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Ruff József                                                                                               Szerkesztőségi levél 

Külföldi vélemények a Debreceni Pozsgástárról
Minden különösebb kommentárt mellőzve 
bemutatom olvasóinknak újságunk 2010/1. 
számában megjelent Euphorbia godana 
(Euphorbiaceae) - egy új faj Dzsibutiból című 
cikk szerzőinek a Debreceni Pozsgástárról írt 
véleményét:

Dr. Volker Buddensiek (Németország) 
írta:

„Igen tisztelt Kiss Úr!
(…) Megnéztem az Önök folyóiratát. Mivel saj-
nos magyarul nem tudok, így csak a kivitelt és a 
fotók minőségét ítélhettem meg.
Mindkettőt nagyon jónak találom és így a kiad-
ványhoz minden bizonnyal gratulálhatok Önök-
nek! (...)

Szívélyes üdvözlettel
Volker Buddensiek”

John Lavranos (Portugália) 
levélrészlete:

„Kedves Kiss Úr!
Sok köszönet az Önök szép kiadványának a Deb-
receni Pozsgástár XIII. évf. 2010. 1. számának az 
elküldéséért. A cikket, amennyire megértettem, 
nagyon szépen állították össze. Szerettem volna 
elolvasni. Az Önök folyóirata rendkívül érdekes-
nek tűnik és művészien megszerkesztett. A képek 
kiválóak. Örülnék, ha a véleményemet az Önök 
folyóiratának a Debreceni Pozsgástárnak az ol-
dalain olvashatnám. (…) Ha a jövőben más anya-
got, mint pl. további képeket küldhetek Önöknek, 
azt örömmel teszem. (…)
Szívélyes üdvözlettel
John Lavranos”

Ruff József
Orosháza

A Földünkön élő számtalan növény elterje-
dését befolyásoló legfontosabb környezeti té-
nyezők egyike a víz, valamint a hőmérséklet, 
a levegő, a fény és a talaj különböző tulajdon-
ságai. A hőmérséklet az a környezeti tényező, 
amely a terjedést leginkább meghatározza. 
Ennek alapján különböztetjük meg például a 
meleg, a mérsékelt, és a hideg égöv növénye-
it. A hőmérséklet mellett a víznek van még 
döntő szerepe a növényzet területi megoszlá-
sában. Jól tudjuk, hogy például az esőerdők, 
a füves puszták és a sivatagok létrejöttében 
milyen fontos a víz, illetve a vízhiány hatá-
sa. A növényeknek szervesanyag-képzésük-
höz vízen kívül fény és a levegő szén-dioxidja 
szükséges, e folyamat mellékterméke pedig, 
az oxigén, amit kibocsátanak. Kevés növény él 
meg fény és szén-dioxid nélkül. Oxigénmen-
tes környezetben csak egyes baktériumfajok 

életképesek. A talaj elsősorban a szárazföldi 
növények döntő többségének rögzítő közege, 
míg fontos életfeltételük annak víz-, levegő- 
és tápanyagtartalma, valamint kémhatása.

Tehát az egyes növényfajok igényei a kör-
nyezeti tényezőkkel szemben nem egyfor-
mák, illetve azok szélsőséges értékeiket nem 
egyformán tűrik. Az esőerdő növénye a siva-
tagban azonnal elpusztulna, és hasonló sors 
várna a sivatagi növényre is az esőerdőben. 
Az erdő gyepszintjében előforduló növényfaj 
sem él meg erős megvilágítás mellett, a rét vi-
lágosságához szokott faj pedig, az erdő lomb-
koronája alatt nem életképes.

Ezért az erősebb megvilágításnak kitett 
helyeken élő növényeket fénykedvelőknek, az 
árnyékos helyeken élőket pedig, árnyékked-
velőknek nevezzük. Ugyanakkor, ha egy nö-
vény szélsőséges életfeltételek között fordul 

Nagy Sándor                                                                                           Szerkesztőségi levél 

Gondolatok a növények rendszerezésérõl
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elő, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen 
feltételeket kedveli. A szárazsággal és a hideg-
gel is többnyire ez a helyzet. A növények nem 
kedvelik, hanem sokkal inkább tűrik az ilyen 
feltételeket! Ezért beszélünk rendszerint a 
nedvességkedvelők mellett szárazságtűrő, 
illetve a melegkedvelők mellett hidegtűrő 
növényekről. Fénykedvelők növények tehát 
a magas hegyeket, füves pusztákat kedvelik. 
Míg a szárazságtűrők a sivatagok és a száraz 
rétek növényei. A Ráktérítő és a Baktérítő 
környékén a száraz évszak 10-12 hónapig 
tart. Ezért környékükön nagyon megritkul 
a növényzet. Egyes helyeken a csapadék évi 
mennyisége még 200 mm-nél is kevesebb. 
Ez már a sivatagok zónája. A víz hiányához, 
a nagy forrósághoz és a szélviharokhoz az itt 
előforduló szárazságtűrő növények különleges 
berendezésekkel alkalmazkodtak. Földünk 
legnagyobb sivatagja a kb. 7 millió km2-nyi te-
rületű Szahara. Területén dús növényzet ala-
kult ki ott, ahol a szél hosszú idő alatt elhord-
ta a homokot és medencét formált ki, amely-
ben a felszínhez közel került víz a felszínre is 
tört. Így jöttek létre az oázisok. Míg Afrika 
száraz vidékein a kutyatejfajok, a szukkulens 
Euphorbiák, addig Észak-és Dél-Amerika si-
vatagi területein a kaktuszok terjedtek el, 
közülük egyes nemzetségek a tengerpartok 
homokos humusztalajára, mások a parti szik-
lákra telepedtek. A kutyatejekhez hasonlóan 
rendkívül forma gazdagok és gyakran nagyon 
dekoratívak. Az evolúció során leveleik tövi-
sekké, sertékké vagy szőrökké alakultak.

Az akár több emberöltőt is megélő, 15-20 
méteresre megnövő, első elágazását kb. 80 
éves korában kifejlesztő, majd gyertyatartó-
szerűen elágazó óriáskaktusz több hektoliter 
vizet is képes testében tárolni, és akár évekig 
elél csapadék nélkül. A levélre emlékeztető, 
lapos szárú fügekaktusz termése a szúrós, 
horgas szőrű terméshéj eltávolítása után még 
ehető is. A nagy földrajzi felfedezések és uta-
zások előtt, az előbb említett hatalmas terü-
leten, és szélsőséges körülmények között élő 
furcsa növényeket csak a helyi lakosság ismer-
te, ismerhette. Első képviselőik a XV. és a XVI. 
században kerültek Európába, és nagy ritka-
ságnak számítottak. A XVII. század végére 
erősen megnőtt irántuk az érdeklődés. Ekkor 

már hozzávetőleg 6000-re emelkedett a leírt 
pozsgás fajok száma. Első rendszerezésük 
igen kezdetleges volt, mert valamennyit em-
beri szempontok szerinti alaktani csoportosí-
tás jellemezte. Hiányoztak az összefüggések, 
a rokonsági vonatkozások ismeretei. Az elkü-
lönítések többnyire önkényesen kiragadott 
tulajdonság, pl. a virágszín, a növény tüskés 
vagy tüskézetlen kinézete alapján történtek. 
Az ilyen csoportosításokat mesterséges rend-
szereknek nevezzük. A mai ismereteink sze-
rint a Linné előtti időszakban a mintegy húsz 
mesterséges rendszerező között öten foglal-
koztak kaktuszokkal.

Rendszerezésük még kezdetleges és fő-
leg a növények felhasználási módjai alapján 
történt. Bauhius a XVII. század elején meg-
kísérli összegyűjteni és azonosítani a külön-
böző füveskönyvekben leírt növényfajokat és 
azok társneveit, később eljut a faj fogalmáig. 
A természetes rendszer gondolatát az olasz 
Cesalpino veti fel a XVI. században, hangsú-
lyozva, hogy a rendszerezés szempontjából a 
növények gyógyhatása csak másodlagos, az 
alaktani hasonlóságoknak kell fontosságot 
tulajdonítani. A XVII. században több ösz-
szefoglaló, rendszerező mű születik, ám ezek 
nagy része valamilyen kiragadott morfológiai 
bélyeg alapján osztályozza a fajokat. A több 
milliárd éves evolúció eredményeképpen Föl-
dünket a történelmi idők kezdetére, egyes 
becslések szerint legalább 8-10 millió faj né-
pesítette be. Ezek közül a tudomány mintegy 
másfél millió fajt, közöttük 400 000 növény-
fajt „leltárba vett”. A fajok rendszerezésének 
első nagy mestere Carl von Linné (1707-
1778) svéd botanikus, ő dolgozta ki a fajok 
tudományos elnevezésének napjainkban is 
érvényes alapelveit. Rendszerezésének alapjá-
ul a fajt vette, amit kettős latin névvel jelölt. 
A név első tagja a nemzetséget, második tag-
ja pedig, a fajt jelöli meg. Rendszerét ma már 
nem használjuk, mert csupán külső morfoló-
giai bélyegeken alapult. Linné mintegy 8500 
növényfajt ír le önkényes módon kiválasztott 
jellegek alapján. A növényeket 23 virágos és 
1 virágtalan osztályba sorolta, főleg a porzók 
száma, nagysága, összenőtt vagy szabad volta 
és a bibék száma alapján. Rendszere mester-
séges, de egy kései munkájában megkísérelt 
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felállítani 65 természetes növénycsoportot, 
amelyek között sok ma is elismert növénycsa-
lád található. A manapság használatban lévő, 
általánosan elfogadott, korszerű növényrend-
szertanok közös jellemzője, hogy mindegyik 
filogenetikus, vagyis fejlődéstörténeti alapo-
zású rendszertan. Az esetleges különbségek a 
növények közötti rokonsági kapcsolatok meg-
állapításához használt módszerekből adód-
nak. E módszerek közül az utóbbi egy-két 
évtizedben egyre szélesebb körben használják 
fel a növények örökítőanyagának vizsgálatát. 
A „faj” fogalmának legpontosabb meghatáro-
zása évszázadok óta foglalkoztatja a biológu-
sokat, és vitájuk a fajfogalom problémája né-
ven vált ismertté (Species Problem), amely más 
tudományágak bevonásával ma is tart. Az 
egyik széles körben elterjedt definíció szerint 
a fajt olyan ténylegesen vagy potenciálisan 
egymással ivarosan szaporodni képes populá-
ciók alkotják, melyek más hasonló csoportok-
tól a szaporodás szempontjából elkülönülnek. 
A fenti meghatározást Ernst Mayr, a XX. szá-
zad evolúcióbiológiájának egyik nagy alakja 
adta, azonban csak idealizált körülmények 
között működik. Mivel feltételezi az ivaros 
szaporodást, ezért a faj fogalmát definiálatla-
nul hagyja az élőlények ivartalanul szaporodó 
nagy csoportjain. A biológusok gyakran egy-
szerűen nem tudják, hogy két, morfológiailag 
hasonló élőlénycsoport tagjai vajon képesek-e 
„potenciálisan” egyedeket nemzeni egymás-
sal. Ráadásul abban is jelentős eltérések mu-
tatkoznak, hogy a hibridizáció milyen mér-
tékben megy végbe természetes és kísérleti 
körülmények között, vagy akár abban, hogy 
egyes élőlények milyen sűrűn választják az 
ivaros szaporodást. Ezeket a problémákat is 
figyelembe véve, a „faj” meghatározására szá-
mos koncepció létezik. Egy populációt vagy 
populációcsoportot fajnak nevezünk, ha az 
morfológiailag eltér más populációktól. A faj-
meghatározásnak ez a módja azonban erősen 
vitatott, mivel az újabb genetikai eredmények 
azt mutatják, hogy genetikailag eltérő popu-
lációk is nagyon hasonlóak lehetnek, vagy épp 
fordítva, néha nagy morfológiai különbségek 
léteznek egyébként igen közeli rokonságban 
lévő populációk között. Minden jogos kifogás 

ellenére, a jelenleg ismert fajok nagy részét ki-
zárólag morfológiai alapokon írták le.

A növényvilág rendszertani felderítése és 
leírása nem tekinthető lezártnak. Évente kb. 
2000 új fajt fedeznek fel. A Földünkön élő nö-
vényfajok számát 500 000-re becsülik, ebből 
kb. 400 000 fajt írtak le. Arról sincs megbíz-
ható adatunk, hogy évente mennyi faj pusz-
tul ki - ismert vagy ismeretlen okra visszave-
zethetően. Mindenkinek látni kell, hogy az 
idő nagyon fontos evolúciós tényező. Az idő 
nemcsak az élőlények születéséhez, fejlődé-
séhez vagy kihalásához, hanem a gondolatok 
és minden más szellemi- és tárgyi dolgok fej-
lődéséhez vagy pusztulásához vezethet. Úgy 
gondolom, számunkra az időből van a legke-
vesebb. Jövőnk szempontjából döntő tehát 
az „irányító” szerepe. Szerintem, akár merről 
is vizsgáljuk, döntően rajtunk múlik további 
létünk és a körülöttünk lévő világ sorsa, mert 
ezt az evolúciót részben mi is befolyásoljuk.

A növényvilág rendszerezéséhez alapvető-
en elégséges a nemzetség és a faj pontos meg-
határozása. Minden egyéb, faj alatti és nem-
zettség feletti rangfokozatok másodlagosak. 
Egy megjegyzés: ha a faj pontos meghatározá-
sából engedünk, vagy valami logikusnak vélt, 
vagy a jelenlegi tudásunk, ismeretük alapján 
elfogadhatónak látszó fogalmat állítunk a 
helyére, az eredmény nem lehet más, mint 
a jelenlegi helyzet: a káosz. A megjegyzésen 
kívüli, majd a következő gondolatokat már 
sokan és számtalan helyen elmondták vagy 
publikálták, ezért azt hiszem elfogadhatjuk 
a következőt: egy fajhoz tartozónak azokat 
a közös származású, főbb tulajdonságaikban 
egymáshoz hasonló és másoktól különböző 
egyedeket tekintjük, amelyek egymással ke-
resztezve szaporodóképes utódokat hoznak 
létre. Közös tulajdonságaik és azonos szár-
mazásuk alapján a fajokat nemzetségekbe, 
a nemzetségeket családokba, a családokat 
rendekbe, a rendeket osztályokba, az osztá-
lyokat pedig törzsekbe soroljuk. A fenti gon-
dolatsort bezárva a fontosabb rendszertani 
kategóriákat illőnek találtam megemlíteni 
ismereteink karbantartása gyanánt. Tettem 
ezt jó szándékkal, nem sértve senkit, mert 
van olyan tapasztalatom is, hogy sok esetben 
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Száraz, köves sivatagi élőhely Észak-Amerikában. Az előtérben Ferocactus cylindraceus subsp. 
cylindraceus látható. A felvétel Sonora városától délre készült a mexikói Sonora államban.
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azok az emberek tartják magukat szakértőnek 
kaktuszos témákban, akiknek talán húsz nö-
vényük van. Az ennél nagyobb gyűjtemények 
tulajdonosai ugyanis pontosan tudják, hogy 
mennyire hézagos a tudásuk. A kereskedelmi 
nyomásnak engedve, az elmúlt évtizedekben 
a kaktuszok számának és „fajtájának” növe-
kedésével, egyre több és több ismeretre van 
szükség a közöttük való eligazodáshoz és si-
keres tartásukhoz.

A rendszertan tárgya és célja: A rendszer-
tan az a tudomány, amely közvetlenül tanul-
mányozza és leírja a biológiai szervezetek vál-
tozatosságát, vizsgálja e változatosság okait és 
következményeit, majd a nyert adatokat egy 
osztályozó rendszerré dolgozza ki. Az osztá-
lyozás pedig, az a folyamat, melynek eredmé-
nye egy kategóriákból nyert logikai rendszer, 
ahol a kategóriák szervezeteket és ezekre való 
utalásokat tartalmaznak.

Ha nem akarjuk, vagy nem tudjuk megne-
vezni a rendszertani kategóriát, vagy kategó-
riákat, akkor a taxon elnevezést használjuk 
helyette. A taxon nem rendszertani fogalom, 
hanem helyettesítő vagy gyűjtő elnevezés. A 
rendszertan alapegysége a faj (species), amely 
olyan közös származású, egymáshoz hasonló 
és egymástól eltérő egyedek csoportja, ame-
lyek között az alaksorozatok folytonossága 
fennáll. A rendszerbe foglalás egymásra hie-
rarchikus sorrendben következő kategóriák 
segítségével történik.

Faj alatti természetes kategóriák:
- alfaj (subspecies, subsp.): A fajon belüli 

legnagyobb rendszertani egység, megelőzi 
a változatot és az alakot. Az alfajok önálló 
földrajzi elterjedéssel és ökológiai jelleggel 
bírnak. Öröklődő tulajdonságaik minőségi-
leg eltérnek az alapfajtól, ugyanakkor ahhoz 
e jellegek tekintetében fokozatos az átmenet. 
Tulajdonképpen az egy fajhoz tartozó egye-
dek csoportja, amely más, a fajhoz tartozó 
egyedcsoportoktól elszigetelődött, közöttük 
már nincs génkicserélődés.

- változat (varietas, var.): Fajon belül állan-
dósult minőségi eltérés eredményei megma-
radnak.

- fajtacsoport (conculta, conc.): Több alak-
tanilag és gazdasági szempontból is hasonló 
értékű rokonfaj képezi.

- változatcsoport (provarietas, provar.): Ha-
sonló morfológiájú és gazdasági értékű válto-
zatok csoportja.

- rokonforma (f.): A típus fajtól formailag 
különböző egyedek alkotják.

- lusus (l.): Virágszínben jelentkező elté-
rés, amely rendszerint nem öröklődik.

Faj alatti kultúrtaxonok:
- fajta (cultivar): Nemesítési eljárással elő-

állított tulajdonságokat tartalmazó egyedek.
Szaporodáskor ezek fajtacsoportot alkot-

nak, (lásd lentebb részletesebben).
- termesztett alfaj (convarietas, convar.): 

Rokon kultúrváltozatok.
A fajta tehát csak kultúrában létrehozott, 

előállított, és nem természetesen keletkezett 
változat (forma). Mivel a fajták a természet-
ben nem keletkezhetnek, ebből egyenesen 
belátható, hogy csak az ember beavatkozása 
következtében jönnek létre, ezért a fajtákkal 
és a fajtával kapcsolatos rendszertani egysé-
geket, mesterséges rendszertani egységeknek 
hívjuk. A termesztett többszörösen hibrid 
növényt, amelyek tulajdonképpen egyik szülő 
tulajdonságát sem mutatják, hanem azoktól 
teljesen eltérőek, - ezeket mesterséges ke-
resztezéssel létrehozott faj értékű egyedeket 
- kultúrfajoknak, specioidoknak (spd.) nevez-
zük.

A fajták esetében függetlenül eredetük-
től, egységesen a cultivar (cv.) megjelölést al-
kalmazzuk. Azoknál a kultúrfajoknál, ahol a 
fajták létrehozásában szereplő fajok nem ál-
lapíthatók meg egyértelműen, általános érvé-
nyűen használjuk a hibrid kifejezést.

Ezen fárasztó, száraz gondolatok után fel-
vetődhet a kérdés: Van-e privát véleményem 
a kaktusz nemzetségek és fajok rendszerezé-
sének helyzetéről, a rendszertanokról? Íme! 
Kisebb-nagyobb megszakításokkal több, mint 
harminc éve kedvelem a kaktuszokat. Hosz-
szú ideig, mint hobbista, majd nyugdíjazásom 
óta aktív kaktuszosnak tartom magam. Van 
néhány szakkönyvem, egyesületi tag vagyok. 
A számítógép elérésével kezdődött a baj. Rá-
zúdult a korábban szerzett némi kis ismeretre 
egy tömérdek információs áradat. Ezek rend-
betételével egyre inkább az a meggyőződés 
kezd kialakulni bennem, hogy a jelenlegi rend-
szerek alkalmatlanok a folyamatok, változások 
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rendezésére. Mondom ezt azért, mert ezek a 
rendszerek szubjektív emberi alkotások, tehát 
nem tükrözik vissza az objektív valóságot. De 
mondhatom azt is, hogy egy merev, korlátok 
közé zárják a természeti jelenségeket, azokat 
állandónak, változatlannak tartják. Nincs ill. 
kevés a lehetőség a változások figyelembe-
vételére. Egyáltalán, mint emberi alkotások, 
rengeteg hibát, tévedést, hiányosságot tar-
talmaznak, tartalmazhatnak. Még rosszabb 
a helyzet, ha belegondolunk abba, ami már 
előfordult, hogy a tudósok egy-egy lényegi 
kérdésről, egy faj, vagy nemzetség elnevezé-
séről, hovatartozásáról többségi szavazással 
döntöttek. Kézenfekvő a kérdés, mi van, ha a 
kisebbségnek volt, vagy lesz igaza? Mint em-
beri tényező sokszor és sokaknál - tisztelet a 

kivételnek - előbbre való a presztízs, a karrier, 
vagy más anyagi érdek, mint a tudomány fej-
lődésének az érdeke. Egyszerűen azért, mert 
a jelenségek, folyamatok a saját törvényeiket 
követik, az embernek csak ezek bekövetkezé-
sével és ezek tudatában van lehetősége azokat 
megismerni. Ami pedig a megismerést illeti: 
amit ma megismerek, az a múlt. Írásom végé-
re pedig, egy gondolat 63 év tapasztalatából: 
valamit, vagy valakit azonban követni kell, 
mert ad abszurdum, másképp nem vesznek 
komolyan!

Nagy Sándor
Jászberény

e-mail: sandornagy46@gmail.com

Kép: Tóth Norbert

Magdepó egész évben!
Egyesületünk 2010-ben is folyamatosan várja magadományaikat! Felhívással fordulunk mind-
azon gyűjtőtársunkhoz, akinek módja és lehetősége van saját termelésű és szaporítású faj-azo-
nos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel) hozzájárulni a magdepó 
sikeréhez, küldjék meg egyesületünk címére adományukat, hogy a honlapunkon folyamatosan 
változó magdepóból bármikor választhasson az érdeklődő növénybarát! Az adományon szíves-
kedjenek megadni a nemzetség és faj nevet, az élőhely megnevezését, a magfogás évét. A ma-
gokat megtisztítva, vagy termésben kérjük egyesületünk, vagy a magfelelős címére bármikor 
megküldeni!
Egyesület címe: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen) 
4015 Debrecen, Pf.: 82. 
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Magfelelős címe: Németh Jánosné, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9. sz.
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu 

Segítő szándékukat előre is köszöni az MPKE Elnöksége és a Magfelelős.

Kiss László gyűjtőtárs 10% árengedményt nyújt minden egyesületi tagunknak, akik a 2010. 
évi növény-, vagy magjegyzékéből rendelnek.
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Zusammenfassung: Die Autoren beschreiben eine neue Art, die Sulcorebutia cantargalloensis. Diese neue Art kommt in Bo-
livien, im Gebirge Cordillera Mandinga vor, wo aufgrund der Beobachtungen die Bestimmung der Pflanze als neue Art eindeutig 
wurde.

Abstract: The authors describe and present a new species, Sulcorebutia cantargalloensis. This new species lives in the mountains 
Cordillera Mandinga in Bolivia, and it became unambiguous that it is right identified as a new species on the basis of field observa-
tions.

Willi Gertel, Hansjörg Jucker és Johan de Vries

Sulcorebutia cantargalloensis – egy újabb faj Bolíviából,  
a Cordillera Mandingából

A Cordillera Mandingát először a 
Sulcorebutia juckeri Gertel (2004) első leírá-
sában említették, amely egy hegyvonulat, és 
Zudanez helységtől északnyugati irányból az 
Azurduy melletti délnyugati területig húzó-
dik a bolíviai Chuquisaca tartományon ke-
resztül. Az első leírásban tudósítottak arról 
is, hogy Hansjörg Jucker volt az első kaktusz-
kutató, aki ezt a hegymasszívumot 1993-ban 
gyalogosan bejárta. A Sulcorebutia juckeri volt 
kétségtelenül a legfontosabb felfedezése a te-
rep bejárása során. Miután ezt a csodálatos 
fajt egyáltalán felfedezte volna, ettől néhány 
kilométerre északra, a Cerro Cantar Gallo lá-
bánál talált egy populációt (HJ407), amely 
a még északabbra megfigyelt Sulcorebutiatól 
jelentősen különbözött. Különösen feltűnt 
Juckernek, hogy ezeknek a növényeknek sár-
ga viráguk volt, megjegyezve, hogy abban 
az időben csak néhány növény virágzott, és 
többé-kevésbé egységesen fekete tövisekkel. 
A tövisezet azonban nem olyan finom és fel-
tűnő, mint az északi populációknál és ezen 
kívül feltűnt az is, hogy a növények többnyi-
re egyesével nőttek. Néhány évvel később a 
de Vries házaspár a Cantar Gallo-nál kere-
sett Sulcorebutiákat, s a Bolíviából való visz-
szatérésük után túlnyomórészt fekete tövi-
sű, sárga virágú növényekről számoltak be 
(VZ254). Gertel feleségével 2001-ben felke-
reste a Cerro Cantar Gallo-t és megkereste a 
sárga virágú Sulcorebutiákat. Az első növény, 
melyet egy hegyfalon találtak (G269), kétség-
telenül magenta (bíborvörös) színű virággal, 
de a már említett fekete tövisekkel. A hegy-
vonulat további kutatásakor mindkettőjük 

elé pompás kép tárult, mivel az ott tenyé-
sző Sulcorebutiák többsége éppen virágzott. 
Nagyszámú sárga virágú növény mellett vi-
lágos rózsaszín és a piros különféle árnyala-
tában nyíló növényt lehetett megkülönböz-
tetni. Feltűnt, hogy piros-sárga torkú virágot 
egyet sem láttak, amely az aznap talált po-
pulációval megegyezett volna. Jucker továb-
bi alkalommal 2003-ban is elutazott erre a 
környékre és a HJ407 lelőhelyétől északra 
szintén megtalálta ezeket a növényeket más 
populációkban (HJ964). Összehasonlítva a 
Cordillera Mandingában, ill. szélesebb kör-
nyezetében találtakkal, tisztázódott, hogy új 
fajnak kell lenniük. A Cerro Cantar Gallo kör-
nyékén a Sulcorebutia juckeri vidékén észak-
ra és délre végzett kutatásaink során köztes 
vagy átmeneti formát nem találtunk. Ennél 
fogva egyértelművé vált, hogy ezt a szép új 
Sulcorebutiát, mint egyedi fajt, Sulcorebutia 
cantargalloensis néven leírhatjuk.

Diagnózis: A szomszédos, még északibb 
előfordulású Sulcorebutia tarabucoensis 
Rausch-tól az alábbiakban különbözik, (zá-
rójelben a S. tarabucoensis jellemzői): Egye-
dülálló, sérülés nélkül alig sarjadó (egyedül-
álló, ritkán sarjad). Bőrének felszíne fénylő 
sötétzöld (fakó-zöld). Az areolák kb. 6 mm 
hosszúak, 1 mm szélesek (3 mm hosszú). 14-
20 db tövise van (8-12 db), többnyire feketék, 
alul elszürkülők vagy világosabbak lesznek 
(a testre görbülnek). Az idősebb areolákon 
1-2 középtövis lehet (nincs középtövise). A 
virágszín élénksárga, világos violaszín vagy 
a piros különböző árnyalatai, sohasem pi-
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rosas-sárga torokkal (sötét-rózsaszín sárga 
torokkal). A porzószálak fehéres sárgák (bí-
bor színűek). A magok jelentősen nagyobbak 
és más formájúak, 1,5-1,8 mm hosszúak és 
1,2-1,3 mm szélesek, (1,3 x 1,0 mm), tompa 
barna színűek (fényes, fekete). A magköldök 
környéke (Hilum-Micropyle-Region, HMR) 
egyenletesen ovális, többé-kevésbé fekete, 
nem letört (erősen boltozott, szabálytalan 
formájú, széles mag.

Típus: Bolivia, Chuquisaca tartomány, 
Zudanez körzete, Cantar Gallo, 3600-3700 
m. 2003. 11. 22. Hansjörg Jucker HJ964. 
(Holotipus: ZSS, Izotipus:ZSS, LPB.) További 
feltalálási helyei: a helyszín ugyanaz, 1993. 
11. 29. Hansjörg Jucker HJ407; 2001. 10. 11. 
Willi Gertel G269; 2000. 10. 12. Johan de 
Vries VZ254.

Leírás: Sulcorebutia cantargalloensis 
Gertel, Jucker & de Vries sp. nov. A növény 
teste többnyire egyedülálló, sérülés nélkül 

alig sarjad, lapos gömb alakú, 1,5 cm magas 
és mintegy 3 cm átmérőjű, elágazás nélkü-
li, kónikus, és kb. 7 cm hosszú répagyökeret 
fejleszt. Bőrszövete fénylő sötétzöld, néha 
ibolyás-zöld. Dudorai a testen 8-10 spirálvo-
nalba rendezetten futnak, 5 mm magasak, 3 
mm szélesek, alapjuk szabálytalan rombusz 
alakú. Az areolák a dudorok felső részén 
találhatók, keskenyek, mintegy 6 mm hosz-
szúak, és felül kb. 1 mm szélesek, aljuk felé 
megújulók (a felső részén a gyapjú idővel ki-
hull, alul megújul), kevés sárgás vagy fehér 
gyapjúval fedettek. A tövisek száma 14-20, 
vékonyak, megvastagodott alappal. Többnyi-
re 4-5 tövispár fésűszerűen az oldala felé te-
kint, egy tövispár többé-kevésbé felfelé, 2-3 
tövispár lefelé rendeződött. Az oldalsó és fel-
ső tövisek a leghosszabbak, 4-6 mm hosszú-
ak, az alsók rövidebbek, 2-4 mm hosszúak. 
Az idősebb areolákon alkalmanként 1-2 db, 
10 mm hosszú középtövis lehet. Valameny-

1. kép Sulcorebutia cantargalloensis VZ 254.
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nyi tövis sima, az új hajtáson leginkább fe-
kete, vagy sötétbarna, tövük felé jelentősen 
világosabb és kissé a növénytesttől elálló. A 
bimbók a legalsóbb areolákból nőnek, piros, 
vagy pirosas-barna színűek. A virágok töl-
csér formájúak, 25-30 mm hosszúak és 30-
35 mm átmérőjűek, sárgák, ibolyás-rózsa-
színűek vagy különféle piros árnyalatúak. 
A virágcső megközelítőleg hengeres, 3 mm 
átmérőjű, minden virágszínnél piros vagy pi-
rosas-barna, egyszínű, körömszerű, előrefu-
tó hegyben végződő pikkelyekkel fedett. A 
legalsó pikkely alatt néha rövid kusza szőrök 
találhatók. A vacok (receptaculum) rózsaszí-
nű, pirosas-barna vagy sötétpiros, ugyan-
olyan hosszúkás, hegyes pikkelyek fedik. A 
külső sziromlevelek sárgák, külső oldalu-
kon és csúcsukon pirosak, pirosas-barnák, 
de ibolyás rózsaszínűek is lehetnek. A belső 
sziromlevelek sárgák, ibolyás rózsaszínűek 
vagy pirosak. Minden sziromlevél részlege-
sen lándzsa alakú, vagy spatula formájú. A 
porzók a vacok belső oldalán egyformán so-
rakoznak, a porzószálak fehéres sárgák, sár-
gától narancssárga színűek, vagy rózsaszínű-
ek, a portokok fehéresek. A bibe teljesen sza-
badon álló, ugyanolyan magas, vagy valami-

vel magasabb, mint a felső porzószálak, kb. 
22 mm hosszú, zöldes-fehér, a nektáriumnál 
teljesen fehér. A bibeágak száma 5-7, fehérek. 
A nektárium kb. 2 mm hosszú és fehér színű. 
A mag lapos-kerek, alig 2 mm széles és 1,5 
mm vastag, fehér, a magház falához szoro-
san illeszkedik, egyenkénti magkezdemény-
nyel. A termés kb. 4 mm átmérőjű, pirosas-
barna bogyó, mely éréskor pergamenszerűen 
beszárad és felreped. Egy-egy termés mint-
egy 20-25 szem magot tartalmaz, amely a 
Sulcorebutia nemzetség magtípusának meg-
felelően szabálytalan tojás formájú, 1,5-1,8 
mm hosszúak és 1,2-1,3 mm szélesek. A ma-
gok bőrszövet maradékkal dúsan borítottak, 
emiatt a felső felszínük barnás kinézetű. A 
mag köldökzsinórja csak kissé süllyedt be, 
hosszúkás ovális, kb. 1 mm x 0,8 mm átmé-
rőjű és nem letört, nem olyan, mintha a vége 
letört volna. A köldök középső része eny-
hén kiemelkedik, részben világosabb szöve-
tek töltik ki. A köldök régiót (HMR: Hilum-
Mikropile-Régió) oldalról nézve, az alig, vagy 
legtöbbször csak minimálisan áll ki, környé-
két kevéssé határolja kidudorodás. 

Előfordulás: Bolivia, Chuquisaca tarto-
mány, Zudanez körzet, Cantar Gallo, 3600-
3700 m.

Etimológia: Az új fajt lelőhelye alapján a 
Cerro Cantar Gallo- hegyről nevezték el.

A Sulcorebutia cantargalloensis viszonylag 
egységes faj. Fényes, sötétzöld teste feltűnő, 
mely a fajnak igen attraktív látványt kölcsö-
nöz. Néha a bőrszövet lilásan elszíneződik. 
Normális körülmények között a hajtásokból 
alig sarjadzik. A lelőhelyen ugyan találhatók 
kisebb-nagyobb növénytelepek, de ezek fel-
tűnően állati kártételre vezethetők vissza. A 
tövisek színe fekete és sötétbarna között va-
riálódik.  A növény tetején a tövisek csaknem 
mindig mély feketék. Az idősebb areolákon 
megszürkülnek, vagy többé-kevésbé barnák 
lesznek. Csak kevés példánynak van fekete 
tövisezete.

De Vries és Gertel is talált az eredeti élő-
hely környezetében teljesen fehér tövisű 
egyedeket is, de ezek kivételek voltak. A leg-
nagyobb változatosság a virágok színében ta-
pasztalható, s ez egy olyan sajátosság, mely a 
déli Sulcorebutiáknál viszonylag ritkán jelent-

2. kép Sulcorebutia cantargalloensis VZ 617 élő-
helyén.
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kezik. Egyáltalán a S. cantargalloensis egyike 
a déli elterjedési területű kevés fajnak, me-
lyek virágszínükben egy szűk térségen belül, 
a tiszta sárgától a piros számos árnyalatával 
a világos ibolya-színig változnak. Figyelemre 
méltó, hogy piros virágot sárga torokkal egyet 
sem találtak ebből a fajból, melyek tulajdon-
képpen Sucre és Tarabuco térségében fordul-
nak elő leggyakrabban.

A S. cantargalloensis 3600-3700 m magas-
ságban nő, a magas hegyi rétek zónájában, 
ahol a keletebbre levő mélyföld miatt gyak-
ran ködfelhőknek van kitéve. Az állandó szél, 
a gyakori erős esők 
és jeges esők, vala-
mint az alacsony 
éjszakai hőmér-
séklet nem teszik 
kedveltté ezt a vi-
déket. Az a követ-
keztetés levonha-
tó, hogy itt a növé-
nyeknek vízhiányt 
nem kell elszen-
vedniük, ennek el-
lenére a növények-
nek kifejezett répa-
gyökere van. Ezek 
a klimatikus fel-
tételek jelentősen 
megkülönböztetik 
a S. cantargalloensis 
és S. juckeri élő-
helyét a S. 
tarabucoensisétől. 
Az új fajjal ellen-
tétben a másik 
kettő nagyon so-
vány, száraz he-
lyen nő, ahol vízhiány miatt meg kell küz-
deniük az életben maradásért. Bár a S. 
cantargalloensisnek erős a tövisruhája és védi a 
kísérő vegetáció is, az év nagy részében foko-
zott ultraviola sugárzásnak van kitéve. Csak 
a sok felhő és köd képes ezt az energiadús su-
gárzást az elviselhetőség határain belül tar-
tani. A Cerro Cantar Gallo környéke nagyon 
emlékeztet az Altiplanóra. Ott fent alig van-
nak fák vagy bokrok, kevés a település és 
csak szórványosan látni állatcsordát vagy 

akár embert is. Valószínűleg ez az extrém 
táj a magyarázat arra, hogy itt ilyen eltérő 
Sulcorebutia faj alakult ki. A S. cantargalloensis 
egy olyan határterületet népesít be, mely fe-
lett a Sulcorebutiák számára a túlélés aligha le-
hetséges. Csak a Lobivia chrysochele egyik vál-
tozatának óriási példányai, és egy ismeretlen 
Digitorebutia (? főszerk.) faj, amely helyenként 
a S. cantargalloensissel társultan is megtalál-
ható, és a felsőbb régiókban is elterjedt.

Időközben a gyűjteményekben a S. 
cantargalloensis már nagy számban tenyé-
szik az élőhelyi magokból. Eddig elmondha-

tó, hogy az extrém 
élőhelyi, termé-
szet adta körülmé-
nyek ellenére ná-
lunk is jól fejlődik, 
feltéve, hogy telje-
sen napos helyet, 
és sok friss levegőt 
kap üveg nélkül. 
Emellé túlnyomó-
részt ásványi ülte-
tő közeg és öntö-
zés csak módjával 
szükséges. Nagy 
forróság tagad-
hatatlanul a meg-
égéséhez vezethet. 
Mindezek ellené-
re a növények na-
gyobbak, mint az 
eredeti élőhelyen, 
és tövisezetük is 
többnyire világo-
sabb. Csak kevés 
vegetatívan szapo-
rított klón tartot-

ta meg a fekete töviseket, melyekért Jucker 
annyira lelkesedett. Bár van néhány növény, 
mely gazdagon sarjadzik, mégis meg kell ál-
lapítanunk, hogy a S. cantargalloensis öreg 
korában is inkább egyedülálló (szoliter), nö-
vekedésű növény. Tavasszal egy kisebb S. 
cantargalloensis gyűjtemény a tarka virágszí-
nével csodálatos látványt nyújt.

Willi Gertel, Rheinstr. 46 D-55218 Ingelheim
E-mail:willi.gertel@t-online.de

3. kép Sulcorebutia cantargalloensis mag felépítése 
Orr András rajzán.
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4. kép Sulcorebutia cantargalloensis VZ 254. másik növénye sok bimbóval.

5. kép Sulcorebutia cantargalloensis VZ 254 pi-
ros-ibolyaszín virággal.
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Zusammenfassung: Wir können die mit den Kakteen nah verwandte Gattung Talinum kennen lernen. Das Interessante daran 
ist, dass eine ihrer Arten, die T. spinescens erwies sich unter den Klimabedingungen in Ungarn als winterhart, sie ist eine für die 
Haltung im Freien geeignete, leicht pflegbare Art.
Abstract: You can know the genus Talinum that closely related to the cacti. It is interesting that one of its species T. spinescens 
proved to be full hardy in Hungarian climatic conditions and suitable for outside growing easily.

Ficzere Miklós

A kaktusz rokon Talinum nemzetség, és nálunk télálló faja  
a Talinum spinescens

A Talinum nem-
zetség növényei Föl-
dünkön igen elterjed-
tek, különösen a szá-
razabb területeken. 
Pozsgás gyűjtemé-
nyekben ritkán lát-
hatók, néha azonban 
rábukkanhatunk egy-
egy szép egyedre. Leg-
gyakoribb a Talinum 
caffrum, amely fiatal 
korában kinézetre a 
kövirózsákhoz vagy 
az Echeveriákhoz ha-
sonlítható. A rozetták 
levelei sűrűn állnak 
és színük kékesfehér. 
Nyugalmi állapotban 
ezek a levelek lehull-
nak, elszáradnak, és 
csak a növény répa-
gyökere marad meg a 
talajban. Sokfelé meg-
található Namíbia és 
Dél-Afrika nagy kiter-
jedésű hegységeiben, 
valamint a távoli Ke-
nya északi részében. 
Az említetten kívül Af-
rikában más fajok is élnek, így pl.: a Talinum 
arnotii Hooker fil., amelynek jól fejlett tőszá-
rából erednek a hajtásai. Első leírása a Curtis’s 
Botanical Magazine-ban jelent meg 1876-
ban ábrázolásával együtt. Ez látható az 1. ké-
pen. Mexikóban nő a Talinum guadalupense, 
mégpedig a Baja California félsziget partja-

itól távoli Guadalupe 
szigeten, innen szár-
mazik elnevezése is. 
Néha ez is felfedezhe-
tő szukkulens gyűjte-
ményekben. Ez a faj 
nyári lombhullató nö-
vény, évelő, kerekded, 
elágazó hajtásokkal. 
A hajtásokon a levelek 
rozettákat képeznek, 
színük kékeszöldes. 
Szépen fejlődő példá-
nyai díszük lehetnek 
minden pozsgásgyűj-
teménynek. Tartásuk 
során egyedül a fény-
hiány okozhat gon-
dot, főleg télen, mert 
hiányában a növekvő 
hajtások etiolálódnak 
és megnyurgulnak. 
Figyelembe kell ven-
ni eltérő környeze-
ti igényüket is. A T. 
caffrum és más afrikai 
eredetű faj majdnem 
forró, nyári esős, a T. 
guadalupense téli esős 
területeken él, ahol a 

nyár szintén nagyon meleg, és ilyenkor leve-
leit elhullajtja. Az USA déli részétől egészen 
Argentína középső területéig megtalálható a 
Talinum paniculatum. A T. spinescens az Észak-
Amerikai Cascad hegység esőárnyékos részé-
ben tenyészik, ahol nyáron forrón süt a nap, 
de télen sokszor fagypont alá is süllyed a hő-

1. kép A Talinum arnotii Hooker fil., a Curtis’s 
Botanical Magazine-ban jelent meg elő-
ször 1876-ban leírásával együtt.
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mérséklet. Néhány faj nagyon alkalmas kis 
termetű bonszáj nevelésére, amelyek különö-
sen látványosak, ha a kaudex nagyobbik ré-
sze a talaj szintje fölé kerül, pld. a T. caffrum, 
T. guadalupense, T. arnotii esetében.

A Talinum nemzetség

a Portulacaceae (Porcsinfélék) családjá-
nak része. Magát a nemzetséget 1763-ban 
Adamson írta le. Típusnövénye a Portulaca 
triangularis, melynek jelenleg elfogadott neve 
Talinum triangularis. A nemzetség elterjedése 
Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Madagaszkár 
és Sri-Lanka (Ceylon) szigete, de sok helyen 
megtalálhatók, mint behurcolt növények. 
Néhány faj széleskörűen elterjedt gyomnö-
vény. Hosszú ideig Ausztrália is a nemzetség 
elterjedési területéhez számított a Talinum 
polyandrum révén, amit Hooker írt le 1853-
ban, de különböző 
okok miatt ez a név 
illegitimnek számí-
tott, majd 1999-ben a 
Parakeelya nemzetség-
be sorolták Parakeelya 
polyandra (Bentham)
Hershkovitz néven. 
(2. kép) A Talinum név 
a feltételezések sze-
rint Szenegálból szár-
maztatható, ahol az 
egyik fajt így nevezi az 
ottani népnyelv. Más 
feltevések szerint a 
latin ’telinum’ szóból 
eredeztethető, mert 
az ókorban így nevez-
tek egy ma Trigonella 
nevű növényből készí-
tett drága balzsamot. 
De ennek mi köze len-
ne az akkor még alig 
ismert, Afrikában élő 
növényhez? Az eti-
mológiai bizonyta-
lanságból leginkább 
az elnevezés afrikai, 
népnyelvi származá-
sa fogadható el, mivel 

az ókorban sem Amerika, sem Közép- és Dél-
Afrika nem volt ismert az európai civilizáció 
előtt, ezért a növény sem lehetett ismerős, s 
mint ismeretlen növényt elnevezni sem kel-
lett akkoriban az európaiaknak. A botani-
ka történetében a legelső, kifejezetten pozs-
gásnövényekkel foglalkozó enciklopédikus 
mű a svájci születésű Augustin Pyramus de 
Candolle (1778-1841): Plantarum historia 
succulentarum című könyve, amely 1799 
és 1837 között jelent meg. Ennek 1. köteté-
ben láthatjuk a Linné által 1753-ban elne-
vezett Talinum anacampseros ábrázolását (3. 
kép), amit De Candolle később, 1813-ban 
Anacampseros telephiastrum-ra helyesbített, 
és ez a meglátása a mai napig is helyesnek bi-
zonyult.

A jelenlegi Talinum nemzetség magába 
foglalja az időközben idesorolt, alábbi egy-
kori nemzetségeket is: 1. Eutmon nemzetség

típusnövénye: Talinum 
napiforme
2. Chromanthus nem-
zetség
típusnövénye: nincs
3. Helianthemoides 
nemzetség
típusnövénye: Portu-
laca patens, ma Talinum 
paniculatum
4. Ketumbulia nem-
zetség
típusnövénye: nincs
5. Litanum nemzetség
típusnövénye: Talinum 
parviflorum
6. Phemeranthus nem-
zetség
típusnövénye: Talinum 
teretifolium

A Talinum fajok kü-
lönösen elterjedtek, 
mint már említettem, 
Afrikában és Ameriká-
ban, ahol főleg két faj 
nagyon sokfelé megta-
lálható, mint nehezen 
írtható gyomnövé-
nyek. A Talinumok éve-
lő lágyszárúak, vagy 

2. kép Talinum polyandrum szintén a 
Curtis’s Botanical Magazine-ból. Mai el-
nevezése Parakeelya polyandra (Bentham)
Hershkovitz.
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alacsony törpecserjék, gyakran pedig lomb-
hullatók. A hajtások a gömbölyded, vaskos, 
nedvdús törpehajtásból, a gumóból (tuber) 
vagy a rövidszártagú, húsos, vaskos, földfe-
letti hajtásból, a tőszárból (kaudex) erednek. 
A levelek váltakozó állásúak, de gyakran sza-
bálytalanul helyezkednek el, nagyon válto-
zatosak, sokfélék lehetnek, többnyire lapo-
sak, többé-kevésbé szukkulensek. Gyakran 
a levélnyél alapjánál kicsi pálhalevelek ta-
lálhatók, melyek sokszor alig észrevehető-
ek. Ezek a pálhalevelek többnyire elhalnak, 
lehullnak. A virágzat csúcsvégi (terminális) 
bugavirágzat, de előfordul egyszerű fürtös 
virágzat is. Gyakran egyedülálló virággal is 
találkozhatunk, de lehet bogernyő is, amely 
bogas, vagy más néven cimózus elágazás ré-
vén képződik. Ilyenkor a virágzati főtengely 

rövid idő után befejezi működését és a csúcs 
alatti oldalágak nőnek erőteljesebben, majd 
ezek is hasonlóan ágaznak el. Ha a virágza-
ti tengelyen több ilyen elágazás keletkezik, 
akkor többes bog alakul ki. A virág átmérő-
je 0,3-1,5 cm-ig terjedhet, színük változa-
tos, egyszer nyílnak, de csak néhány órára. 
Lehetnek cleistogámok, azaz bimbóban ma-
radnak és nem nyílnak ki, és így a bimbóban 
megy végbe a megporzás. Tehát az ilyen virá-
gok mindig önmegporzók. A két csészelevél 
rendszerint lehull, szélük gyakran hártyás. 
A sziromlevelek száma általában változó, 
legtöbbször 5, de lehet 4, vagy 7 is. A porzók 
száma rendszerint 10-30, de előfordul 50 is. 
A porzószálak egyes esetekben az alapjuknál 
összeforrtak. A magház felsőállású, egy reke-
szű, 3 termőlevél összenövése alkotja, ben-
ne néhány magkezdeménnyel, melyeknek 
a termőlevélen való elhelyezkedésük, azaz 
placentációjuk centrális, vagyis a magkez-

3. kép De Candolle Plantarum historia succu-
lentarum könyvében Talinum anacampseros L. 
1753, később Anacampseros telephiastrum De 
Candolle 1813.

4. kép A Talinum spinescens hajtásai és gyökér-
zete.
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5. kép A szabadban töltött tél utáni virágzása.
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demények a magházba oszlopként benyúló 
virágtengely csúcsán találhatók. A bibeszál 
hiányzik vagy csak nagyon rövid, mindössze 
3 mm hosszú. A bibe felülete papillás, azaz 
felületén apró kidomborodások találhatók. 
A termés gömbölyű, vagy hosszúkás, 3 reke-
szes tok. A mag gömbölyű, de lehet lapított 
is. A maghéj színe sötétbarnától a feketésig 
változhat, felülete sima vagy azon különböző 
mintázatok láthatók, gyakran arillus (mag-
köpeny) maradványokkal. A magköpeny a 
köldökzsinór kiszélesedett része, alaktanilag 
a maggal nem nő össze. Napjaink vizsgálatai 
alapján a kaktuszok legközelebbi rokonait a 
Portulacaceae család Portulaca, Anacampseros 
és Talinum nemzetségeinek fajai képviselik. 
R. C. Carolin a Portulacaceae családról 1993-
ban megjelent tanulmányában a Talinum 
nemzetséget két szekcióra bontotta, melyek 
az alábbiak:

1. Talinum szekció
2. Phemeranthus szekció

A nemzetségbe jelenleg 41 fajt soroltak 
be, melyekből jó néhány igen szép dísznö-
vény. Ezekből a mi éghajlatunkon a legna-
gyobb érdeklődésre tarthat számot a Talinum 
spinescens, amely eddigi ismereteim és ter-
mesztési tapasztalataim alapján az egyetlen 
teljesen télálló faj.

A Talinum spinescens Torrey 1874.

Széleskörű elterjedtsége és közismertsége 
ellenére elég későn született meg első leírá-
sa.(US. Expl. Exped., Phan., 17.: 250. 1874.). 
Megtalálható Kanada délnyugati részén, 
főleg Brit Kolumbia szövetségi államban, 
valamint az USA északnyugati területén,  
Washington és Oregon államokban. Az előb-
biben a Cascade hegység keleti részében ba-
zalt sziklákon növekszik, sokszor Pediocactus 
nigrispinus társaságában. Teljesen különbö-
zik a többi szukkulens Talinum-tól. Hajtásai 
alacsonyan elfekszenek, szinte kúsznak, me-

6. kép Egy kinyílt virág.
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lyeken főleg a hajtások felső felén találhatók 
a szukkulens, hengeres, hegyes végű, de lágy, 
nem szúrós levelek ovális keresztmetszettel.

Szinonimái: 
Claytonia spinescens (Torrey) Kuntze 1891.
Phemeranthus spinescens (Torrey) Herschkovitz 1997.

A kaudex répaszerű, ebből indulnak a vé-
konyabb gyökerek. Ezek a talajból nagyon 
könnyen kihúzhatók. Kb. 30 cm magas, éve-
lő lágyszárú növény, melynek kaudexe töb-
bé-kevésbé elfásodik. A hajtások alig fel-
emelkedők, többnyire a talaj közelében szét-
terülnek. Az idősebb levelek tövénél általá-
ban megmaradó, gyenge, tövisszerű képle-
tek láthatók. A hajtások ceruza vastagsá-
gúak, húsosak, 15-20 cm hosszúságúak. A 

levelek hossza 1-3 cm, átmérőjük 1-2 mm, 
oválisak, alapjuk rövid levélnyélbe vékonyo-
dik. Virágzata kevés virágú bog, ahol az el-
ágazásoknál előlevelek találhatók. Ez a rész 
a virágkocsány, amely a virágtengely első 
száráig terjed. Esetünkben ez hosszú, ezért 
tőkocsánynak nevezik (scapus), hosszúsá-
ga 7-19 cm, karcsú és törékeny.  A csészele-
vél alakja kör alakú, vagy ovális, 2,5x4 mm 
nagyságig. A virágszirom tojásdad, 6-8 mm 
hosszú és vöröses rózsaszínű. A porzók szá-
ma 20-30. A bibeszál szálas, majdnem olyan 
hosszú, mint a virágszirom. A termés gömb 
vagy tojásdad, 5 mm hosszú, 4 mm széles. A 
magvak színe fekete, 1 mm átmérőjűek, felü-
letük sima vagy a háti részen alig kiemelke-
dő gerinc látható.

A Talinum spinescens egyedeit már több 

7. kép Október végén már megkezdődött a hajtások pusztulása, csak a földben lévő kaudex 
telel át és hajt ki tavasszal.
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éve tartom a szabadban, mindenféle téli vé-
delem nélkül. A kertemben található leg-
igénytelenebb növények közé tudom sorol-
ni. Hőség, fagy, hó, szárazság nem árt neki, 
de szereti a meleg, napfényes, esetleg félár-
nyékos helyet. Megfigyelésem szerint átte-
lel a nedvesebb talajokban is, de ilyenkor ta-
vasszal vontatottan indul a fejlődésük, mi-
vel a nedvesebb talaj nehezebben melegszik 
fel, de más oka is lehet. Ezért helyesebb, ha 
biztosítjuk számára a talaj jó vízelvezetését 
(drenázs). A talaj iránt egyébként igényte-
len, származási helye alapján feltételeznénk, 
hogy inkább a savanyú talaj kedvezőbb szá-
mára, de ez nem így van. Egyformán jól fej-
lődik kissé savanyú és a felénk szokásos me-
szes talajokon egyaránt. Tápanyagból bőven 
elegendő az, ami rendes körülmények között 
kertjeink talajában megtalálható. A napfény 
fontos, mert virágzását befolyásolja, azaz 
bimbói csak napsütésben nyílnak. Mivel első 
növényünkből magról szaporodva már a má-
sodik évre több virágzó egyedünk lesz, ame-
lyek telepet alkotva igen szépen és látványo-
san virágzanak. Ez a virágzó telep kertünk 
egyik ékessége lesz. A virágzás nyár közepé-
től szeptember végéig, tehát több hónapon 
keresztül tart. A virágok jól termékenyülnek, 
sok magot hoznak, és ezek nagyon jól csiráz-
nak, biztosítják a szaporulatot. Ebből követ-
kezik, hogy ez a kis növény nagyon ragasz-
kodik gazdájához, mert ha egyszer elültettük 
a kertünkben, akkor hosszú évekre biztosí-
tott a jelenléte. Télre teljesen visszahúzódik 
a földbe, csak a kaudex felső része látható, ha 
jól szemügyre vesszük. A felső hajtások el-

lenben elpusztulnak, sok más évelő, lágyszá-
rú kerti növényünkhöz hasonlóan. Nagyon 
meghálálja, ha kővel borított, sziklás környe-
zetet biztosítunk részére.

Ficzere Miklós
Debrecen, Kétmalom u. 6.

Képek a szerző felvételei.

Irodalom:

Curtis’s Botanical Magazine, (1876) 102. kö-
tet 6220. tábla
Curtis’s Botanical Magazine, (1855) 81. kötet 
4833. tábla
De Candolle, Augustin Pyramus, (1799): 
Plantarum historia succulentarum
1. köt. Paris :A.J. Dugour et Durand,.
Eggli, Urs,(2004): Illustrated Handbook of 
Succulent Plants: Dicotyledons Springer-verlag

2010. év III. negyedévi programok
2010. július: nyári szünet

2010. augusztus: Országos kaktusz és pozsgásnövény kiállítás Debrecenben aug. 19,20,21,22-
én a Kölcsey Konferencia Központban. Bővebben hírlevelünkben adunk tájékoztatást. 
Szervező: Tóth Norbert, e-posta: cactusdraco@gmail.com

2010. szeptember: Crudim-i (Csehország) kaktuszbörze látogatása. Az időpontról és egyéb fel-
tételekről hírlevelünkből értesülhetnek. 
Szervező: Herczeg István, e-posta: herczeg4200@freemail.hu

Helyesbítés: 2010. évi 1. számunk „Is-
kolaprogram és növényszeretetre neve-
lés” c. írás szerzőjének neve tévesen je-
lent meg önhibánkon kívüli okok miatt. 
A cikk szerzője helyesen Kovács István 
(Felsőpetény). Az elírásért Kovács Ist-
ván szíves elnézését kérjük.

(A szerk.)
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Zusammenfassung: Wir bekommen Ratschläge zum Säen von Pediocactus knowltonii, zur Heranzucht der Sämlinge, und wir 
können die Erfahrungen der freien Haltung von Pediocactus kennen lernen.
Abstract: We get hints about the sowing and seedlings care of Pediocactus knowltonii, and can read about the experiences of its 
outside growing.

Kiss László

A Pediocactus knowltonii magvetésével és szabadföldi 
kultúrájával kapcsolatos tapasztalatok

A Pediocactusok nehéz tartásával és sza-
porításával kapcsolatos tapasztalatok lassan 
a hazai gyűjtők körében is kezdenek beérni. 
Ennek elsősorban az az alapja, hogy egyre 
inkább hozzá lehet jutni e növényekhez és 
magjaikhoz a magyar növénykereskedők és 
a gyűjtők egyre szélesebb táborából. Ismeret-
ségi körömben Fierer Kelemen László, Szaba-
dos Attila, valamint Elhart Zsolt és Barna Já-
nos nevét szeretném kiemelni. Kínálatukban 
oltványok mellett, magról vetett növények is 
kaphatók egyre bővülő fajonkénti, és gyűjtő-

számmal ellátott választékkal.
Régóta törekszem magvetés útján kialakí-

tani a gyűjteményemet a Pediocactus nemzet-
ségből, mely törekvésemnek apránként mu-
tatkoznak az eredményei. A Köhres és a Mesa 
Garden, valamint a Lutz cégektől származó 
magokból kikelt növényeim 2-3 éve kezdenek 
termőre fordulni, és saját magot érlelni. A 
legnagyobb problémát és egyben kockázatot 
eddig abban láttam, hogy a vásárolt magok 
érettségéről és évjáratáról nem állt rendelke-
zésemre kellő információ, így mondhatni „va-

1. kép P. knowltonii Lz332 másfél hónapos magvetése 2009. 02. 21-én.
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kon” vetettem. Legkedvezőbb tapasz-
talataim a Mesa Garden magokkal 
kapcsolatosak. Fontos előre megem-
líteni, hogy az éppen termőre forduló 
növények virágainak porzása nem ve-
zet mindig a termés beéréséhez, vagy 
csíraképes magok nyeréséhez. A 2007. 
évi virágzásból származó magokból 
még az év augusztusának elején ké-
szítettem egy próba-vetést, amelyről 
az alábbi tapasztalatokat mondhatom 
el. A P. knowltonii (Lz332, MG1147.9), 
P. simpsonii v. minor RP4, P. simpsonii 
SB586, P. hermannii (P. simpsonii var.) 
magok kb. 30-50 %-a jól kikelt. Meg-
jegyzem, hogy a 2008. és a 2009. év 
januári magvetésem ennél is jobb 
eredményt ért el. Sajnos a P. winkleri SB737, 
és a P. despainii Lz271, valamint a Toumeya 
papyracantha szinte nulla kelési százalékot 
ért el. Ugyanezek 2008-ban 0-5 %-ra sike-
redtek. 2009 januárjában a P. winkleri kelése 
kb 50 %-os. Fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy a magok sem fagyhatásnak, sem a mag-
héj mechanikai megbontásának nem voltak 
kitéve. Ezzel kapcsolatban szolgáljon tanul-
ságul Dr. Erostyák Mihály barátom és gyűj-
tőtársam fordításában von Rudolf Appel-nak 
hasonló témában a KuaS 2004/4 számában 
megjelent cikke:

„Egy Pediocactus knowltonii-t természe-
tes élőhelyén megtalálni több szempontból 
is nagyon nehéz, ugyanis ezeknek a kis nö-
vényeknek a maximális nagysága kb. 2.5 cm, 
s néha testük részben, vagy egészben kör-
nyezete anyagával fedett. Ez, illetve a kisebb 
élőhelyeken előforduló csekély számuk meg-
nehezíti ennek a washingtoni egyezmény 1. 
függelékében szereplő fajnak a feltalálását.

Fred G. Knowlton 1958-ban fedezte fel ezt 
az apróságot, és 2 évvel később Lyman Benson 
írta le. Típusos előfordulási helye a Los Pinos 
folyó környékén található, La Boca-nál, Colo-
radóban. További elterjedési területe La Plata 
és San Juan megyében található, a Coloradó 
és Új Mexikó közti határvidéken, ahol 1600-
1840 méter magasságban, puha, porhanyós, 
humuszt is tartalmazó talajban él, tűlevelű 
fák között. Ismertebb előfordulási helyeit a 
következő gyűjtőszámok mutatják:

AM1596: LaBoca ranch, San Juan megye, 
Coloradó, USA,
FH275: La Plata megye, Coloradó, USA,
FH405: Új-Mexikó – Coloradó határán, USA,
GH93/C1-1: Navajo Lake, Új-Mexikó, USA,
GL408: Los Pinos folyó, Új-Mexikó – 
Coloradó, USA,
LZ332: Montezuma megye, Coloradó, USA,
SB304: San Juan megye, Új-Mexikó, USA.

Rose Houk (1996) azt írja a növény felfe-
dezése után, hogy Coloradó és Új-Mexikó ha-
táránál több ezer példánya található. Rövid 
idő alatt, az akkor is szokásos gyűjtői aktivi-
tás következtében számuk néhány ezerre ti-
zedelődött. Emiatt is szükséges a Pediocactus 
nemzetség e ritka képviselőjének szaporítása 
és gyűjteményben való tartása. Különös fi-
gyelmet kell fordítani az egyes populációk 
utánpótlására és a növényanyag pontos do-
kumentálására.

A Pediocactus nemzetséggel való érdeklő-
désem 7 éve kezdődött (Szerk. 1997-ben). Ez 
idő alatt tanulmányoztam a „KuaS” régebbi 
számait a faj élőhelyét illetően, és Észak–Ame-
rika fagytűrő kaktuszainak kultúrában való 
tartását. Nagyon sok információval segítettek 
Busek(1987), Fritz(1993), Hochstätter(1987, 
Lutz(1990), és Schmied(1993) cikkei, akik élő-
helyi megfigyeléseiket, a kultúrában szerzett 
kudarcaikat, illetve a szaporítási tapasztala-
taikat próbálták átadni e ritka növényekről.

2. kép Virágzó Pediocactus knowltonii Lz332.
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A Pediocactus knowltonii és a Pediocactus 
simpsonii is viszonylag problémamentes 
magvetéskor és termesztésben egyaránt. 
Az itt bemutatásra kerülő tapasztalatok a 
Pediocactus knowltoniira vonatkoznak, illet-
ve a termesztés hasonlóságából következő-
en a Pediocactus nemzetség többi képviselője, 
továbbá a Sclerocactusok, kivéve egyes mele-
gebb és alacsonyabb fekvésű élőhelyről szár-
mazó Scl. Polyancistrusokat, de a Toumeya is 
hasonló módon tartható és termeszthető.

Élőhelyi feltételek

Az USA délnyugati részeire vonatkozó 
klímatényezők ismerete döntően meghatá-
rozza ezen növények kultúrában elérhető si-
kereit, ezért célszerű ezt röviden megismer-
ni. Tavasszal az emelkedő hőmérséklettel és 
a hótakaró olvadásával életre kelnek a növé-
nyek. Gyorsan vizet vesznek fel, növekedés-
nek indulnak, és néhány hét alatt felkészül-
nek a virágzásra és a termésképzésre. A csa-
padék elmaradásával a forró nyári hónapok-

ban a növények növekedése leáll, a növények 
ráncosodnak, részben vagy teljesen a talajba 
húzódnak vissza, vagy a szelek által összefújt 
ágak, levelek, homok és egyéb anyag takar-
ja le testüket. Az őszi időjárási viszonyok egy 
második, jelentősen rövidebb növekedési idő-
szaknak adnak lehetőséget. A még elég me-
leg hőmérséklet mellett csapadék is adódik, 
amely elégséges néhány új areola képzéséhez, 
s nem ritkán bimbóképződés is előfordul, és 
ezek a következő tavaszig megmaradnak. A 
süllyedő hőmérséklettel a növények növeke-
dése leáll, visszahúzódnak a talajba, majd be-
fedi a hótakaró. Élőhelyein a téli hónapokban 
kemény fagyok is előfordulnak. Száraz őszön 
és hótakaró kimaradása esetén a bimbókép-
ződés jelentősen csökken, vagy teljesen el is 
maradhat.

Termesztésük

Az élőhelyi körülmények ismerete meg-
felelő támaszt jelent a növények szabadban 
való neveléséhez. Közép-Európában a fény és 

3. kép Pediocactus knowltonii MG1147 bimbósan és a másik oldal képén…
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a hőmérséklet biztosításával és az öntözések-
re való különös odafigyeléssel érhetjük el a 
legoptimálisabb feltételeket, így megelőzhet-
jük a gombás megbetegedéseket is. A várat-
lan eső elleni védelmül legjobb a fényáteresz-
tő takarás alkalmazása, melyet jó idő esetén 
el lehet távolítani. Egy déli fekvésű házfal 
tövében lévő élőhely optimális körülménye-
ket teremthet a növények számára. Ilyen 
feltételek mellett sem az epidermisz, a bőr-
szövet megégését, sem egyéb károkozás nem 
fordult elő. Túlzottan védett helyen könnyen 
elmaradhat a tavaszi növekedés és virágzás, 
mert a növények könnyen átforrósodnak, és 
ezt követően a nyári pihenés állapotába ke-
rülnek. Ennek nem mond ellent, hogy télen 
és kora tavasszal is ajánlatos a sziklaágyást 
fóliával vagy üveglapokkal lefedni védelem-
ként a csapadék ellen. A szél szerepét, mint 
a túlmelegedés elleni védelmet nem szabad 
alábecsülni, tehát biztosítani kell a folya-
matos légmozgást, pl. azzal, hogy a szemben 
levő üveg, vagy fólia felületet kiváltjuk szú-
nyoghálóval. Ennek ellenére az élőhelyi kö-
rülményeket itt Közép-Európában nem tud-
juk maradéktalanul biztosítani. Ahhoz, hogy 
a növények habitusukban az élőhelyi példá-
nyokhoz hasonlítsanak, a kultúrában nevelt 
növényeket egész évben szabadban kell tar-
tani. A gyakran ajánlott mélyoltás egyszerű-
síti a növények ápolását, de a tartós nevelés-
hez nem feltétlenül szükséges. Alanyként a 
szabadföldi tartáshoz kiválóan alkalmas az 
Opuntia fragilis és a télálló Echinocereusok is 
javasoltak. Megemlítendő, hogy az O. fragi-
lis néhány klónja az oltáshoz nem válik be, s 
ilyen esetekben más klónokra célszerű átol-
tani a nemeseket.

Azok a növények, melyek nedves, párás 
melegházakban, üveg- vagy fóliaházakban 
vannak nevelve, gyakran gombabetegségek-
nek esnek áldozatul, s ezt sajnos én is meg-
tapasztaltam.

A magas ásványi anyag összetételű ültető 
közeg jó alapként szolgál, mint a gránit, ba-
zalt, homok, pala, kavics, stb. Fontos azt ki-
tapasztalni, hogy az ültető közegnek mennyi 
a kiszáradási ideje, mert ettől függ az öntö-
zés gyakorisága. A humusz adalék nálam ész-
revehető károsodást, hátrányt nem okozott. 

Kellően nagyméretű műanyag edények a sza-
badban való tartáshoz igen alkalmasak. Vé-
dett, szabad ágyásba való kiültetés ugyan-
ilyen értékű, de az öntözések közti idő meg-
hosszabbítását igényli. Trágyázni tavasszal, 
két alkalommal gyenge N-tartalommal, és 
ősszel egy alkalommal magasabb P-K tarta-
lommal javasolt.

Növényeimet, melyek Németország észa-
ki részén élnek, első alkalommal március kö-
zepén szoktam megöntözni, amikor a nap 
hosszabb ideig emelkedik a szomszédos há-
zak teteje felé. Hozzáteszem, hogy első év-
ben a hőmérséklet alig haladta meg a 0oC-ot 
az említett időszakban. Ilyen körülmények 
között gyakran voltak a növények enyhe, 3-4 
fokos éjszakai fagynak kitéve, anélkül, hogy 
kárt szenvedtek volna.

Az Opuntia fragilisra mélyen oltott példá-
nyok hamarabb virágoznak, kb. május kezde-
tén, míg a saját gyökerűek jelentősen később, 
május végén, ill. június elején. Ez egyébként 
jelentősen függ a tartási, a földrajzi hely idő-
járásától. A növények növekedése tavasszal 
és koranyáron feltűnően gyors, a túlzott csa-
padék ellen takarással védekezzünk. Később 

4. kép …a kinyílt, sötétebb rózsaszínű virá-
gokkal.
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a növekedés lassabbá válik, majd nyáron a 
forró időszakban teljesen megszűnik. Ha 
ilyenkor öntözünk, a saját gyökerű példányok 
könnyen károsodhatnak. Kb. 4-6 hét abszo-
lút száraz nyugalmi idő szükséges. Az oltott 
példányok folyamatos öntözéssel jelentősen 
hosszabb ideig nőnek, ennek megfelelően va-
lamivel nagyobbak lesznek, de tipikus külle-
müket nem veszítik el. A virágzási hajlamban 
semmi különbséget nem vettem észre. Akkor 
adok vizet a növényeknek, amikor a nyári for-
róság enyhül, leginkább egy zivatar után, vagy 
felhős idő esetén, egészen szeptember elejé-
ig. Az első fagyos éjszakák beköszöntéséig az 
ültető közegnek ki kell száradnia, és a növé-
nyek láthatóan összezsugorodnak, így előké-
szülve az alacsony téli hőmérsékletre. A tele-
lőhelynek abszolút száraznak kell lennie, így 
elviselik a Pediocactusok a kipróbált -18 oC-ot. 
Észak-Németországban 2002/2003 tele a sza-
badföldi próbálkozásokhoz különösen kedve-
zőtlen volt. Az ősszel tartósan esős időszak  
10-16 oC hőmérséklettel, kimondottan ma-
gas páratartalommal, kevés széllel, aztán kö-
dös idővel, több fagyos periódussal -15 oC-ig, 
és 10 oC körüli melegebb periódusokkal vál-
takozott. Napfény egyáltalán nem volt. Kora 
tavaszig ezek ellenére semmiféle veszteséget 

nem kellett elkönyvelnem. A meleg- és hideg-
fázisok ilyen váltakozásai túlélés szempont-
jából különösen megviselik a fagyálló módon 
tartott kaktuszokat. Egy Opuntia fragilisra ol-
tott növény a tél végén a széltől átellenes ol-
dalán, az areolák között kis foltban barnás el-
színeződést mutatott. A diagnózisom gomba 
fertőzés gyanúját juttatta eszembe. Ekkor a 
növényt nem gombaölővel permeteztem be, 
hanem kis tusecsettel kevés Aatiram-mal ke-
zeltem, ami különben magvetések csávázó-
szereként használatos. Az elszíneződés vál-
tozatlan maradt, és a napos kora tavaszi idő-
ben halvány heggel gyógyult, ami most a nö-
vekedés után már alig látszik. Aki gyűjtőtől, 
vagy kereskedőtől növényt szerez be, annak 
tudnia kell, hogy milyen körülmények között 
tartották előzőleg a növényeket, mert a tartá-
si viszonyok megváltoztatásához átmenetet 
kell biztosítani. Az Eriocereus jusbertiire oltott 
Pediocactusok a sok víztől és a tápoldatozás-
tól gyorsan nagyra nőttek, de nem helyez-
hetők ki minden további nélkül szabadföldi 
kultúrába. Ehhez ajánlatos augusztus végén 
Opuntia fragilis érett hajtására történő átoltá-
sa. Az oltvány az első telet még üvegházban, 
5-8 oC-ot nyújtó ventillátoros fűtőtest köze-
lében töltse.

Magvetés

Hogy hosszú vegetációs időt nyerjek, én a 
magvetéshez novemberben, mesterséges fény 
mellett látok hozzá. Három fénycső legyen 
egymástól 10 cm távolságra, pl. egy deszká-
ra erősítve. A deszka alumínium fóliával való 
bevonása jelentősen megnöveli a fény- és 
hőnyereséget, amely szükséges a magok csí-
rázásához. A csöveknek a magvetéstől kb. 15 
cm távolságban célszerű lenniük. Ezek kom-
binációja jól lefedi a kívánatos frekvencia tar-
tományt. Egyéb feltételek nem térnek el más 
kaktuszok szokásos magvetésétől.

A kedvező csirázási hőmérséklet 27 oC kö-
rül van. A fagyasztószekrényben való előkeze-
lés nálam nem járt eredménnyel. Csávázásnál 
az Aatiram kezelésnél vigyázni kell arra, hogy 
a por csomókban ne tapadjon meg a magvakon. 
Ez ugyanis valószínűleg a magok rosszabb csí-
rázásához vezet csírázás gátló hatása miatt. 

5. kép Pediocactus knowltonii Lz332 Echinocereus 
baileyi alanyon Barna J. gyűjteményében.
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Ilyen körülmények között 3-4 hét múlva a ma-
gok 60%-a kikelt. A később csírázó magokból, 
vetés után 6 hétre, meglehetősen gyenge ma-
goncok keltek ki, és a legkisebbek minden lát-
ható ok nélkül elpusztultak. A többiek mind 
extrém gyorsasággal növekedtek. Az ismert 
forrásból származó friss magból a vetés két 
hét múlva egyenletesen kicsírázott, a kelési 
százalék lényegesen magasabb volt. A vetés 
talaja az első 5-6 héten nedvesen volt tartva, 
majd a magoncok növekedésével a talajt rövid 
ideig szárazon tartottam. Hogy gyors, zavar-
talan növekedést biztosítsak, a vetőmagokat 
egy csipesszel egyenként egyenlő távolságban, 
kb. 1-1 cm-re egymástól, helyeztem a talajra, 
és ennél fogva nem pikíroztam azokat. Első 
alkalommal, az első areolák képződésekor 
tápoldatoztam, a szokásos nitrogénszegény 
műtrágya feles koncentrációjával. Márciusban 
a magoncokat az üvegházba vittem ki és a ven-
tillátortól 2 méter távolságra, közvetlenül az 
ajtónál helyeztem el. A következő év áprilisáig 
itt maradtak a kis növények, s azután - még 
cserépben - szabadágyásba ültettem ki. A har-
madik évben a kis Pediocactusok már elég erő-
sek, hogy egész évben a szabadban legyenek. 
Kísérletként megpróbáltam már 5-6 mm-es 
nagyságú, egy éves magoncokat a szabad-
ban tartani, de a különösen meleg évben egy-
szerűen kiszáradtak. Egy évvel a vetés után, 
2003 őszén az SB304 gyűjtőszámú magoncok 
néhány példányán, amely San Juan megyéből 
származik, váratlanul megindult a bimbókép-
ződés. Az úgynevezett „törpe forma” két egy 
éves példányán is -melyek fele olyan nagyok, 
mint az SB304-a csúcsán piros hegyek mutat-
koztak. Kíváncsi vagyok, hogy ezek hogy vise-
lik el a telet, és tavasszal hogyan hozzák első 
virágaikat.”

Az itt leírt tapasztalatokat a magam ré-
széről csak megerősíteni tudom, mivel nö-
vényeimet már a 4. éve szabadban nevelem. 
Kora tavasztól a tél elejéig csak felülről fóliá-
val fedett, de oldalt teljesen nyitott nyári ál-
lás alatt, télen pedig nagy légterű fóliasátor-
ban, nyitott ajtó, vagy nyitott felső szellőző 
ablaknál tartom. Ha a szél nem fúj be havat, 
akkor én szórok rájuk, de egyébként vizet 
csak márciusban kapnak, ha az időjárás kezd 
jóra fordulni. Escobaria vivipara változatok 

mellett néhány P. knowltonii egész télen át a 
nyári állás alatt volt tartva 2003 telén, s ta-
pasztaltam egy fontos dolgot, melyre az idé-
zett cikkben is találunk utalást. Ez a követ-
kező: mivel a nyári állás eléggé fagyzugos he-
lyen épült, a növények É-ÉNY-i oldalán a fa-
gyos szelek miatt a szemölcsök elhaltak, míg 
a déli oldalon lévők, amelyeket a nap fel tu-
dott melegíteni, tavasszal fejlődésnek indul-
tak. Ezért szerintem szabadban tartás esetén 
indokolt az É-ÉNY-i oldalt levédeni olyan tár-
gyakkal (házfallal, cserepekkel, Opuntia tá-
lakkal, stb.), melyek a déli napsütés hősuga-
rainak egy részét vissza tudják sugározni, és 
a hideg északi szelektől megvédik a növénye-
ket. Ezzel a módszerrel a következő télen már 
meg tudtam kímélni növényeimet. Igaz, ezek 
„már csak” Escobaria vivipara fajok és válto-
zataik voltak. Hasznos lenne, ha a télálló fa-
jokat kedvelő gyűjtőtársaink minél nagyobb 
számban megosztanák tapasztalataikat újsá-
gunk keretei között!

Köszönet Dr. Erostyák Mihálynak a fordí-
tási munkájáért!

Kiss László, Orosháza
A képek Kiss László felvételei.
Irodalom: Anderson, Edward F.: The Cactus 
Family, 2001
Appel, Rudolf: Pediocactus mit Aussaat und 
Freilandkultur in KuaS 2004/4
Haage, Walther: Kakteen von A bis Z, 1983

6. kép Pediocactus knowltonii Lz332 télálló 
Opuntia alanyra oltva.
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Zusammenfassung: Der in der Slowakei lebende Autor gibt seine winterharte Kakteen aus Nordamerika, die Geschichte der 
Artbildung und der Aussaat der Kakteen bekannt. Er stellt die Taxons vor, die mit seiner Fortpflanzungsartmethode in seinem 
Wohnort, in der Nähe der Hohen Tatra, aber auch anderswo im Freie bei -30 C° erfolgreich zu anzüchten sind.
Abstract: The author living in Slovakia outlines hardy cacti of North-America, the history of their evolution and spreading. He 
presents the taxons that could overwinter successful outdoor near the High Tatra or elsewhere with his own method, even in case of 
under -30°C temperature.

Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai VII.

Érdekes növények tartoznak ide, me-
lyeknek a bibéje zöld színű, gazdagon virá-
goznak, töviseik sokszínűek. Azok, amelyek 
Oklahomából és még északabbról származnak, 
elviselik a legkeményebb fagyokat is, néhány 
közülük a mi földrajzi szélességünk több csa-
padékát is. Legészakabbra nő az E. viridiflorus 
ssp. viridiflorus, legmagasabban, egészen 
3000 m-ig tenyészik az E. triglochidiatus ssp. 
triglochidiatus, közöttük találhatunk nagyon 
ellenálló, fagytűrő kaktuszokat is. Néhány 
kaktusz termesztő tévesen hiszi, hogyha egy 
kaktusz Észak-Amerikából származik, az egy-
ben fagytűrő is. Sajnos, ez nem így van, még 
annak ellenére sem, hogy sok faj hideg telű, 
meleg és száraz vidék lakója. Ha figyelembe 
vesszük termesztésük igényeit, azt gazdag vi-
rágzással hálálják meg. Néhány faj jól viseli a 

téli csapadékot is, de ha látni szeretnénk gyö-
nyörű virágaikat, a bimbózásig száraz környe-
zetet kell számukra biztosítani.

Hogy értsük, miről van szó, muszáj is-
merni a nevezéktant. Többek közülünk csak 
a növények régebbi elnevezését ismerik és 
éppen ezért beszélgetés közben nem biz-
tos, hogy ugyanarra gondolunk. A kiválasz-
tott, itt ismertetett fajok megnevezése az 
ECHINOCEREUS monográfia alapján tör-
tént, melynek szerzői W. Blum, M. Lange, W. 
Rischer, és J. Rutow. Ebben a részben néhány 
régebben használt elnevezés, szinonima is 
lesz, főleg N. P. Taylor és L. Benson alapján.

E. engelmannii (Parry ex Engelmann) 
Lamarie ssp. engelmannii

Az Echinocereus Engelmann nemzetség

1. kép E. viridiflorus ssp. viridiflorus szabadföldi 
kultúrában tartva.



Debreceni Pozsgástár 2010/2. 29

(engelmanni=elnevezve dr. G. Engelmann or-
vosról és botanikusról)
Syn.: 
E. engelmannii v. chrysocentrus Ruempler  
E. engelmannii v. variegatus Rumpler  
E. engelmannii v. munzii Pierce & Fosberg  
E. engelmannii v. armatus L. Benson  
E. engelmannii v. purpureus L. Benson  

A növénytest alapjánál sarjadó, a hajtá-
sok oszloposak, max. 70 cm magasak, 4-9 cm 
átmérőjűek, a csúcs felé keskenyedők, bordá-
inak száma 10-13, dudorokra (szemölcsökre) 
felosztva. Az areolák kör alakúak, átmérő-
jük kb. 6 cm, egymástól való távolságuk 0,7-
1,5 cm, fiatalon nemezesek. Peremtövisei-
nek száma 6-14 db, lapítottak, egyformán 5 
cm hosszúak, fehérek, sárgák. Középtövise 
egyenes, száma 2-9, max. 7 cm hosszú, fehé-
res barna. A virág tölcséres, max. 9 cm nagy, 
rózsaszínes-bíbor színűek. A termés gömbö-
lyű vagy tojásdad húsos bogyó, 3-4 cm nagy, 
vörös. A mag tojásdad alakú, rücskös, ponto-
zott felülettel, fekete, 1,5 mm hosszú.

Élőhelye: Mexikó, USA: Kalifornia, Colo-
rado, Nevada, Arizona, 300-2400 méter ma-
gasan található. 

2. kép E. engelmannii „v. variegatus” Houserock 
Valley, AZ, száraz téli tartás mellett a fagy-
gyal szemben ellenálló.

3. kép E. fendleri ssp. fendleri Bernalillo Co., 
NM., a túlzott szárazságot nem viseli el. Az 
északabbi területekről származók ellenál-
lóbbak.

E. engelmannii (Parry ex Engelmann) Lara-
ire ssp. decumbens (Clover&Jotter) Blum@
Lange.
(decumbens=alacsonyan szétterülő, elfekvő, 
lehajló)
Syn.: E. engelmannii v. decumbens L. Benson  
E. engelmannii v. variegatus L. Benson  
E. engelmannii v. variegatus Bechwoldt  

A növénytest sarjadó, a hajtások oszlopo-
sak, magasságuk 10-30 cm, átmérőjük 3-6 
cm, a bőrszövet szürkés-zöld, bordáinak szá-
ma 10-13. Az areolák kör alakúak, 3-5 mm 
szélesek. Peremtövise 10-12 db, 0,8-2 cm 
hosszú, fehéres-szürke, 1-4 középtövise 1,2-6 
cm hosszú, fehér-fekete. A virág tölcséres, 6-9 
cm hosszú, 5-8 cm széles, bíbor-rózsaszínű, 
sötét rózsaszínű torokkal. A termés 2,5-4 cm 
hosszú, 1,5-2 cm széles. A magok feketék, 1,2-
1,5 mm nagyok és 1,2 mm vastagok. 

Élőhelye: USA: Arizona, Utah, 1100-
1750 méter magasan.

E. engelmannii (Parry ex Engelmann) 
Lamaire ssp. fasciculatus (Engelmann 
&Watson) Blum & Butow.
(fasciculatus=csoportokban növő, nyalábos-, 
csokros-, csomós virágú)
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Syn.: E. boyce-tompsonii (Orcutt) L. Benson  
E. rectispinus v. robustus (Peebles)  
E. fendleri v. boyce-thompsonii (Orcutt) 
L. Benson  

A növénytest sarjadó, amely 5-30 hajtás-
ból (sarjból) áll, az egyes hajtások max. 50 
cm magasak, és 8 cm szélesek lehetnek. A nö-
vénytest sötét zöld, a bordák száma 10-15. 
Az areola kör alakú, 4-5 mm széles. 7-15 pe-
remtövise 0,5-1,5 cm hosszú, fehéres-szürke. 
1-3 középtövise max. 7,5 cm hosszú, fehéres-
fekete. A virág tölcséres, max. 8 cm hosszú és 
max. 10 cm széles, fehéres-rózsaszínű, vagy 
sötét rózsaszínű. A termés ovális, 2-3 cm 
hosszú, 1,2-2,5 cm széles, vörös. A mag feke-
te, 1-1,2 mm nagy, 1 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA – Arizona, Új Me-
xikó, 30-1500 máter magasan található.

E. fendleri (Engelmann) Seitz ssp. fendleri  
(fendleri=elnevezve A. Fendler német botani-
kusról és utazóról)
Syn.: E. fendleri v. kuenzleri L.Benson

A növénytest egyedülálló, csak kis mér-
tékben sarjadzó, az egyes hajtások tojásdad, 
vagy oszlopos alakúak, a tetejükön elkeske-
nyednek, zöld, sötét szürkés-zöld színűek, 
8-10 bordája van. Az areolák kör alakúak, át-
mérőjük 4,5 mm, gyapjú nélküliek. Tövisei 
rózsaszínűek. A peremtövisek száma 5-10, 
hossza 0,8-1,2 cm, szürkéssárgák, sötét hegy-

gyel. Gyakran középtövis nélküli, kivétele-
sen egy lehet, amely max. 4 cm hosszú, felfe-
le hajló, szürkésfekete színű sötét heggyel. A 
virágok szélesen tölcséresek, 6-8 cm hosszú-
ak, 6-9 cm szélesek, bíborvörösek, a hajtások 
közepéből fejlődnek ki, a torkuk sötétebb. A 
termés gömbölyű, kissé húsos bogyó, max. 3 
cm nagy, vörös. A mag tojásdad, dudoros, fe-
kete, 1,5 mm hosszú, 0,8-1,1 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA: Arizona, Colora-
do, Új Mexikó Texas államok, 1200-2400 mé-
ter magasságon fordul elő.

E. dasyacanthus Engelmann ssp. dasyacanthus  
(dasyacanthus=durva, bozontos, kemény tö-
visű)
Syn.: E. pectinatus v. dasyacanthus L. Benson 
ex. Earle
E. pectinatus v. dasyacanthus (Engelmann) 
Earle ex. N.P. Taylor
E. pectinatus v. dasyacanthus (Engelmann) N. 
P. Taylor

A növénytest többnyire egyedülálló, idős 
korban néha az alapjánál sarjadzik, Az egyes 
hajtások oszloposak vagy tojásdad alakúak, 
a vastagsága max. 10 cm, magassága 35 cm, 
15-21 bordáján alig kiemelkedő dudorokkal.  
Az areolák ellipszis alakúak, 3-5 mm nagyok, 
fiatalon, kezdetben gyapjasak. 16-24 perem-
tövise 0,5-2,5 cm hosszú, fehéres-barna sötét 
heggyel. Középtövise 3-12 db. max. 1,5 cm 

4. kép E. reichenbachii „v. minor” Oklahoma-ból 
származik, a virága kisebb méretű, mint az 
alapfajé.

5. kép E. reichenbachii „v. perbellus” Oklahoma-
ból származik, sötét tövisezettel. Alkalmas 
szabadban tartásra.
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hosszú, gyakran nem lehet megkülönböztetni 
a peremtövisektől, az alsók hosszabbak, mint 
a felsők, fehérek, sárgák, vörösesek, vagy bar-
nák. A virág tölcséres, 8-10 cm nagy, az oldal-
ból fejlődnek ki, sárga, fehér, rózsa- vagy bí-
bor színű. A termés gömbölyű vagy tojásdad 
bogyó, 2,5-3,5 cm nagy, sötétzöld. A mag fe-
kete, 1,3-1,6 mm hosszú, 1,1-1,4 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA: Új-Mexikó, Te-
xas, 1200-1500 méter magasan.

E. viridiflorus Engelmann ssp. viridiflorus  
(viridiflorus=zöld virágú)

A test egyedülálló, ritkán sarjadzik, tojás-
dad, vagy hosszúkás tojásdad, 2,5-12,5 cm 
hosszú, 2,5-5 cm vastag, bőre zöld, 10-15 bor-
dával. Az areolák oválisak, fiatalon kezdetben 
piszkos-fehér nemezesek. Peremtövise 13-17, 
0,2-0,8 cm hosszú, fehér, vörös, barna vagy két- 
színű. Középtövise 0-4 db. max. 1,5 cm hosz-
szú. A virág szélesen tölcséres, zöld vagy sár-
gászöld, 3 cm nagy. A termés gömbölyű bogyó, 
1-1,5 cm nagy, zöld, gyér fehér tövissel. A mag 
0,8-1,1 mm nagy, szemölcsös, dudoros, fekete.

Élőhelye: USA: Dél Dakota, Wyoming, 
Colorado, Kansas, Új-Mexikó, Oklahoma, 

Texas, 900-2700 máter magasságon talál-
ható. 

E. chloranthus (Engelmann) Hort. F. A. 
Haage ssp. chloranthus  
(chloranthus=világoszöld virágú, zöldvirágú)

A növénytest egyedülálló, a tövénél rit-
kán sarjadzik, max. 30 cm hosszú, 7,5 cm 
széles, oszlopos, sötét zöld, 12-18 bordával., 
jó megkülönböztethető, elkülönülő dudorok-
kal. Az areolák kör alakúak, 3-4 mm nagyok, 
egymástól való távolságuk 5-10 mm, fiatalon 
gyapjasak. Peremtövise 12-21 db, fehérek, 
vörösek, sárgák, színes sávokat alkotnak, 
0,8-1,5 cm hosszúak. Középtövise 3-7 db. 
0,8-3 cm hosszú, egyenes. A virág keskeny, 
tölcséres vagy tölcséres, max. 3 cm nagy, nem 
egészen nyílik ki, sárga, vagy zöldes barna. A 
termés majdnem gömbölyű bogyó, 0,8-1,2 
cm széles zöldes. A magok feketék, szélessé-
gük és magasságuk 1-1,2 mm.

Élőhelye: Mexikó, USA: Új-Mexikó, Te-
xas, 900-1350 méter magasságban terem.

E. chloranthus (Engelmann) ssp. cylindricus 
(Engelmann) Blum et Lange  
(cylindricus=oszlopos)
Syn.: E. chloranthus v. cylindricus (Engelmann) 
N. P. Taylor

A test egyedülálló, ritkán sarjadzik, osz-
lopos, 8-20 cm hosszú, 2,5-6 cm széles, 10-
14 bordával, melyek egyenes vagy spirális 

6. kép Az E. engelmannii „v. albispinus” az egyik 
legellenállóbb faj, kitűnően tartható szabad 
kultúrában.
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lefutásúak. Az areolák kör alakúak, max. 3 
mm szélesek, fiatal korban kezdetben fehér 
gyapjasak. Peremtövise 14-20, sárga vagy ró-
zsaszínű, fehér bíbor színű heggyel, 0,6-1,2 
cm hosszú. Középtövise 0-3 db, a felső bí-
borvörös, 0,5-3 cm hosszú, az alsó fehér, 2,5 
cm hosszú. A virág barnás-zöld vagy vörös, 
tölcséres, 2,5-3 cm nagy. A termés gömbö-
lyű vagy tojásdad, beszáradó bogyó, 1-1,2 cm 
nagy, vörös, fehér, tövises felülettel. A mag 
fekete 1-1,2 mm nagy, 1-1,2 mm vastag.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Texas, 1200-
1850 méter magasan.

E. chloranthus (Engelmann) Hort.. F. A. 
Haage ssp. rhyolithensis Blum et Lange  
(rhyolithensis=rioliton növő)
Syn.: E. russanthus v. cowperi Hort

A növénytest sarjadó, max. 10 sarjat ne-
velve, az egyes sarjak oszloposak, 30 cm 
magasak, 8 cm szélesek, 13-16 bordával. Az 
areola kör alakú, 3-4 mm széles. Peremtövise 
23-28 db., 0,3-1,5 cm hosszú, fehéres-sárga, 
vöröses-fekete, fekete heggyel. Középtövise-
inek száma 7-10, 0,5-3 cm hosszúak, fehéres-
vörös, vöröses-fekete, fekete heggyel. A virág 
tölcséres, zöldes-barna, vagy vörösesbarna, 
max. 3 cm nagyok. A termés gömbölyű bo-
gyó, 1-1,3 cm széles, zöld. A mag fekete, 1,1-
1,2 mm nagyságú.

Élőhelye: USA: Új Mexikó államában, 
1400 méter magasan tenyészik.

7. kép E. viridiflorus sp. viridiflorus Laramie Co., 
Wy., nagyon ellenálló faj.

8. kép Echinocereus chloranthus ssp. chloranthus Las 
Cruces, NM., érzékeny a levegő nedvességtar-
talmára, alkalmatlan a szabadban tartásra.

9. kép Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi 
Oklahoma-ból származik, nagyon ellenálló 
a fagynak, érzékeny az őszi esőre.

10. kép E. reichenbachii ssp. baileyi. Sok virága 
nyílik, ami bizonyítja otthonosságát a sza-
bad tartásban.
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E. neocapillus (Weniger) Blum & Lange  
(neocapillus = új hajszálszerű)
Syn.: E. chloranthus v. neocapillus Weniger

E. reichenbachii (Terscheck ex. Fennel) ssp. 
reichenbachii  
(reichenbachii=elnevezve F. Reichenbach né-
met botanikusról)

A növénytest egyedülálló, vagy a tövé-
nél kis mértékben sarjadzik, az egyes sarjak 
hengeres oszlop alakúak, 15-30 cm magasak, 
6-10 cm vastagok, 14-19 bordával. Az areolák 
oválisak, 3-5 mm nagyok, kezdetben gyapja-
sak, egymástól való távolságuk 1-3 mm. Pe-
remtövise 20-32 db., 2-7 mm hosszú, fehé-
res, világos barna. Középtövise nincs. A virág 
tölcséres, a növény csúcsán fejlődik ki, bíbor 
rózsaszínű, bíborvörös alapon fehér sávval, 
2,5-3,5 cm magas, 1,5-2,5 cm széles. A ter-
més gömbölyű vagy tojásdad alakú húsos 
bogyó, 2-2,5 cm nagy, olajzöld. A mag tojás-
dad, érdes felületű, barnás, fekete, 1-1,2 mm 
nagy.

Élőhelye: Mexikó, USA: Texas, 500-1500 
méter magasságban.

E. reichenbachii (Terscheck ex Fennel) Linke 
ssp. baileyi  
(baileyi=elnevezve V. Bayley amerikai bioló-
gusról és kaktuszgyűjtőről)
Syn.: E. oklahomensis Lehman
E. reichenbachii v. albispinum (Lehman) L. 
Benson
E. reichenbachii v. baileyi (Rose) N. P. Taylor

A test egyedülálló, a testen kis mértékben 
sarjadzó, oszlopos, 40 cm magas, bordáinak 
száma 10-19. Az areolák keskenyek, ellipszis 
alakúak, 2 mm hosszúak, egymástól 3-6 mm-
re állnak. 14 darab peremtövise 12-15 mm 
hosszú, a felfele állóknál a lefele állók hosz-
szabbak. Középtövise 1-3, 3-25 mm hosszú, 
barna, fehér, vörös. A virág szélesen tölcséres, 
9 cm nagy, közvetlen a csúcs alatt nő, fénylő 
rózsaszín, vörös, lila, sötét középpel. A termés 
tojásdad húsos bogyó, hosszában felreped, 
1,5-3 cm nagy, zöld majd rózsaszín. A mag to-
jásdad, 1,5 mm nagy, rücskös felülettel.

Élőhelye: USA: Oklahoma, Texas 400-
600 méter magasan.

E. reichenbachii (Terscheck ex Fennel) Lin ke 
ssp. caespitosus (Engelmann) Blum & Lange  
(caespitosus=sarjadzó)
Syn.: E. reichenbachii v. perbellus (Britton & 
rose) L. Benson
E. caespitosos v. minor Engelmann
E. perbellus Britton & Rose
E. caespitosus v. perbellus (Britton & Rose) 
Weniger

11. kép E. reichenbachii ssp. albispinus Troy, OK., 
az egyik legellenállóbb faj, kitűnően fejlődik 
szabad kultúrában.
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E. reichenbachii ssp. perbellus (Britton & Rose) 
N. P. Taylor

A test egyedülálló, ritkán sarjadzik, osz-
lopos, az egyes hajtások magassága 5-10 cm, 
szélessége 3-5 cm, bordáinak száma 13-15. 
Az areola ovális, 3-4 mm hosszú, 2-3 mm szé-
les, egymástól való távolságuk max. 2 mm. 
12-20 peremtövise 4-6 mm hosszú, fehéres-
barna sötét heggyel. 0-1 középtövise azonos 
színű, 1-3 mm hosszú. A virág tölcséres 6-8 

12. kép Az E. triglochidiatus ssp. triglochidiatus 
az egyik legellenállóbb faj, elterjedési terü-
lete a legészakabbra felhúzódott. 

13. kép E. triglochidiatus ssp. triglochidiatus cso-
portokban nő, némelyik évben virág nélkül, 
gyakran E. triglochidiatus „v.gonacanthus„ né-
ven is megtalálható.

14. kép E. coccineus ssp. roemeri gazdagon vi-
rágzik, nagyon ellenálló.

cm hosszú, 6-10 cm széles bíbor-rózsaszínű. 
A termése gömbölyű, 2-3 cm nagy, olajzöld. A 
mag fekete, 1,2-1,5 mm nagy.

Élőhelye: USA: Colorado, Új Mexikó, 
Oklahoma, Texas, 100-1200 méter magassá-
gon tenyészik.

E. triglochidiatus Engelmann ssp. triglochi-
diatus  
(triglochidiatus=három tövisű.)

Syn.: E. triglochidiatus v. gonacanthus Boisse-
vain & Davidson

A növénytest egyedülálló, vagy kissé sar-
jadó, egy hajtás magassága max. 70 cm, vas-
tagsága 12 cm. Oszlopos alakú, színe vilá-
gos- vagy sötétzöld. Bordáinak száma 5-8, 
azok néha spirális lefutásuak. Az areolák kör 
alakúak, 3-6 mm nagyok, egymástól való 
távolságuk 2-4 cm, gyapjasak. Peremtövise 
1-8 db., 1,5-8 cm hosszú, egyenes vagy mér-
sékelten ívelt (görbült), sárgás-fekete színű. 
Középtövise gyakran hiányzik, esetleg egy 
lehet, melynek színe egyezik a peremtövise-
kével. A virág keskeny tölcsér vagy trombita 
alakú, 2-3 cm hosszú, 1,5-2,5 cm széles, na-
rancsvörös, vörös, a torok fehéres-sárga, 5 
cm széles, 5-6,2 cm hosszú. A termése göm-
bölyű, tojásdad, vagy bogyó alakú, 2-3,5 cm 
hosszú, 1,5-3 cm széles, rózsaszínű vagy vö-
rös. A mag 1,3-1,5 mm hosszú, 1-1,2 mm vas-
tag, gödrözött felülettel, fekete.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Arizona, Co-
lorado, 1300-2100 méter magasan. 

E. triglochidiatus Engelmann ssp. mojaven-
sis (Engelmann & Bigelow) Blum & Lange  
(mojavensis=elnevezve a Kaliforniában és 
Arizonában levő Mojave sivatagról, Mojave-
ből való)
Syn.: E. triglochidiatus v. mojavensis (Engel-
mann & Bigelow) L. Benson
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E. coccineus ssp. 
mojavensis (En-
gelmann & Bi-
gelow) N. P. Tay-
lor

A növény-
test csoportok-
ban növő, alulról 
sarjadzik, a sar-
jak 5-35 cm ma-
gasak, 6-13 cm 
vastagok, oszlo-
posak, vagy to-
jásdad alakúak, 
világos vagy sö-
tétzöld színű, 
8-12 bordával. 
Az areolák kör 
alakúak, max. 3 
mm nagyok. 3-10 
darab peremtö-
vise fehér, sárga, 
szürke, fekete 
színű lehet, 1-4 
középtövise max. 
12 cm hosszú, 
színe azonos, mint a többi, mérsékelten haj-
lott, vagy csavarodott. A virág keskeny, tölcsé-
res vagy trombita alakú, 5-10 cm hosszú, max. 
7 cm széles, narancsvörös, vörös színű. A ter-
més gömbölyű bogyó, 2-3 cm átmérőjű, zöld. A 
mag rücskös felületű, fekete 1,5-1,8 mm nagy.

Élőhelye: Mexikó, USA: Kalifornia, Neva-
da, Arizona, Utah, Colorado, Új Mexikó, 1800-
2300 méter közti magasságon található.

E. triglochi diatus Engel mann ssp. mo- 
javen sis (Engel mann & Bigelow) Blum & 
Lange fa. inermis (Schumann) Blum  
(inermis=fegyvertelen, tövis nélküli)

Az inermis forma az erősen lecsökkent 
számú töviseiről ismerhető fel. Az élőhelyén 
gyakran előfordul.

Élőhelye: USA: Utah, Colorado, Arizona, 
1800-2300 méter magasan.

E. arizonicus Rose & Orcutt ssp. arizo nicus  
(arizonicus=Arizona államról elnevezett)
Syn.: E. coccineus v. arizonicus (Rose ex Orcutt) 
Ferguson

A növénytest 
a tövénél sarja-
dó, a hajtás hosz-
szúsága 40 cm 
, vastagsága 10 
cm, alakja osz-
lopszerű, a színe 
sötét zöld, 8-11 
bordája van. Az 
areolák kör ala-
kúak, max. 3 mm 
nagyok. 7-13 pe-
remtövise 0,5-2 
cm hosszú, sár-
ga vagy barna. 
Középtöviseinek 
száma 1-4, hosz-
szúságuk 1,5-4 
cm, sárga vagy 
barna színűek. 
A virág keskeny 
tölcséres, vagy 
trombita alakú, 
max. 7 cm hosz-
szú és 5 cm szé-
les, narancsvö-

rös, vörös színű, sárga torokkal. A termés 
gömbölyű bogyó, 2-2,5 cm nagy, zöld vagy 
barna színű. A mag felülete dudoros, fekete, 
1,5-1,8 mm hosszú, 1,2-1,5 mm vastag.

Élőhelye: USA: Arizonában 1400-1900 
méter magasan tenyészik.

E. toroweapen sis (Fischer Fuersch (torowe-
apensis=Toroweap-ból való)
Syn.: E. triglochidiatus v. toroweapensis Fischer

A növénytest sarjadzó, egy hajtás hosszú-
sága 15-30 cm, szélessége 4-7 cm, bordáinak 
száma 11-14. Az areola 3-5 mm széles. 7-11 
darab peremtövise 1-3 cm hosszú, fehér vagy 
szürke. 1-6 középtövise 2-8 cm hosszú, fehé-
rek, vörösek, feketék lehetnek. A virág kes-
keny tölcséres vagy trombita formájú, 3-4,5 
cm hosszú, 1,5-3 cm széles vöröses rózsaszí-
nű, a torka sárga. A termés gömbölyű, max. 
2 cm átmérőjű, sárga. A mag fekete, 1,3-1,5 
mm hosszú, 1 mm vastag.

Élőhelye: USA: Arizona, Utah, 1200-
1350 méter magasan.

15. kép E. coccineus ssp. coccineus gyakran kevésbé ellen-
álló a fagynak és a nedvességnek, nálunk inkább az E. 
triglochidiatus v. melenacanthus név alatt ismert.



36 Debreceni Pozsgástár 2010/2.

E. coccineus Engelmann ssp. coccineus  
(coccineus=skarlátvörös)
Syn.:  E. triglochidiatus v. coccineus (Engelmann) 
Marshall
E. triglochidiatus v. melanacanthus (Engelmann) 
L. Benson  
E. melanacanthus Engelmann ex Earle  

A növény sarjadó, az egyes sarjak gömbö-
sek, vagy oszloposak, magasságuk max. 40 
cm, 4-7 cm szélesek. A bordák száma 8-12. 
Az areola kör alakú, max. 4 mm széles. Pe-
remtövise 5-12 db, hosszúsága max. 2 cm, fe-
hér vagy barna. Középtövise 1-4, hosszúsága 
1-5 cm, fehérek, feketék. A virág tölcséres, 
4-5 cm hosszú, 3-4 cm széles, narancsvörös, 
a torok sárga, vagy halvány vörös.. A termés 
ovális, 2,5-3 cm hosszú, 1,8-2 cm széles, ró-
zsaszín, vörös, barna. A mag fekete, 1,4-1,8 
mm nagy.

Élőhelye: USA: Colorado, Új-Mexikó, 
1700-2400 méter magasságban.

E. coccineus Engelmann ssp. rosei (Wooton 
& Standley) Blum & Rutow  (rosei=Rose-féle)
Syn.: E. triglochidiatus v. melanacanthus 
(Engelmenn) L.Benson  

E. triglochidiatus v. rosei (Wooton & Standley) 
W.T. Marshall  
E. polyacanthus v. rosei (Wooton & Standley) 
Weniger  

A növény sarjadó, közel 30 hajtás alkotja. 
A hajtás oszlopos, max. 40 cm hosszú, 5-8 cm 
széles, 8-12 bordája van. Az areola kör alakú, 
4-6 mm nagy. Peremtövise 7-12 darab, 3 cm 
hosszú, vöröses-barna. Középtövise 4-6 db., 
2-8 cm hosszú, barnás színű sötét heggyel. A 
virág trombita alakú, 5-6,5 cm hosszú, 4,5-6 
cm széles, fehéres rózsaszín, narancs, vörös 
színű. A termés ovális, 2-3 cm hosszú, 1,5-
2,5 cm széles, sárga, rózsaszín vagy barna. A 
mag fekete, 1,5 mm nagy. 

Élőhelye: Mexikó, USA: Új Mexikó, 1200-
1900 méter magasan terül el.

E. coccineus Engelmann ssp. roemeri 
(Muehlenpford) Blum, Lange & Rutow  
(roemeri=Roemer-féle)
Syn.: E. roemeri (Engelmann) Hort. E.A. Haage

A növény sarjadzó, a hajtások gömbölyű-
ek vagy oszloposak, max. 20 cm magasak, 
4-8 cm vastagok, 6-9 bordája van. Az areola 
kör alakú, max. 4 mm nagy. Peremtövise 6-9 

db, 1-3 cm hosszú, sárgás-barna. 
Középtövise 1-4 db., 1-4 cm hosz-
szú, barna vagy barnás. A virág 
tölcséres, max. 6 cm hosszú, és 5 
cm széles, narancsvörös, vörös-
sárga torokkal. A termés gömbö-
lyű, 2,5-3,5 cm nagy, vörös. A mag 
fekete, 1,5 mm nagy.

Élőhelye: Mexikó, USA: Új 
Mexikó, 600- 1400 méter maga-
san található.

E. coccineus Engelmann ssp. 
paucispinus (Engelmann) Blum, 
Lange & Rutow  
(paucispinus=kevés tövisű)
Syn.: E. triglochidiatus v. paucispinus 
(Engelmann) W. T. Marshall
E. coccineus v. paucispinus 
(Engelmann) Fer guson
E. triglochidiatus v. melanacanthus 
L. Benson
E. triglochidiatus v. neomexicanus 
L. Benson

16. kép E. triglochidiatus ssp. triglochidiatus Corona, 
Torrance Co., NM., a fagyhatásnak kevésbé ellenálló, 
alkalmatlan a szabad kultúrában való tartásra.
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A növény csoportképző, a hajtás oszlopos, 
15-40 cm magas, 6-10 cm széles, 5-7 bordája 
van. Az areola kör alakú, max. 4 mm nagy, 4-6 
peremtövise 3-4 mm hosszú, barnás. A virág 
trombita formájú, 4-6 cm hosszú, 3-5 cm szé-
les, narancsvörös, vörös. A termés gömbölyű, 
2,5-3,5 cm nagyságú, sárgás-narancs színű. 
A mag fekete, max. 1,5 cm nagy.

Élőhelye: Mexikó, USA: Texas, 150-300 
méter magasan él.

Veres Gábor
Szlovákia
Képek a szerző felvételei.
Fordította és lektorálta: Laukó Zsuzsanna, 
Tótkomlós, Kiss László, Orosháza
Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt for-
mában közöljük.
(Ficzere Miklós főszerk.)

17. kép Valamennyi E. reichenbachii ssp. baileyi magonc saját gyökerén nő. Amint látható, jól 
érzik magukat.

Fagytűrés jelzései:   

egész éves, szabadban való nevelésre 
alkalmas
szabadban való nevelésre alkalmas a 
csapadékmennyiség szabályozásával
télen is fűtés nélküli, üvegházi neve-
lésre alkalmas
üvegházi nevelésre alkalmas, télen 
mérsékelt fűtéssel
oltása a fagynak ellenálló alanyra ja-
vasolt
Veszélyeztetett fajok a CITES I listá-
ján
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Szabó Gábor

Katasztrófa a kaktuszházban
Kaktuszházam a lakóházam padlásának 

utolsó 4m-es részéből lett kialakítva. A keleti 
tűzfal olyan üvegfallal lett kicserélve, amely 
nyárra leszerelhető. A tető déli részen a cse-
repek szintén üveggel lettek helyettesítve. 
Az eredeti faszerkezethez egy fémszerkezet 
is beépítésre került, amelybe az üveget vagy 
a szétszerelhető üveges rámákat helyeztem 
el. Egy egér a falon keresztül járatot készített 
magának úgy 1993-ban és a szép, 5 cm ár-
mérőjű Ariocarpusomat megrágta, amely el is 
pusztult. Az egereket kifogtam, a járatot be-
tömtem, nem is volt semmi baj egészen 2007 
elejéig. Ez év tavaszán 263 csomag magot ve-
tettem el. A kelés olyan 80%-osra sikeredett. 
A magoncok szépen növekedtek, javarészük 
már az 5 mm átmérő nagyságot is elérte, a 
Leuchtenbergia talán már olyan 15 mm magas 
lehetett. Boldogan mentem lefeküdni, remél-
ve, hogy rövidesen lesz egy pár szép, saját ter-
mesztésű növényem, köztük olyan ritkák is, 
mint a Discocactusok. Reggel, mikor megyek, 
hogy gyönyörködjem a termésben, bizony a 
négy tálban egyetlen-egy magoncot sem lát-
tam. Ez ám a katasztrófa! A falakon egérjára-
tot, az edényekben semmilyen nyomot nem 
találtam. Nem tudom, mitől származhatott a 

nagy pusztítás, de feltételezem, hogy a falon 
felmászva egér kerülhetett be a kaktuszház-
ba. Néhány évvel korábban, az ágyban lustál-
kodás közben az ablakon kinézve, láttam egy 
patkányt felmászni a szomszéd ház falán és 
bebújni a padlására. Akkor állítottam egér-
fogót, ami azóta is mindig a cserepek mellett 
található. Eddig azonban semmit nem fogott 
az egérfogó. A katasztrófa után vettem két 
evőeszköztartót galvanizált dróthálóból, és 
a belső válaszfalakat kivágtam. Az idei kak-
tuszvetésemet már ezzel a páncél öltözettel 
fedtem le, mondván: - „E védőszerkezet alatt 
lévő növényekben az emberen kívül semmi 
sem tehet kárt.” Az üvegtáblák és a fal közötti 
rés szigetelő művattával van kitöltve kb. 2 cm 
vastagságban. Ezen keresztül ismét támadás 
érte a növényeimet kora tavasszal. Az egerek 
járatuktól amíg leértek az asztalra, csak né-
hány, de nem különleges növényt károsítot-
tak, mert érezve az egérfogóban lévő kukori-
cadara szagát, egyenesen odamentek. Amíg 
nem melegedett fel kissé az idő, nem tudtam 
megközelíteni járatukat. Miután betömtem 
az egérlyukat, egy csomó egeret fogtam össze, 
legalább 50-et. Valószínűleg az üres cserepek 
közé fészkelték be magukat. A magoncoknak 

és növényeimnek 
sze rencsére az idén 
nem lett semmilyen 
bántódásuk. Egyik 
reggel láttam, hogy 
az egérfogóból kiló-
gó egércafat szét volt 
marcangolva, és a 20 
éve vágyott és vég-
re beszerzett 10 cm 
nagyságú Eulychnia 
saint-pieana kak-
tusz töve meg lett 
rágva. A kaktuszból 
megmaradt darabot 
meghegyeztem, be-
szárítottam, de úgy 
10 nap múlva lát-

1. kép A katasztrófa színhelye: a „szellemek” járta padlástér.
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tam, hogy az egész belső része tiszta fekete. 
A rágás már a patkány műve volt, meg is fog-
tam hamarosan. Nem hiszem azonban, hogy 
a patkány fertőzte volna meg a növényt, való-
színűleg rövidesen el pusztult volna, akkor is, 
ha a patkány nem rágja meg, mert már benne 
lehetett a kór. Elővigyázatosságból ajánlom 
mindenkinek, akik olyan helyen tartják a ma-
goncokat, ahol egerek is lehetnek, öltöztessék 
páncélba a keltető tálakat, ne érhesse őket 
kellemetlen meglepetés.

Majdnem katasztrófa a kaktuszházban

A fentiekben azt írtam, ha a magvetés a 
fém evőeszköztartóval van letakarva, akkor 
a magoncokban az embereken kívül semmi 
sem tehet kárt. Ilyenek vagyunk mi embe-
rek, valami eszünkbe jut és azt hisszük, hogy 
megoldottuk az emberiség minden égető 
problémáját. Pedig nagyot tévedünk. Murphy 
törvényeinek mindig több a létjogosultságuk, 
mint a mi tudományos cselekedeteinknek. A 
következő esemény mintegy negyedévvel a 
korábbi katasztrófák után történt. Távol töl-
töttem otthonomtól tíz napot. A kaktuszház-
ban csend volt, öntözni nem kellett, víz is ele-
gendő a magoncok alatt lévő tálban. Mikor 
hazakerültem, első utam a magoncokhoz ve-
zetett, s mit látnak szemeim! Az edény olyan 

8x8 cm-es részén az összes magonc le lett ta-
karva finom földréteggel. A kaparódarázs a 
dróthálón keresztül bejutott, és ahogy építet-
te lárvájának a barlangot, hátrafelé kaparva 
rászórta a földet a magoncokra. A kaparóda-
rázs a petéjét megbénított lárvába tojja, ami 
kikelve növekedése során elfogyasztja a friss, 
élő lárvát. Szerencsére nem hiányoztam so-
kat. Ecsettel letakarítottam a finom homokot 
a magoncokról, és így sikerült mindegyiket 
megmentenem. Csekély veszteségem azért 
mégis lett. Hej Murphy, Murphy!

Képek a szerző fotói.
Szabó Gábor, Brassó-Szecsele

2. kép A padláson elhelyezett növények csodás kilátással.

3. kép A magoncok fölé helyezett „páncélöl-
tözet” sem véd meg mindentől.
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Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des
Lebens eines Kakteensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can 

  get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Kiss László

Kaktusz- és pozsgásgyûjtôk: Nádasdi Zoltán

A legtöbb gyűjtő, akiknek bemutatására 
eddig sor került ebben a rovatban, többnyi-
re a közép és idősebb generációhoz tartozott, 
de a fiatalok közül - Deli Tamás és Tóth Nor-
bert bemutatása után - a Pusztaföldváron 
élő Nádasdi Zoltán 
gyűjtőtársunkkal 
folytatnám a sort.

Első 5-6 növé-
nyét 1987-ben vá-
sárolta Orosházán 
Kúnos Sanyi bácsi-
nál. Sikeres áttelel-
tetésük után, ahogy 
az mással is előfor-
dult, egyre inkább 
kezdett érdeklődni 
a kaktuszok iránt. 
Saját elmondása 
szerint híján volt a 
szükséges kaktu-
szos és pozsgás nö-
vényekkel kapcso-
latos ismereteknek, 
de lelkesedése tö-
retlenül fejlődött. 
Az eredményes te-
leltetésen felbuz-
dulva felkereste 
Kúnos Sanyi bá-
csi és Hankó And-
rás gyűjteményét, 
mely látogatások aztán rendszeressé váltak. 
Természetesen ezek a találkozások nem csak 
gyűjteménye bővítésére adtak alkalmat, ha-
nem az idősebb gyűjtők megosztották vele el-
méleti és gyakorlati ismereteiket, és így tel-
jes mértékben sikerült véglegesen megfertő-
ződni a kaktuszgyűjtés szenvedélyével. Ma is 
mélységes tisztelettel emlékezik Kúnos bá-

csira, akinek embersége, tanító szavai mély 
nyomokat hagytak benne. Első magvetését is 
a Sanyi bácsitól ajándékba kapott magok el-
vetésével próbálta meg. Eleinte mindegy volt, 
hogy milyen kaktuszt, vagy pozsgást látott 

meg, ha tetszett, 
megvette, s így egy 
vegyes gyűjteménye 
kezdett kialakulni. 
Aztán Hankó And-
rás inspirálására és 
példájára figyelmét 
egy-egy nemzetség 
keltette fel. A szük-
séges ismeretek el-
sajátítása érdekében 
megtett mindent, 
hogy megvásárol-
hassa első könyvét. 
Mivel Pusztaföld-
várról Orosházára 
kocsival járt dol-
gozni, ezért kiszá-
molta, hogy 9 napi 
üzemanyag árából 
megveheti Terry 
Hewitt: Kaktuszok 
és pozsgások című 
könyvét. Így is lett! 
Miután a számolást 
követően kerékpár-
ral járt munkába, a 

10. napon megvette a kiszemelt könyvet.
Néhány évig a vegetációs időszak alatt fó-

liasátorban tartotta a növényeket, amiket az-
tán télire lakásuk üres szobájában teleltetett. 
Akkor alakult ki az a szokása, hogy a fóliában 
nevelt növényeket kora reggel, munkába in-
dulás előtt tiszta vízzel megpermetezte, amit 
egészséges növekedéssel háláltak meg, s ezt a 

1. kép Nádasdi Zoltán a fóliaházban.
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gyakorlatot a mai napig megtartotta. A gyűj-
temény növekedésével szükségesnek ítélte, 
hogy a növényeknek tartós elhelyezési felté-
teleket teremtsen, ezért egy fóliaház építésé 
mellett döntött. Emellett szólt az a tény, hogy 
egy hasonló üvegház jóval drágább lett volna, 
és a fóliaháznak kedvezőbb az élettani hatá-

sa a növények fejlődésére. Két évig fa szerke-
zetű fóliaházban, majd újabb két évig 24 m2 

alapterületű és 2,4 m belmagasságú méhsejt 
szerkezetű műanyagvázas fóliában tartotta 
szúrós kedvenceit. Ez sajnos nem vált be, mi-
vel a műanyag váz nem bizonyult elég alak-
tartónak, ezért úgy döntött, hogy felváltja 

2. kép A fóliaház kívülről. 3. kép A fóliaház felső szintje.

4. kép A földszinti rész ügyes megoldású és esztétikus kiemelt ágyásai.
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tartósabb vas csővázas fóliaházzal. Édesap-
jával 2002-ben közösen meg is építették az 
5x8 méteres belméretű, 40 m2 alapterületű, 
4,2 m belmagasságú, a talajszint alá 50 cm-re 
besüllyesztett, kétszintes, dupla falú, fűthető 
fóliaházat. Egyedül a belső váz két homlok-
felülete lett beüvegezve, melyen nyitható, il-
letve fóliaborítású szellőző ablakok vannak. 
A külső és belső fóliaváz között 25 cm légré-
teg található, ami jobb hőmegtartást ered-
ményez. A belső fólián belül még egy harma-
dik fólia is kifeszítésre került a minél hatéko-
nyabb és jobb energiahasznosítás céljából. A 
„földszinten” fa oldalfalú, fóliával bélelt nö-
vényágyásokat alakított ki, melyekbe a nö-
vények cserép nélkül kerültek beültetésre. A 
belső fólia fala mentén asztalok találhatók a 
magvetések, a szaporító-nevelő rekeszek szá-
mára. Az „emeleten” szintén vasvázas keret-
szerkezet tartja a könnyített járófelületet, és 
a döntően télire ott elhelyezett növénytartó 
rekeszeket és szaporító tálcákat. A második 
szintre könnyűszerkezetű fémből készült 
lépcsőn lehet feljutni. A fűtés egy fatüzelésű 

kályhával történik, mely hidrofor tartályból 
lett átalakítva erre a célra. A fűtési költsé-
gek vonatkozásában kimondottan kedvező 
tapasztalatokra tett szert idáig. Tartalék-
ként „Szieszta” gázüzemű hősugárzót hasz-
nál. Összességében ezek a megoldások sok 
tekintetben jó például és okulásul szolgálnak 
mindazon gyűjtőtársak számára, akik még 
ezek után fognak dönteni gyűjteményük tar-
tós elhelyezésének megválasztásáról.

Növényeinek 1/3 része az ágyásokba van 
beültetve, míg a fennmaradó hányad mű-
anyag cserepekben, vagy szaporító ládában 
fejlődik. Elemezve a különböző tartási mó-
dok előnyét és hátrányát, lehetősége határá-
ig a növényasztalba való beültetést részesíti 
előnyben. A növényház árnyékolását nyáron 
rasel hálóval oldja meg. Tavasszal a mobili-
zálható növényeinek nagy részét egy favázas, 
16 m2 alapterületű fóliában helyezi el, mely-
nek két vége teljesen nyitott. Többféle össze-
tételű talajt próbált ki eddig, és a legkedve-
zőbb tapasztalatot az immár negyedik éve al-
kalmazott különböző adalékokat tartalmazó 

5. kép Mammillaria elongata f. cristata és mellette M. crucigera.
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6. kép Gymnocalycium glaucum VS48 San Blas. 7. kép Neoporteria calderana.

sükösdi tőzeg és dunai sóder 60:40 arányú 
keverékével szerezte. A különböző nemzet-
ségek számára egy és ugyanazon keveréket 
használja, „eszi, nem eszi – nem kap mást” 
alapon.

A növények növényvédelmére különbö-
ző gombaölőszereket használ, mikor, mit ta-
lál jobbnak a kapható és beszerezhető szerek 
közül. Ehhez felhasználja a klub összejöve-
telein elhangzott előadásokon hallottakat, 
és más gyűjtők javaslatait. Rovarölő szerek 
közül a Bi 58-at alkalmazza a gyapjastetű el-
leni védekezésre. Az atka kártevők ellen kü-
lönböző atkaölő szereket használ, pl. Mitac 
20, Danitol 10EC. A védekezéseket a tavaszi 
indításkor, és a télire való betárolás előtt, 
szeptemberben végzi 1-1 alkalommal, per-
metezéssel és felszívatással. Amint az idő-
járás megengedi tavasszal minél korábban, 
ősszel pedig, a lehető legkésőbbi időpontig 
szellőzteti növényházát. A növények kondí-
ciójának biztosítására évente mintegy három 
alkalommal tápoldatozza kedvenceit Vitafló-
ra kaktusz-tápoldattal. Ennek az összetevőit 8. kép Thelocactus conothelos v. aurentiacus.
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tartja a legalkalmasabbnak, és elég kedvező 
az ára is, valamint az alkalmazott töménysé-
ge miatt is gazdaságos. Öntözni 1-2 hetente 
szokott hálózati vízzel, az időjárás függvé-
nyében. Mint már említettem a kora regge-
li tisztavizes permetezést 3-4 naponta meg-
ismétli, s esküszik ennek előnyös hatására a 
növények fejlődésére. A permetezés mérté-
két úgy lehetne megfogalmazni, hogy a nö-
vények teljesen nedvesekké válnak, és a talaj 
felszíne is átvizesedik. Magam is tanúsítom, 
hogy a növényei nagyon szépen gondozottak, 
ápoltak, esztétikus megjelenésűek.

Gyűjteménye jelenleg is vegyes összeté-
telű. Nagyon szép kollekcióval rendelkezik 
a Gymnocalycium, Mammillaria, Neoporteria, 
Neochilenia, Pyrrhocactus, Eryosice, Turbini-
carpus, Gymnocactus nemzetség fajaiból. Ked-
vencei a Gymnocalyciumok, melyek nála - sze-
rinte - a legjobban fejlődnek, és hálásan vi-
rágoznak. Gyűjteményének bővítése céljá-
ból rendszeresen vásárol magokat, melyeket 
elvet kis cserepekbe és tálcákba, lakásának 

9. kép Gymnocalycium marquezi KK521 Villa montez.

10. kép Gyűjtemény részlet Gymnocalycium, Mammillaria csoporttal.
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egyik délkeleti ablaka elé helyezve. A kike-
lő magoncok közül a ritkábbakat és a nehe-
zen tarthatókat Pereskiopsis alanyokra oltja, 
majd azokat, vagy sarjaikat legyökerezteti, 
illetve tovább oltja erősebb alanyokra. Ezen a 
téren nagyon szép eredményeket ért el. Ter-
mészetesen a még hiányzó fajok beszerzése 
céljából időnként vásárol az izsáki Farkas Já-
nos bácsitól, Szabó Imrétől és Kiss Lászlótól. 
Különös becsben tartja a Farkas Jani bácsitól 
származó különlegességeket, melyeket ez-
úton is köszön neki, és minden tisztelete az 
övé, amiért tapasztalatait és tudását oly ön-
zetlenül adta át számára.

A következő években a nyári fóliát egy 
tartósabb és kicsivel tágasabb, de ugyanúgy 
két végén nyitott fóliára szeretné lecserélni. 
Továbbá szándékában áll növényeit egy meny-
nyiségi és minőségi szelektálásnak alávetni a 
minőségi fejlesztés és a téli helyhiány miatt, 
csak még azt nem tudja, hol kezdjen hozzá.

Biztos vagyok benne, hogy ezúttal is si-
keresen megbirkózik a saját maga elé kitű-
zött feladattal, mint ahogy eddig is bizonyí-

totta. Sok sikert és további gyarapodást, sok 
örömet kívánok gyűjteményében, szerető kis 
családja körében.

Kiss László, Orosháza
Képek: Kiss László: 1,2,3,4,5,10,12., 
              Nádasdi Zoltán: 6,7,8,9,11.

11. kép  Gymnocalycium baldianum.

12. kép Szaporítványok.
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Zusammenfassung: Wir können über die erste Blüte der Agave americana in Europa und wahrscheinlich in Ungarn lesen.  
Abstract: We can read about the first blooming of Agave americana in Europe and probably in Hungary.

Sarádi Gyöngyi

Az Agave americana elsô virágzása Európában

Az Európába behozott Agavék első bi-
zonyított virágzása 1583-ban történt a mai 
Olaszország területén Bishop Tornabonius pi-
sai kertjében. A kertet 1547-ben Luca Ghini 
(1490-1556) orvos és botanikus hozta létre, 
amely később Olaszország egyik legrégebbi 
botanikus kertjeinek egyike lett. Ő volt a kert 
első igazgatója is. A kert mellett jelentős her-
báriumi gyűjteményt is alapított. Ez a herbári-
um még ma is létezik, mert szakszerű kezelé-
se és megvédése érdekében a Museo de Storia 
Naturale de Firenze Múzeumban, Firenzében 
kerítettek számára végleges otthont. Az 1500-
as években és még hosszú ideig, az Agavét még 
Aloénak gondolták. Basilius Besler, „Hortus 
Eystettensis” c. művében található ábrázolás 
Aloe americana néven említi 1613 táján (1. 
ábra). 1697-ben Johan Commelin „Horti Me-

dici Amstelodamensis Rariorum Plantarum 
Descriptio et Icones” könyvében még mindig 
Aloe americana (2. kép). A kép érdekessége, 
hogy azon feltehetően Agave americana ’Medio-
picta Alba’ látható. Később a XVIII. században 
Carl Linné az általa kigondolt kettős nevezék-
tannak megfelelően rendszertanilag osztá-
lyozta és elkülönítette egymástól az Aloe és 
az Agave nemzetségeket.

Mikor virágozhatott először  
Magyarországon az Agave americana?

Sajnos, mindeddig nem sikerült kideríte-
ni. Nálunk elsőként a kolostorkertekben je-

1. kép: Basilius Besler: „Aloe americana” 
1613.

2. kép: Johan Commelin: „Aloe americana” 
1697. Ma Agave americana ’Medio-picta Alba’
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3. kép: Agave americana ültetvény Friedrich Philipp von Martius: Flora brasiliensis könyvé-
nek 1. kötetéből. (1906). 

lenhetett meg „százéves aloe” néven. Régen 
a kolostorkert jelentette az úrikertek és a 
parasztkertek közötti ősi kapcsolatot. A pa-
rasztkertek villámtól védőnek hitt és a nád-
tetőkre ültetett ősszukkulensét, a Jupiter 
szakállát, a kövirózsát (Sempervivum vagy 
Jovibarba) felváltja az úrikertek hatalmas, 
kövirózsát megszégyenítő méretű, tengeren 
túlról származó Agave americana. A magyar 
virágkultuszt megalapozó Lippay György 
(1600-1666) hercegprímás fejlesztette Po-
zsony és az egész akkori Magyarország leg-
szebb barokk kertjévé a hercegprímási kertet 
és lett belőle a későbbi híres „Posoni kert”. 
A kert sokat köszönhet az elődnek is, gróf 
Forgách Ferenc bíbornoknak, aki 1614-ben 
kezdte a díszkert kialakítását. Lippay György 
fejében született meg a gondolat, hogy kert-
jének és virágainak az ércnél is maradandóbb 
emléket állítson. Ezért az udvarába rendelte 
az ungvári jézustársasági rendházban szer-
zetesként tevékenykedő öccsét, Lippay Já-
nost (1606-1666), és vele íratta meg a Posoni 
kert c. művet, amelynek első kötete a Virágos 
kert 1664-ben jelent meg Nagyszombaton. E 

könyvből tudhatjuk, hogy kertjében bizonyí-
tottan volt Agave americana, aloe, vagy aho-
gyan ő nevezte el „tengeri zöld”, de virágzá-
sáról nincs tudomásunk. Később az 1800-as 
évek táblabíró világában igen elterjedt az úri 
házak kertjében, ahol a fagymentes időben 
kertjük leglátványosabb helyén cserepesen a 
talajba süllyesztve nevelték és csodájára járt 
a környék apraja-nagyja.

Sarádi Gyöngyi 
Debrecen-Nagycsere

Képek: Anonymus
Irodalom:
Besler Basilius, (1613): Hortus Eystettensis
Commelin, Johan (1697): Horti Medici 
Amstelodamensis Plantae: Rariorum Plantarum 
Descriptio et Icones. Amsterdam
Lippay János (1664): Posoni kert, Nagyszombat
Martius, Friedrich Philipp von, (1906): Flora 
brasiliensis, 1. köt. 
Rapaics Raymund (1932): A magyarság virá-
gai
Rowley,G.D. (1997): A history of succulent 
Plant
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Katona József

A Tillandsia butzii és a Tillandsia balbisiana
Tillandsia butzii

Első leírása: Mez in Engler és Prantl 1935.
Alnemzetség: Tillandsia, szürke színűek.
A fajnév G.C.Butz botanikus tiszteletére.

A Tillandsia butzii gumót, álhagymát kép-
ző növény. A növény nagysága eléri a 30-50 
cm-t. Levelei hengeresek, kónuszosak, az 
alapjuknál kiszélesedők. A levélrózsa 1-2,5-
4,5 cm méretű álhagymát képez. A keskeny 
levelek hossza eléri a 30-50 cm-t, lefelé csa-
varodóan lógnak. Az átmérőjük 1-2 mm. Az 
egész növény és a levelek pikkelyekkel erősen 
fedettek, és ez foltos, zöldes-barnás színt köl-
csönöz a karcsú növénynek. A virágzati szár 
a levélrózsa közepéből nő ki, 4-5 mm átmé-
rőjű, enyhén pikkelyes. A középső- és felső-
állású fellevelek itt-ott átellenesen benövik 
a virágzat szárát. Ezek a fellevelek küllemre 
hasonlóak az álhagymán látható levelekhez. 
A virágzati száron egy vagy két kalász helyez-

kedik el. A kalász 4-6 cm hosszú, 1 cm széles, 
pikkelyes lilás-zöld és általában 5-8 virágot 
tartalmaz optimális körülmények között. A 
papírvékony csésze zöld színű és lilás fellevél 
fedi. A virág három lepellevele egy lila csővé 
alakult, amelynek felső cimpája körgallér-
szerűen visszahajlott. A virágzat hossza 30-
35 mm. A porzók és a bibe túlnőnek a virág 
leplén. Termése 3 osztatú toktermés, amely 
2 cm hosszú. Benne számtalan repítő szőrös 
mag található.

Élőhelye Dél-Mexikótól Panamáig hegyi 
erdőkben, többnyire más növényeken meg-
telepedett epifita életmóddal, 1300-2300 m 
tengerszint feletti magasságig. 

Termesztésben mérsékelten meleg hő-
mérsékletet és magas páratartalmat igényel. 
Fényigényes, de a közvetlen tűző naptól vé-
dett helyen tartsuk. Virágzás után könnyen 
sarjadzik, olykor 2-3 sarjat is képezhet. Ha 
ezeket rajta hagyjuk, idővel szép nagy tele-
pet alkot.

1. kép Tillandsia butzii.
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Hozzá hasonló faj a Tillandsia bulbosa, 
a Tillandsia pruinosa valamint a Tillandsia 
caput-medusae. Ez utóbbiak szárazságtűrőb-
bek, és ezt jelzi is ezüstösszürke megjelené-
sük. Ezek az álhagymás Tillandsiák mérsékel-
ten meleg, párás üvegházban könnyen nevel-
hetők. A szobai nevelést a Tillandsia butzii és 
a Tillandsia bulbosa tartósan nem viseli el, 2 
év alatt sajnos, elpusztulnak. Tapasztalataim 
szerint a Tillandsia medusae az a faj, amelyik a 
szobai nevelést a legjobban elviselik.

Tillandsia balbisiana 
Schultes S.filius 1830

Alnemzetség: Tillandsia, szürke színűek.
A fajnév Giovanni Balbis olasz botanikus em-
lékét őrzi.

A Tillandsia balbisiana alakja virágzó ál-
lapotában a növény összetéveszthetetlen 
jellegzetessége. Ebben a fejlődési stádiumá-
ban a 30-40 cm nagyságot is elérheti. Le-
velei körkörös rozettában helyezkednek el. 
Alapjuknál kanálformára emlékeztetően ki-
szélesednek és e levelek együttesen 7-12 cm 
magas álhagymát képeznek. A levelek, véko-
nyak, szálasak, az álhagymáról ívesen lehaj-
lók és keskenyedve hegyben végződnek. Egy 
levél hossza 30-40 cm, szélessége 1 cm, alak-
ja vályúhoz hasonlít. A levelek felülete ezüs-
tös-szürke pikkelyekkel borított. A meglehe-
tősen nyurga, egyenes virágzati szár kopasz, 
6-8 mm. átmérőjű, kónuszosan vékonyodó. 
A virágzati szár csillogó bíborvörösre színe-
sedik, a hossza 20-25 cm. Jellegzetesen rit-
ka, spirálisan visszahajló fellevelek hossza 
fokozatosan csökken, vörösbe hajló színük 
pedig fokozódik. Tehát minél kisebb egy-egy 
fellevél, színe annál sötétebb vörös. Virágza-
ta a száron összetett, elágazó kalász, csillo-
gó bíborvörös, lándzsa alakú. Általában 4-5 
kalászt hoz, ritkán csak egyet. Hosszuk 3-12 
cm, szélességük 1 cm. A fellevelek oválisak, 
nagyon erősen csillogó bíborvörösek, a csé-
szeleveleket betakarják. Az így elrejtett csé-
szelevelek zöldek, 10-15 mm nagyok. A virág 
három részből csővé összenőtt leplének cim-
pája körgallérszerűen visszahajlik. Színe a 
sok egyéb Tillandsiánál is megtalálható viola- 2. kép A Tillandsia butzii virága közelről.
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kék. Egy-egy kis virág hossza 3-4 cm. Szép kontrasztban 
van a virágból kinőtt 5-6 mm nagyságú 6 sárga porzóval. 
A bibe a porzókat túlnövi. Termése három rekeszű tok, 
amely csónak alakú és két végén hegyes, 3-4 cm hosszú, 
repítőszőrös magvakkal.

Hazája USA, Florida félsziget környéke, továbbá a kö-
zép-amerikai szigetvilág, Mexikó, Kolumbia, Venezuela. 
Fákon megtelepedő epifita, 1500 m tengerszint feletti 
magasságig található. Létezik a Tillandsia fasciculataval 
egy természetes hibridje, Tillandsia x smalliana néven.

Termesztésben nyáron szabadban epifitaként nevel-
hetjük, télen mérsékelten meleg növényházban 15-20 °C 
közötti hőmérsékleten teleltethetők. Szívesen virágzik. A 
szárazabb, páraszegény körülményeket kissé jobban elvi-
seli, mint a Tillandsia butzii vagy a Tillandsia bulbosa.
Képek a szerző felvételei.

Katona József, Debrecen

Irodalom:
Domokos, B. 1970: Broméliák. Mezőgazdasági Kiadó, Bu-
dapest
Gross, E. 1992: Schöne Tillandsien. Ulmer, Stuttgart
Hido Shimizu, Hiroyuki Takizawa 1998: New Tillandsia 
Handbook. Japan Cactus Planning Co. Press Fukushima
Rauch, W. 1990: Bromelien I-II. Ulmer Verlag, Stuttgart
Richter, W. 1978: Zimmerpflanzen von heute und morgen: 
Bromeliaceen
Rougenant, A. 2001: Les Tillandsia et les Raciana. Belin, 
Paris

1. Tillandsia macrochlamys: NDK, 2. Tilland sia bulbosa: 
NDK, 3. Tillandsia kalmbacheri: NDK, 4. Tillandsia 
aeranthos: Uruguay, 5. Tillandsia fajok, bélyegblokk: Do-
minikai Köztársaság, 6. Tillandsia fasciculata: Domi-
nikai Köztársaság, 7. Tillandsia fasciculata: Dominikai 
Köztársaság, 8. Tillandsia sp.: Dominikai Köztársaság, 9. 
Tillandsia sp.: Dominikai Köztársaság.
Gyűjtemény: Anonymus

Megjegyzés: A világ nagyon sok országában nem tű-
nik fontos szempontnak, hogy bélyegeik magas nyom-
datechnikai színvonalon készüljenek el. Ezért azok sok-
szor gyenge minőségű papíron, elmosódó, homályos képi 
megjelenítéssel kerülnek kiadásra. A teljesség kedvéért és 
a filatéliai érdeklődés miatt az ilyen minőségű bélyegek 
megjelentetésétől sem zárkózhatunk el, mivel a bélyegek 
értéke nem mindig a nyomdatechnika színvonalától és a 
bélyegre írtak pontosságától függ, hanem éppen a téve-
dések, a nyomdai hibák növelik gyűjteményi értéküket. 
(f-m)

3. kép Tillandsia balbisiana.

4. kép A fellevelek közül előbú-
vó virág Tillandsia balbisiana.
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Ábel Győző

Visszatekintő az elmúlt évi kiállításokra

Anyák-napi virágvásár Csemőn 2009. 
május 2-án. Immár harmadik éve kapott 
Egyesületünk lehetőséget a Dél-Pest Me-
gyei Anyák-napi Virágvásáron való megjele-
nésre. A színes kavalkádban helyet kaptak a 
környékbeli faiskolák, virágtermesztők, az 

ország távoli tájairól odasereglett kézműve-
sek, a legszebb virágzás idejét élő kaktuszok 
és pozsgások, de még a kakaspörkölt főzés 
versenyző szellemű szakértői is. A rendez-
vény – a korábbi évekhez hasonlóan – mint-
egy ötezer főnyi látogatót csalogatott a tele-
pülésre a közeli városok (Cegléd, Nagykőrös, 
Kecskemét) virágkedvelő nagyközönségéből. 
Bár a lehetőségeink csupán mintegy 10m²-
en való bemutatkozásra korlátozódtak, így is 
elmondhatjuk, hogy a debreceni kiállításunk 
után ez a második legnagyobb nyilvánosságot 
elérő megjelenésünk az utóbbi évek során. Az 
egynapos forgatagban Ábel Győző (Kecske-
mét) és Rózsa László (Helvécia) gyűjteményé-
nek részlete volt megtekinthető. A meghívá-
sért külön köszönetünket fejezzük ki Marosi 
Mihály Úrnak, az esemény főszervezőjének!

Következett a Kecskeméti Országos 
Kaktuszkiállítás és vásár 2009. május 21-
24-én. Nagy reményekkel vágtunk bele idén 

is a már hagyományosnak 
mondható – sorban a ha-
todik – kecskeméti kiállí-
tás megszervezésébe. Az 
utóbbi évek tapasztala-
tai és a kialakult „rutin” 
nagyban megkönnyítet-
ték a szervezési feladato-
kat és az előkészületeket. 
Az Erdei Ferenc Kulturális 
és Konferencia Központ 
ismét csodálatos környe-
zetben fogadott minket, 
a növények szintén cso-
dálatosan szépek voltak. 
A nyitónapra sikerült idő-
zítenünk egy könyvpre-
miert, a kiállítók lelkesen 
várták a látogatók roha-
mát, de ez utóbbi ponton 
„hiba került a számítása-
inkba”. A minden eddigi-
nél szervezettebb és szé-

1. kép: Nagy a sürgés-forgás Csemőn, de en-
nél a standnál mindenki szívesen elidőzött.

2. kép: A kecskeméti kiállítás egyik ékessége az Echinocereus oklaho-
mensis (Echinocereus reichenbachii) Ábel Győző gyűjteményéből.
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lesebb körű kampányunk minden eddiginél 
alacsonyabb látogatottságot eredményezett. 
„Hát igen, a válság…”, vigasztaltak minket a 
művelődési ház sokat tapasztalt kollégái. Saj-
nos ebben az esztendőben minden egyes ren-
dezvényükön érződött a látogatók „hangulat-
vesztése”, és ez a mi lelkesedésünket is napról-
napra csökkentette. Hála a sok hasznos, néha 
éjszakába nyúló baráti beszélgetésnek, a kiál-
lítás végén pozitív konzekvenciát tudtunk le-
vonni: lehet, hogy kevesebb, de maximálisan 
elégedett látogatónak tudtuk bemutatni nö-
vénykülönlegességeinket. A látogatói kedv ha-
nyatlása sem a mi érdemeinket, sem a rendez-
vény értékét nem csökkenti, ezért a „show-nak 
folytatódnia kell”! Köszönjük a színvonalas 
megjelenést és a mindig pozitív hozzáállást a 
felsorakozott kiállítóknak: Tóth Norbert (Deb-
recen), Gonda István (Mezőtúr), Rózsa László 
(Helvécia), Ábel Győző (Kecskemét), Forgácsné 
Pinczés Magdolna (Kecskemét), Schmidt Atti-
la (Kecskemét), Farkas Richárd Márk (Kecske-
mét), Szabados Attila (Érd), Szupp Vilmos (Bu-
daörs), Dankó Marianna (Kecskemét), Gedeon 
Tamás (Jakabszállás) és persze állandó móka-
mesterünknek, Kósik Péternek (Bükkzsérc)!

Új időponttal bővült a MPKE kiállítá-
si naptára. A békés megyei kaktuszkedve-
lő közönséget invitáltuk találkozóra Vésztő 
művelődési házába 2009. szeptember 11 és 
13 között. A rendezvény – köszönhetően a si-
keres beharangozásnak – a szomszédos, sőt 
távolabbi településekről is vonzotta a látoga-

tókat. A helyi általános iskola is élt a külön-
leges lehetőséggel, így igen sok diák is meg-
ismerkedhetett a természet egy újabb, eddig 
talán távolinak tűnő arculatával. Az ingye-
nesen látogatható kiállításnak mintegy 500 
vendége várja a jövő évi találkozást is a kak-
tuszok és szukkulensek képviselőivel.

A kiállított növények Kiss László (Oros-
háza), Hódi Sándor (Hódmezővásárhely), 
Bencze Imre (Vésztő), Rózsa László (Helvécia) 
és Ábel Győző (Kecskemét) gyűjteményéből 
érkeztek. Külön köszönet Arató Erzsébetnek, 
a kultúrház vezetőjének és Bencze Imre gyűj-
tőtársunknak a lelkes szervezőmunkáért!

A kecskeméti kaktuszbarátok több-
éves „álma” vált valóra a 2009. évi nem-
zeti ünnepen: a közeli Helvécia település 
kultúrházával született megállapodás a he-
lyi ünnepségek és egy kaktuszkiállítás közös 
megrendezéséről. A rendezvényhez a kultúr-
ház színháztermét kaptuk meg, ahol a husza-
dikai események látogatói ingyenesen kap-
hattak ízelítőt tövises csodáink szépségéből. 
A kiállításon Rózsa László (Helvécia), Ábel 
Győző (Kecskemét), Dankó Marianna (Kecs-
kemét) és Gedeon Tamás (Jakabszállás) nö-
vényei képviselték Egyesületünket.

Köszönjük Rózsa László gyűjtőtársunk-
nak és Német Mariannak, a kultúrház mene-
dzserének, hogy a szervezés oroszlánrészét 
magukra vállalták!

Ábel Győző, Kecskemét
Képek a szerző felvételei.

3. kép: Vésztőn a legfiatalabb látogatók él-
vezték legjobban a „kaktuszos játszóteret”.

4. kép: Helvécián impozáns növények a szuk-
kulensek képviseletében.
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Zusammenfassung: Wir können über die Besonderheiten des Lebensortes der Arten Mammillaria wrightii und M. wilcoxii le-
sen, und über die morphologische Mannigfaltigkeit der Pflanzen, die sie am Lebensort vertreten.
Abstract: We can read about the characteristics of the habitat of Mammillaria wrightii and M. wilcoxii and about the morfological 
features of this plants in their habitat.

Szutorisz Gyula                                            

Néhány megfigyelés a Mammillaria wrightii-wilcoxii complex-ről

Ebben a jegyzetben leírom több M. wrightii 
és M. wilcoxii variációját, amelyek a birto-
komban vannak. Elsőként javaslom, hogy a 
M. wrightii-ről beszéljünk. Szó lesz a faj kü-
lönböző változatai-
ról, amelyek többnyi-
re érzékenyek a ned-
vességre. Ezeket a 
növényeket elmállott 
gránitkőzetben tar-
tom, és a nagy meleg-
ben is havonta egy-
szer kapnak vizet, té-
len semmit. Célszerű 
félárnyékban nevel-
ni őket, élőhelyeiken 
gyakran csak szórt 
fényt kapnak. Ha el-
vesztik gyökereiket, 
nehezen növesztenek 
újat. A magok csírá-
zása gyors, általában 
95%-os keléssel, a ki-
kelt magoncok gyor-
san fejlődnek, de na-
gyon kell vigyázni az 
öntözésükkel. A ve-
tés és csírázás után 
hamar sok levegőz-
tetésre van szüksé-
gük. Védjük a magoncokat a megégés ellen, 
így gyorsan fejlődnek. Ennek a csoportnak a 
példányai öreg korukban elérhetik a 20 cm-
es magasságot is.

A M. wrightii 4-8 kampós középtövist vi-
sel. Széltövise 12-14, hajas és fehér, csúcsa 
sötétebb. Virága sötétbíbor színű, 3 cm átmé-
rőjű. Termése vizenyős, hasas, halvány rózsa-
színű. Előfordul Új-Mexikóban és Texasban 
is, valamint Észak-Mexikóban, Chihuahua 
államban, Lago Santa Maria-nál. Többnyire 

a széles mesquite cserjék közepén, vagy ese-
tenként a szerteszét heverő sziklák között. 
Itt igen gyakran megtámadja egy féreg, és 
ezzel megakadályozza túlságos elszaporodá-

sukat. Ha megsérti 
a növény hajtáscsú-
csát, akkor az sarja-
dzani kezd a fej kö-
rül, a szemölcsök kö-
zött. Ezek a hajtások 
sokszor leválnak az 
anyanövényről és le-
gyökereznek, eseten-
ként párnákat képez-
nek.

A hegy lába, ahol 
ezek a növények nő-
nek, kb. 30°-os lejté-
sűek és talaja gránit-
zúzalék, tehát sava-
nyú kémhatású, ke-
vés szervesanyag tar-
talommal. Helyen-
ként még ez sincs, 
amihez kevés pala 
és agyagos mészkő-
málladék kevere-
dik. Az eső mindig 
a meleg nyári hóna-
pokban hull, ritkán 

több 250 mm-nél! Zivatarok alkalmával a 
sok víz gyorsan lefolyik a lejtőn, és a talaj 
hamar kiszárad. Nyáron a hőmérséklet ma-
gas, 38°-os is lehet, télen előfordul -12 fo-
kos lehűlés is, esetenként kevés hóval, ami 
gyorsan elolvad. Társnövényei helyenként az 
Echinocereus rosei, E. chloranthus, Ferocactus 
wislizeni, Coryphantha (Escobaria) vivipara var. 
neomexicana, Escobaria tuberculosa, Opuntia 
imbricata, Opuntia leptocaulis és Opuntia 
engelmannii. Ezek között a különlegesen szá-

1. kép A bíbor virágszínű Mammillaria wrightii 
v. wolfii.
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raz körülmények alatt is előfordul, hogy a nö-
vény elveszti a gyökérzetét, és oldalt a talaj-
szinttel egyvonalban, vagy lejjebb új oldalsó 
gyökereket fejleszt. A faj előfordul az Organ 
Mountains északi kanyonjaiban, ahol az el-
szakad a Rio Grande völgytől és kb. 50 mér-
földre van Hot Springs-től. Ezek általában a 
kanyon északi lejtőin nőnek a fű között és 
rendkívül nehéz megtalálni, amikor nem vi-
rágoznak. Inkább gömbölyű formájúak, de 
idősebb korban rövid oszlopos formájúak is 
előfordulnak. Többnyire 3 kampós közép-
tövisűek és közel sem olyan vízérzékenyek 
mint más élőhelyükön. Ezen a helyen a klíma 
párásabb és hűvösebb. Itt nő az Echinocereus 
fendleri, az Echinocereus chloranthus és az 
Echinomastus intertextus var. dasyacanthus is.

Amint tovább haladunk kelet felé a Black 
Range-ba, 2000-2500 m magasságban, talá-
lunk újabb M. wrightii populációkat a New-

Mexico Mointains középső részén. Ez itt egy 
kicsi, félgömbölyű növény, a talajban mélyen 
ül, a csúcsa nyomott, erősebb a tövisezettsé-
ge, csak egy vagy két középtövise van, eset-
leg ritkán három. Peremtövise több mint 14. 
A szemölcsök elrendezése szabálytalan, ez 
rendezetlen külsőt kölcsönöz a növénynek. 
Ez a forma nagyon vízérzékeny, mészkőmor-
zsalékban ül, törpe és óriási fenyőfák alatt. 
Itt nő az Echinocereus concinnus, Echinocereus 
triglochidiatus és az Escobaria vivipara var. 
arizonica.

Az észak felé folytatódó magaslatokon lát-
hatunk Santa Fe és Soccoro és Albuquerque 
között, Springwill mellett egyszerű formá-
kat Arizónáig, és ettől keletre a Pecos Valley-
ig. Jellegzetes, hogy csak szórványosan talál-
hatunk növényeket, néhány százat egy hegy-
oldalon, melyek nagyon ki vannak téve a her-
nyók pusztításának. A Chupadero Mesa-ban 

2. kép Fehér virágú Mammillaria wrightii.
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3. kép Mammillaria wilcoxii a Black Range-tól nyugatra. (NM). 

és délre a Manzano Mountains-ban van egy 
kicsi alak, amely a termésén egy kis gallért 
visel, bíborpirosak, húsosak.

Magdalena nyugati részén (New-Mexico) 
él egy kis kolónia ezekből a formakörű növé-
nyekből, melyeknek feltűnően szép szemöl-
csei és hosszú peremtövisei vannak, más, 
mint a többi populációkban élő példányok-
nak.

Délnyugat New-Mexico-ban, a Black 
Range-től nyugatra és annak déli irányú 
folytatásában a gömbölyű termésű alak 
terjedt el, a hengeres termésű alakokkal 
szemben, és itt a Mammillaria wilcoxii és a 
Mammillaria viridiflora is megtalálható. A 
kicsi Burro Mountains, Tyron közelében van-
nak olyan területek, amelyek igen gazdagok 
a Mammillaria wilcoxii előfordulásában, de 
tövisezettségük igen gyenge. A Mammillaria 
macdougalii is előfordul ezen a helyen.

A Mammillaria viridiflora elterjedt egé-
szen Cliff, New-Mexico-ig, nyugatra pedig 
legalább Arizona, Tula Springs-ig. Délre a 
Peloncillo Mountains-ig előfordul egy való-
ban tipikus Mammillaria wilcoxii, nagy rózsa-
színű visszahajló virággal, amely elterjedt 
egészen Délkelet-Arizona-ig. Ezen a terület-
részen nincs jelentős magassági különbség.

A Sierra Madre of Northern Chihuahua-
ban is előfordul a Mammillaria wrightii-
wilcoxii complex. Az első kolóniában, ame-
lyet San Buenaventura-tól a Sierra Madre 
hegység keleti lábánál néhány kilométerre 
találtak, a növények kicsik és gömbölyűek 
voltak, 1 esetleg 2 középtövissel, valamint 
20 db peremtövissel, melyek vékonyak és 
fehérek, nem takarták a növénytestet, így 
ezek zöldnek látszanak. A termés nagy, hú-
sos, gömbölyű, bíborszínű, a mag érett álla-
potban vöröses, míg minden másé sötétbar-
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na vagy fekete. Sarjtelepeket alkotnak, ben-
nük akár 20 fejet is láthatunk. Egy kolónia 
Matachic-tól keletre található, 2500 m ma-
gasságban, melyek kicsik és gömbölyűek, a 
tövisek teljesen takarják a növénytestet. 1-2 
középtövisük mindig kampós, hosszú és fé-
nyes-vörös, élesen elüt a peremtövisektől.

Nagy területen élő, nem könnyen tartha-
tó növények, gondos magvetéssel biztosít-
hatjuk az utánpótlást!

A Journal of The Mammillaria Society nyo-
mán írta:

Szutorisz Gyula
1162 Budapest, Csoport u. 25.

Képek a szerző felvételei.

4. kép Mammillaria wilcoxii gömbölyű termésű alakja.

5. kép Társnövény a Mammillaria viridiflora.
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                              B, b
bernalensis benannt nach Herkaunft:  

Bernal, Mex.
Bernalból való

bertinii Eigenname: Bertin, Captain Bertin-féle

bertramiana Bertram, Paul Bertram-féle

betulus birkenartig nyírszerű

bicolor zweifarbig kétszínű

biennis zweijahrig kétéves

bifurcatum zweigabelig kétágú, kettéágazó

bifolia zweiblättrig kétlevelű

biformis kétalakú

biflorus zweiblumig kétvirágú

bigelowi Bigelow, Prof. Dr. J. Bigelow-féle

bilbaoensis aus Bilbao stammend Bilbaóból való

biloba doppelt gelappt, zweilappig kétkaréjú, kétlebenyű

bis zweimal kétszer

bisetosa kétsörtés

bistorta zweimal gedreht kétszer sodrott

binata zweitelig kettős, páros

binghamia Bingham, Hiram Bingham-féle

binominalis doppelnamig kettős nevű

biolleyi benannt nach Biolley Biolley-féle

bisbeana benannt nach: Bisbe Bisbe-féle

bivittatus zwei bänderig kétcsíkos, kétsávos

blakeana Eigenname személynévről elnevezve

blandus reizend, verlockend izgató, csábító

blossfeldianus,  
Blossfeldia

Eigenname Blossfeld-féle

blossfeldiana Eigenname Blossfeld-féle

pollen Blütenstaub virágpor
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ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                                          Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.




