esőzések miatt a Sierra Vigilancia-n és a Sierra Paregrina-n egy
szúnyogfaj masszív támadására került sor,
amelynek lárvái rövid idő alatt megsemmisítik a növényeket. Így az utolsó látogatáskor
nagy növényeket már nem találtunk. Ezeken
az élőhelyeken az is jellemző, hogy rágcsálók
és rovarok elrágják a növényeket.(20-21. kép)
3. Összefoglalás
A Buenos Airestől délre, a Tandil és Mar del
Plata között fekvő pampin hegységeken és
dombláncokon található egy Gymnocalycium, amely Gymnocalycium leenaumként
(Hooker)Britton & Rose azonosítható. A tipikus példányok az elterjedési terület északi
részén, a Sierra del Tandilban találhatóak,
és minden részletében megfelelnek Hooker
leírásának. Az első leírásban szereplő ábrán
két areola rajz van, amelyeken jól felismerhető a sötét vörösesbarna aljú világos tövisek
elhelyezkedése. Ez az ismertetőjegy, valamint
a Hooker ábráján szintén jól felismerhető virágjegyek a tandili növényeknek is sajátjai.
Balcarce környékén a növények tövisei
sötétebbek és seprűformájúak. Ezeket G.
schatzlianumként írta le Strigl & Till. A Sierra
Bachicha és a Sierra Barrosa erősen korlátozott területein további élőhelyek húzódnak
a Sierra Vigilancia-n és a Sierra Peregrina-n
át dél felé. Egy nyitottabb és változatosabb
tövisezet nem elegendő ahhoz, hogy ezt a taxon külön fajként jelenhessen meg. De mivel
a morfológiai különbségek túlmutatnak az
ökotipikus formákon, ezért ezt a növényt a
G. leeanum változataként sorolják be.
Balcarce-től délre a növények ismét színesebbek és laposabb gömb alakúak lesznek, hogy
Mar del Plata-nál elérjék szépségük maximumát. Mivel nincsenek nagyobb izolációs
különbségek a G. schatzlianumhoz képest,
és a morfológiai különbségek megfelelnek az
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ökotipikus változatoknak, ezért itt csak regionális formának tekintik infraspecifikus rang
nélkül. A forma ideiglenes neve a G. hyptiacanthum var. mardelplatense n.n volt.
Miután Cels (lásd Weber 1891) azt mondja,
hogy az Echinocactus. leeanus a G. hyptiacanthus szinonimája, az E. hyptiacanthus von
Labouret-nek (1853) három változatát írták
le: var. eleutheracanthus Monville ex Labouret, var. megalothelos Monville ex Labouret,
és var. nitidus Monville ex Labouret. Felmerül
a gyanú, hogy a G. leeanum-ra, illetve a G.
schatzlianum-ra gondoltak. De tekintettel a
pusztán a névvel jellemzett leírásokra, ezeket
már nem lehet pontosan beazonosítani.
A G. leeanum elterjedési területe a rokon fajok területeivel szemben élesen elhatárolt és
zárt. De utalni kell arra, hogy az elterjedési
területein belül található egyes populációkat
átmenetek kapcsolják össze. Itt is célszerű
egy formakörből kiindulni, amelyben az
élőhely által meghatározott eltéréseket az
átláthatóság, és egyértelműbb megkülönböztetés érdekében változatokként vagy formákként nevezték el. Ebben az értelemben
a következő taxonómiai rendezést láttam
elfogadhatónak:
4. Taxonómia
A fentiekből adódik az a következtetés, hogy
az Echicocactus leeanus a Sierra del Tandilból
származó Gymnocalyciumok legrégebben
leírt neve. Ez a J. Tweedi utazásával való időbeli összefüggésből és az ezen az élőhelyen
lévő növénynek az első leírás adataival való
egyezéséből adódik.
A G. schatzlianum leírása csak csekély különbséget mutat a G. leeanumhoz képest.
A Balcarce környéki nemzetségek térbeli elválasztása a Sierra del Tandil vidékén élőktől
megfelelőnek mutatkozik arra, hogy a G.
schatzlianumot a G. leeanum regionális változatának tartsuk. Meghatározó megkülönböztető jegyként a G. schatzlianum leírásánál
az erősen karbolillatú virág emelhető ki. Ez a
jegy azonban többé-kevésbé meghatározóan
minden itt vizsgált nemzetségnél megtalálható. Ez a karbolillat enyhébb formában a
Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiffer ex
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23. kép G. reductum subsp. leeanum WP 5/7
Sierra de Tandil

24. kép G. reductum subsp. leeanum var.

Mittler némely változatának is sajátossága.
A rövid virágformában és a tövisezetben is
vannak egyezések a G. reductum és a G. leeanum között. Ebből az okból a G. leeanum
a G. reductum földrajzilag erősen elszigetelt
alfajaként került besorolásra, amely két térben elkülönülő alfajjal jelenik meg. Kiesling
véleménye, miszerint a G. schatzlianum a G.
platense var. ventanicola szinonímájának tekintendő, itt nem következtethető, mivel a G.
platense var. ventanicola maga a G. reductum
(lásd Papsch 1997).

Sierra del Tandil tartományok.
Megvizsgált növények: WP 89-3/5 Sierra del
Tandil, Cerro de Blanco, WP 89-5/7 Sierra del
Tandil
(Epitypus, WU), WP 89-5/7a Sierra del Tandil, WP 92-5/7 Sierra del Tandil.
2a. Gymnocalycium reductum subsp. leeanum var.schatzlianum (Strigl & W. Till) Papsch
comb. et. stat. nov.
Basionym: Gymnocalycium schatzlianum
Strigl & W. Till Kakteen und andere Sukkulenten 36. (12):250-253.
Holotypus: Argentína, Buenos Aires tartomány, Balcarce környékén. 1972, leg. W.
Rausch 541, cult. In coll. H. Till, no. 1326 ex
coll. H. Till (WU).
Szinonimák: Gymnocalycium schatzlianum
Koop & Klein nom. nud.
Gymnocalycium gibbosum var. balcarcense
Van Vliet nom. nud.
Gymnocalycium hyptiacanthum var. mardelplatense Papsch nom. nud.
Előfordulás: Argentína, Buenos Aires tartomány, Berge, Balcarce környékén, egészen
Mar del Plata-ig
Megvizsgált növények: WP 89-7/8 Cerro
Morro (WU, virág), WP 89-8/9 Cinco Cerros,
WP 10/10 Cinco Cerros, WP 11/11 Sierra Ba-

Taxonómiai következtetések:
1. Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiffer
ex Mittler subsp. reductumSzinonima: Echinocactus mackieeanus Hooker Echinocactus
mackieanum (Hooker) Metzing et. al (1995)
1a. Gymnocalycium reductum var. leucodyction (Salm Dyck) Papsch
2. Gymnocalycium reductum subsp. leeanum (Hooker) Papsch comb. et stat. nov. var.
leeanum
Basionym: Echinocactus leeanus Hooker, Curtis’s Botanical Magazine pl. 3561 (1837)
Lectotypus: Curtis’s Botanical Magazine pl.
3561 (1837) (Design. Metzing et. al., 1995.)
Előfordulás: Argentína, Buenos Aires, Tandil,

schatzlianum WP 5/7
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chicha (WU, virág és termés), WP 89-59/73
Sierra de los Padres (WU, virág és termés),
WP 89- 60/73a Sierra Peregrina (WU, virág)
WP 89-61/73b Sierra de Vigilancia, WP 8962/75 Sierra Chata, WP 92-7/8 Cerro Morro,
WP 92-10/10 Cinco Cerros, WP 11/11 Sierra
Bachicha, WP 92-59/73 Sierra de los Padres,
WP 92-61/73b Sierra de Vigilancia, WP 9262/75 Sierra Chata, WP 92-118/162 Sierra
Barrosa.
További ismert gyűjtések: R 541 Sierra
Barrosa, DV 55a Sierra Barrosa, P 93 Sierra
Barrosa.
5. Rokonsági viszonyok
A Gymnocalycium reductum subsp. leeanum
és változata, a schatzlianum a Gymnocalycium magcsoport jellegzetes képviselői. A G.
reductummal való közeli rokonság az ennek a
fajnak az alfajaként való besorolásban tükröződik. A tipikus alfaj megkülönböztető jegyei
a tisztán karós gyökér-rendszer, (subspec. reductum: karógyökér), a gömb alakban való, és
csak kivételes esetekben cereoid növekedés
(subsp. reductum: amely majdnem mindig
cereoid), a zöld-sötétzöld epidermisz, (subs.
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reductum: sötétzöld-barnászöld), továbbá a
széles, ellaposodott bordák, (subsp. reductum: keskeny, éles bordák az areolák alatti
erős kinövésekkel), az általában finomabb
és rövidebb tövisezet, az egységes krémszínű, de enyhén sárgászöldbe hajló virágszín,
(subsp. reductum: fehér – enyhén rózsaszín),
a zöld pikkelyek (subsp. reductum: barnáslila pikkelyek), a virágok erős karbolillata (a
subsp. reductumnál csak elszigetelten, majd
enyhén kibontakozva) valamint a száraz, kerekded termés. (subsp. reductum: a kerektől
az inkább oválisig, ragacsos, gyakran vöröses
terméshús). A var. schatzlianum a változatos
központi forma, míg a var. leenaum az északi
és egységesebb forma. A var. schatzlianum
a tövisezetben, az új hajtás tövisszínében
és a nagy, széles, gömb alak felé hajló testben különbözik a var. leenaumtól. Különös ismertetőjegy a porzóasztal és a portok
elhelyezkedése az ugyanolyan hosszúságú
bibeszál mellett. Míg a subsp. reductumnál
csak 1-2 sor primer porzólevél található a bibeszál aljánál, a var. schatzlianumnál minden
primer porzólevél szorosan egymás mellett,
oszlopszerűen rendezetten a porzók aljától a

2. táblázat: A G. reductum, G. leeanum és a G. schatzlianum ismertetőjegyeinek
összehasonlítása a legújabb vizsgálatok alapján.
G. reductum
karógyökér
gömbtől az oszlopig
barnászöld

G. leeanum
sekélyen gyökerezik
gömb, ritkán oszlopos
zöldtől a világoszöldig

Borda
Dudorok

éles
nagyok, jellegzetes állszerű kinövésekkel

sekély, lapos, összefolyó
tompa, hatoldalú, széles,
sima

Areolák
Tövisek

kör alakú, fi lces
ovális, fi lces
ár-szerűek, merevek,
szétállók, vékonyak, töbarnák hegyük világosabb vük vöröses

kerekded, gyengén fi lces
sugár-szerűen szétállók
szürkéstől a világossárgáig

Sugártövisek

7-9, a szélsők sugár
irányúak

11, kampósak testhez
simulók

9-11, a szélsők sugár
irányúak

Középtövisek
Virág

(1) 4-6, kifelé álló
fehér, hossza 7 cm-ig

Virágcsőpikkelyek

sötétzöld, barnásviola
színű heggyel

1, kiálló
halvány, kénsárga, hossza
6,5 cm-ig
zöld, lekerekített

(1) 4-7, kiálló
sárgásfehér, hossza
7,5 cm-ig
széles, világos szélű

Termés

gömbtől a hosszúkásig, gömb, alapjától a végéig
hosszában felnyíló
felnyíló

gömb, alapjától a végéig
felnyíló

Terméshús

nagyon tapadós, fehértől
a viola színűig

kiszáradó, fehér

Gyökér
Test

kiszáradó, fehér

G. schatzlianum
sekélyen gyökerezik
lapított gömből a gömbig sötétzöldtől a szürkészöldig
széles, lapos
tompa, sima, kevés áll-szerű dudorral
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porzók kezdetéig.
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Rácz László

DVD ajánló: Kaktuszlesen Peruban
Varga Zoltán barátom jóvoltából birtokomba
került a perui útjáról készült képeket tartalmazó DVD Két társával 2005 őszén 5 hét
alatt kb. 4500 km-t utazva készített szebbnél
szebb képeket. Több mint 5300 (!!) képet válogatott össze és rendszerezett számunkra.
Hét tájegységre és ezen belül élőhelyekre
bontott könyvtárakban, gyűjtőszámok szerint vizsgálhatjuk a növényeket és élvezhetjük a táj szépségét, valamint csodálhatjuk az
egyéb látnivalókat. A DVD képeiből kettőt
közreadunk ízelítőnek és kedvcsinálónak.
A lemezen elhelyezett egy „Bonus Kövirózsa-fotók” könyvtárat is, melyben a saját gyűjteményének azonosításra alkalmas képeit találjuk, irigylésre
méltó faj és cv. gazdagságban.
Találtam egy ’rejtélyes’ könyvtárat is: a „Google Earth places”-t. A benne lévő fájlokat
csak “Google Earth” program
telepítése után sikerült megnyitnom, amit a www.google.com címről bárki
könnyen letölthet. Ekkor jött a meglepetés:
itt megtaláltam az addig erősen hiányolt
térképet térhatású formában! Alapfeltétel a
használatához az internetes kapcsolat.
A lemez megnyitása nem igényel túl nagy

teljesítményű számítógépet, csak a DVD olvasó megléte a minimális feltétel. A képeket
már a legegyszerűbb képkezelő programmal
is megcsodálhatjuk. A sok-sok kép könnyebb
áttekintése érdekében érdemes egy „képnézegető” programot telepíteni.
Negatívumnak csak az egy-egy tájegység leírásának illetve a rövid élménybeszámolónak
a hiányát találtam, de több részletben ez is
megjelenik az MKOE gondozásában megjelenő „Kaktusz-Világ” c. folyóiratban.
A szép kivitelű dobozban elhelyezett, feliratozott, egyedi
sorszámmal ellátott lemezt a
szerző 5500 Ft-ért árusítja.
Minden számítógéppel rendelkező kaktuszbarátnak ajánlani tudom ennek a színvonalas
DVD-nek a beszerzését, amely
megrendelhető a szerzőnél az
alábbi címen:

Varga Zoltán
2541 Lábatlan
Ságvári E. út 39. sz.
E-mail: vargaz@piszkenet.hu
Honlap: www.sempervivum.extra.hu
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Dr. Gellén János és Gellénné Dr. Kertész Erzsébet

„Kaktusz-Odüsszeia” La Paz-tól Santiago de Chile-ig IV.
(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.

13. nap 2004.11.04. (csütörtök)
PAPOSO – TALTAL
Reggelire tükörtojást eszünk teával, kávéval.
A reggeli után ismét felszedjük a sátorfánkat.
Kedvesen búcsúznak a háziak tőlünk, meszsziről jött vendégeiktől. Rövid kitérő után,
visszamegyünk a tengerparti útra, amely
mellett néhány kaktuszt látunk:
55. élőhely: PAPOSO-tól Keletre
3 km, magasság: 600 m
Copiapoa haseltonia.
Eulychnia iquiquensis
Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata
A tengerpart és a hegyek változatosak. Helyenként az út mentén mindkét oldalán, magasabb sziklás hegyoldalak, másutt alacsonyabb,
öntvényszerű, sárgás-barnás, erózió vájta,

sziklatömbök váltakoznak. A tengerparton
kisebb-nagyobb fövenyes öblöket, a part közelében szigeteket látunk. A délelőtti párában
jól megfigyelhető, hogy a reggeli ködök miként
nyomulnak be a tenger felől a völgyekbe
Közeledünk a kaktuszos körökben jól ismert,
híres TALTAL nevű városkához és a közelében
lévő San Ramon - völgyhöz. E völgyben él az
egyik nevezetes chilei kaktusz, a Copiapoa
krainziana. Először a Quebrada San Ramontól
délre eső, vele párhuzamos völgyet keressük
fel.
56. élőhely: CL/Antofagasta/QRD SAN
RAMON-tól Délre-re az első völgy, 200
m magasságban
Egy helybéli indiánnal felmászunk az egyik
hegyre, ami legalább 5-6 km-es túra, de a meredek hegyoldalon, a nagy melegben „feladom
a harcot”, s a tetőig nem jutok fel. A hegy tetején egyébként hatalmas betonmedencék

1. kép Eulychnia iquiquensis ágas-bogas ter- 2. kép Capiapoa haseltonia és élőhelye
mete a kép közepén, körülötte Capioa félék
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3. kép A Capiapoa haseltonia szépen fejlődő
egyede
fölé függőlegesen kifeszített, műanyaghálók
vannak, amelyek éjszakánként összegyűjtik
a harmatvizet. A csapadékot több kilométer
hosszúságú, műanyag csőrendszeren keresztül vezetik le a völgybe, ahol a vizet öntözésre
is használják.

Brian Bates-szel átkutatjuk a környéket, de az
áhított Copiapoa krainziana-t nem leljük. A
völgyben viszont fantasztikus Copiapoa cinereá-kat találunk más pozsgások társaságában!
Copiapoa cinerea
Euphorbia lactiflua
Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata
Eulychnia acida
Taltalban nagyon elegáns, kényelmes, egyszersmind szokatlanul drága szállást találunk. A jóleső fürdés után, egy tengerparti
étteremben halas vacsorával lepjük meg magunkat. A hal ízletes, de E. “rágós” sertésültet
kap. A nemes chilei Cabernet savignon most
is jól esik! Minthogy a nap folyamán alaposan
elfáradtunk, nem nagyon ”ízlik” a beszélgetés, és hamarosan nyugovóra is térünk.
14. nap 2004. 11. 05. (péntek)
TALTAL-CIFUNCHO-TALTAL
Kellemes reggeli után nekiveselkedünk,
hogy megnézzük a QUEBRADA SAN RAMON - völgyet. Nagy kőhalmok, kőszállító
teherautók zárják el a völgy bejáratát. Némi
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4. kép A Capiapoa cinerea virágzásban

kérlelés után, átengednek bennünket az
építési területen. Hamarosan, pár száz méter megtétele után, azonban kiderül, hogy
a völgyben autóval lehetetlenség tovább
mennünk. Gyalog folytatjuk hát az utat. A
völgy gyönyörű! Kétoldalt hatalmas sziklák
szegélyezik a felfelé egyre szűkülő kanyont. A
mélyebb helyek nyirkosak, nedvesek, ott üde
zöld bokrok virulnak. Néha egy-egy sötétzöld
színű, villámgyors röptű kolibri is megjelenik, a virágokból némi nektárt remélve.
Olyan gyors, hogy a fényképezéssel mindig
elkések! A Copiapoa krainziana-t keressük
továbbra is, de nem találjuk. A völgy egyre
szűkebb, egyre meredekebben kapaszkodik
felfelé. Hatalmas, meredek kőtömbök állják
utunkat. Először E. fordul vissza, majd egy
idő után én is követem. BB. továbbmegy,
néha életveszélyes helyeken, s csakhamar
szem elől tévesztem.
57. élőhely: CL/Antofagasta/QRD SAN
RAMON, 100 m
Ezen a helyen a Copiapoa cinerea egyedeit találjuk. BB. több mint 4 órát bóklászik a sziklák között, mi pedig egyedül, magunkba roskadva, és persze mérgelődve várjuk, remélve,
hogy egyszer majdcsak felbukkan valamelyik
irányból. Nem tudjuk, hol lehet, él-e, hal-e?
Kiborító helyzet! Ha valami baleset éri, mi
ott állunk Erzsiké-vel kettesben, egy terepjáróval, több ezer kilométerre otthonunktól,
az ATACAMA sivatag kellős közepén! BB.
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5. kép A Capiapoa cinerea élőhelye, jól láthatók a telepei Quebrada San Ramontól délre

elvarázsolt lélekkel keresi a Copiapoa kraizianá-t, közben minden egyébről, így rólunk
is megfeledkezik. Kaktuszos szenvedélyének
igazi megszállottja!
Következő megállónk CIFUNCHO. Délután van. A tengerparton kis halászfalu, de
itt szállásról szó sem lehet. Egy helyi férfi
javaslatára, felkeresünk egy közeli völgyet,
ahol csodálatos Copiapoa taltalensis-eket,
Copiapoa cinereá-kat és Eriosyce auratá-kat
találunk.Ez a völgy az:
58. élőhely: CL/Antofagasta/Taltal/
CIFUNCHO, 75 m magasságban
Copiapoa taltalensis
Copiapoa cinerea
Eriosyce rodentiophila
Visszafelé szétnézünk a következő megállónknál:

59. élőhely: CINFUCHO-TALTAL
feleútján 560 m
Copiapoa cinereá-k (ssp. columna-alba) valóságos „erdejét” látjuk, és cristata formákat is
sikerül lencsevégre kapnunk
Esteledik, ideje visszaindulnunk Taltalba. Az
előző napi hotelben ma éjszakára nincs hely,
ezért szerényebb szállással kell beérnünk, ez
persze olcsóbb is a tegnapinál. Egyszerűbb
étteremben ugyan, és nem a tengerparton
vacsorázunk, de a tengeri halból készült leves
és a sült hal, valamint a sült csirke is igen
ízletes, friss, és kevesebbet is fizetünk, mint
előző este.
15. nap 2004. 11. 06. (szombat)
TALTAL-ESMERALDA-CHAŇARAL
Reggeli után, többszöri kérdezősködés ellenére, legalább 150 km-nyi (!) felesleges autózást
követően, miközben többször eltévedtünk,
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6. kép Euphorbia lactiflua az 56. élőhelyen
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7. kép Egy Eriosyce taltalensis subsp.
paucicostata

elvétettük a célunkhoz vezető utakat, ugyanis
BB. nem készült fel kellőképpen programunk
chilei szakaszára, de némi feszültség és vitatkozás után, elérjük a tengerparton CALETA
VANILIO/ESMERALDA-t, a „copiapoa szerelmesek” Mekkáját! Ha azt hinné az ember,
hogy a név egy kellemes falut vagy kisvárost
rejt, nagyon téved. Valószínűleg Esmeralda
valamikor bányászati kikötő lehetett, ma település a környéken sem található!
60. és 61. élőhely: CL/Antofagasta/
Taltal/Esmeralda - CALETA JUANILLO
Itt egy újabb Copiapoával, a gyönyörű Copiapoa longistamineával ismerkedünk meg. Hajtáscsúcsa közelében vörös, majd fekete, alul 9. kép Az 57. élőhely Eulychnia acida és
pedig sárga tövisei vannak; gyökere vékony, Copiapoa cinerea példányokkal
bojtos karógyökér. A Copiapoa-k mellett az
Euphorbia lactiflua is fellelhető. Sokszor a C.
longistaminea közelében lelhetünk rá a Copiapoa grandiflorá-ra, amelynek szép virága
mellett, vastag répagyökere van
Utunk következő megállóhelyein változatos,
többféle pozsgásnövényben gyönyörködhetünk.
62., 63. és a 64. élőhely: CL/Antofagasta/
Taltal/ESMERALDA 100 m
Eulychnia breviflora
Copiapoa longistaminea
Copiapoa grandiflora
Copiapoa grandiflora és longistaminea egymás
mellett
10. kép Copiapoa longistaminea sarjtelep
Copiapoa cinerea
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8. kép
46 Eulychnia acida a Qebrada San Ramontól délre eső völgyben
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vergődünk el a főútra. Fáradtan, rosszkedvűen érkezünk meg estefelé CHANARAL- ba,
egy viszonylag nagyobb tengerparti városba, ahol a főút közelében közepes szállást, a
hegyoldalban jó vendéglőt találunk. Nagyszerű levest kapok a “tenger gyümölcsei”-ből, E.
és BB. „pollo asado”-t (sült csirkét) esznek.
A helységet 400-700 m magas hegyek övezik,
és a szél hajtotta homoksivatag sem esik
messze a várostól. Még mindig bőven az
ATACAMA területén járunk!
16. nap 2004. 11. 07. (vasárnap)
CHAŇARAL-PAN DE AZÚCAR-CHAŇARAL

Oxalis gigantea (Oxalidaceae)
Nolana sp, kék virágú szukkulens növény.
ESMERALDA vidéke valóban fantasztikus!
Különösen a Guanillos völgy varázslatos. Lenyűgöző az élőhely, különösen a Copiapoák
szépsége és változatossága.
Ha az Esmeraldá-ba vezető út bonyolult és
hosszadalmas volt, akkor a Panamericana autóútra visszavezető autózás sem telt el minden izgalom nélkül. Keskeny, poros úttalan
utakon, nemegyszer életveszélyek közepette

Ma vasárnap van és Pan de Azúcar Nemzeti
Parkba fogunk kirándulni. Néhány fotót
készítek a Chaňaral környéki hegyekről és a
sivatagról. Ezen a vidéken két napot szándékozunk eltölteni.
65. és 66. élőhely: CL/Atacama/
Chañaral/PAN DE AZÚCAR,
tengerpart, 70 m
A reggeli induláskor már megint a hosszab-

12. kép A C. cinerea élőhelye a Pan de Azucar nemzeti parkban
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68. élőhely: EL MIRADOR (csúcs), 340 m
A csúcsról gyönyörű kilátás nyílik Pan de Azúcarra, az öbölre és a közeli szigetekre!
Eulychnia breviflora)
Copiapoa bridgesii
Echinopsis (Trichocereus) litoralis
A nap folyamán sok különös, érdekes tájat, állatot és növényt látunk, de a virágzó Eulychniá-k látványa a legmegragadóbb! Estefelé a
rövidebb, tengerparti úton megyünk vissza
a városba.
Holnap folytatjuk utunkat dél felé, Huascoba.
Dr. Gellén János és
Gellénné Dr. Kertész Erzsébet
Szeged
Minden kép a szerző felvétele.

bik, kerülőutat választjuk, persze nem tudatosan! Sem az utakról, sem Pan de Azúcar kaktuszos lehetőségeiről nincs sok ismeretünk,
de azért nekivágunk.
Pan de Azúcar eléggé rosszul gondozott nemzeti park. Néhány ház a halászkikötő mellett,
egy kopott “turista központ” és egy szegényes
kocsma. Ez minden! A tenger vize kimondottan hideg a Humboldt-áramlás miatt, ezért
csak a lábunkat áztatjuk meg benne. Vigasztalásul, néhány szép Copiapoára bukkanunk.
Copiapoa cinerea és C. grandiflora
Copiapoa grandiflora
Copiapoa cinerea
Eulychnia breviflora
A környék egyik legszebb helye! Merő véletlenségből lelünk rá erre a tengerparti hegyvonulat tetejére vezető völgyre. Szebbnél-szebb
virágzó kaktuszokat látunk, s néhány sivatagi
állattal is találkozunk.
Eulychnia breviflora
Sivatagi róka
Guañaco

14. kép Sivatagi róka

ELADÓ!
SOEHRENSIA gyűjtemény 10 db idősebb,
különböző növénye.
Érd.: Kósik Péter, Bükkzsérc
Tel.: 30/850-3399
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Magyar kaktuszgyûjtôk: Havas László
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.

Havas László vagyok, 1957-ben Budapesten
születtem, egészen pontosan Zuglóban, és
bár többször változtattam lakhelyet, mindig
a kerületen belül maradtam. A kaktuszokat
már kamaszkoromban is kedveltem, de
második emeleti
lakásunk ablakai
nem a legideálisabbak
voltak
tartásukhoz, így
csak néhány faj
díszítette azokat.
A 80-as évek közepén megkaptam
Dr. Nemes Lajos–Szabó Dezső:
„Kaktuszok” című
könyvét,
amit
nagy élvezettel
tanulmányoztam.
Elkezdtem
keresni az ott megtetsző
fajokat.
1991-ben feleségemmel sikerült
megvennünk egy
régi családi házat. A következő
évek a felújítással
teltek el. Hozzáépítettünk egy
üvegezett verandát, ahol már egész jó körülmények között tarthattam kedvenceimet.
Gyorsan szaporodott a gyűjtemény. Ebben
az időben növényeim nagy részét Szutorisz
Gyula bácsitól, Balogh Laci bácsitól, Dósa
Bélától, Leitovitz Laci bácsitól és a kiállítások alkalmával szereztem be. Tőlük kaptam
gyakorlati tanácsokat is a fajok tartásáról.
1995-ben léptem be az országos egyesületbe,
és mindig nagy érdeklődéssel hallgattam az
előadásokat az összejövetelek alkalmával.

1998-ban a debreceni egyesületnek is tagja
lettem.
Az egyesületi tagságnak köszönhetően egyre
több gyűjtőtársat ismerhettem meg, egyre
több gyűjteményt látogattunk meg barátaimmal, és minden
látogatás, a feledhetetlen élmény
mellett, lehetőséget adott a saját
g yűjteményem
g yarapítására.
Megnézhettük
mások
mellett
Farkas János, Bodor János, Pintér
Péter, Szabó Imre,
Újréti Endre, Kiss
László,
Budai
Ferenc gyűjteményét, és még soksok szép gyűjteményt, amit mind
most nem sorolok
fel. Az üvegezett
veranda gyorsan
megtelt
kaktuszokkal és itt a
továbbfejlődésre
már nem volt
hely. Arról nem
is beszélve, hogy a többi szobanövény (feleségem ápoltjai) sem fértek már el a kaktuszoktól. 2002 tavaszán megvalósult a nagy
álmom, megépült az üvegházam, kizárólag a
kaktuszoknak! Az üvegezett verandát pedig,
átadtam a szobanövényeknek. Az üvegház
a szerszámos kamra helyén épült, így azért,
hogy a szerszámoknak is legyen helyük,
pincét építettünk alá. Mivel a telkünk elég
keskeny, ezért az üvegház a telekhatáron a
kerítésfal mellé, féltetővel épült, déli fekvés-
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2. kép Ariocarpus kotschoubeyanus
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3. kép Blossfeldia cyathiformis

4. kép Echinocactus horizonthalonius

5. kép Notocactus arachnites

sel. 8,5 x 3 méter alapterületű, 40x40-es zártszelvény vázra polycarbonát tetővel és ablakokkal. Az ablakok nyáron kivehetők, szimpla
rashel hálóval árnyékolok, így jól szellőzik.
A növényeim asztalokon műanyag cserepekben vannak elhelyezve, nemzetségenként
csoportosítva. Igyekszem a lehető legjobban
kihasználni a helyet, ezért a középső asztal
eltolható, és polcokból is van néhány. Vegyes
gyűjteményem van, ennek legfőbb oka, hogy
nem szeretnék lemondani egyik nemzetségről
sem. Mindegyiket szeretem valamiért!
Kedvenc nemzetségeim azért nekem is vannak. Elsőszámú kedvenceim a Thelocactusok
és a Turbinicarpusok. Ezekből úgynevezett
szakgyűjteményem van, tehát minden ismert
fajból 4-5-6 taxon, beleértve azokat a fajokat
is, amik a legújabb rendszerek szerint csupán
szinonimák. Fajokban gazdag gyűjteményt
sikerült összehoznom a Ferocactus, Coryp-

hantha, Escobaria, Gymnocalycium, Mammillaria, Notocactus, Matucana, Copiapoa
és Astrophytum nemzetségekből. Ezekből
azonban helyhiány miatt fajonként csak egy,
legfeljebb két növényem van. A kis fajszámú
nemzetségek közül az Echinocactus, Ariocarpus, Epithelantha, Lophophora, Blossfeldia
és Echinomastusokat gyűjtöm még. Természetesen nem lenne teljesen vegyes a gyűjteményem néhány Melocactus, Discocactus,
Echinocereus, Lobivia, Rebutia, Sulcorebutia,
Weingartia, Echinopsis, Acanthocalycium,
Trichocereus, Echinofossulocactus, Frailea,
Parodia, Neoporteria, Islaya, Uebelmannia,
Sclerocactus, Pediocactus és Cleistocactus
nélkül, ezért ezekből is tartok néhányat. A
kaktuszokon kívül egyéb pozsgás növényeket is gyűjtök. A szép számú Euphorbia,
Haworthia, Gasteria, Lithops fajokon kívül
van még néhány faj a Pachypodium, Adeni-
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8. kép Pelecyphora aselliformis

9. kép Pelecyphora valdeziana

10. kép Pelecyphora valdeziana f. cristata
12. kép Thelocactus argenteus

11. kép Thelocactus aurantiacus
13. kép Thelocactus hexaedrophorus
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um nemzetségből, a selyemkórófélékből és
néhány caudexes növény is. Sziklakertemben
több mint 50 kövirózsa faj és 15 Yucca faj él,
nagyrészüket Dr. Pásztor Lajostól és Varga
Zoltántól valamint Hódi Tóth Józseftől
kaptam illetve vásároltam. Magokat 2000ben vetettem először, azóta minden évben
vásárolok itthonról és külföldről egyaránt.
Az utóbbi két évben már saját magokat is vetettem a Thelocactus és Turbinicarpus nemzetségekből. Hol több, hol kevesebb sikerrel
nevelem a magoncokat, talán az idén sikerült
a legjobban a magvetésem. Növényeimet 40
% B- típusú virágföld, 40% rostált sóder és
20% mádi zeolitból összeállított talajba ültetem. Évente kétszer megelőzés céljából BI-58
EC oldattal belocsolom, és szükség szerint
permetezem is a növényeimet. A permetlébe
az említett rovarölőn kívül Fundazol 50 WP
vagy Karathane FN 57 gombaölőt is keverek.
Az évek során kb. 30 kötetből álló kaktuszos
könyvtárat gyűjtöttem össze, ezen kívül a két
egyesület eddig megjelent kiadványai is a polcomon vannak.

Az elmúlt években barátaimmal, gyűjtőtársaimmal külföldön is jártunk, hogy gyűjteményeket látogassunk meg. Óriási élmény volt
2005-ben a prágai kirándulásunk, amiről a
Kaktusz- Világ hasábjain is beszámoltam.
2006-ban, Olaszországban és Ausztriában
látogattunk meg kaktuszkertészeteket, ez is
feledhetetlen volt! Évek óta járunk a bécsi
börzére, és Szlovákiába is rendszeresen ellátogatunk. Ezeken a kirándulásokon is ritkaságokkal gazdagítottam a gyűjteményem.
Terveim között szerepel, minél több hazai
gyűjtő megismerése, gyűjteményük meglátogatása, valamint szeretném megnézni Németország és Spanyolország, nemzetközileg
is ismert és elismert kaktuszkertészeteit.
Még ebben az évben családi vállalkozás keretében meg akarom nyitni kis virágüzletünket,
mivel korábbi munkahelyem megszűnt, és
így most reményeim szerint végre azzal foglalkozhatom, amit szeretek.
Havas László
Budapest
Minden kép Havas László felvétele.

6. kép Gymnocactus subterraneus

7. kép Notocactus vencluianus
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14. kép Thelocactus rinconensis
(syn.: Th. phymatothelos)

15. kép Turbinicarpus flaviflorus

16. kép Turbinicarpus klinkerianus
18. kép Turbinicarpus lausseri

17. kép Turbinicarpus jauernigii
19. kép Egy pillantás az üvegházba
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EGYESÜLETÜNK HÍREI
2007. év III. negyedévi programok, összejövetelek , elôadások
KIÁLLÍTÁS
2007. Július 20–22 (Péntek–Vasárnap)
Bogács Művelődési Központban
2007. Augusztus 15 (Szerda) Közgyűlés
Egyesületi összejövetel, a Debreceni Kölcsey
Központban.
(A 2007. május 26.-ára meghirdetett közgyűlés napirendjével azonos tartalommal.
2007. Augusztus 15–20 (Szerda–Hétfő)
Debrecen
Virágkarnevál kísérő rendezvényeként
Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása, és vására.
Egyesületünk, a Főnix Rendezvényszervező
KHT közreműködésével idén is megrendezi
a Debreceni Virágkarneváli Hét keretén belül
a tekintélyes hagyománnyal bíró Nemzetközi
Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítását és vásárát. A rendezvény helyszínéül az
elmúlt évhez hasonlóan a Kölcsey Központ
rendkívül impozáns és jó adottságú galériája
szolgál.
A kiállítás időpontja: 2007. augusztus 15–20.
Minden nap 9-19 óráig látogatható.
2007. augusztus 15-én 10 órai kezdettel
a kiállítást ünnepélyesen megnyitja Papp
László, Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, a
Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének vezetője.Tavalyi seregszemlénk osztatlan sikert
aratott mind a nagyközönség, mind pedig a
szakemberek körében, ezért feltett szándékunk, hogy a kiállítás már meglévő hírnevéhez méltó rendezvényt bonyolítsunk le.
Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy
minél több kiállító bemutassa gyűjteményének legszebb példányait. Várjuk azon kedves
Tagtársaink jelentkezését, akik úgy érzik - és
persze lehetőségeik megengedik - hogy növényeik kiállításával segíteni tudnak ennek a reményeink szerint minden korábbit felülmúló
pozsgástárlatnak a megrendezésében.
A helyszín berendezésére 2007. aug. 14-én

14-19 óráig, valamint 15-én reggel 8-9-ig
van lehetőségünk. A kiállított növények elszállítása aug. 20-án 19 óra után, ill. 21-én
délelőtt (kivételes esetben délután is) oldható
meg. Vidékről érkező gyűjtőtársaink részére
korlátozott számban, kollégiumi szobákban
kedvező áron elszállásolást is tudunk biztosítani az igények beérkezésének sorrendjében.
Felhívnánk leendő kiállítóink figyelmét, hogy
a szervezők kifejezetten kérték a bemutatott
növényanyag egységének a kiállítás végéig
való megőrzését, ennek megfelelően a kiállított pozsgások között csak abban az esetben
lehetnek eladó példányok, amennyiben azok
a rendezvény végéig a helyükön maradnak.
Az elárusításra szolgáló terület sajnos erősen
korlátozott, így ezúttal meghívás alapján kerülnek kiosztásra az árusító helyek, melynek
jogát a szervezők fenntartják maguknak.
A helyfoglalási díj: 5000 Ft/m².
Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 1.
Levélben és e-mailben Egyesületünk címére:
4032 Debrecen, Poroszlay u.38. 2/5.
Telefonon: 70-366-0492.
Szeretettel várjuk Kedves Tagtársaink jelentkezését!
2007. Szeptember 29 (Szombat)
Egyesületi összejövetel, és előadás.
Összejövetelek helye: Újkerti Nevelési és Oktatási Központ Debrecen. Jerikó u. 17-23 sz.
Kezdési időpont: 15 óra
2007. Szeptember 29–30 (Sz.-Cs.) Kiállítás.
Nyíregyháza Zeneművészeti Szakközépiskola.
Nyíregyházi Egyesület szervezésében
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Sauromatum venusum: a csodagumó!

Növényritkaságok

Csodálatos, de az illata sem mindennapi! Tavaszi virágzású gumós évelők.
Csöves buroklevelük hullámosan csavarodott, a csúcs felé kiszélesedők. Gumóiból talaj
és nedvesség nélkül is kifejlődnek a virágok, a
levelek kihajtása előtt.
Fagyérzékeny, téli tartása min. 5-7 0C-on
javasolt.
Védett félárnyékos helyre, humuszban gazdag jó vízháztartású talajra van szükségük.
Nyáron bőven öntözzük. Nyugalmi állapotuk
idején, télen, tartsuk őket szárazon, vagy
szedjük fel a gumókat. Tavasszal sarjgumókkal szaporíthatók.
Nagyon hegyes, bíborpettyes buroklevelű
torzsavirágzatot, majd hosszú, pettyes nyelű,
karéjos levelet fejleszt.
Az én növényeim meglepetést okoztak a tél
folyamán. Ősszel annak rendje-módja szerint

felszedtem a gumókat, és egy zárt folyosórész polcán helyeztem el őket. A meglepetés
karácsony táján kezdődött és újév táján
teljesedett be. A két nagy gumó közepe fejlődni kezdett, majd a képen látható virágukat
kibontották. A látvány nagy öröm volt, de az
illat, amit árasztottak a téli zárt helyiségben
az fantasztikusan “kellemes” (sic!) volt. Én
úgy gondolom, hogy a rövid pihenő, a korai
virágzás oka talán a helyiség klímájának tudható be.
A nyár folyamán a kiültetett gumók, mint egy
pálmafa, olyan szép zöld lombot neveltek,
amit a felvétel is igazol.

1. kép A csodagumó virága

2. kép A csodagumó zöld hajtása

Irodalom: Dísznövény Enciklopédia
Epresi László
Komárom
Fotók: a szerző felvételei
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Egyesületünk könyvtárába érkezett kiadványok
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Die in der Bibliothek unseres Vereins angekommenen Verlagswerke
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17

1 MESEMB STUDY GROUP Bulletin 2007/1
ISSN 0955-8276 (ANGOL) Bemutatva: 6 Lithops.
2 Conophytum + Élőhelyi látkép 1 Welwitschia 1
Aloe asperifolia 1 Cyphostemma currori 1 Euphorbia monteirol subsp. Brandbegensis 1 Aloe
dichotoma 1 Aloe hereroensis 1 Adromischus
schuldtianus subsp. schuldtianus
2. CACTUS & CO (OLASZ) XI évfolyam 2007/1
ISSN 1129-4299. Címlapfotó: Ariocarpus fissuratus
ssp, pailanus Fotó: (J–M Chlet
3. ASKLEPIOS 96 2006 november (ANGOL)
ISSN 0260 – 9533 Címlapfotó: Rhytidocaulon pseudosubscandens Fotó: Tom A. McCoy
4 SANSEVIERIA 2006/november No 15
ISSN 1473- 3785 (ANGOL) Címlapfotó: Sansevieria
kirkii-Koko Crater Fotó: Angel Ramos
5 WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 4 (3/4): 41-68
(2001) ISSN: 1408–5984 Címlapfotó: Grafika eg
(Agave tequilana) ültetvényről.
6 WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 5 (1-4): (2002)
ISSN 1408–5984 Címlapfotó: Apteranthes (Caralluma) europaea. Fotó: Iztok Mulej.
7 WELWITSCHIA (SZLOVÉNIA) 6 (1-4): 2003
ISSN: 1408–5984 Címlapfotó: Tephrocactus geometricus Fotó: Iztok Mulej
8 SUCCULENTES 2007/2 május (MONACO)
ISSN 0258-5359
Címlapfotó: Ferocactus hamatacacnthus
Fotó: J.-M. Chalet.
9 SUCCULENTES 2007/ Special (MONACO)
ISSN 0258-5359 Címlapfotó: Euphorbia didiereoides
Fotó: Norbert Rebmann
10 Kaktusz-Világ 2007 (február)
ISSN 0209-9152 Az MKOE szakmai tájékoztatója.
(MAGYAR) Címlapfotó: Az Astrophytum capricorne
virága nyílás előtt. Fotó: Kiss Ármin

18

19

11 Kaktusy 2002/2 Special
ISSN 0862–4372 (CSEH) Címlapfotó: Ariocarpus
fissuratus subsp. bravoanus Fotó: Vladislav Šedivý
12 Kaktusy 2003/4 ISSN 0862–4372 (CSEH)
Címlapfotó: Echinocereus fendleri var. kuenzleri
Fotó: Jan Klikar.
13 Kaktusy 2003 special 2 ISSN: 0862–4372
(CSEH) Címlapfotó: Copiapoa goldii
Fotó: Josef Odehnal és Václav Šeda
14 Kaktusy 2007/1 ISSN. 0862–4372 (CSEH)
Címlapfotó: Mammillaria rekoi
Fotó:Miloš Záruba
15 Kaktusy 2007 special 1 ISSN 0862– 4372
Címlapfotó: Sempervívum montanum subsp. carpathicum. Fotó: Jan Hadrava
16 SUCCULENTA 2007/1 (Február)
86 évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Sclerocactus parviflorus ssp. macrospermus fh. 69.02 UT
Fotó: Fritz Hochstätter
17 SUCCULENTA 2007/2. (április)
86 évfolyam ISSN 0039-4467 (Holland)
Címlapfotó: Crassula barbata
Fotó: Neil Curry
18 Quepo 20 évfolyam 2006
ISSN 10022–5897 (PERU)
Címlapfotó: Cylindropuntia rosea
Fotó: Norma Salinas Revilla
19 LITHOPS Lebende Steine Rudolf Heine
ISBN 3-7888-0508-0
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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
agnus

das Lamm

bárány

aguirreanus, aguirreana

Aguirre, Ing. Gustavo

Aguirre-féle

aizoon

das Immergrün

örökzöld

akersi

Akers, John F.

Akers-féle

alacriportanus

aus Porto Alegre

Porto Alegréből való

alae

der Flügel

szárnyak

alamensis, alamosanus,

aus Alamos stammend

Alamasból való

alamosensis

aus Alamos stammend

Alamosból való

alatus

geflügelt

szárnyas

alba

weiss

fehér

albatus

weiss gekleidet

fehérrel bevont

albellus

weiss-scheinend

fehérlő

albescens

weiss werdend

kifehérülő, fehéres

albiareolatum

weisslich spitzenstachel

fehér tövispárnájú

albiarmata

weisslich bewaffnet

fehér felfegyverzett

albicans

fehérlő

albicaulis

fehérszárú

albicephalus

fehérfejű

albiceps

fehérfejű

albicomus, albicoma

weisschopfig, quirlständig

fehér hajas, fehér bóbitás,
örvös

albicollis

weisshälsig

örvös, fehér nyakú

albicolumnaris

hoch-weiss

magas fehér, fehér oszlopos

albida

weisslich

fehéres

albiflora

weissblütig

fehérvirágú

albiflorens

weissblumig

fehérvirágú

albifolia

weissblättrig

fehérlevélű

albifusca

weiss-rotbraune

fehér-pirosasbarnás

albilanata

weisswollig

fehérgyapjas

albimarginatus

weiss gerandet

fehérszegélyű

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

