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A borító képei
Címlap:
A Hoya carnosa (viaszvirág) is éjjel virágzik. Bár a virágok az esti kinyílás után több napig folyamatosan nyitva
maradnak, de illatanyagot csak éjjel termel. Kép: Urs Eggli
Hátsó borító: Matucana haynei. Kép: Varga Zoltán
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Szerkesztőségi levél

Dr. Nemes Lajos

Hozzászólás Ficzere Miklós: „Legyen? Ne legyen? Legyen!!”
c.közleményéhez.
A hazai kaktusz- és
pozsgásnövények
gyűjtői között felmerült kérdésekre keres választ a
Szerző, egyben sok
értékes gondolatot
közöl a Debreceni
Pozsgástár-ban (in
2007.X.3.p.6-7.).
A főkérdése: „legyen-e a pozsgás folyóiratainkban külföldön
élő szerzőktől valamilyen témában írás vagy
ne legyen?” Mivel a kérdés a Debrecenben
megjelenő szakfolyóiratban látott napvilágot,
a válaszok is csak e kiadványnak címezhetők.
A kérdésre a Debreceni Pozsgástár eddig
megjelent, jól szerkesztett és tartalmilag kifogástalan számai megfeleltek. Legyen!! A
külhoni szerzők közleményei tartalmukkal és
eddigi arányukban kapjanak helyet a jövőben
is a lapban. Mind az útleírások, mind a növényismertetések nélkülözhetetlenek a hazai
gyűjtök számára. A nem hazai szerzők közleményeinek kiválasztása és hazai fordítóik
megválasztása a Szerkesztőség eddigi gondos
munkáját dicséri. Reményem szerint ez több
olvasó véleménye lehet.
Indokoltnak látnám, hogy a Szerkesztőség hívja fel az olvasók figyelmét a szerzők
esetleges tervezett, már közölt rendszertani
és nevezéktani besorolásaira, és hangsúlyoz-

za ezek kritikai értékelésének fontosságát
is. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyes
nemzetségek és fajok elnevezése, összevonása - véleményem szerint - indokolatlanul
megváltozott. Több esetben kétszer, néha
háromszor is újra kellett volna írnunk jeltábláinkat, ha elfogadjuk az „új” növényneveket.
Várhatóan a kaktuszrendszer fejlődése címén
újabb rendszertani és nevezéktani besorolások jelennek meg az elkövetkező években.
A besorolások értékelése külön tanulmányt
érdemelne több gyűjtő véleményének egyeztetése után, mert nem szükségszerű ugyanis
minden be- vagy átsorolás szolgai átvétele.
Azt is megfigyelhetjük, hogy egyes intenzív
terepkutatási időszak után „gazdagabb” rendszertani eredmények születnek és kerülnek
közlésre. Sokkal több a gond az egyéb pozsgás-családok faji ismereténél.
A felsorolt gondolatok nem csökkentik
a Pozsgástár szakmai értékét. A Főszerkesztő azon kívánsága, miszerint a kiadványnak
„kénytelen-kelletlen fel kell emelkednie az
élenjáró külföldi hasonló szaklapok szintjére”
ne okozzon gondot, mivel ez sok évvel ezelőtt
megvalósult,- feltételezem - valamennyi olvasó örömére.
dr. Nemes Lajos
Szomód
A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú
Egyesületének tiszteleti tagja
Kép: Dr. Csajbók József

4. Bogácsi kiállítás
Ezúton értesítem a kaktusz és pozsgás
kedvelő társaimat, hogy a hagyományosnak mondható bogácsi kiállítás és vásár
2008. 07. 25-27 között kerül megrendezésre a helyi műv. házban.
Nyitvatartás: péntek 09-18, szombat
09-18, vasárnap 09-14. Esténként evés,

ivás és persze előadás a mexikói túráról.
Szállásigénylés, információ:
KÓSIK PÉTER 70/4161-223.
SZERETED A KAKTUSZOKAT,
DE NINCS PROGRAM? GYERE EL
BOGÁCSRA, ÉS A PROBLÉMA
ITT MEGOLDVA!
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Varga Zoltán

A Matucana haynei néhány populációjának összehasonlítása
Zusammenfassung: Zoltán Varga und seine zwei Gesellen haben während ihren Weg nach Peru im Jahre 2005 den verschiedenen Habit der in der Nähe von einander lebenden Matucana haynei untersucht. Der Autor sucht den Antwort der Unterschiede
aufgrund der Umweltfaktoren.
Abstract: Zoltán Varga and his two partners studied the very differing habit of Matucana haynei specimens living in very close
range habitats on their Peruvian trip in 2005. The author is trying to find the explanation of the differences on the basis of ecological factors.

Amikor először rám szabadult a nyugati
kaktuszmag-katalógusok dömpingje, zavarba jöttem a kínálattól. Egy faj 5-10 különböző élőhelyről származó növénye között ugyan mi különbség lehet? Az Andok fő
nemzetségeire szűkített érdeklődési köröm
miatt nagy lelkesedéssel rendeltem meg – a
főleg eredetileg Karel Knize gyűjtőszámaival ellátott – Matucana haynei változatokat.
A fajleírásokat tanulmányozva dörzsöltem
tenyeremet, hogy milyen változatos anyagot tudok majd bemutatni gyűjteményemben néhány év múlva. Az első tűzdeléskor
már érezhető volt, hogy a végeredmény nem
fog megfelelni a várakozásaimnak. Vajon én
rontottam el valamit, vagy az egész gyűjtőszám-cirkusz csak üzleti fogás? Mi tesz egy
populációt egyedivé, az egyes jellegzetes
bélyegek miért nem mutatkoznak meg máshol? Jó volna ezt terepen is tanulmányozni – álmodoztam akkor. Ez lehetővé vált,
amikor sikerült két kiváló társat találni
egy perui útra, Békefi Józsefet és Bodorkós
Zsoltot, őket már nem kell bemutatni olvasóinknak. A 2005. évi expedíciónkon nyolc
alkalommal jártunk olyan élőhelyen, ahol
M. haynei-ket vizsgálhattunk. Egymástól
kis távolságra lévő élőhelyeken is igen eltérő volt a növények habitusa. A terepen megfigyelt tényezőket szem előtt tartva keresek
logikai összefüggéseket, mi okozhatja e különbségeket. Nem biztos, hogy az általam
megfogalmazott szempontok a döntőek. A
mindannyiunk által közismert „fény/tápanyag/víz/pH” alapú szabályok mellett az
egyes élőhelyek sajátosságait befolyásolhatják egyéb, kevésbé ismert tényezők is. Az
élőhelyek számozását az eredeti naplójegyzeteimből vettem.

A Matucana nemzetséget a közép-perui
Matucana városáról nevezték el, Britton és
Rose írták le 1922-ben. A nemzetség típusfajának az 1849-ben leírt Echinocactus haynei
Otto lett megadva. A Matucana haynei evolúciója a dél-perui Arequipa (most Oreocereus)
fajokból jól nyomon követhető. Ezt mind a
növénytest, mind a virág és a mag hasonlósága, már-már azonossága bizonyítja. E fajból
pedig, lépcsőről-lépcsőre nyomon követhető
a többi Matucana faj kifejlődése. A faj északi irányba való terjeszkedése közbeni változása is szembeötlő. A déli elterjedésű populációk inkább keskenyebb, oszlopos alakúak
és sűrűbb tövisezettségűek, míg az északiak
inkább gömbölydedek, tövisezettségük valamivel ritkább.
Hála nagy elterjedési területének – a Nyugati Kordillerákban, a Rio Maranon völgyétől
Arequipáig, mintegy 800 km hosszan, de nem
összefüggően – igen változékony fajjal van
dolgunk. A függőleges elterjedés 2400-4400
m-ig terjed. Számos fehér folt van még e nagy
elterjedési területen a hegyek nehéz járhatósága miatt. A cikkben „idézőjelbe” helyezett neveket eredetileg külön fajként írták
le. Gyanítható, hogy egy-egy adott populációból tudatosan kiemeltek néhány példányt,
és ezek sajátosságaira támaszkodva írták le e
„fajokat”. Sok esetben az eredeti leírásoknál
sokkal változékonyabbnak tűnt egy-egy „faj”,
de ez néhány esetben a leírás hiányosságaira
is visszavezethető. Ez vitára adhat okot az elkülönítésében, főleg, ha nem vagyunk tisztában növényeink pontos eredetével.
3. Élőhely: Recuaytól északra, Cordillera
Negra 3400-3450 m. S 9º 44,060’ W 77 º
27,048’.
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A keletre tekintő sziklaszirt felső részén
felaprózódott kőzetben és a hasadékokban
felhalmozódott, szinte csak ujjnyi vastagságú talajban él a Matucana haynei „perplexa”
formája. Minden példány lapított gömbölyded, 2-8 cm átmérővel. A szalmasárga tövisek sűrűn borítják a növénytestet a szinte
teljes kitettségben élő példányokon. A peremtövisek a növénytesttől kissé elállnak,
ívük követi a növénytest alakját. A középtövisek csak kissé vastagabbak, elállóak, azonos színűek, a csúcsuk halvány vöröses-barnás, areolánként 2-4 jól elkülöníthető. Két
árnyékban élő példány esetében a tövishossz
a kitettségben élőkének 1/4-d része volt. A
viszonylag kitett környezet és a talajréteg
vékonysága ellenére a tövisezettség nem
erős, a legtöbb példányé inkább serteszerű. A
Rio-Santa karnyújtásnyira van, így a hajnali
harmatkicsapódás jelentős lehet a területen,
tehát nem szomjaznak e növények csapadékszegény időben sem. Ezt bizonyítja a sziklákon és a bokrokon roskadozó Tillandsiák tömege is. A Rio-Santa másik oldalán magasodó Cordillera Blancából jegyezték le a M.
yanganucensis-t. Inkább a földrajzi elkülönülés adott okot az elnevezésre, a növénytest
gyakorlatilag megegyezik a ’perplexa’-val. Mivel a M. yanganucensis élőhelye a Huascaran
Nemzeti Park területén található, és itt nem
szabad letérni az ösvényekről, így csak a park
főépületének kerítésére ültetett néhány példányt sikerült távolabbról megvizsgálnunk.
4. Élőhely: Huaraztól DDNy-ra, 3520 m. S
09º 32,616’ W 77º 33,222’.
A terület alacsony fűvel és ritkás 1-2 arasznyi magas tövises cserjékkel csak alig fedett.
A talajréteg igen vékony, főleg ásványi összetételű. A növények sokkal kisebb termetűek,
mint az előző élőhelyen, a töviseik legalább
kétszer vastagabbak, de vékony serteszerűeket a védettebb helyeken sem találunk. A tövisek állása megegyezik a 3. élőhelyével.
5. Élőhely: Huaraztól DDNy-ra, 3990 m. S
09º 33,587’ W 77º 35,718’.
Itt az előző élőhellyel ellentétben vastagabb
és humuszosabb talajréteget figyelhetünk
meg. A magasság növekedése barátságtala-
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nabb környezetet feltételez, azonban a lejjebb megfigyelhető alacsony füvet itt már
felváltja, kb. 3600 m magasságtól a jellegzetes ichu-fű, ami hosszabb és erősebb szárú,
így több árnyékot biztosít a növényeknek. A
védettebb környezetben élő növények tövisei mindezek miatt kissé ritkásabbak és vékonyabbak, a növények termete nagyobb. Az
ichu-fű szárazon is szívós, nehezen bomlik
le, így a helyi indiánok előszeretettel használják szerény kőépületeik fedésére. A legelésző állatok sem igen kedvelik, így csak az
avartüzek veszélyeztetik, de gyorsan képes
regenerálódni erős tövéből.
6. Élőhely: Huaraztól DDNy-ra 4090-4200
m. S 09º 33,634’ W 77º 36,075’.
Az Oroya borchersii rikító sárga tövisű példányai uralják az élőhelyet. Az enyhébb lejtésű dombon vastag a talajréteg, az ichu-fű is
elég sűrű. A néhány itt élő M. haynei példány
emiatt nagyobb termetű, vékony tövisű.
9. Élőhely: Pueblo Libre 2450-2500 m. S
09º 06,239’ W 77º 47,4221’.
A talaj kovás-andezites törmelékkel borított,
nagyon sovány, de nem akadályozza a gyökerek fejlődését. A többnyire mellmagasságig érő ritka bozótos eddig a leghatékonyabb
árnyékoló, ez a finom tövisű növényeken is
látszik.
10. Élőhely: Pampa Romas előtt 4300-4400
m. S 09º 06,294’ W 77º 52,866’.
Az e magasságból leírt M. haynei „blancii”
jelentősen különbözik alacsonyabban élő
szomszédaitól. A tövisek színe itt is a megszokott, azonban az eddigiektől eltérően nem
íves, hanem inkább egyenes tűszerű. A tövisborítás a növény csúcsi részén sátortető-szerűen kimagasodó. A talaj szürkés agyagpala
törmelékéből képződik, porózussága miatt
hosszú gyökérzetet tudnak növeszteni a növények. A kísérő kaktuszok Oroya borchersii
és Tephrocactus floccosus. Itt él a híres havasi
bromélia, a Puya raimondii is.
34. Élőhely: Churin után 2400 m, S 10°
50,113’ W 076° 53,442’.
Az eddigi élőhelyekkel ellentétben a Churin
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1. kép Matucana haynei v. hystrix az 57. élőhelyen, Nazca és Puquio között.
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8
folyó keskeny V-alakú völgye ÉK-DNy-i irányú, így nem élvezhetik a napfürdőt oly sok
ideig az itt élő M. haynei „variabilis” egyedek,
mint fajtársaik. Egy élőhelyen belül az egyes
példányok közötti különbség itt a legszembetűnőbb, ezért is kapta e növény a „variabilis”
elnevezést. Igen drasztikus a különbség a napos és az árnyékban élő növények között, mivel a sziklákról leomlott görgetegek mélyebb
árnyékot adnak a bokroknál. Az árnyék védelmét élvező példányok csak vékony, rövid
sertetöviseket növesztenek, a többiek erősebb tűszerűeket, erősen kiálló középtövisekkel.
57. Élőhely: Nazca-Puquio között, 3550 m.
S 14° 43,978’ W 74° 39,801’.
A „végén csattan az ostor” szólás megalapozottságát bizonyítandó elérkeztünk a faj
egyik legdélibb képviselőjéhez, a M. haynei
„hystrix”-hez. Az 5 szélességi fok eltérés nem
tűnik ugyan soknak a többi populációhoz képest, de a Nazca-völgy már egy jóval szárazabb klímájú területhez tartozik. A vulkáni
kőzet alkotta platón a vékony talajréteg miatt igen ritka, csenevész, alacsony cserjés él.
Hosszú száraz évszak áll mögöttük, sehol
sem zöldell levél. A mostoha élőhelyen mintha csak a gonosszal szövetkezett volna a természet, a perui utunk során megfigyelt legattraktívabb növény megalkotásában. A 4-6
cm-es tövisek sűrűjétől alig látszódik a növénytest. Az erősebb középtövisek még hos�szabbak, a szalmasárgától a lilás-vörösesbarnáig variálnak, az idős areolákon megszürkülnek.
Az élőhelyi példányokról gyűjtött magokból kikelő magoncok az első évben semmi különbséget nem mutattak. A második
tenyészév végén már felismerhetőek voltak apróbb különbségek, melyek leginkább
a tövisek színében és állásában nyilvánultak meg. A ’blancii’ és ’hystrix’ populációkból
származó magoncok tövisei inkább kiállóak,
a többieké ívesen követi a növénytestet hasonlóan az élőhelyeken megfigyelhetőkhöz.
A sötétebb színű középtövisek csak a ’blancii’
és ’hystrix’ esetében mutatkoznak, egyelőre
is csak enyhén. Törvényszerű, hogy gyűjte-
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ményben nem tudjuk produkálni az eredeti
élőhelyek szélsőséges körülményeit. Azonban van néhány eszköz a kezünkben, amel�lyel javíthatunk hátrányos helyzetünkön.
Fény: A vegetációs időszakban, hazánkban is
elegendő fény áll növényeink rendelkezésére,
csak a minőségével van baj, ugyanis nagyon
hevít. Ez az utóbbi két évben nagyon szembetűnő volt, valószínűleg ez a tendencia csak
erősödni fog a globális felmelegedésnek köszönhetően. A besugárzással párhuzamosan
nem tudjuk biztosítani az élőhelyihez hasonló alacsony hőmérsékletet, ami maximum
25-30 ºC. A nagyobb magasságokban jelenlévő erős UV-sugárzást is figyelembe véve
mindenképpen kerüljük az üveg mögötti
tartást. Mindkét végén nyitott fóliasátorban
biztosíthatunk némi UV fényt, a szabad szellőzés pedig, megelőzi a káros felmelegedést,
valamint a gombabetegségektől sem kell tartanunk. Az őszi szezonban tarthatjuk növényeinket a szabadban is, teljes kitettségben,
de ez nagyobb odafigyelést igényel a hűvös
esők elleni védelem miatt.
Talaj: A legjobb élőhelyen élő perui Matucana
is szívesen cserélne az itthon legsilányabbnak tekintett kaktuszfölddel. A túlzott tápanyag-adagolás a második fő ellensége az eredetihez hasonló növények termesztésének.
Ezen segíthetünk az ásványi alkotóelemek
arányának növelésével. Ezúton is szívesen
megosztom az eddigi tapasztalataim alapján
a dél-amerikai kaktuszaim számára kikísérletezett és bevált földkeverék receptjét. Szerves anyagként egyszerű zsákos kiszerelésű
virágföld és rostált tőzeg 1:2-3 arányú keverékét használom. Az ásványi összetevők aránya: 40% kvarchomok, 20% zeolit, 20% gránitmurva és 20% kertészeti perlit. Ha lehetőségünk van rá, keverjünk hozzá némi faszenet is. Az „Andok-vonal” növényeinél a szerves és ásványi anyagok végső aránya a keverékben 1/3 : 2/3, a magoncnevelés fázisában,
az idősebb növényeknél pedig, 1/4 : 3/4. A
„Pampa-vonal” növényeinél (Notocactus,
Frailea, alföldi Gymnocalyciumok) a szerves
anyag arányát akár 50%-ig is emelhetjük. A
rostálás során megmaradt durvább törme-
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2. kép M. haynei a 4. élőhelyen Huaraztól 3. kép M. haynei szintén a 4. élőhelyen erő-

dél, délnyugatra.

sebb tövisekkel

4. kép M. haynei az 5. élőhelyen Huaraztól 5. kép M. haynei 6. élőhely: Huaraztól dél,

dél-délnyugatra, de 450 m-rel magasabban. délnyugatra, magasság: 4090-4200 m.

6. kép M. haynei 10. élőhely: Pampa Romas 7. kép M. haynei, 57. élőhely: Nazca völgy.

előtt 4300-4400 m.

10
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lékkel – azt a cserepek vagy tűzdelőládák aljába töltve – javíthatjuk a vízelvezetést és a
szellőzést. Ajánlott előző ősszel enyhén benedvesítve bekeverni a keveréket és egy hordóban érlelni tavaszig. A friss keverékben az
egyes összetevő szemcsék pH-értékei jelentősen eltérhetnek egymástól. Ha frissen ültetjük bele a magoncokat, az első 2-3 hónapban lassabban fognak gyökeresedni. Mivel
az érzékeny gyökérszőrök szemcséről-szem9. kép M. haynei, 57. élőhelyen Nazca-Puquio csére más-más kémhatású anyaggal találkoznak, így apró stresszek érhetik fejlődés
között, 3550 m-en.
közben. A nyirkosan bekevert keverék szemcséi között – lassú ionkicserélődéssel – a pihentetés során javarészt kiegyenlítődnek az
eltérő pH értékek, ezzel homogénebb keveréket kapunk.
Víz: Lehetőleg lágy esővízzel locsolok. A fóliasátrak előtt felállított hordókba gyűjtött
vizet locsolás előtt felkavarom, hogy összekeveredjen a felső melegebb víz az alsó hidegebbel, így az öntözés végére nem lesz az
10. kép M. haynei az 57. élőhelyen
a kívánatosnál hűvösebb. A hordók takarásával megelőzhető a zöldalgák elszaporodása. Jelenlétük orvosolható néhány maréknyi
faszén adagolásával is. Az algás vízzel való
locsolás csak a párásan tartott magoncokra
nézve lehet veszélyes. Ha kiszárad a talajfelszínen megtelepedő algaréteg, az kicserepesedve feltépheti a magoncokat. Csapvíz
használatakor kb. egy hetet álljon a víz, hogy
a vízvezetékrendszer fertőtlenítésére használt klór elillanjon belőle. Nagyon kemény
11. kép Matucana haynei v. variabilis. A víz esetén egy kis szövetzsákban tőzeget ázlegfeltünőbb különbség: a 34. élőhely egyik tathatunk, így csökkentve a pH-értéket.
növénye…
A kérdések további boncolgatásához szívesen venném gyűjtőtársaim hasonló területen szerzett tapasztalatait, hiszen mindig
lehet javítani a tartási módszereinken. Az
esetlegesen felmerülő egyéb kérdéseikkel
megtalálnak a vargaz@piszkenet.hu címen
A fotókat Békefi József,
Bodorkós Zsolt és a szerző készítette
12. kép …és a másik növénye között.(Churin

után 2400 m).

Varga Zoltán
2541 Lábatlan, Ságvári Endre u. 39.
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8. kép Sarjadzó M. haynei v. blancii a 10. élóhelyen.
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 1971. évi megalakulása óta – néhány év megszakítással – adja ki szakmai folyóiratát, a Kaktusz-Világot. A kiadvány
B5 formátumú, évente hatszor jelenik meg, alkalmanként 44 színes oldalon, magas
nyomdai színvonalon. Szerzőink között a legkiválóbb hazai és külföldi szakemberek
is megtalálhatók. Rendszeresen közlünk fajleírásokat kaktuszokról és pozsgásnövényekről, növénynemzetségek teljes körű ismertetését, gondozással, szaporítással,
növényvédelemmel kapcsolatos ismereteket, élőhelyi megfigyeléseket, történeti tárgyú írásokat, gyűjtők és gyűjtemények bemutatását, szakirodalom ismertetését.

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete várja tagjai sorába Önt is!
A Kaktusz-Világ előfizetési díja 2008. évre
MKOE tagok részére 3.600 Ft, tagság nélkül 5.000 Ft.
Az előfizetéssel és a tagsággal kapcsolatosan az alábbi címre várjuk jelentkezését:
Lukoczki Zoltán
8000 Székesfehérvár, Apatini u. 2.
Tel.: (22) 326-571, E-mail: saguaro1@chello.hu
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Dr. Urs Eggli

Az éjjel nyíló pozsgásnövények és megporzóik VI.
Zusammenfassung: Im letzten Teil können wir die möglichen Besteubung einiger in der Nacht blühenden Taxons der Familie
Aizoaceae, Asclepiadaceae (Hoya genus), Crassulaceae, Broméliaceae und Bombaceae kennen lernen.
Abstract: We could get information about possible animal pollinators of some night flowering succulent taxa of Aizoaceae, Asclepiadaceae (Hoya genus), Crassulaceae, Bromeliaceae and Bombaceae families in the last part of the series.

Egy paradoxon: éjjel nyíló jégvirág
Az «élő köveknek» mint pl. Lithops nemzetség, stb. köszönhetően a jégvirágok családja (Aizoaceae és Mesembryanthemaceae,
angol nyelvterületen röviden ’mesembs’) az
egyik legfontosabb pozsgás-család. Pusztán
a ’mesembs’-ek 123 nemzetséget és 1600
fajt fognak át, közöttük számos kis növésű
és speciális gyűjteményekbe alkalmas fajt
(Smith & al. 1998). A legtöbb faj beporzásbiológiájáról sajnos alig van kézzel fogható
információ, ha eltekintünk Marloth (1913)
két ábrájától, ahol egy Lithops hookeri-t láthatunk egy méh látogatása közben, valamint egy Fenestraria rhopalophylla-t egy pillangóval. Mint ahogyan német neve mutatja (Mittagsblumen-Gewächse = délben nyíló
növények), a virágok délben, azaz napközben
nyílnak. A ’mesembs’-ek nagy részére ez igaz
is. Sok faj virágai látványosak, nagyok, és általában fénylő színűek, a fehértől a sárgán,
a rózsaszínen, a narancsszínen, a piroson át
egészen a sötétliláig, és gyakran eltérő színű középpel. A nappal nyíló ’mesembs’-eket
túlnyomó részben méhek, darazsak és pillangók, valamint alkalmanként bogarak látogatják és talán azok is termékenyítik meg
(Struck 1995; a Conophytum megfigyelésekhez lásd Liede 1991. munkáit). Nem minden jégvirág tartja magát német elnevezéséhez, és a különböző nemzetségek fajainak
hosszú listáján találhatunk éjjel nyíló fajokat is (S. Mace), így az Aridaria nemzetségben csak néhány faj, lásd lentebb), továbbá a
Deilanthe, Dracophilus, Hereroa, Juttadinteria,
Machairophyllum, Neohenricia, Rhinephyllum
itt is csak néhány faj, Rhombophyllum,
Stomatium és Vanheerdea nemzetségekben.
Feltűnő, hogy ezek közül az éjjel nyíló virágok közül soknak többé-kevésbé színes vi-

rága van, pl. a Dracophilius montis-draconis
rózsaszín, a Hereroa, Machairophyllum és
Stomatioum fajok sárga virágúak. Tiszta fehér virágokat, pl. az Aridaria noctiflora-nál és
a Juttadinteria fajainál találunk.
A különböző fajoknak egészen különböző illatuk van: azokat a virágokat, amelyek
már délután kinyílnak és sötétedés után néhány órával becsukódnak, gyakran mézillatúnak írják le. A Neohenricia sibbettii teljesen
éjszakai virágai ananász, a N. spiculata testvérfaj virágai édesgyökér-illatúak (Smith &
al. 1998). Nagy általánosságban úgy tűnik,
hogy annál erősebb az illat, minél később
délután nyílik ki az illető faj virága. A virágnyílás gyakran már 15 órakor elkezdődik,
és a koraéjszakai órákig, vagy akár éjfélig is

1. kép Hereroa rehneltiana.
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tart. Míg a kaktuszok és a crassulák esetében
előfordulhat a különböző beporzókhoz való
alkalmazkodás, amiért ezek szisztematikusan nem értékelhetők, de úgy tűnik, hogy
a Conophytum-ok esetében ez máshogy van.
A 27 fajjal és 6 különböző szekcióval rendelkező Conophytum alnemzetségnek illatozó, éjszakai virága van (Hammer 1993). Az
éjjel nyíló virágokkal szemben támasztott
követelményekkel ellentétben, a fehér vagy
fehéres virágok mellett számos színes virág
is előfordul. Így pl. a C. calculus virágszíne az
aranysárgától a narancsvörösig változhat,
szegfű illattal, a C. stevens-jonesianum virága
narancsszínű, tortilla-, vagy kukoricaliszt illattal, a C. halenbergense lila, a C. loeschianum
rézvörös, míg a C. angelicae virágának szine
a vöröses-barnától a liláig terjedhet. Az éjjel
virágzó Conophytá-knál feltűnő az ecsetszerű virágok előfordulása, többé-kevésbé ös�szehajló sziromlevelekkel.
2. kép Neohenricia sibbettii.
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Viaszvirágok
A viaszvirág (Hoya carnosa) szinte kötelezően a gyakori szobanövényekhez sorolható.
A Hoya nemzetség az Asclepiadaceae-félékhez,
közismertebb nevükön a «krepinfélék»,
«selyemkórófélék» családjába tartozik, és
300-nál több leírt fajával Ázsia és a csendesóceáni térség trópusi és szubtrópusi részein
fordul elő. Számos fajnak, mint a H. carnosanak is vastag, húsos levele van, így joggal lehetnek vendégek a pozsgásgyűjteményekben.
A különböző fajoknál a virágok felépítése, színe és mérete igen eltérő, és
beporzásbiológiájuk részleteiről nagyon keveset tudunk. Az legalább biztos, hogy a gyakori H. carnosa éjjel nyíló, ami a nappalok és
éjszakák során ingadozó illattermelés alapján könnyen bizonyítható (Altenburger &
Matile 1988), még akkor is, ha a virágok több
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Képtábla Rudolf Marloth: The flora of South Africa (1913) című könyvében a szerző festette

lithopsok (Lithops hookeri) természetes környezetükben és egyik lehetséges állati megporzójával.
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3. kép Vanheerdea divergens.
5. kép Conophytum hookeri.
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4. kép Conophytum stevens-jonesianum.
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A varjúhájfélék, vagy Crassulaceae család
már nevével is rámutat pozsgás természetére, és elterjedése szerint a fontos pozsgás-családokhoz tartozik. Kevés kivétellel levélpozsgásokról van szó, amelyek legfőbb elterjedési területe az északi félteke. A
nagy Crassula nemzetség Dél-Afrikában is
150 fajjal képviseli a családot. A másik túlnyomóan déli féltekén elterjedt nemzetség a

Kalanchoe (Afrika, Madagaszkár). A legtöbb
Crassula virága viszonylag jelentéktelen, és
legyek, méhek, pillangók porozzák be. Néhány faj, pl. a dél-afrikai Crassula ausensis, a
mexikói Sedum ebracteatum feltűnően büdös,
és ezzel csalogatja magához a legyeket. Az
Echeveriá-k nemzetségében számos húsos,
gyakran piros csővirágú faj a kolibrik általi
beporzáshoz alkalmazkodott. Tudomásunk
szerint a családon belül az éjjeli beporzókhoz
való alkalmazkodással kapcsolatban csak
egyetlen biztos megfigyelés létezik, ez pedig
a dél-afrikai Crassula fascicularis. De az alábbiakban említendő további Crassula-fajokon
kívül, a Kalanchoe nemzetségnek kétségkívül
több olyan faja is alkalmazkodott az éjjeli rovarokhoz, amelyeknek nagy, hosszú csövű
és fehér, éjjel illatozó virága van, mint pl. K.
marmorata, K. schimperiana, ez utóbbi kettő
Kelet-Afrikában él.
A Crassula fascicularis esetében pozsgás
törpecserjéről van szó, a Western Cape vidék úgynevezett Fynbos-vegetációjából. A
virágok fehéresek vagy krémszínűek, és csövesek, az átlagos csőhosszúság 16,3 mm.
Johnson és társai 1993-ban közelebbről
megvizsgálták e növény virágzásbiológiáját,
és egy éjszakai lepke beporzásának feltételezését erősítették meg. Mind a nektárképzés, mind pedig az illattermelés sötétedés és
éjfél közé esik, és fénycsapdával különböző
éjjeli lepkéket tudtak befogni. A befogott állatokon azonban csak két fajnál lehetet virágport kimutatni. És csak ennek a kettő-

7. kép Conophytum obcordellum.

8. kép Conophytum ficiforme ’Worchester’.

napon át éjjel-nappal nyitva vannak, ugyanis az illattermelődés a koraéjszakai órákban
történik, és a reggelhez közeledve alábbhagy. A nappali órákban gyakorlatilag nem
termelődik illatanyag. Érdekes az illattermelés vezérlése, amit Altenburger és Matile
1988-ban kísérletekkel bizonyították, hogy
a fény a mérvadó, mivel a tartósan megvilágított növények 3 napon át, állandóan illatoztak, azonban csökkenő intenzitással.
Az erősen édeskés, parfümszerű illat, valamint a fehér virágszín a Hoya carnosa esetében éjjeli lepkék megporzására enged következtetni. A sűrű, édes nektár azonban ez ellen a feltevés ellen szól. Hasonlóan viselkednek más fajok, pl. a Hoya shepherdii is.
6. kép Conophytum ficiforme (CR1050),

élőhelye 7 km-re S. Umdaus-tól, Dél-Afrikai Köztársaság.
Éjjel nyíló varjúhájfélék
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9-10. kép A Stomatium pírodorum jégvirág éjszaka virágzik: 21 órakor teljesen kinyíltak

a virágok, de a következő reggelre már teljesen becsukódnak.

11. kép A Hoya shepherdii szintén éjszaka

illatozik.

nek volt megfelelő hosszúságú a szívókája
(átlagosan 16.1 ill. 16.9 mm) ahhoz, hogy a
Crassula-virág nektárját kiszívja. Napközben nem lehetett viráglátogatót megfigyelni.
A Crassula fascicularis felmutat minden éjjeli lepke-virágtünethez társítható jellemzőt
és illattermelést, pl. ritmikájában hasonló a
Hoya carnosa-nál megfigyelt viszonyokhoz.
Érdekes módon a közeli rokon fajt, a fénylő piros és szagtalan virágú C. coccinea-t egy
nappal aktív pillangó porozza be. A két faj
részben együtt fordul elő ugyanazon az élőhelyen, de a hibridek igen ritkák, annak ellenére, hogy termesztésben könnyen előállíthatók. A különböző beporzókra való tekintettel ez könnyen magyarázható, és a két faj
példázza, hogy a különböző beporzás-biológia által milyen könnyen keletkeznek korlátok a hibridek elkerülésére.

12. kép Hoya carnosa ’Variegata’.

Ananásznövények
A bromeliák, vagy ananász-növények családja nem tartozik kimondottan a pozsgáscsaládokhoz, de a család a számos vékonylevelű trópusi faj mellett, több-kevesebb pozsgás képviselőt is magába foglal földön élő
levélrózsás növényként, vagy epifitaként,
mint a Tillandsia nemzetség. Pont a pozsgás
broméliák beporzás-biológiájáról alig vannak ismereteink, de a különböző alakú virágok alapján bizonyára teljesen különböző
beporzókról van szó. A Dyckia narancsszínű
csöves virágait, és bizonyos Tillandsiá-kat lehetséges, hogy kolibrik poroznak be. Érdekes módon van azonban egy sor éjjel virágzó
faj, amelyet nektárdenevérek látogatnak. A
nem pozsgás Vriesa nemzetség számos, általában epifita fajánál figyeltek meg az Anoura
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13. kép A feltűnően büdös virágú Sedum ebracteatum.

nemzetségből származó denevéreket, valamint a Glossophaga soricina denevért. Sazima
és társai (1989) a Lonchophylla bokermanni
denevérről tudósít a földön élő xerofita bromélia-faj, az Encholirium glazovii megporzása
esetében, amely a brazíliai Minas Geraisban
honos. Mind a denevér, mind az Encholirium
elterjedése a Campo Rupestre-vegetációra
korlátozódik. Az E. glaziovii levélrózsái 60
cm-es átmérőt érnek el és csúcsi, kalászszerű, max. 1,8 m magas virágzatot hoznak. A
tömören álló, egységesen világoszöld virágok lassan, alulról felfelé haladva nyílnak,
és éjszaka enyhe, de igen kellemetlen szagot
árasztanak, mint ahogyan az a denevér-virágoknál megszokott. A nektártermelődés jelentős. Az E. glaziovii virágzásbiológiája nagyon hasonló a szintén kalászszerűen virágzó
észak-amerikai agavékhoz Érdekes az a tény,
hogy a denevér az Encholorium-okat a már korábban említett Trap Lining-mechanizmus
szerint 5-40 perces időközönként látogatja.
Az Encholorium-virágokat ezen kívül éjszaka még egy éjjeli lepke és éjszakai rovarok is
látogatják, amelyek szintén szóba jöhetnek
megporzóként. Napközben két kolibri-faj

14. kép Crassula ausensis ’Littlewoodii’,
szintén kellemetlen illatú.
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virágú, sűrű hosszú virágzatú Encolirium-faj
is denevérbeporzású. Az enyhe, éjszaka kellemetlen szagú, nektárban gazdag zöldes virág
alapján vélhetően a Bolíviában és Észak-Argentínában honos Puya mirabilis-t is denevérek porozzák be.
„Denevérek” Afrikában
és a majomkenyérfa

15. kép A Crassula fascicurlaris egy kis Dél- Természetesen nem csak az új világban van-

Afrikából származó cserje, hosszúcsövű, nak denevérek is, hanem az ó világban is, csak
úgy tűnik, hogy egy kivétellel nincs közük a
éjjel nyíló és illatozó virágokkal.
denevérekhez. A kivétel a «majomkenyérfa»,
volt megfigyelhető, de úgy tűnik, hogy ezek az Adansonia digitata, amelynek virágait renem kerültek kapcsolatba a porzólevelekkel pülőkutyák porozzák be (Dobat & Peikertés a bibékkel. A broméliák esetében nincse- Holle 1985). Az Adansonia (Bombacaceae)
nek más közvetlen megfigyelések, de feltéte- nemzetség 8 fajt foglal magába, egyet-egyet
lezhető, hogy egy sor más, hasonlóan zöldes Afrikában és Ausztráliában, valamint hatot
16. kép Kalanchoe marmorata.
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Madagaszkáron. Jellemző a puha víztároló fából lévő alaktalanul megduzzadt törzs.
Hogy ezek a lombhullató fák pozsgások-e
vagy nem, az értelmezés kérdése. Mindenesetre félszáraz vidékeken gyakran fordulnak
elő más pozsgásokkal, és fontos vendégjogot
élveznek a pozsgás-gyűjteményekben is. A
Bombacaceae-félék családjában gyakorinak
tűnik a denevér-beporzás, míg az Adansonia
digitata esetében pontosabb megfigyelések
is vannak. A nagy egyedülálló virágok, akár
13 cm átmérővel és 20 cm hosszúsággal, akár
90 cm hosszú virágszáron lógnak le a fák koronájáról, tehát könnyen hozzáférhetőek a
szabadon röpködő beporzók számára. A fehér virágok csak naplemente után nyílnak
ki 15-20 perc alatt. Illata először mustárolajhoz hasonló, majd dögszagú, és odacsalogatja a repülőkutyákat, mint beporzókat,
amelyek karmai jelentős nyomokat hagynak
a sziromleveleken. Mint ahogyan más denevér-virágoknak, a majomkenyérfa virágainak
is számos porzólevele van. Ezek csővé egyesülnek, amelyen keresztül a beporzó a nyelvével juthat a nektárhoz. A madagaszkári
Adansonia-fajokat is denevérek porozzák be.
Az Adansonia rubrostipa és az Adansonia zu
esetében még éjjeli pillangók is megfigyelhetők voltak, mégpedig ugyanazok a fajok, amelyek a hosszúnyakú Angraecum-fajokat is látogatták (Wasserthal 1997. szerint idézve).
Dr. Urs Eggli
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17. kép A lazább virágzatú Encholirium
luxor a brazíliai Bahia és Minas Gerais államok száraz vidékein honos. A zöldes virágok alapján e növény esetében is denevér
beporzás vélhető.

Fordítás: Kissné Balogh Judit
Wort Art Fordítóiroda,
4028 Debrecen, Kétmalom u. 12.
19. kép Puya mirabilis.
18. kép A Puya mirabilis nagy, tölcséres, sápadt-zöld virágait feltehetően denevérek
porozzák be.
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Szabó Imre

Egy új kultivár: az Astrophytum myriostigma cv. Szabó Imre
Zusammenfassung: Der Autor stellt ein selbstgeschafftes Astrophytum cv vor, dessen wichtigste Eigenheit die 10-16 cm riesige Blume ist.
Abstract: The author introduces his own Astrophytum cultivar. Its main characteristic is the huge, 10-16 cm diameter flower.

A NÖVÉNY TESTE: gömb alakú, öreg korában oszloposodik, átmérője 18 cm-t is elérheti, egész felületén egyenletes szóródással apró, fehér pettyek, pihecsomók találhatók. A pettyek száma kevesebb, mint az
Astrophytum myriostigmá-é, ezért a növény
zöldes színűnek tűnik. A növény teste vízszintesen hullámos.
BORDÁJA: éles, rendszerint 5 db, de előfordulhat 6-7-8 is. A bordák jellegzetes spirális
lefutásúak.
AREOLÁJA: 3-4 mm átmérőjűek, fehéres
színűek, amiből néhol 3-4mm hosszú, vékony, görbe tövis tör elő. Ez a tövisképződés
öregebb korában nagyon legyengül, vagy teljesen elmarad.
VIRÁGJA: selyemfényű sárga, kinyílva
100-160 (!) mm. A külső lepellevelek hegye
barna, befelé haladva rózsaszínűek, a bimbó
színe ezért látszik rózsaszínűnek. A porzó és
a bibeszál sárga. A bibe 5-7ágú.
TERMÉSE: zöld színű, éretten az oldalán felreped, benne 50-150 mag található.
MAGJA: sötétbarna vagy fekete, az
Astrophytum ornatum-éhoz hasonló, jó
csiraképességű. A kis magoncok egyöntetűek és életképesek, megfelelő körülmények
között már 3-4 éves korukban virágzóképesek. A 4-5 éves növény akár 100 mm átmérőjű virágot is képes hozni.
Szöveg és kép: Szabó Imre, Mezőhegyes

1. kép Astrophytum myriostigma cv. Szabó

Imre virágméretét jól mutatja az odahelyezett gyufaszál.

2. kép A virág felülnézetben.

4. kép A növénytest magasságánál jóval na-

gyobb a virág átmérője.

3. kép A növény a jellemzően spirálisan lefutó bordákkal.

Debreceni
Pozsgástár 2008/1.
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Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle: KuaS 2007/4.,5.,6.
2007/04.

Az áprilisi szám címlapja egy élőhelyén
lencsevégre kapott virágzó Echinocereus
dasyacanthus példányt ábrázol.
 A Bemutatjuk rovatban W. van Heek és W.
Strecker az Arrojadoa nemzetséget veszi górcső alá. Írásukban a jelenleg elfogadott fajok
rövid ismertetése található egy-egy jellemző, a virágzó példányt ábrázoló fénykép kíséretében.
 E. Bachthaler a pompás virágú
Rhipsalidopsis x graeseri hibridek legújabb
változatait tárja az olvasó elé munkájában.
 S. Fuchs humoros írásából az derül ki, hogy
hogyan került kapcsolatba Koreából származó, kis, zárt üvegedénybe tett és kulcstartóként árusított kaktuszokkal, amelyeket a
Nürnbergi Vámhivatal foglalt le.
 A kivehető belső kemény táblákon bemutatott növények ezúttal: Mammillaria
aureispina és Weingartia hediniana.
 A. és H. Jainta a lithopsok dél-afrikai és
namíbiai élőhelyére régóta tervezett utazásaikról tudósít. Gyönyörű élőhelyi fotókkal
gazdagon illusztrált munkájukból kiderül,

hogy mennyire nehéz ezeket a növényeket
eredeti élőhelyükön segítők, és méterpontosságú GPS adatok nélkül megtalálni.
 T. Lederer büszkén mutatja be saját vetésű
és nevelésű Copiapoa cinerea példányát, amely
harminc év után először hozott virágot.
 A Neumann arról számol be írásában, hogy
ismerősétől kapott Cephalocereus senilis virágporral Eriocactus leninghausiit beporozva
és a termésből beérő magokat elvetve mindössze egy darab életképes magoncot volt képes megtartani, amely oltva, különös, aranysárgás, sűrű rövid hajlított tövisű és rózsaszínes(!) virágú növénnyé nevelkedett, amelyet ő Eriocactus leninghausii x Cephalocereus
senilis hibridnek tart.
 Az alábbi pozsgásokat ajánlja a gyűjtők figyelmébe D. Herbel szép fotók és tömör ismertetés mellett: Mammillaria melanocentra,
Pachypodium
namaquanum,
Notocactus
erinaceus, Selenicereus chontalensis, Kalanchoe
rhombopilosa és Mammillaria gracilis.
2007/05.
A címlapon egy virágzó Neoporteria
gerocephala (Eriosyce senilis subsp. senilis)
példányban gyönyörködhet az olvasó. •
„Echinocereusok – észak-mexikói és baja
californiai benyomások” a címe M. és A. Ohr
utibeszámolójának, amelyben a címbeli területeken, elsősorban Echinocereus élőhelyeken tett útjukról írnak. Munkájukat gyönyörű, élőhelyi fotók teszik teljessé.
 A Bemutatjuk rovatban I. Albers és D.
Metzing egy nem igazán látványos, ám annál
különlegesebb virágú pozsgás, az Apteranthes
burchardii subsp. burhardii (Apocynaceae) ismertetésére vállalkoztak. • A kivehető belső,
kemény oldalak pozsgásai ebben a számban:
Sulcorebutia frankiana és Gasteria glomerata.
 P. Lechner és A. Draxler munkájában
a bolíviai fennsíktól keletre előforduló
Sulcorebutia élőhelyeket tárja az olvasó elé,
bemutatva egyazon faj változékonyságát
az adott élőhely klimatikus viszonyainak a
függvényében.

 M. Bischofberger tollából a varjúhájfélék
(Crassulaceae) néhány képviselőjét ismerheti meg az olvasó. Írását virágzó Echeveria és
Pachyphytum nemzetségbeli példányok fotói
színesítik.
 Felfedezésének 13. évfordulója alkalmából a Turbinicarpus alonsoi történetét, előfordulási helyeit, morfológiáját, tartásának és
szaporításának mikéntjét foglalja össze G.
Werz.
 D. Herbel a májusi számban a következő
pozsgásokat ajánlja egy-egy rövid ismertetés
és szép fotók kíséretében a gyűjtők figyelmébe: Echinopsis formosa, Crassula nemorosa és
Mammillaria petterssonii.
2007/06.
Egy dúsan virágzó Echinopsis sp. közelképét
csodálhatja meg az olvasó, ha kezébe veszi a
júniusi számot.
 A. Hofacker munkája az Adenium nemzetség és újabb hibridjeinek a bemutatására
vállalkozik. A pompás virágfotók és az elsősorban Thaiföldön termesztett új hibridek
virággazdagsága biztosan sokakat inspirál a
nemzetséggel való közelebbi ismeretségre.
 J. Lüthy és R. Dicht írása a Digitostigma
caput-medusae Nuevo Leontól északra elterülő, eddig leírt egyetlen előfordulási he-

lyén tett utazásáról tudósít. A faj, 2001-ben
botanikai szenzációként ható felfedezése
óta áll szokatlan megjelenésével az érdeklődés homlokterében, rokonságot mutatva az
Astrophytumokkal, az Ariocarpus agavoidessel
és a Leuchtenbergia principissel is.
 A kivehető kartonált táblákon a Ferocactus
gracilis és a Weingartia longigibba leírásának,
taxonómiájának és tartásának összefoglalását találja az olvasó. • „Több mint 25-féle
virágszín” a mottója E. Meier munkájának,
amelyben az un. húsvéti kaktuszokról, azokról a régi és modern hibridekről ír, amelyek
eredetileg a Rhipsalidopsis gaertneri és R.
rosea fajokból vezethetők le.
 B. Gerstenberg rövid írásában arról tudósít, hogy az 1991-ben vásárolt, és akkor nyolcéves Agave potatorum példánya 2005-ben virágot hozott és még az anyanövény elpusztulása előtt sarjak is fejlődtek a virágszáron.
 Megfontolandó tanácsokkal szolgál R.
Schied az üvegház építésről.
 D. Herbel kedvelt rovatának gyűjtésre ajánlott pozsgásai ezúttal: Echinocereus
ferreirianus, Euphorbia trigona, Echinopsis
chiloensis, Mammillaria moelleriana, Echeveria
minima, Weingartia neocumingii.
Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Dr. Nemes Lajos: Fegyverneki Frommer István szakirodalmi
munkássága az 1933-1936. években.

A CSODÁLATOS KUTYATEJFŰ: Az Euphorbiáról. (1935.)

Zusammenfassung: Wir können einen Artikel über Euphorbia- Arten von Fegyverneki Frommer István lesen, den er in den dreißiger
Jahren geschrieben hat und der auch im Radio abgespielt wurde.
Abstract: We can read the article wrote by István Fegyverneki Frommer in the 1930’s and was in the then radio. Its subject was the
Euphorbias.

A szukkulens Euphorbia eszményi szobanövény és nagy kár, hogy ennek ellenére még
mindig nem foglalta el gyűjteményeinkben azt
a helyet, amely érdekessége, változatossága és
nem utolsó sorban hallatlan igénytelensége
miatt joggal megilletné. Ennek egyszerűen az
az oka, hogy még nem ismerték meg eléggé.
Aki megismeri, meg is szereti. Külföldön mindenütt már számtalan Euphorbia -gyűjtő van,
aki főképpen vagy kizáróan ezt a növénycsaládot tartja. Talán nem lesz érdektelen, ha néhány szóval ismertetjük ezeket a szukkulens
Euphorbiákat.

Azt hiszem, mindenki jól ismeri a közönséges kutyatejfüvet, ezt a hegyeinkben és
magasabb fekvésű rétjeinken több fajtában
tenyésző, sárga virágú vadnövényt, amelytől
gyermekkorában óva intették tejszerű mérges nedve miatt, és amelyben, azóta sokszor
gyönyörködött, ha közelről szemügyre vette
a rendkívül kecses és finom virágzatot, amely
élesen elüt minden más virágzat rendszerétől, és különleges felépítése mindig magára
vonja a figyelmet.
Annál kevesebben tudják, hogy azok az
érdekes, csodálatos, hol bizarr, hol meglepően
szép, kaktuszokhoz hasonló növények, amelyeket mint Euphorbiákat ismerünk meg, és amelyek a szukkulenta gyűjtemény legérdekesebb
részéhez tartoznak, bár földrajzilag távoli, de
egyébként szoros rokonai a mi szerény hazai
vadvirágunknak. Csak míg nálunk, a mérsékelt
égövben, a kutyatejfű leveles, egynyári növény,
addig a trópusok alatt, őserdők vadonában, kőgörgeteges sivatagokban furcsa, újszerű alakot
ölt, amely lehetővé teszi, hogy vízben rendkívül
szegény tájakon, az örökké perzselő napsütésben, forró, sívó homokban is tengesse életét.
Az Euphorbiák családjának mintegy 1000
tagja van, vagyis ezer fajtából áll, melyek
mind az öt földrészen elszórva élnek. A minket érdeklő pozsgás fajták hazája Dél-Afrika,
Madagaszkár, Arábia, Marokkó, a Kanári szigetek, Kelet-India és kis részben Amerika.
A növények tengernyi birodalmában alig
van még egy család, amely az alkalmazkodóképességének azt a hallatlan fokát mutatná és - éppen a sokféle körülményekhez
való alkalmazkodása révén - a megjelenési
formáknak olyan kimeríthetetlen gazdagságát termelte volna ki, mint a szukkulens
Euphorbiák. Aszerint, hogy mennyire gazdag,
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illetve mennyire szegény vízben az a vidék,
ahova valamely fajta valamikor, a régi őskorban elvetődött, aszerint vált az illető fajta
az évezredek folyamán többé vagy kevésbé
pozsgássá, vagyis aszerint volt kénytelen elsajátítani azokat a tulajdonságokat, amelyek
a mostoha életviszonyokkal szemben megvédik. Így könnyen érthetővé válik, miért kell a
nálunk még puha, leveles növénynek az afrikai sivatagban, a forró évszakban eldobnia a
leveleit, vagy ezekről egyszer s mindenkorra
lemondania; miért kell tömör oszloppá válnia vagy apró gömbbé zsugorodnia; miért
kell a mi szelíd bokrunknak a trópusokban
hosszú, hegyes tüskékkel felfegyverkeznie;
és, hogy életmódja és tulajdonságai is an�nyira eltérnek mindattól, amit a mi kutyatejfüvünknél látunk, hogy a megszokott hazai
vadvirág helyett különös, titokzatos, idegenszerűségükben olykor megdöbbentő alakok
állnak előttünk: hol egykedvű, fanyar humorú ötletességgel, hol sötét ragyogású buja
pompában.
Teljes lehetetlenség e néhány szó keretében valamennyi előforduló alakot felsorolni.
Csak a főbb csoportokat említhetjük meg,
amelyek minden lehető átmenettel a legmerészebb képzeletet is megszégyenítő gazdagságban ontják a mindig új és új formákat. Ha
figyelmen kívül hagyjuk a rendkívül buján
növő, éppen ezért szobai ápolásra alkalmatlan és kevésbé szép fajtákat, amelyek hazájukban helyenként sok négyzetmérföldnyi
területet népesítenek be, akkor a következő
formacsoportokat különböztethetjük meg.
Az első csoportba a lombos fajták tartoznak,
amelyek hol apró fácskák, hol hosszú, vékony ágakat eregetnek, hol lapos, szalagszerű hajtások sűrűn összegabalyodott tömegét
alkotják, hol törpe bokrok, hol össze-visszakúszó, tüskés cserjék. A második csoport: az
oszlopkaktuszokhoz hasonló formák, amelyek ezekhez annál is inkább hasonlítanak,
mert bordáik élén ugyancsak hosszú, hegyes
- néha gyönyörű hófehér - tüskéket viselnek.
Ezek a szárnyas, szaggatott bordájú, pompásan márványozott, lendületes oszlopok hol
egyesével meredeznek az ég felé, hol 10-12
méter magas, többágú gyertyatartóra emlékeztető alakokban, hol áthatolhatatlan
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sűrűségeket alkotva. A harmadik csoportot,
az ún. halmozottak alkotják: tojásdad vagy
buzogány-alakú képződmények egymáson,
egymásból kinőve, tömör tömegekben. A
negyedik csoportban medúza-fejeket látunk: mint a polip karjai, úgy tekerőznek a
központot alkotó húsos agyból a kígyószerű
képződmények, melyek hosszan elnyúlnak a
földön, de végeik felemelkednek, mint megannyi kis kígyó feje. Végül a legszebbek és
egyben a legértékesebbek az ötödik csoport
gyönyörű gömbformái, amelyeknek három
legismertebb fajtája a dinnyealakú Euphorbia
meloformis, a fenyőtoboz-szerű, tapsifüles
Euphorbia bupleurifolia és a leghíresebb, a
Kohinoor gyémánt az Euphorbiák között: a
skót szövettel bevont futball-labdához hasonló Euphorbia obesa.
A külsejükben egymástól ennyire elütő
összes fajtákat két egyetemes, átfogó rokoni
vonás kapcsolja össze egyetlen, nagy, családdá: az egyik a virágzat, a virág, a termés és a
mag szerkezetének csodálatos megegyezése,
a másik a tejszerű, mérges nedv, mely valamennyi fajtánál közös.
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3. kép Népszerű szobanövény az Euphorbia

4. kép Euphorbia suzanne

A virág szerkezetének ilyen teljes megegyezése annál bámulatosabb, mert hiszen a
legkülönbözőbb életfeltételek között termő
virágokról van szó. Ez a hasonlatosság azonban meggyőző és nem tűr ellentmondást. Ha
valamely értékes dél-afrikai Euphorbia és a mi
kutyatejfüvünk virágok nélkül találkoznának,
eszük ágába sem jutna, hogy rokonok. De ha
egyszerre kinyílnának a virágjaik, ámulva
ismernének rá a közeli rokonságra és az előkelő dél-afrikai kutyatejfű kénytelen volna
az egyszerű európait, mint szegény rokonát
elismerni.
A tejszerű mérges nedv, amely azonnal kibuggyan, mihelyt a növény megsérül, egyéb
rendeltetése mellett a növény védekezése
szempontjából kétféle célja van: egyfelől
gyorsan és jól betapasztja a megsérült növény
részeit, másfelől pedig, mérges voltánál fogva, távoltartja tőle az állatokat, melyek ösztönszerűen kerülik még ott is, ahol jóformán
semmi más legelnivalót nem találnak. Az ember azonban az Euphorbia tejét is sokféleképpen hasznosítja. Octavianus római császár

idejében uralkodott Nubidiában II. Juba király, akinek udvari orvosa Euphorbius volt. A
hagyomány szerint ők használták először egy
bizonyos kutyatejfű nedvét, mint gyógyszert,
úgy, hogy későbben az egész növénycsaládot
erről az orvosról nevezték el, a királyról pedig, az Euphorbia regis-jubae nevű fajtát. Az
Euphorbium nevű gyógyszer fontos kiviteli
cikke volt a numidiai Mogador városának,
amelyről ugyancsak elneveztek egy fajtát.
Az Euphorbia tejét és gyökereit, mint gyógyszert, különböző vidékeken a legkülönbözőbb
bántalmak ellen használták: mint hólyaghúzó
szert, mint igen heves hatású hashajtót, mint
maró folyadékot szemölcsök ellen és belsőleg
a bujakór gyógyítására. Jáva szigetén hánytatószerként használják, Indiában borssal
keverve kígyómarás és reumatikus fájdalmak
ellen. De használják ipari célokra is: így pl. a
megsűrűsödött, megkeményedett tejjel Indiában késpengéket ragasztanak, a Kaukázusban festőanyagnak használják, a kecskepásztorok pedig, ugyancsak ezzel tapasztják be az
anyaállat emlőit, ha a tejet el akarják vonni a
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5. kép Euphorbia meloformis

gödölyéktől. Az afrikai vad törzsek félelmetes hatású nyílmérget készítenek belőle,
melynek nincsen ellenszere: a legerősebb és
leghatalmasabb állatokra vadásznak vele.
A Földközi tenger partvidékén halfogásra
használják, és pedig úgy, hogy az Euphorbiaágakból nyalábokat kötnek, ezeket bedobják
a vízbe, és az ágakból kiverik a tejet. A kiömlő
méregtől a halak elkábulnak, vagy megdöglenek. Ezzel szemben egyes Afrika-kutató
botanikusok értesítései szerint bizonyos
Euphorbia-fajták törzse, olyan részein, ahol
már nincsen tej, ehető, sőt állítólag igen ízletes üdítő eledelt szolgáltat.
Ezzel azonban senkit sem akarunk rávenni
arra, hogy euphorbia rostokkal táplálkozzék,
de még kevésbé elriasztani az Euphorbiáktól.
Ezek az adatok természetesen elsősorban a
vadonban nőtt Euphorbiára vonatkoznak,
amelynek nedvét a forró trópusi nap érlelte.
A mi ablakpárkányainkon nevelt kis magoncaink persze távolról sem ilyen veszedelmesek. Minden esetre, annak, aki Euphorbiákkal
foglalatoskodik, óvatosan kell eljárnia és vi-

gyáznia kell arra, hogy a tej ne juthasson se a
szemébe, se nyitott sebbe.
Az Euphorbiák tenyésztése kétféleképpen történhet: magról és dugványról. Az
ágas-bogas fajtákról többnyire igen sok dugványt vághatunk, de az egyetlen igazi nehézség, amit az Euphorbiák a tenyésztőnek
okoznak, éppen ezen a ponton jelentkezik:
a dugványok ugyanis roppant lassan gyökeresednek meg. Míg általában a kaktuszok és
a többi pozsgás növények néhány nap vagy
néhány hét alatt eresztenek gyökeret, addig
az Euphorbiák gyakran rendkívül hosszú ideig, hónapokig, esetleg egy évig vagy ennél is
tovább hevernek, amíg erre rászánják magukat. Különösen nehezen gyökereznek meg a
túlságosan öreg és túlságosan fiatal hajtások:
a dugványokat tehát ebből a szempontból is
jól meg kell válogatnunk. A dugványok vágásánál vigyáznunk kell, hogy a levágott rész ne
veszítsen túlságosan sok tejet.
Az Euphorbiák szaporításánál sokkal nagyobb szerep jut a magról való nevelésnek.
A magvetés ugyanúgy történik, mint a többi
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pozsgásoknál. A magvak rendszerint igen rövid idő, 1-2 nap alatt kelnek, sőt e sorok írója
megérte egyszer azt a gyorsasági rekordot,
hogy egy Euphorbia-szem, villanyfűtéses keltető szekrényben 6 óra alatt csírázott ki. Mivel
azonban az Euphorbia magoncok jóval gyorsabban fejlődnek, mint pl. a kaktuszoké, nem
szabad őket túlságosan melegen tartanunk,
mert különben elnyúlnak és elpusztulnak,
hanem már korán hozzá kell szoktatnunk
őket a friss levegőhöz. Abból a körülményből,
hogy az Euphorbia nehezen gyökerezik meg,
következik egyébként az is, hogy nem tűri jól
az átültetést: ezért olyan ritkán tűzdeljük át,
amilyen ritkán csak lehet és ültessük úgy és
olyan edénybe, hogy minél tovább ne kelljen
megbolygatni.
Itt meg kell említeni, hogy ma még, sajnos, aránylag kevés fajta magját hozzák be
Európába, úgy hogy a magvak ára húsz-szorosa, ötvenszerese, néha százszorosa a kaktusz
magvak átlagos árának. A legszebb és legkülönlegesebb Euphorbiák ugyanis a vadonban
is csak aránylag ritkán fordulnak elő, éspedig
főképpen olyan helyeken, amelyek csak je6. kép Euphorbia caput- medusae
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lentékeny pénzáldozat és óriási fáradtságok
árán közelíthetők meg. Mármost, ha az erre a
célra kiküldött expedíció fel is kutatja ezeket
az amúgy is nehezen megtalálható növényeket, bizony könnyen megeshetik, hogy nem
találja el a magvak beérésének pontos idejét,
és szerencsétlenségére olyankor ér a lelőhelyre, amikor a magvak még nem értek be vagy
amikor már nincsenek a magtokban. Az expedíció ilyenkor kénytelen üres kézzel hazatérni
és bizonyára esztendők telnek el, míg valaki
újra nekivág ennek az útnak. Az a veszély pedig, hogy az expedíció a magvak beérését lekési, nagyon is nagy az Euphorbiáknál, mert
az Euphorbia termés különös sajátsága, hogy
ha a magvak beértek, a termés szétpattan és
kilövelli magából a magvakat.
A magoncokon igen jól láthatók az erősen kifejlett sziklevelek fülecskéi, melyek
között a magonc tulajdonképpeni teste hamarosan kibújik. Meg kell még említenünk,
hogy az Euphorbia canariensisnél, amely felnőtt korában ugyanolyan húsos zöld, mint
a többi fajták, a magoncok furcsán ráncosak
és bronzszínűek, ami azonban, akik először
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7. kép Euphorbia obesa f. cristata

látnak ilyen magoncot, azt a látszatot kelti,
mintha pusztulófélben volnának.
Az Euphorbiák ápolása rendkívül egyszerű. Mivel a legtöbb kultivált fajta Afrika legszárazabb vidékeiről származik, nemcsak tűrik, hanem egyenesen szeretik a központi fűtéses lakás száraz levegőjét. Hogy ez mekkora
előny a szobakertész számára, az nem szorul
bővebb magyarázatra. Nyáron sok nap, sok
víz és sok friss levegő kell nekik, télen hűvös,
száraz és világos hely. Nyáron a gyorsabban
növő lombos fajták igen jól érzik magukat
a szabadban, teljes napon, a legpozsgásabb
fajták, melyeknek természetesen mindig
kevesebb víz kell, megfelelő védelemre szorulnak eső és főképpen álló nedvesség ellen.
Télen persze erősen csökkentjük a vízadagokat, de különösen a gömb Euphorbiák igen
kényesek ilyenkor: nem túlságosan száraz
szobában novembertől március elejéig még
csak látniuk sem szabad vizet, - igen száraz,
erősen fűtött szobában is csak néha-napján
egy-egy cseppet. Az Euphorbiák földje homokos, jó vízáteresztő, de egyben tápdús legyen,
különösen a gyorsan fejlődő lombos fajtáké.

Betegségek és élősdiek ritkán támadják meg
az Euphorbiákat. További magyarázatra jóformán nem is szorul az ápolásuk, mert csaknem kivétel nélkül rendkívül igénytelen jószágok, akiknek semmiféle különleges bánásmód nem kell, és akik gyönyörűen fejlődnek,
ha csak valamennyire megfelelő körülmények
között tartjuk őket.
A virágok vizsgálatánál rendkívül érdekes dolgokat tapasztalhatunk. Bár maguk a
virágok a legtöbb fajtánál talán kicsinyek és
igénytelenek, a virágzat felépítése roppantul
finom és érdekes szerkezetű és valami olyan
könnyed kecsesség árad belőle, hogy első látása is megkapó. Van azonban egy jól ismert,
és kedvelt fajta, az, amelynek tüskés ágaiból a
hagyomány szerint Krisztus töviskoszorúját
fonták, az Euphorbia splendens, amely csaknem egész évben, de különösen tavasszal és
nyáron, hosszú heteken keresztül gyönyörű,
nagy, skarlátvörös virágokkal virít. Egyedülálló jelenség az, amit több Euphorbia-fajtánál
tapasztaltunk, hogy ti. a virágszárak és a
tüskék egyetlen szervben vannak egyesítve,
ami úgy értendő, hogy az elfásodott virág
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szárból a virágok elhervadása után hosszú,
hegyes tüske lesz. Tudnunk kell továbbá azt
is, hogy néhány Euphorbia fajta kétlaki, ami
annyit jelent, hogy a nőnemű ivarszerv, vagyis a bibe és a hímnemű ivarszerv, vagyis a
porzók, mindig külön-külön egyedeken vannak elhelyezve. Ezeknek a fajtáknak a megtermékenyítéshez tehát mindig egy nőstény
és egy hím növényre van szükség. Ilyen kétlaki fajta, pl. a már említett Euphorbia obesa.
Mivel ez a növény a vadonban is csak aránylag ritkán fordul elő, könnyen elképzelhető,
hogy kétlaki volta mennyire megnehezíti a
szaporodását, illetve mennyire veszélyezteti
a fennmaradását. Itthoni kultúrában, ahol ez
a növény persze még százszorta ritkább, egészen különleges nehézségekkel jár a megtermékenyítése. Mivel ugyanannak a tenyésztőnek ritkán van két különböző nemű példánya,
és ha van is, ezek aligha virítanak egyszerre,
az obesa tulajdonosok, akik többnyire ismerik egymást, már jó előre megbeszélik, hogy
növényeiket, ha majd virítanak, elviszik egymáshoz megtermékenyíttetni és - amint az,
pl. kutyatulajdonosok között szokás a köly-
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kökre vonatkozóan - megállapodnak abban,
hogy az eképpen nyerendő magvakon hogyan
osztoznak meg.
A már többször ajánlott különleges gyűjtés számára igen alkalmasak az Euphorbiák,
mert ápolási igényeik az egyes fajtáknál olyan
kevéssé eltérőek, hogy szinte kínálkoznak
az együttes nevelésre. Aki túlnőtt a mindent-gyűjtésen, a tervszerűtlen halmozáson,
az próbálkozzék meg egyszer különleges
Euphorbia-gyűjteménnyel, melyet minden
akadály ellenére is évről-évre új fajtákkal gazdagít. Míg a kaktuszoknál a különleges gyűjtemény felépítésének nehézsége főképpen
az, hogy a gyűjtőnek többnyire sem helye,
sem pénze nincsen, hogy a sok-sok hozzáférhető fajtát mind megszerezze és elhelyezze
gyűjteményében, addig az Euphorbia-gyűjtő
azzal a nehézséggel találja magát szemben,
hogy kutatnia kell új fajták, illetve beszerzési források után. Ez az állandó izgalmas
vadászat egyik legszebb része az Euphorbiagyűjtésnek. Akinek azonban már sikerült egy
kis gyűjteményt összeállítania, az napról-napra és évről-évre jobban megszereti ezeket a

10. kép A Curtis’s Botanical

Magazine 7971. sz. képtáblája:
Euphorbia viperina ábrázolás
1904-ből.

Debreceni Pozsgástár 2008/2.

Debreceni Pozsgástár 2008/2.

11. kép Afrikai tájkép:Euphorbia canariensis és Euphorbia regis-jubae.

különös, csodálatos teremtéseket, akik nem
követelőznek, nem okoznak gondot gazdájuknak, hanem tavasztól őszig lelkiismeretesen nőnek, szorgalmasan virítanak és az
Euphorbia-gyűjtő megértő ápolását sok-sok
kedves meglepetéssel hálálják meg.
Fegyverneki Frommer István
Képek:
1. kép: Kiss László
2. kép: Tóth Norbert
3. kép: Krakkó László
4.,5.,6.,7. kép: Gonda István
8., 9. kép: Kissné Balogh Judit
10. kép: Magánarchívum
11. kép: Schroeder Nóra (Németország)
12. kép: Ficzere Miklós
12. kép Euphorbia resinifera
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Filatélia: EUPHORBIÁK I.

2.
1.

3.

4.

6.

5.

4.

8.

7.

10.

9.

11.

1. Euphorbia fortissima, Zimbabwe • 2. Euphorbia ingens, Venda • 3. Euphorbia milii, Bissau
Guinea • 4. Euphorbia pulvinata, Lesotó • 5. Euphorbia grandicornis, Palesztina (a blokk 3.
bélyege) 6. Euphorbia wildii, Zimbabwe • 7. Euphorbia virosa, Monaco • 8. Euphorbia sp.,
Eritrea 9. Euphorbia milii, Monaco • 10. Euphorbia turbiniformis, Málta • 11. Euphorbia
symmetrica, Dél-Afrikai Köztársaság
1-8.: Gyűjtemény: Gonda István, 9-11.: Gyűjtemény: Anonymus
Összeállította: Ficzere Miklós
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Prága 2007.

Számomra Csehország mindig vonzó
hely volt. Ez az érzés több forrásból táplálkozott. Hrabal és Hasek irásai, a cseh sör, a
Becherovka, és nem utolsósorban a magas
színvonalon művelt kaktuszgyűjtés és termesztés. Ez év júniusában lehetőség nyílt
egy rövid kirándulásra. Szunyogh Menyhért
barátommal sikerült egy elég tartalmas útitervet összeállítani. A fő célpont a 85 éves
prágai klub kiállítása volt. Ezen kívül, még
két gyűjtemény meglátogatása szerepelt a
tervben. Az egyik volt Karel Rys UnhostNouzov-ban. A másik, pedig Pavel Pavlicek
Chrudim-ban. Junius 11.-én indultunk hajnalban és úgy terveztük, hogy dél körül odaérünk Rys úrhoz. Az ördög nem alszik, ezért
Győr előtt egy baleset miatt két óra kényszerpihenőnk volt. A határokon már semmi

gond nem akadt. Szerencsére, volt GPS-ünk
és térképolvasással nem kellett bajlódni, Azt
meg, hogy a GPS állandóan azt hajtogatta,
hogy „túl gyorsan mész!” hamar megszoktuk. Rys úrhoz két óra felé érkeztünk, de így
is maradt időnk körülnézni.
Több üvegház is állt a kertjében. Összességében 350 négyzetméter. Úgy látszik Ő is,
amikor tele lett a növényháza, épített mindig hozzá. Kisebb nyelvi nehézségek akadtak, azonban úgy látszik, hogy én éppen azt
az ötven angol szót tudtam, amire szükségünk volt. Természetesen mindenféle nyelvtani cifraság mellőzésével használtam a szavakat. Borzalmas lehetett annak, aki tud is
angolul. Még be sem léptünk a növényházba
máris kattanva állt meg a szemünk. Az egyik
nyitott ablaknál több virágzó Digitostigma

1. kép Digitostigma (Astrophytum) caput-medusae.
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(Astrophytum) caput-medusae-t pillantottunk állt meg. Keresni sem kellett. Egy átszállásmeg. Ezután egymást követték a szebbnél sal eljutottunk a Karlovó Námesti állomásig.
Innen kb. 500 méteres séta volt a Botanikus
szebb növények.
Olyan mennyiségű Ariocarpus idős és fiatal Kert. Az üvegházak közvetlenül a kerítés
egyede töltötte ki az egyik növényházat, amit mellett álltak, így azonnal láttuk, hova kell
eddig képzelni is nehezen tudtunk. Más rit- menni. Rögtön az előtérben volt a pénztár,
ka és különleges kaktusz is százával volt lát- és itt árultak bőséges választékban szakirodalmat is. Egyből
ható. Szorgalma
lecsaptunk
két
san működtettük
könyvre, Menyus
a fényképezőgépeegy Mammillaria
ket. Feltűnő volt,
monografiát, én
hogy bármekkomeg egy szukku
rák is voltak az
lensekkel foglalAriocarpus-ok, a
kozó könyvet vánagy többségük
sároltam. A kiálmégis csak kb. 8
lítást egy trópusi
cm mély ládába
dzsungelen át lelett ültetve. A kihetett megközecserepezett eladólíteni, ahol az épnövények két kis
pen virágzó Cycas
üvegházat töltötcircinalis
óriási
tek meg. Alapos
példányai
uralböngészés
után
kodtak. Belépve a
sok régóta vágyott 2. kép Karel Rys és Ariocarpus gyűjteménye.
kiállítás üvegházánövényt sikerült
ba először egy kaktuszokból kirakott 85-ös
vásárolnunk.
A látogatásunk végén Rys úr elmagyaráz- szám jelezte a prágai klub életkorát. Körben
ta, hogy hol találjuk meg a hotelt, ahol szál- az üvegfalak mentén és középen nád térelválást foglalt nekünk. Mint kiderült eljöttünk lasztókkal kialakított boxokban lettek a kiálmellette a település szélén. Még kértünk lítók növényei elhelyezve. Ötletes megoldás
némi információt a prágai tömegközlekedés- volt hogy a kiállított növények sorszámot
ről. Másnap ugyanis autóbusszal és metróval kaptak, és mögöttük, egy felfüggesztett tábkívántunk eljutni a kiállítás helyszínére. Az lán a szám mellett ott állt a név jól olvashaútikönyv szerint a belvárosban nehéz par- tóan kinyomtatva. A nagyobb növények csekolót találni. Később kiderült, hogy enyhén repére pedig, ráragasztották a kinyomtatott
fogalmazott. A hotel tulajdonosa javasolta, nevet. Sokféle Euphorbia és caudexes növény
hogy a néhány kilométerre levő Unhost-ba kelt versenyre a kaktuszokkal. A nád térelmenjünk be reggel kocsival, és ott szálljunk választót régebbi kiállításokon készült fotók
buszra Prága felé. Menyus javaslatára előze- dekorálták. Az eladó növények is így voltak
tes terepszemlére, és némi vacsorának valót elválasztva a kiállítási anyagtól. Itt újabb ötvásárolni még aznap késő délután bementünk letes megoldást láttunk. Minden növény jelUnhost-ba . A buszpályaudvart könnyen meg- táblával volt ellátva, és a cserepén két szám
találtuk, mellette parkoló és élelmiszer-áru- jelezte, hogy ki a gazdája és mennyi az áruk.
ház. A menetrend okozott egy kis fejtörést de Ez a megoldás lehetővé tette, hogy ne kelljen
némi logikával eligazodtunk rajta. Most már az árusnak ott lennie. A vásárlás önkiszolbátran nézhettünk szembe a következő nap- gáló módon történt. Távozáskor a pénztárpal. Reggel az ízletes és bőséges reggeli után nál kellett fizetni, és itt beírták az árusnak
a kocsit Unhost-ban hátrahagyva, jó félórai a kódszáma alapján a fizetett összeget. Be is
buszozás után megérkeztünk a végállomás- csomagolták a növényt. Nagy választék volt,
ra (Hradcanská). A busz a metrólejáró előtt de alaposan körül kellett nézni, mert ugyan-
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3. kép A ritkaságok egyik részlete.

azt a növényt többféle áron is meg lehetett
kapni. Sokszor jelentős különbséggel. Az
egyik asztalon láttunk gyűszűnyi, négyszögletes kerámiákban 3-4 cm-es Bryophyllum
(Kalanchoe) tubiflorum-ot 30 koronáért, ami
kb. 300 Ft. De nem ez volt a jellemző. Az
egyik sarokban kifejlett, idős caudexes növények kínálták magukat, nemhiába. Egy
szép Euphorbia stellata és egy Raphyonacme
procumbens került a kosaramba. Hogy ne billegjenek, ezért egy Euphorbia abdelkuri-val
megtámasztottam őket. Ekkor hozzám lépett egy, a közelben beszélgető gyűjtő és kérdezte, honnan jövök. Mikor megmondtam,
bemutatkozott, Petr Pavelka, és közölte,
hogy az ő növényeiből választottam. Mondta, hogy ismer magyar gyűjtőket. Erre én válaszoltam, hogy például Deli Tamás-t. Bemutatta még a botanikus kert kaktusz házának a gondozóját is. A kert gyűjteménye sok
nagyméretű dekoratív növényt tartalmaz. A
kisebb példányokat sziklakertszerű elrendezésben üvegfal mögött helyezték el.

4. kép Egészséges, szépen virágzó növé-

nyek.
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5. kép Egyszerű és olcsó megoldású kiállító 6. kép számok alapján azonosítható a nö-

asztalok.

vény neve az e célra kihelyezett táblán.

közé, újabb fotózás és növényvásárlás után
a hadizsákmányt megőrzésre átadtuk a belépőjegy árusnak, és elindultunk, hogy megkeressük a Kehely (U kalicha) sörözőt, ami a
regény szerint Svejk törzshelye volt. Útközben lefotóztunk több szép régi épületet. A
sörözőt könnyen megtaláltuk, a pincér tudott magyarul és magyar nyelvű étlap is volt.
A berendezés a 900-as évek elejét idézte, de
az árak maiak voltak. A barna patinás falak
egy füstös kocsma hatását keltették, hason8. kép kép: …és virágzó Agave sp.

7. kép A prágai Botanikuskert „anyósülései”, Echinocactus grusonii-k…

Egy virágzó Agave zárta le a növényház
végét.
A hőmérséklet emelkedésével nőtt a folyadékhiányunk, amit egy közeli sörözőben
sikeresen pótoltunk. Ezután a kert egyéb látnivalóinak is szenteltünk időt. Hatalmas öreg
fák, nyárra kitett kapitális méretű pálmák,
szépen gondozott kert. A trópusi növényházban hangulatos kis tó vízinövényekkel
és halakkal. Nagyon tetszett még az esernyő
méretű leveleket nevelő Coccoloba pubescens
(Polygonaceae). A Pallas lexikon szerint, szőlősóska a magyar neve, és Dél-Amerika valamint Martinique hegyvidéki erdeiben honos,
ehető gyümölcsű, 20-25 méter magasra megnövő fa. Ismét visszatértünk a kaktuszok
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9. kép A Botanikuskert egyik óriás fája a szerzővel.

10. kép Szunyogh Menyhért és a szépen gondozott pálmák.

11. kép A trópusi növényház kis tava.
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lóképpen a kissé rozogának tűnő berendezés is. A falakat sűrűn borították a vendégek
aláírásai. Közöttük, több neves személyiség
szignója is. Vaclav Havel aláírására, a pincér
külön felhívta a figyelmet. Egy kétszemélyes
Betshrneider-tál és néhány sör elfogyasztása
után megerősödve tértünk vissza a kiállításra, még egy rövid körbenézésre és fotózásra.
Magunkhoz vettük csomagjainkat és visszautaztunk a szállásunkra.
Másnap rögtön reggeli után indultunk
Chrudim felé, ahová délelőtt 11 óra tájban
érkeztünk meg. Pavel Pavlicek úr nem volt
otthon, de a felesége beengedett és csak an�nyit kérdezett: kaktusz? Azután megmutat12. kép Hatalmas leveleket fejlesztő ta: ez a gyűjtemény, ez az eladó, és magunkCoccoloba pubescens (Polygonaceae).
ra hagyott. Előkerültek a fényképezőgépek,
és munkához láttunk. A növények egy része
a szabadban, polikarbonát esővédő tető alatt
találtak helyet a nyárra, és volt több, tetővel
védett, lábakon álló növényszekrény is. Az,
hogy télen hova fér ez a rengeteg növény, mikor a növényházak most is zsúfolásig voltak,
az rejtély. Már az eladó növények bőséges választékában böngésztünk, mikor megérkezett Pavlicek úr. Egy kávé mellett kicsit elbeszélgettünk. Érdeklődött, melyik városban
lakunk és, hogy mekkora a gyűjteményünk,
milyen fajok érdekelnek stb. Térképet is hozott, majd érdeklődött, hogy a környékünkön
hol vannak még olyan gyűjtemények, ahova
érdemes ellátogatni. Ugyanis 2008-ban terveznek egy buszos kirándulást Magyaror13. kép Pavel Pavlicek, mellette kedvenc vi- szágra. Sajnos az előttünk álló hosszú útra
való tekintettel nem maradhattunk tovább.
rágtartója.
Elbúcsúztunk, és nekiindultunk a haza14. kép Pavlicek úr gyűjteményének részle- felé vezető útnak. Az ördög most sem aludt.
te.
Az autópályán Brno előtt egy óra alatt araszoltunk kb. 10 km-t, mint kiderült útkarbantartás miatt. A további út azonban eseménytelen volt. Eltekintve a GPS állandó
„túl gyorsan mész!” közléseitől. Este 9 órára megérkeztünk Mezőtúrra, növényekkel
megrakodva és élményekkel eltelve.
Gonda István
Mezőtúr
Képek:
Gonda István: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,17,
18.
Szunyogh Menyhért: 9, 12.
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Egyesületi hírek
2008. év III. negyedévi előadások
2008. július: nyári szünet
2008. augusztus 15-20. között:
Molnár Imre Emlékkiállítás Debrecenben (lásd külön)
2008. szeptember 27.
Dr. Buglyó Péter: Írországi botanikus kertek
Az előadások helye:
Újkerti Nevelési és Oktatási Központ,
Debrecen, Jerikó u. 17-23. sz.
Kezdési időpont a jelzett napokon:
délután, 15 óra.
Akik közreműködését kérhetjük:
1. Az egyesületi programok és előadások
szervezője Debrecenben: Herczeg István,
E-mail: herczeg4200@freemail hu
2. Iskolai programok és kiállítások a Tiszától Nyugatra:
Rózsa László 6034 Helvécia, Zsák u. 1.
Tel.: (70) 379-9921
3. Iskolai programok és kiállítások a Tiszától Keletre:
Szászi Róbert 4078 Haláp, Tanya 93.
Tel.: (52) 715-828, (20) 549-0956,
(30) 425-6067
4. Magadományok, magrendelés, magvásárlás:
Németh Jánosné Erzsike, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344.
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu
5. Belépés az egyesületbe, tagdíj, érdeklődés a Debreceni Pozsgástár megjelenéséről, postázásáról: Szászi Róbert, 4078
Haláp, Tanya 93. Tel.: (52) 715-828, (20)
549-0956, (30) 425-6067
6. Debreceni Pozsgástár és más egyesületi
kiadványok rendelése:
Szászi Róbert, 4078 Haláp, Tanya 93.
Tel.: (52) 715-828, (20) 549-0956, (30)
425-6067, és Rózsa László 6034 Helvécia,
Zsák u. 1. Tel.: (70) 379-9921
A fentiekhez kapcsolódó témákban, ha
ötleteik vannak, vagy problémájukra keresnek választ, készséggel állunk rendelkezésükre.

A Debreceni Pozsgástár
2008. évi előfizetése
A 2008. évi tagdíj 4000 Ft, mely összegből
3500 Ft a Debreceni Pozsgástár éves előfizetési díja, amely a postázási költséget is
tartalmazza, és 500 Ft az éves tagdíj. Nem
tagok részére a folyóirat éves előfizetési
díja 4500 Ft a postázási költséggel együtt.
Befizetés a mellékelt rózsaszínű postai
utalványon.
Ajándék előfizetéséhez !!
Mindenki, aki előfizet a Debreceni Pozsgástár 2008. évi évfolyamára, az 1 db.
CD-t kap 2000 Ft értékben, amit ingyen,
ajándékba adunk Önnek. A CD-n található több száz kaktuszt és egyéb pozsgásnövényt ábrázoló, botanikai névvel ellátott kép segítségével meghatározhatja és
rendszerezheti gyűjteménye növényeit.
Különösen hasznos segítője azoknak, aki
nemrégiben kezdtek el pozsgásnövényekkel foglalatoskodni. Új előfizetőink és tagjaink plusz ajándékként megkapják egyesületünk kitűzhető jelvényét is. Értéke 500
Ft, de Ön ingyen kapja! Az ajándék CD és
jelvény megküldése a 2008. évi 1. és 2. lapszámunk postázásával együtt történik.
Magadományok
Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2009. évi magakciónk sikerét. Az adományozott magvak
értékesítéséből származó bevételt teljes
egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Adományaikat a következő címre várjuk:
Németh Jánosné, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9.
Tel.: (30) 435-6344. E-mail: nyuszoka5@
freemail.hu
Adományaikat előre is köszönjük, és külön
köszönetünk, ha a magvakat megtisztított,
felhasználásra kész állapotban küldik meg
a fenti címre.
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Mánfai Gyula

Gymnocalycium amerhauseri Till
Alapnév: Gymnocalycium amerhauseri Till.
spec. nov. In. Gymnocalycium 7 (3) 1994.
131-134
A fajnév eredete: Helmut Amerhauser úrról
elnevezve, aki az Osztrák Gymnocalycium
Munkacsoport tagja, terepkutató, szakíró és
a Gymnocalycium szakfolyóirat aktív munkatársa.
Latin differenciál diagnózis H. Till nyomán: „A Gymnocalycio andreae (Bödecker)
Backeberg cormo multo majri non prolife
ranti, floribus tenuiter infundibuliformibus,
longioribus, albidis vel pallide roseis, cum
filamentis viridescentibus styloque viridulo
breviori et testa seminorum subglabra differt;
a Gymnocalycio baldiano (Speggazzini) Spe
gazzini cormo distincte napiformi, floribus
tenuiter infundibuliformibus, albidis vel
pallide roseis et testa seminorum subglabra
recedit.
Typus: Argentina, Provincia de Córdoba,
Sierra Chica, inter pagos Ascochinga et La
Cumbre, 1450-1600 m s.m., leg. H. Till HT
88-229, 27. 10. 1988, cultus in collectione H.
Till sub numero 1725 (Holotypus: WU).”1
A növény leírása
Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek leírása:
Virága tölcsérformájú, szélesre nyíló. A viráglevelek visszahajlanak egé-szen a portokok magasságáig, színük krémfehértől a halvány rózsaszínűig változhat kissé sötétebb
rózsaszínű torokkal. Perikarpellum2 vékony,
eny-hén fordított kúp alakú, 19 mm hosszú,
a tövénél 6 mm, felül 8 mm átmé-rőjű, sötét
zöld; fél-kerekded, zöld, fehérperemű pikkelyekkel, amelyek felül 7 mm szélesek. A külső lepellevelek alakja lapát alakútól a kanál
WU = Bécsi Botanikai Egyetem rövidítése
Pericarpellum: (latin) a termőlevelek által alkotott
termő külső része, így a magház, a bibe és a bibeszál
felületi és külső szöveti része.
1
2

alakúig változik, 24 mm hosszúak, és a felső
részük 10 mm szélességig terjedhet. Színük
krémfehértől a halvány rózsaszínűig változhat, kívül egy zöldes középcsíkkal, a tövénél
csak 2-3 mm széles és sötét. A belső lepellevelek alakja ugyancsak lapát alakútól a kanál
alakúig változik, gyakran egy kis hegyben
végződnek vagy enyhén rojtozottak, 22 mm
hosszúak, a felső részén 12 mm szélesek, a
tövüknél egészen vékonyak, ugyanolyan a
színűk, mint a külső lepelleveleké. Olykor
még egy belső kisebb lepellevélsor is diagnosztizálható. Ezek lándzsa alakúak, 14-16
mm hosszúak és a felső részük 8-9 mm szélesek. A porzószálak hosszúak, vékonyak,
színük zöldesfehértől a zöldessárgásig változhat, befelé dőlők, a bibére ráfekszenek,
ezáltal a bibe alsó állásúnak mondható. A
portokok kicsik, kerekdedek, 1-1,2 mm hos�szúak, sárgák. Pollen világossárga. A bibeszál 15-16 mm hosszú és kb. 2 mm vastag,
a töve fehér, felfelé zöldesre változik. A bibe
8 ágú bibeággal rendelkezik. A nektárkamra enyhén V alakú, kb. 4 mm hosszú és felül
ugyanilyen széles, halvány rózsaszínű és az
alsó lepellevélsor által bezáródott. Magházüreg alakja hosszúkás, kb. 15 mm hosszú
és 3-4 mm széles, fehérfalú. Termés alakja
hosszúkás-oválistól az orsóformáig változhat, 32-33 mm hosszú, 19 mm a legnagyobb
vastagsága, sötét zöld, erősen hamvas bevonatú, hosszirányban felrepedő. Magja golyó
ala-kú, 1,1-1,2 mm átmérőjű; majdnem kerekded, olykor enyhén kiemelkedő, általában
azonban kissé bemélyedt köldökcsírakapu
régióval. Maghéjon mennyiségében meglehetősen kevés, de változó nagyságú magköpeny (arillus) maradvánnyal. Hans Till rendszerében a Gymnocalycium alnemzetség,
Buxbaum rendszerében a Baldiana fajsor,
Y. Ito rendszerében a Dracocephalum Y. Ito,
1957 (nom. nov.), (syn.: Stephanocephalum
Y. Ito, 1950) alnemzetségben lenne a helye a
G. baldianum, vagy a Xantocephalum Y. Ito,
1950 alnemzetségben a G. andreae rokon-
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1. kép Gymnocalycium amerhauseri.

2. kép Virágzó Gymnocalycium amerhauseri.

sága miatt, Schütz rendszerében viszont
az Ovatosemineum alnemzetségbe sorolható. Hunt legújabb kaktusz lexikona elismeri önálló fajnak, azzal a megjegyzéssel,
hogy a G. baldianum-tól csak a több bordájával és a fehér virágával különbözik. Ugyanakkor az altagraciense alfajt a G. taningaense
kultúrformájának tekinti, amennyiben a ne-
vezéktanban elfogadott cf. nála is a kul
túrformát jelenti, és az olvasót egyértelműen a G. taningaense taxonhoz irányítja.

kihull. A töviseinek száma (5-) 7, gyakran sugárszerűen állnak, enyhén lefele ívelődők,
olykor egyenes is lehet, a felső és az alsó pár
6-8 mm, a középső pár 11-12 mm hosszú,
mind szárkerekek (szár, mint botanikai kifejezés), a tövük sötétbarna, egyébként elefántcsontszínűtől egészen a fehérig is terjedhet
a színük, nem szúrósak. Az idősebb egyedeken, de ritkán a fiatal egyedeken is, egy darab
12-14 mm hosszú középtövis is kialakulhat.
A faj elterjedési területe: Argentína,
Córdoba tartomány északnyugati részén,
legtöbbször 1000-1600 m tengerszint feletti
magasságban lévő hegyeken, ritkán kissé ez
alatti magasságban is. A Sierra Chica hegységben, La Cumbre és Ascochinga között, valamint a Sierra Grande hegység északkeleti
részén (1450-1600 m tengerszint feletti magasságban). Egy további populációt találtak a
Sierra de Ischilin hegység északi részén.
2007-ben publikáltak egy alfajt a G.
amerhauseri-hez, amely már több évtizede,
mint G. altagraciense n. n., illetve nom. prov.
szerepelt a magjegyzékekben. Ez a taxon nagyon hasonlít a G. leptanthum taxonra. Sajnos Magyarországon a G. altagraciense taxon
is egy Stellatum fajcsoport növényét takarja,
(amint azt a bemutatott képen is láthatjuk)
már ami a beszerezhető magvakat illeti.
A fotón bemutatott altagraciense taxon
Libnár Antal gyűjteményében lett fotózva.
Évekkel ezelőtt hozzá lehetett jutni e taxon

A másodlagos faji jelleggel bíró szervek leírása:
A szukkulens törzs talaj feletti része
félgolyó alakú, 25 mm magas és 50-60 mm
átmérőjű, kemény. Színe sötétzöldtől kékes
szürkészöldig változhat, sima, kissé fénylő.
A talajban lévő törzsrész lefele ék alakúan elvékonyodik, és ez a rész kb. 8-szor hosszabb,
mint a talajfeletti rész és egyértelműen felismerhető areola- és tövismaradványokkal
rendelkezik. Gyökérzete hosszú, gyakran
karószerű. Bordáinak száma legtöbbször 8,
a növény alsó részén egészen laposak, alig
kiemelkedők, 19-20 mm szélesek a középső
részük enyhén kiemelkedők, lekerekítettek,
sekélyek és lapos keresztbarázdákkal, kerek
dudorokra oszlanak. Areolák besüllyedtek,
ovális alakúak, méretük 2,5-3 x 2 mm, 11-12
mm-re állnak egymástól; a fiatal areolák sárgásfehérek, rövid filccel, ami idősebb korban
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magjához is, azonban ezek a magok, mint
ahogyan a képen szereplő növény is, nem a
most közölt altagraciense taxonnal azonos,
mivel két különböző magtípusról van szó.
A képen könnyen felismerhető, hogy az egy
Stellatum fajcsoportba tartozó növény.
Gymnocalycium amerhauseri
subsp. altagraciense (Bozsing)
H. Till & Amerhauser
Alapnév: Gymnocalycium amerhauseri subsp.
altagraciense (Bozsing) H. Till & Amerhauser
subsp. nov. Die Rangmäßige Zuordnung
von Gymnocalycium altagraciense Bozsing
nom. prov. In. Gymnocalycium 20 (3) 2007.
733-736
Az alfajnév eredete: Az argentinai Alta
Gracia lelőhely után elnevezve.
Latin differenciál diagnózis: „A subspecie
typica corpore minori, spinis centralibusin
planis adultis semper obsevatis et floribus
brevioribus robustioribusque differt.
Typus: Argentina, Prov. Córdoba, prope
Alta Gracia, 900- 1000 m s. m., leg.: H. Till
HT 3093 (STO 223), 21. 10. 1988 (CORD,
holotypus).”
Differenciál diagnózis: Az altagraciense alfaj különbözik a G. amerhauseri-től a kisebb
méretű, olykor erősen sarjadzó szukkulens
4. kép A földrajzi lelőhelyek.

3. kép Gymnocalycium amerhauseri subsp.
altagraciense (Bozsing) H. Till & Amer
hauser

törzsben, az idős növényen mindig megjelenő középtövise (az amerhauseri-n ez ritkábban fordul elő) és a rövidebb, zömökebb virága által.
Az új alfajfaj főbb jellemzői: lapos, kb. 60
mm széles és kb. 40 mm magas. Bordáinak
száma (7-) 8-10. Töviseinek száma 5- 7. Virág
a csúcsközeli areolából ered, tölcsérformájú, krémfehér vagy világos rózsafehér színű,
zöldes vagy rózsaszínű torokkal.
Az alfaj rendszertani története: 1981-ben
Bohumil Schütz, Franz Bozsing által addig
n. n.-ként (nomen nudum = csupasz név) szereplő G. altagraciense-t, mint nom. prov.ként (nomen provisorium = előzetes név) vezeti be a kaktuszos irodalomba, a Kaktusy
59-60. oldalán. Helmut Amerhauser és
Hans Till 2007-ben a G. altagraciense-t a
G. amerhauseri alfajaként definiálják újra a
Gymnocalycium szakfolyóirat 733-736. oldalán.
Az alfaj élőhelye: Argentína, Córdoba tartományban délre a Rio Reartes folyótól Bosque
Alegre-ig és Icho Cruz, a Sierra Grande keleti
nyúlványa-in, Alta Gracia-nál 550 (900-1000)
m tengerszint feletti magasságban
A faj kultúrája: nyáron szereti a bőséges
vízellátást, az erős napsütés ellen árnyékolni érdemes. Ültetőközege jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag és enyhén savanyú
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vegyhatású legyen. Téli pihenőidőszak alatt
világos és levegős, 10 °C körüli léghőmérsékletű helyiség a legideálisabb.
Jó, ha tudjuk, a mai ismereteink szerint, a G.
amerhauseri-nek a G. baldianum és a G. andreae
a legközelebbi rokona. A G. andreae-tól különbözik a lényegesen nagyobb, nem sarjadzó
szukkulens törzse és a karcsú tölcsér alakú,
hosszú, fehér vagy enyhén rózsaszínű virága,
a zöldes porzószálai, a 8 ágú bibeággal rendelkező és kiálló bibéje, valamint a zöldes bibeszála által. A G. baldianum-tól különbözik
az erős répaszerű gyökere és a karcsú tölcsér
alakú (ez hasonló a G. sanguniflorum Werd.hoz), fehér vagy enyhén rózsaszínű virága által. A mag a G. andreae és a G. baldianum-mal
ellentétben egy erősebb magköpeny maradvány jelleget mutat.
A „fajt” Helmut Amerhauser 1988. októberében argentínai útján találta a Sierra
Chica hegységen. Később találtak Córdoba tá5. kép Gymnocalycium andreae, az egyik volabbi hegyein is újabb populációkat. A „faj”
a Baldianum Aggregátum fajcsoport tagja, és
legközelebbi rokon.
mint a latin differenciál diagnózisból is kitűnik a G. baldianum és a G. andreae közeli rokona. Véleményem szerint a G. baldianum-hoz
áll közelebb, megjelenési formája és virág felépítése alapján. A G. baldianum-nak van egy
érvényesen leírt fehér virágú változata is. A
Sierra de Ischilin hegység északi részén talált
G. amerhauseri populáció a G. erinaceum közelében él, de ez a faj egy másik Aggregátum
fajcsoportba van sorolva.
H. Till (1994) szerint: „A G. amerhauseri
szívesen tenyészik déli lejtésű domboldalakon, nagy kövek, illetve sziklatömbök közé
ékelődve, ezáltal árnyékolva, füves cserjésben, vagy fűnemű (lágyszárú) növények
csoport-jában, ahol elegendő vastagságú
humuszréteg alakult ki. Legtöbbször csak a
szukkulens törzs csúcsa látszik ki a talajból
és ez is legtöbbször fűvel és levelekkel fedett.
A szukkulens törzs nagyobbik része a talajban van.” A szerző megemlíti, hogy egyik október végi útja alkalmával (Argentínában ez
már a tavasz) a G. amerhauseri-n már volt virág, azonban az ehhez kö-zeli élőhelyeken élő
más G. taxonokon még nem volt, csak a mint6. kép Gymnocalycium baldianum, a másik egy 1 km-re lévő G. bruchii-n voltak igen fiatal
bimbók. Február elejére azonban már minden
legközelebbi rokon.
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7. kép Gymnocalycium baldianum, rózsaszínes virággal.

Gymnocalycium-on nagyszámú virág volt. Ez
csak látszólag szólhat a reproduktív izoláció
meglétére, ami a különböző virágzási idő elve,
és amely alapja lehetett a G. amerhauseri-nek
a már említett G. andreae-től valamint a G.
baldianum-tól faji szinten való elválasztásához. Mivel a Gymnocalycium-ok egész nyáron
át folyamatosan virágoznak, így a korán beinduló virágzást nem lehet reproduktív gát-

nak tekinteni. Számomra a cikkből nem derült ki, hogy a fűfélék és bokrok árnyékában
élő G. amerhauseri azért virágzik ilyen korán,
mert a nyári időkre megnövő füvek és bokrok
árnyékában nyáron már nem, vagy csak alig
van lehetősé-ge virágképzésre. Ez esetben, a
természetben valóban megvalósulhat a reproduktív izoláció, azonban a kultúrába vett
egyedeknél ez nem állhat fenn. Így nem ke-
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rülhető ki a rokonfajokkal elvégzendő hibridizációs kísérletek, amelyek egyértelműbben
bizonyíthatnák a G. amerhauseri rendszertani helyzetét. Ez is elmaradt a „faj” meghatározásához!
Gyűjtőszámok:
LB = Ludwig BERCHT
1125 Argentína Córdoba Sierra Chica,
Ongamira-tól nyugatra, 1180 m
STO = Helmut Amerhauser, Franz Strigl és
Hans Till
STO 88-229/1725 Argentína Córdoba Sierra
Chica, Asconchinga Pass előtt, Tres Cascadas
felett, 1450-1600 m
STO 88-229/8 Argentína Córdoba
STO 92-485 Argentína Córdoba Near
Unquillo Cosquin felé.
Felhasznált és ajánlott irodalom:
Spegazzini, C. (1905): Echinocactus baldianus
Speg. (n. sp.). -In: Cactearum Platensium
Tentamen. -Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 3(4):
505.

Till, H.: (1994). Gymnocalycium amerhauseri
eine neue Art aus der argentinischen Provinz
Córdoba Gymnocalycium 7 (3) 1994. 131-134
Till, H., Amerhauser, H. (2007): Gymnocalycium
amerhauseri subsp. altagraciense (Bozsing) H.
Till & Amerhauser subsp. nov. Die Rangmäßige
Zuordnung von Gymnocalycium altagraciense
Bozsing nom. prov. Gymnocalycium 20 (3) 2007.
733-736
Werdermann, B. (1932): Echinocactus
sanguiniflorus Werd. nov. spec. -In: Neue
sukkulente Pflanze im Botanischen Garten
Berlin-Dahlem. Repert. spec. nov. regni veg. 30:
56.
Képek: Holló László: 2,3,5,6,7.
Mánfai Gyula: 1,4.

Mánfai Gyula
Budapest

Vivaio Brookside Kertészet
Címünk: via della Campana 7, 00048 Nettuno
(RM), Italy / Olaszország
E-mail. alanbrookside@tiscali.it
Tel.: 00-39-335-6159058
Kérjük, ne felejtse el új címünket! Látogatóinkat
előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk fogadni.
Több információért látogassa meg honlapunkat,
ahol megtekintheti növénylistánkat is:
www.brookside-nursery.com
Aloe, Sansevieria kínálatunk valószínűleg a
legteljesebb egész Európában, és megrendeléseiket
eredményesen teljesítjük.
Más pozsgások, különösen selyemkóró-félék (Asclepiadaceae), Euphorbiák és kaudexes növények
széles választékából is válogathat.
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Szászi Róbert

Az iskolaprogram kiállításai

1. kép Ady Endre Ált. Isk., Nyíracsád.

2. kép Széchenyi I. Mg. Szakközépis-

kola Hajdúböszörmény.

3. kép Középkerti Ált. Isk., Hajdúböszörmény.

4. kép Veres F. Szakközépisk, Hajdú-

böszörmény.

Az elmúlt évek hagyományait követve az
idei esztendőben is kiállítás sorozatot rendezett
egyesületünk az iskolaprogram keretében. Most
is Nyíracsádon kezdtünk, ahol a tavalyi év óta
az Ady Endre Általános Iskola aulája a bemutató
helyszíne, ahol a kiállítók Rácz László, Nagy József, és Szászi Róbert voltak
Ezt követte három hajdúböszörményi intézmény. Először a Veres Ferenc Szakközépiskola diákjait sikerült elvarázsolni, pedig az utóbbi évek
tapasztalatai alapján a magasabb iskolákban csekélyebb az érdeklődés. Persze, ehhez ismét kellett
az egyesület ilyenkor bevethető csodafegyvere,
a „szűkszavú” Rácz Laci barátunk. Hihetetlen,
hogy a 16-17 éves serdülők is szinte tátott szájjal
hallgatták. Mindemellett még segítséget is kaptunk a pakoláshoz, ahogy a következő helyszínen
is, a Széchenyi István. Mg. Szakközépiskolában.
Itt egy hetes ünnepségsorozat társrendezvényeként tartottunk kiállítást. Erre az alkalomra csatlakozott a csapathoz Kissné Balogh Judit gyűjtőtársunk. Szép számmal voltak látogatók az iskolából, és a meghívott vendégek köréből. A következő helyszín a Középkerti Ált. Isk. volt. Itt sikerült igazán azt hozni, ami az elejétől fogva az iskolaprogram célja. Tanórákat segítve, kiegészítve
érdekessé, érdekfeszítőbbé tenni a földrajzot, és
biológiát. Persze ehhez partner kell, hogy legyen
a pedagógus is, ami ebben az iskolában tökéletesen működött. Minden gond nélkül sikerült Rácz
László előadásait beilleszteni a Föld napja alkalmából folyó programsorozatba. Volt olyan, hogy
gyűjtőtársunk 6 „tanórát” adott le egy délelőtt.
Még három intézményt keresünk fel 2008. első
félévében, így Debrecenben a Dóczy József. Gimnáziumot, majd a Karácsony Sándor Ált. Iskolát, és
végül a tavaszi szezon lezárásaként a Mikepércsi
Művelődési Házat. Ezúton is köszönet a már említett gyűjtőtársaknak, akik minden nehézség ellenére segítettek megvalósítani az eddigi elképzeléseket. Köszönet illeti a pedagógusokat, Diószeginé
Kollár Enikőt, Biri Sándort, és Ficzere Róbertet.
Majd az őszi iskolakezdésre is összeáll a program,
bár jóval kevesebb idő áll rendelkezésre a beteleltetés miatt, de ahova hívnak, oda elmegyünk.
Képek: Nagy József
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Kiss László

Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Barna János
Megismerkedésünk kezdetétől megfogott Jánosban az a kitartó és alapos kutatómunka, melyet a kaktuszok télállóságának,
illetve fagytűrő képességüknek megállapítására végzett, s az a tartási mód, amelyek között a növényeit tartotta a fűtetlen és a fűtött fólia sátor alatt. Különösen szimpatikus
volt az a nyitottság és érdeklődés, melyet a
kaktuszos szakkönyvek beszerzése és ismereteinek bővítése érdekében kifejtett.
Első alkalommal 1987-ben látott meg
egy kaktuszt, melyről később kiderült, hogy
Euphorbia volt, és ez felkeltette érdeklődését a kaktuszok és a pozsgás növények iránt.
1988-ban vetett először magot, és az abból
kikelt, majd felnevelt növényekből néhány
még ma is megtalálható gyűjteményében.
Mivel ekkor gyűjtőket még nem ismert, a
piacon vásárolt kaktuszokat, de kitartó érdeklődésének köszönhetően rövidesen meg1. kép Barna János fóliaházában.

ismerte a szegedi kaktuszgyűjtőket, köztük
Bácskai Tamást és Nagy György Jánost.
Egy kis „vargabetűnyi” kitérőt követően,
második nekifutásra csatlakozott a MKOEhez, miután Hegyes Zoltán vezetésével újraalakult az országos egyesület szegedi csoportja, és attól kezdve folyamatos e szervezetekkel a kapcsolata.
Kezdetben növényeit piacról vásárolta, majd ahogy bővült a megismert gyűjtőtársak, és a kiállítások száma, úgy bővült a
gyűjteménye is. A kezdeti magvetési kísérletei, mint ahogy többségünknél az előfordult,
nem sok eredménnyel járt. Nem a keltetéssel volt a probléma, hanem az azt követő magoncneveléssel, mivel télen nem tudott megfelelő feltételeket teremteni a kis növények
számára. A teleltetési feltételei azóta lényegesen megváltoztak, ezért a keltetési eredményei is javultak, annál is inkább, mert az
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2. kép A süllyesztett térszintű fóliaház.
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volt az az ismeretszerzési lehetőség, amikor
a gyűjtőtársak által szerzett tapasztalatokat,
de eredményeket és kudarcokat egyaránt
megismerhette a beszélgetések, gyűjteménylátogatások, kiállítások alkalmával. Megítélése szerint a legolcsóbb tanulási lehetőség
az, ha az ember megismeri mások alkalmazott módszereit, ötleteit, megoldásait, és
gyakorlatát a személyes emberi kapcsolatok
ápolásával. Ezen kivűl járatja mindkét hazai
egyesület újságját, és rendszeresen publikálja bennük írásait.
A kezdeti mostoha tartási körülményekben akkor volt módjában változtatni, amikor
új lakásba költöztek szüleivel, és épített egy
3x5 m-es üvegházat. Ekkortól új lendületet
kapott a gyűjteményének fejlesztése. A fűtését elektromos hősugárzóval oldotta meg,
melyet azóta is alkalmaz. Az energiatakarékosság érdekében az üvegházat fóliával,
illetve hólyagos fóliával takarta be. Persze
számtalan tapasztalattal lett gazdagabb, és
néhány kaktusszal szegényebb azáltal, hogy
megtapasztalta az üvegházi vízcsöpögés, és
a tökéletlenül záródó tetőablak hátrányait.
Újabb lépést jelentett, amikor megépített egy
5x4 m-es fűtetlen, földbe süllyesztett fóliaházat. A teleltetési eredményekről a kaktuszos újságokban osztotta meg tapasztalatait a gyűjtőkkel. Jelenleg egy 5x10 m méretű,
dupla falú fóliaházban neveli növényeit. Az
alapterület 40%-a fűtött, a többi fűtetlen. Az
aljazat, vagyis a járószint kb. 60 cm-re van leásva, ezáltal némileg tompul a kinti nagy hideg hatása. Átlagos téli időben az asztalokon

érdeklődésének középpontjába került un.
kurrens, jól beazonosítható fajok beszerzése,
kész növények formájában rendkívül költséges, és körülményes.
Kezdetben a kedvezőtlen teleltetési feltételek miatt, amikor csak egy esőtől védett nyitott terasz állt rendelkezésére, érdeklődése a télálló kaktuszok irányába fordult, mint az Opuntia-k, Echinocereus-ok
és az Escobaria-k. Jelenleg gyűjteményének
fejlesztése, bővítése érdekében a ritkább
Austrocactus, Copiapoa, Echinomastus,
Pediocactus, Sclerocactus, Sulcorebutia,
Toumeya, nemzetség fajait igyekszik bővíteni eléggé szokatlan módon, mivel összefogva Deli Tamás gyűjtőtársával, közösen
bővítették e ritka, és nehezen szaporítható
fajok törzsállományát. A lassú fejlődésüket
és a tartási nehézségeket áthidalva, nagy részüket oltva neveli dicséretes eredményességgel. Kedvencei közé tartoznak a kristályvirág félék, amelyek télen a kaktuszmentes
időszakban is elegendő elfoglaltságot nyúj3. kép Részlet a gyűjteményből.
tanak az őket kedvelőknek.
Gyűjtői múltjának kezdetétől fogva vezette az a felismerés, hogy az általa választott, már az előzőekben leírt, gyűjteményfejlesztési irány csak úgy lehet eredményes,
ha a lehető legszélesebb csatornákon jut hozzá a keltetési, tartási, éghajlati, talajtani és
egyéb szükséges ismeretekhez. Ezért kezdte el gyűjteni a magyar, és főleg angol nyelvű szakirodalmat könyvek formájában, majd
bővült az információ forrás az Internet adta
lehetőségek kihasználásával. Nyílván sokat
tanult a saját tapasztalatai által is, de elmondása szerint számára mindig nagyon fontos
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4. kép Feloltott Pediocactus simpsonii.

5. kép Pediocactus simpsonii v. robustior.

6. kép Sclerocactus glaucus.

7. kép Echinomastus intertextus.

8. kép Neobesseya navajoensis.

9. kép Austrocactus patagonicus.
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10. kép Szépem virágzó ikerpár: Pediocactus despainii.

nincs -3oC-nál hidegebb, de a keményebb teleken -5oC-ot mért, a sarkokban pedig -8oC
volt a lehűlés. Ezt a hőmérsékletet a kevésbé
fagyérzékeny kaktusz is kibírja, nem csak a
kimondottan fagytűrők. A fólia mellett, körben, az asztalba beültetve neveli a kaktuszokat, mely kedvező hatású a fejlődésükre. Külön kell szólni arról, hogy megítélése szerint,
az így épített fóliaház építési költsége sokkal
alacsonyabb az üvegház és a polikarbonát
borítású növényházaknál. Másrészt a fólia
fényáteresztő tulajdonsága kedvező élettani hatású a növényekre. Tapasztalata szerint
a fólia belseje nyáron kevésbé melegszik fel,
és az árnyékolást akár el is lehet hagyni. A
fűtött részt 2 db hősugárzó melegíti. Az első
2,0 foknál kapcsol be, és 2,5 fokig fűt. Ha ez
nem győzi, vagy elromlik, akkor 1,7 foknál
beindul a második hősugárzó. A hőfokmérés
pontossága, és a dupla biztosítás miatt képes
lemenni ilyen alacsony hőmérsékletig is, ami
jelentős energia megtakarítást eredményez.
Keményebb teleken is csak 30.000 Ft-os fű-

tésszámlát könyvelhetett el. Még fokozza a
fűtés hatékonyságát az a ventillátor, amely
keringteti a felső meleg, és az alul lévő hideg
levegőt. Amikor próbaképpen, télen kikapcsolta a ventillátor vezérlését, az egyik hősugárzó egész éjjel majdnem folyamatosan
üzemelt.
Jelen idő szerint a gyűjtemény teljes egésze a fólia alatt van elhelyezve télen-nyáron,
s ezért a sziklakertet is felszámolta. Így sikerült megtakarítani a gyomlálásra fordított
időt. A kristályvirág félék ősszel és télen az
asztalokon vannak elhelyezve. Nyárra leköltöznek az asztal alá, ahol nagyon kedvező
nekik a hűvös, árnyékos klíma. Egyébként
az asztalokat el lehet gördíteni, így nőtt a kihasználható hasznos terület.
Jelenleg viszonylag kevés szerves anyagot tartalmazó talajban neveli növényeit,
melynek 60%-a sóder, vagy folyami homok,
10-20% komposzt, 10% Alginit, 10-20% kőzúzalék, gránit, zeolit, vagy ami éppen akad.
Néhány éve próbálkozott agyagos talajke-

Debreceni Pozsgástár 2008/2.

11. kép Echinocactus horizonthalonius.

55

12. kép Echinocactus polycephalus csavaro-

dott, majdnem gubancos tövisezettséggel.

13. kép Echinocactus polycephalus egyene- 14. kép Echinomastus hispidus, (SB452
sebb tövisekkel.
Cuatrocienagas)

verékkel a répagyökeres fajoknál, amiben
viszonylag lassabban fejlődtek a növények,
de természetes formát vettek fel és szépen
virágoztak. Pusztulást nem tapasztalt, az
Ariocarpus-ok és a Turbinicarpus-ok jelenleg is ebben a talajban nőnek.
Aránylag kevés növényvédő szert használ. Megelőző jelleggel, tavasszal kezeli a
növényeket Zolone-val, vagy Bi 58-al. Gombaölő szert csak akkor alkalmaz, ha konkrét

szükségességét látja. Ehhez még a magvetésnél is tartja magát.
Nyáron törekszik sűrűn öntözni, akár
heti két alkalommal is. Ősszel, mivel kitolódik a vegetációs időszak, elég későig ad vizet
a kaktuszoknak, és sok szinte alig akar leállni
a fejlődéssel (Ariocarpus, Copiapoa). Leginkább csapvízzel és slaggal öntöz. Csak a magoncokat szívatja alulról. Tápoldatot ritkán
alkalmaz, csak akkor, ha okát látja, pl. hiány
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15. kép Lithops dorothea.

16. kép Sclerocactus pubispinus,
(SB1013Millard Co,UT.)

17. kép A fóliasátorban nevelt Opuntia basilaris.
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tünetek jelentkezése esetén. Ez esetekben jól kaktusz fajok hazai elterjesztéséhez, ezzel a
honi kaktuszkultúra színvonalának emelébevált a Muskátlidoktor, és a Volldünger.
Vetni egy 30 literes akváriumban szo- séhez. Ehhez mi, gyűjtőtársai kívánunk neki
kott, melyet a fólia házban helyez el. A ve- sok sikert és kitartást, jó erőt és egészséget
téshez műanyag ételdobozokat, vagy a nagy családja szeretetétől övezetten!
szemű magok esetén cserepet használ. A veKiss László
tés idejét az adott faj hőmérséklet szükségOrosháza
letéhez időzíti. A kelésig üveglappal és árnyékolással takarja az akváriumot, utána Képek: Barna János: 4,5,6,7,8,10.
csak 3-4 rétegű rasel hálót alkalmaz. Ősszel Kiss László: 1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,17,18,
pikírozza szét a magvetést, és egy talajfűtés- 19.
sel ellátott páraszekrénybe helyezi el, ahol
egészen tavaszig neveli őket átlag 10oC hőmérsékleten, minimális öntözés mellett. A
második évben rendszerint ismét szükséges
az áttűzdelésük külön ládába, csak a 3-4 cmes növényeket ülteti cserépbe. A téli fejlődésű kristályvirág féléket ősszel veti el, melyeket minimális ideig párásít, árnyékolás mellett. Télen az árnyékolást elhagyja, ilyenkor
az asztalon vannak elhelyezve. Tavasszal a
nagy melegek érkezésekor lekerülnek az asztal alsó polcára, egészen késő őszig. Lehet,
hogy kissé megnyúlnak, de a második évtől
több fényt kapnak és felveszik természetes
formájukat. A pihentetetést nyáron, csak
másfél éves koruktól kezdi.
A télálló, fagyálló kaktuszok esetén azt 18. kép Sclerocactus cloveriae, Lz 517.
tapasztalta, hogy tavasszal nagyot nőnek,
a fejlődésük nyár elejére leáll, ami a következő tavaszig nem is indul be. Vannak, melyek nyári öntözését kifejezetten károsnak
ítéli meg, mert könnyen elpusztulnak, pl. O.
basilaris. A Pediocactus-okat csak akkor tartja célszerűnek öntözni nyáron, ha viszonylag
árnyékos helyet tudunk biztosítani számukra. Sok faj esetén inkább szüneteltetni kell a
nyári nagy melegek setén az öntözést.
Újabban igyekszik szélesíteni azon fajok körét, melyek a fűtetlen fóliaházi részben átteleltethetők. Ezek a Thelocactus,
Gymnocalycium, Stenocactus fajok, a M.
theresae, M. saboae v. haudeana, és még sok
érdekesebb taxon.
Céljai között szerepel a közeli jövőben
megoldani a fólia automatikus szellőztetését akár ablakok nyitásával, akár ventilátor működtetésével, és tovább fejleszteni az
egyes rendszerek számítógépes vezérlését. 19. kép Toumeya papyracantha,
Szeretne hozzájárulni a ritkának mondható Holbrook,AZ.
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Molnár Imre Emlékkiállítás Debrecenben
2008. augusztus 15-20.

Egyesületünk, a Főnix Rendezvényszervező
KHT közreműködésével idén is megrendezi
a Debreceni Virágkarneváli Hét keretén belül a tekintélyes hagyománnyal bíró, Molnár
Imre nemzetközi kaktusz és egyéb pozsgás
növények kiállítását és vásárát. A rendezvény helyszínéül az elmúlt évekhez hasonlóan a Kölcsey Központ rendkívül impozáns és
jó adottságú galériája szolgál.
A kiállítás időpontja: 2008. augusztus 15-20.
Minden nap 10-19 óráig látogatható.
2008. 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 2008. 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.
Sajnos, a korábbi évektől eltérően már nem
tudunk kedvezményes kollégiumi szobákat
biztosítani a kiállítás időtartama alatt városunkba érkező látogatóink részére, ugyanis ez a szolgáltatás már nem vehető igénybe
Egyesületünk számára.
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, amen�nyiben azok a rendezvény végéig a helyükön
maradnak.
Az elárusításra szolgáló terület sajnos nem
túlságosan nagy, így ezúttal meghívás alapján kerülnek kiosztásra az árusító helyek,
melynek jogát a szervezők fenntartják maguknak.
A helyfoglalási díj (a kiállítás teljes időtartamára, maximum 3m²-es területre): 5000
Ft/m².
Amennyiben valaki ettől nagyobb területen kíván árusítani, az négyzetméterenként
a fenti alap-bérleti díjon túl további 3000Ft
megfizetésére köteles.
Jelentkezésüket a 70-366-0492 telefonszámon ill. az MPKE postacímén (4015 Debrecen, PF 82.) várjuk.
Kérjük, részvételükkel segítsék Egyesületünk legnagyobb szabású rendezvényét,
hogy méltóképpen tiszteleghessünk megboldogult Imre Bácsi emlékének!
Az Egyesület Elnöksége

Kiegészítés
2008. 1. számunk 50. oldalán látható
9. kép készítője: Papp László

Eladó
Hubai István gyűjteménye, darabonként is. Kaktuszok, agavék stb.
Érdeklődni naponta este 6 óra után a
06 57/442-874-es telefonszámon.

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
angustifolia

schmälblättrig

keskenylevelű

angustifrons

schmällaubig

keskeny lombozatú

angustissima

sehr schmal

nagyon keskeny

angustus

schmal

keskeny, vékony, hosszas

anisacanthus

ungleich-stachelig

egyenetlen tövisű

anisitsii

eigenname

Anisits-féle

anisophylla

verschiedenblättrig

különböző levelű

anniana

Eigenname: Annie Lau

Annie-féle

annularis, annulatus

ringförmig

gyűrűs, gyűrűzött

annulus

der Ring

gyűrü

annuus

einjährig

egy éves

anomala

abweichend

eltérő

anserinus

rasig

gyepes, pázsitos

antarctica

südpolarisch

déli féltekén honos, antarktiszi

antejoensis

benannt nach Herkunft:Antejo, Coah., Mex.

Antejo-ból való

antenna

die Rahe

csápos, vitorlarúd

antezantae

Eigenname

személynévről elnevezve

anthera

der Staubbeutel

portok

anthonyanus

Eigenname:

személynévről elnevezve

antillana

benannt nach Herkunft: Antilla-. .

Antillákról való (szigetek)

aoracanthus

schwertstachelig

kardtövisű

apachensis

benannt nach indianische. . .

apacs indián tötzsről elnevezve

apamensis

aus San Lorenzo Apam Stammend

Apamból való

aphyllus

blattos

levél nélküli

apenninum

aus den Apenninen stammend

Apennin hegységi

apicephalium

hajtáscsúcson virágzó

apiciflora, apiciflorus

Gipfelblütige

csúcsos virágú, csúcsán virágzó

apoloensis

aus Apolo stammend

Apoloból-való (Bol)

Aporocactus

Dünntribige

vékony hajtású

apozolensis

aus Apozol stammend

Apozolból való

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

