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Ficzere Miklós                                                                                               Szerkesztőségi levél 

Kaktuszok és környezetük védelme
Mint címlap képünk is mutatja, játékos és 

firkálós kedvű emberek szerte a világban min-
denhol akadnak. Sajnos, olyan művészlelkü-
letűek is akadnak, akik szerint rajzolásra leg-
jobb valamelyik fa kérge. Nálunk a kirándulók 
előszeretettel vésik idős fák kérgébe felhevült 
érzelmeiket valaki iránt, vagy egyéb, az erdő 
csendje és szépsége által kiváltott, rohamsze-
rűen kitörő mondandójukat. Jártamban-kel-
temben sok ilyet láttam már, főleg hatalmas 
bükkfákra vésve. Az erdei vagy közönséges 
bükk (Fagus sylvatica) óriási egyedszámban 
található sokfelé, míg a Nolina gracilis jóval 
kevesebb egyedszámú populációt alkotva, jó-
val kisebb területen él. Emiatt sem lehet kö-
zömbös bánásmódunk egyikkel és a másikkal. 
A Nolinára vésett „arculat” sokaknak lehet 
humoros, vidám látvány, de mindenképpen 
elgondolkoztat az emberi társadalom és ter-
mészeti környezetének védelméről kialakult, 
fő irányait tekintve ma még inkább egyoldalú 
kapcsolatról.

Korábban megjelent „Gyűjtögetünk és 
számozunk: gondolatok a gyűjtőszámos gyűj-
tésről” című írásom egyik mondata utalt az 
ilyen típusú gyűjtéshez kapcsolódó rossz ízű 
képzetekre, amelyek közül a legtöbb gondot a 
termőhelyükön élő növények védelme okoz-
za. Mert mit is jelent maga a fogalom: kak-
tuszgyűjtés? Szó szerint értve, nem jelenthet 
mást, mint védett növények gyűjtését! Mon-
dom ezt azért, mivel az egész Cactaceae család 
a védett növények kategóriájába tartozik. Ha-
zánkban védett növény, pl. az egyszerű hóvi-
rág vagy a bőven virágzó és díszes kökörcsin 
kertünkben is csak akkor lehet elvileg, ha 
származását hitelt érdemlően tudjuk bizonyí-
tani. A kaktuszok eredeti hazájukban sokuk 
szerencséjére olyan környezetben élnek, amit 
az ember és haszonállatai alig, vagy csak nagy 
nehézségek árán tudnának megközelíteni és 
emiatt, valamint a terület terméketlensége 
miatt, nem is vágyódnak elérni ezeket a helye-
ket. A gyűjtők azonban nem ismernek lehe-
tetlent, sőt, céljuk eljutni a legelérhetetlenebb 

helyekre, mert hitük szerint, és ez sokszor 
beválik, ilyen helyeken találhatnak új, a tudo-
mányra eddig még ismeretlen növényeket. És 
ezzel nincs is baj addig, amíg fényképeznek és 
leírják megfigyeléseiket, majd igyekeznek 
azokat a világ tudomására hozni. A gyűjtőt 
mindig az újdonság varázsa vonzza, és azt ke-
resi ösztönösen, ami még nincs a birtokában, 
ami nehezen beszerezhető, más gyűjtemé-
nyekben alig fellelhető ritkaság. Értéke pedig, 
többnyire mindig az újnak, a nehezen besze-
rezhető növényeknek van, és ez az érték a rit-
kaságával, nehezen beszerezhetőségével for-
dítottan arányos, vagyis minél ritkább, minél 
nehezebben beszerezhető egy növény, annál 
magasabb áron értékesíthető. És itt van az a 
pont, amikor a gyűjtőkön kívül bekapcsolód-
nak a növények, köztük a kaktuszok termesz-
tésére, szaporítására, röviden kereskedelmére 
alakult cégek, s megindul közöttük a verseny, 
mert amelyik a legrövidebb időn belül lefölözi 
a piac kezdeti időszakban jelentkező óriási ke-
resletét, azé a kereslet által indukált maga-
sabb árakon realizálható haszon is. Egy 2005. 
évi tanulmány szerint Mexikóban kb. 4000 
honlapon kereskedtek kaktuszokkal, közülük 
500 tiltott kereskedést hirdetett. Mára a ke-
reskedés mellett a legnagyobb veszélyt a 
mindnagyobb méreteket öltött narkó turiz-
mus jelenti. A kereskedő cégek régebben nyíl-
tan, ma már burkoltan és körmönfont módon 
küldik ki megbízottaikat magvak és élő növé-
nyek begyűjtésére. A gyűjtőszám természete-
sen elmaradhatatlan kelléke a begyűjtött 
anyagnak. Az azonban nehezen érthető, hogy 
manapság a növények védettségét, veszélyez-
tetettségét hirdető vörös könyves korszak-
ban, mi módon hemzseghetnek e cégek árukí-
náló katalógusai a gyűjtőszámos növények 
bőséges kínálatától. Vagy talán a nem tiltott 
korszakban beszerzett magvak szaporulatát 
ajánlgatják ma is? Ha ez így lenne, meddig te-
kinthető genetikailag tisztának az ilyen sza-
porulat, és e szaporulat növényeiből meddig 
lesz botanikailag értékes a gyűjteményünk? 
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Az USA-ban sem állami, sem magán területen helyéből elmozdítani, átültetni törvényileg 
tilos! 
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Értékes gyűjtemény, botanikai érték, értékes 
növény, halljuk, olvassuk számtalanszor, de 
mit is jelent valójában az említetteknél az ér-
ték? Botanikai érték, ha a növény eredeti, ter-
mészetes élőhelyéről származik, amely egy-
ben genetikai értéket is kifejez, de a másik két 
esetben az érték főleg pénzben kifejezhető 
összeget jelent. Értékesnek nevezett gyűjte-
mény leginkább attól értékes, hogy értékes-
nek mondott növényegyedek halmazából te-
vődik össze. Egy növényegyed értékét megha-
tározza a felnevelésére fordított munka, en-
nek során kialakult szépsége, de leginkább 
ritkasága, az aktuális gyűjtési divat, és a divat 
által gerjesztett kereslet mértéke. Persze a 
legnagyobb, pénzben kifejezhető értéket a 
legritkább növény képviseli. Ha nem így len-
ne, ugyan ki áldozna komolyabb összeget egy 
nagy cserép, ki tudja hány éves, minden szem-
pontból szép, de közönségesnek és minden-
naposnak mondott Mammillaria prolifera 
megvásárlására? A fentebbi kérdéseket foly-
tatva, a vegetatív és generatív szaporítást, mi-
kortól kell genetikailag frissíteni újabb, az 
élőhelyről származó szaporító anyaggal? Ele-
gendő-e mindig az eredeti származási hely is-
meretére hivatkozni? A kérdésekből kitűnik, 
hogy a gyűjtemények botanikai értéke, vala-
mint a növények és élőhelyük védelme egy-
más ellen ható folyamatok. Védhetjük-e a kak-
tuszok élőhelyét botanikailag értékes gyűjte-
mények létrehozásával, egyáltalán lényeges-e 
gyűjteményeink botanikai értéke? Ha valami-
lyen különleges célt szolgálunk vele, pl. gén 
megőrzése tudományos célokra, stb., akkor 
igen, van értelme az ilyen gyűjteménynek. De, 
rendelkezik-e bárki is a gén megőrzéshez 
szükséges anyagiakkal, kapcsolatrendszerrel, 
nem is szólva a megőrzéshez szükséges tech-
nológiával, mert a gén megőrzés nem csak ab-
ból áll, hogy beteszünk egy élőhelyről szárma-
zó növényt a gyűjteményünkbe! Ha a botani-
kailag értékes gyűjteményünk a tudomány 
számára szükségtelen, akkor valójában egy 
környezetrombolás jóhiszemű részesei va-
gyunk. Ily módon gyűjteményünk olyan szín-
vonalat képvisel, amely magasabb érdekeket 
sajnos, de egyáltalán nem szolgál. Igaz, több-
ször felmerül az a gondolat, hogy az eredeti 
élőhelyükön már-már kihalás szélére jutott 

populációt ezekből a gyűjteményekből vissza 
lehet pótolni, azaz telepíteni. Azonban az 
ilyen repatriációs kísérletek a legtöbbször 
nem végződtek a kívánt eredményességgel, 
mert a visszatelepített állomány hosszabb tá-
von nem bizonyult önfenntartónak. Csak egy 
hazai példát említek: a szibériai hamuvirág a 
magyarországi élőhelyeiről, így a Nyírségből 
is teljesen kipusztult. Újratelepítését a Kárpá-
tokból behozott példányaival próbálták meg-
valósítani. Sajnos, az elültetett 14 egyedből 
napjainkra már csak egyetlen egy maradt 
meg, de lehet, mikorra ezek a sorok megjelen-
nek, már ez az egyetlen is kipusztult. A vissza-
telepítésekben sehol a világon nincs átütően 
sikeres próbálkozás. Tudna-e valaki olyan ese-
tet említeni, amikor egy Magyarországon va-
lamikor kihalt, nem endemikus taxont ered-
ményesen visszatelepítettek volna? A követ-
keztetés kézenfekvő: ha a visszatelepítések 
sikeresek lennének, akkor a kihalt, nem ende-
mikus fajok visszatelepíthetőek lennének va-
lamikori élőhelyükre, amennyiben ezen élő-
helyek környezeti állapota nem változott lé-
nyegesen a kipusztulás előttihez képest. De 
ismerjük-e egyáltalán minden esetben egy-
egy faj kihalásának pontos okát? Mert ne fe-
lejtsük el, hogy természetes kihalások is van-
nak! A kaktuszok élőhelyi leírásaiban egyre 
gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, 
hogy egy adott területen csak korosabb, idős 
növények találhatók, de magoncok, fiatal cse-
meték nem, vagy csak elvétve fordulnak elő, 
azaz a populáció jövője nem látszik biztosí-
tottnak. Keresik, kutatják az okát, de nem 
mindig találják, pedig kézenfekvőnek tűnik: 
oka a gyűjtögető ember. A kaktuszok védel-
mének, élőhelyük megőrzésének egyik módja 
lehetne a szaporítóanyag beszerzésének el-
lenőrzött módon történő begyűjtése legális 
gyűjtők segítségével, ami konkrétan azt je-
lentheti, hogy a szaporításba bevont cégek 
által a kereslet felügyelten lenne kielégíthető, 
ezáltal megóvva az élőhelyeket az illegális 
gyűjtők károkozásától. Itt felmerül a kérdés, 
hogyan válhat az illegális gyűjtőből legális 
gyűjtő? A jelenlegi szigorú tiltás, amely a sza-
porítóanyag kereskedelmét nagymértékben 
korlátozza, nem érheti el célját, de felerősíti a 
különféle illegális csatornák forgalmát. Hiába 



7Debreceni Pozsgástár 2010/3.

tiltják a külföldieknek magvak, növények és 
növényi részek kivitelét, ha ugyanakkor az or-
szág lakosai büntetlenül kiáshatnak növénye-
ket, megszüntethetnek élőhelyeket. De igaz 
lehet az is, ha a kaktuszgyűjtők nem ígérné-
nek pénzt kaktuszokért az ottlakóknak, akkor 
már nem lenne értelme rostához hasonlóan 
kilyuggatni egy-egy területet, ahol a lyukak a 
valaha ott élt növények üresen hagyott sír-
gödrei. Mint a természetvédelem egyéb terü-
letein, a szándék ismét átesett a ló másik olda-
lára a nyereggel együtt. Napjaink sokat han-
goztatott programját, a „Mentsük meg a Föl-
det”, ebben a valóban emberhez méltóan 
nagyképű jelszóban próbálják összefoglalni, 
megfogalmazni. Az embernek nem a Földet, 
hanem az embert kell megvédenie önmagától 
az embertől, azzal, hogy vigyáz arra, amit a 
teremtőtől kapott. A Földet sohasem kellett 
megmenteni, soha nem volt még olyan katak-
lizma, amely elpusztíthatta volna, pedig volt, 
mikor elveszítette teljes légkörét, de képes 
volt azt újra létre hozni, s e közben megterem-
tődött maga az élet. Az élet, amely az élő 
egyedek szintjén véges és elpusztítható, de 
mint a maga nemében páratlan, az ember szá-
mára máig sem érthető és megismételhetet-
len folyamat, elpusztíthatatlannak tűnik. Azt 
már tudják az emberiség tudósai, mikor kelet-
kezett a Föld, azt is tudni vélik, hány milliárd 
év múlva lesz vége, s akkor milyen állapotba 
kerül az egész világegyetemmel együtt, de fo-
galmuk sincs az élet mivé alakulásáról sem 
rövid, sem hosszabb távon. A nagy földi ka-
tasztrófák sem voltak képesek soha az élet 
megsemmisítésére, de érdekes módon mindig 
valamilyen földi katasztrófa lendítette tovább 
az élet evolúcióját. Mintha mindig egy cél ve-
zérelte volna a Föld változásait: úgy változni, 
hogy majdan otthona lehessen az embernek. 
De a Föld ember nélkül is Föld marad, az Élet 
ember nélkül is Élet marad. Gondoljunk csak 
bele, a földön valaha létezett állat- és növény-
fajok 99,9 %-a kihalt, - mondják a tudósok. A 
ma embere mindennapjainak „pörgős” életvi-
telében a gyors változásokat szereti, mert mi-
nél gyorsabbak a változások, annál gyorsabb 
az is, amit fejlődésnek nevezünk. A Föld ellen-
ben lassan változik, lehetőséget adva az élet-
nek a változásra és az alkalmazkodásra. Az 

ember a Föld változatlanságát óhajtja, ill. csak 
az változzon, amit ő változtat meg. De a hatal-
mas léptékű változásokat nem szereti, ezen a 
szinten már a változatlanság híve: ne változ-
zon az éghajlat, ne változzon a tengerek szint-
je, stb. Pedig tudja a tudomány, hogy a Föld 
jelenleg felmelegedő fázisban van, és emiatt 
változik az éghajlat, de nem tudja, csak sejti 
azt a mértéket, amennyivel saját tevékenysé-
gével hozzájárul ehhez a változáshoz. Mintha 
még most sem tudná, csak sejtené: a termé-
szet az egyedüli, amelyet a fantázia nem szé-
píthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.

„Nem mindenre a természet, az anyaföld 
tanít-e minket? A földnek szíve van. Aki ráborul 
s fülét odaszorítja közös táplálóanyánk barna 
testéhez, rejtélyes dobogást hall alant, mintha 
egy óriási kalapács tompa ütései volnának, száz 
mérföldnyire mélyen belsejében; a szíve dobogása 
az. A föld gondolkozik is. Gondolatai a virágok. 
Avagy honnan van az, hogy ez elhagyott renge-
tegben, hová emberi kéz nem ültette, hová madár 
sem viszi a magvát, egy nap ezer meg ezer soha 
nem látott színű és alakú virág támad magá-
tól? A föld költészete ez! Az ő új gondolatai! És 
ha gondolkozik, ha szíve van, érezni is kell tud-
nia, bánatának, örömének lennie. Nagy száraz-
ság idején keble fölrepedezik, s mint a szenvedő 
anya emlőin a gyermek, növényzete elsínylik, 
elsatnyul, míg ellenben harmatos hajnalon egész 
valója vidám mosoly. És növényzete: a virágok, 
fák, füvek is mind éreznek, mind gondolkoznak, 
s mindnyáját összekapcsolva tartja a szeretet 
nagy eszméje. A földet szereti növényzete, ő pe-
dig a felhőt és napsugárt.” Az idézett sorokat 
Mikszáth Kálmán vetette papírra 1881-ben. 
Szavaiból kiérződő természetszeretetre gon-
doljunk, mikor a természet virágoskertjében 
meglátogatjuk közös szenvedélyünk hol apró, 
hol óriásira nőtt élő barátait. Ők nem kérde-
zik, kell-e a kaktuszoknak egyesület?  Nem, 
nekik nem kell egyesület, nekik csak a meg-
szokott nyugalom kell, egy kis víz, egy kis táp-
anyag „közös táplálóanyánk barna testéből”. 
Ha szólhatnának, mégis mit kérnének tőlünk? 
Védelmet kérnének, védelmet maguknak és 
szerény élőhelyeiknek, s ha már elfeledni nem 
tudjuk őket, minél jobb megismertetésüket, 
hogy senki ne közelíthessen feléjük ártó szán-
dékkal. Sajnos, tőlük távol élve, túl a tenge-
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ren, nem sok lehetőségünk van védelmükre, 
és ez a lehetőség is nagyon kevés, szinte sem-
mi az anyagiak és a mindennapok gyakorlata 
tekintetében. De mégis, az utóbbi időben egy-
re többet olvashatunk honfitársaink idegen 
országokban tett körútjáról, amikor nemcsak 
ismerkedni akarnak kedves növényeinkkel, 
hanem azok védelmét is megpróbálják bizto-
sítani a maguk egyszerű, szerény eszközeivel. 
Jóleső érzés arra gondolni, amikor valaki, más 
lehetősége nem lévén, kövekkel körberak né-
hány kaktuszt, ily módon remélve védelmét 
az állatoktól, de talán az ember is eltöpreng, 
mielőtt rosszra gondolva hozzányúlna az így 
védett, de egyúttal meg is jelölt növényhez. 
Talán ez a jelölés sejteti vele azt is, hogy va-
lakik nemcsak védik, de mint a tulajdonukra 
oda is figyelnek, ezért nem tudhatja sosem, 
nem lesz-e valaki szemtanúja ártó szándé-
kának. De egyedi törvények is születnek vé-

delmükre. Tudjuk, hogy a sivatag jelképének 
nevezett szaguáró kaktusz igen lassan, sok ve-
szélynek kitéve növekedik. Ezért az USA-ban 
törvénnyel szabályozták, hogy szaguárót 4 
láb, kb. 1,2 m magasság után sem magánterü-
leten, sem állami területen nem lehet helyéről 
kimozdítani, átültetni, csak engedéllyel!

És soha ne feledjük el, hogy a kaktuszok 
egy irányban, a szukkulencia irányába vég-
letesen specializálódott növények, amelyek 
szinte teljesen elveszítették környezetükkel 
szembeni rugalmasságukat, emiatt evolúci-
ójuk végstádiumába kerültek. A Cactaceae a 
természetes elöregedés végső állapotát mu-
tatja. Védelem nélkül elöregedésük felgyorsul-
hat, és beteljesedhet mielőbbi kipusztulásuk.

Ficzere Miklós
Debrecen

Kép: Tóth Norbert

2010. év IV. negyedévi programok
2010. október 30.: A Turbinicarpus nemzetség bemutatása. Előadó: Kiss László, Orosháza
2010. november 27.: A Cactaceae család evolúciója. Előadó: Papp László, a Debreceni Egyetem 
Botanikus Kert igazgatója
2010. december 18.: Barangolás kaktuszországban. Előadó: Tóth Norbert

Az előadások helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Esso 
kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál.)
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra!
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Zusammenfassung: Schon im Herbst 2006 wurde ein Sulcorebutia nördlich von Sopachuy gefunden, das kaum Ähnlichkeiten 
mit den bisher bekannten Sulcorebutia Taxonen aufweist. Auffallend war aber die Ähnlichkeit mit dem weit von diesem, im süd-
lichen Teil von Bolivien vorkommenden Aylostera heliosa. Die neue Art ist Sulcorebutia heliosoides, was mit gründlicher Unter-
suchung festgestellt werden konnte.
Abstract: Such a Sulcorebutia had been found north from Sopachuy already in 2006 autumn that do not resemble one of the known 
Sulcorebutia taxons at all. However, it was markedly similar to the Aylostera heliosa living far from it in southern Bolivia. After ex-
tensive investigations the new species named as Sulcorebutia heliosoides.

Peter Lechner és Alfred Draxler

Egy új faj Bolíviából – Sulcorebutia heliosoides (Cactaceae)

Már 2006 őszén találtunk egy olyan 
Sulcorebutiát Sopachuy-tól északra, amely 
egyetlen eddig ismert Sulcorebutia taxonhoz 
akár csak megközelítőleg is hasonlítana. Fel-
tűnő volt azonban a hasonlóság a tőle tá-
vol, Bolívia déli részén előforduló Aylostera 
heliosa-val.

Akkortájt novemberben a növényen 
már fekete magok voltak, következőleg már 
szeptember elején, vagy még korábban kel-
lett virágoznia. Egy másik populációt is ta-
láltunk a szomszédos hegyvonulaton. A kör-
nyék további kutatását a több napig tartó 

rossz idő a sűrű köddel párosulva lehetetlen-
né tette. Megemlítendő még az a tény, hogy 
az első lelőhelyen a Sulcorebutia crispata egy 
alakjának néhány példánya is előfordult. A 
szomszédos taxontól való feltűnő különbö-
zőség és az azonos lelőhelyen élő Sulcorebutia 
crispata alakkal való közbenső formák ill. 
hibridek hiánya valószínűsítette, hogy a vi-
rágszín is attól eltérő, tehát sárga lehet.

A következő évben már szeptember 5.-
én megérkeztünk a lelőhelyre. A növénye-
ken nagyon kifejlett, többnyire narancssár-
ga, ritkábban tiszta sárga, bimbókat láttunk. 

1. kép: A Sulcorebutia heliosoides optimális növekedést mutat egy durva, kevéssé összeállt és 
már messzemenően mállásban levő kvarchomokkövön.
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Három nappal később teljes virágzást figyel-
tünk meg az egyik növényen 15 virággal. A 
virágok színe többnyire telt sárga, nagyon 
ritkán fakó világossárga volt.

A bolíviai Chuquisaca tartományban 
Sopachuy-tól északra két hegyvonulaton és 
ezek előhegyein nagyszámú, egyedekben gaz-
dag populáció él. Az általunk máig megismert 
populáció egy kb. 3x5 km-es területre terjedt 
ki. Az egyes populációk egymástól térben tisz-
tán elkülönülnek. Ugyanezen a hegyvonulaton 
a Sulcorebutia heliosoides előfordulások között 
él a Sulcorebutia crispata (Sulcorebutia crispata 
v. rebutioides nom. prov.) szokványos formától 
meglehetősen eltérő alakja, valamint egy zöl-
des, sötéttövisű taxon, amely alkalmasint a 
nem régiben leírt Sulcorebutia tarvitaensishez 
(Gertel & Leichner 2008) állhat közel. A 
Sulcorebutia heliosoides teljes virágzásának az 
idején, mindkettőn csak nagyon elvétve jelen-
tek meg a magenta (bíbor) színű virágok. Egy 
elkülönült helyen, egy a lejtő irányában húzó-
dó sziklaborda felső részén a S. heliosoides, az 
alsó részen az említett S. crispata forma élt. A 
két populációt kereken hat méter választot-
ta el. A kőzet változása a határvonal. A felső 
tartományban a kvarchomokkő a mállás kö-
vetkeztében már meglehetősen töredezett, az 

alsó rész ezzel szemben kemény és tömör. Köz-
benső formát, vagy hibridet itt sem észleltünk

Említésre méltó a talaj változékonysága. A 
S. heliosoides optimális növekedést mutat lej-
tős terepen, messzemenően szétmállott, dur-
va szemcsézetű, kissé összeállt kvarchomok-
kövön. A kísérő vegetáció gyér, főleg szálas 
füvek, mohák, zuzmók és kevés alacsony cser-
je. Kaktuszok közül csak a Lobivia cinnabarina 
nagyon szórványosan előforduló példányait 
tudtuk megfigyelni. A vegetáció ezen összeté-
teléből nagy valószínűséggel egy másodlagos 
vegetáció kialakulására következtethetünk.

A S. heliosoides külső kinézete minden 
megfigyelt populációban nagyon egységes. A 
sok Sulcorebutia taxonnál oly gyakori, majd-
hogy normálisnak tekinthető változékony-
ságot ennél a taxonnál nem tudtunk megfi-
gyelni. A szokásos tövisszín fakó fehér, csak 
nagyon ritkán fordul elő sárga tövisű és csak 
egyetlen egy alkalommal láttunk egy barna 
tövisű példányt. Mindkét színeltérést csak 
egy élőhelyen tapasztaltuk, az összes többi 
helyen a tövisezettség és a tövisszín egysé-
ges volt. Ez az egységesség, a közbenső for-
mák és a területen előforduló további két 
Sulcorebutiával való hibridek hiánya megerő-
sít minket abban a meggyőződésben, hogy 

2. kép: A kísérő vegetáció gyér, szálas füvek, mohák, zuzmók és kevés alacsony cserje alkotja.



Debreceni Pozsgástár 2010/3. 11

egy stabil és a szakmabeliek számára eddig 
ismeretlen Sulcorebutiaról van szó.

A S. heliosoideshez a S. langeri finomtö-
visű formája hasonlít még leginkább. A kü-
lönbségek kétségtelenül nagyok. Miközben a 
S. langeri sarjadzik és nagy csoportot képez, a 
S. heliosoides magánosan nő! A szemölcsök és 
tövisek sokkal finomabbak és kecsesebbek, a 
tövisek rásimulók, és az érintkező sorok na-
gyobb arányával, ami esetünkben 13:21, ez-
zel szemben a S. langerinél 8:13, ezért a tö-
visezettség a testet teljesen befedi. Feltűnő-
en különböző a sziromlevelek száma is. A 
S. heliosoidesnél max. 3 sorban max. 40, a S. 
langeri esetében ettől lényegesen kevesebb. 
Ez a virágnak egy nagyon telt külsőt kölcsö-
nöz. A magtok egy kidomborodó hátoldali ge-
rinc mentén pattan fel.

Leírás élőhelyi növény alapján:
A bőrszövet (epidermisz) zöld, test ma-

gános, nagyon ritkán többfejű, max 35 (rit-
kán 40) mm széles, amely egy egyszerű, vagy 
többszörösen osztott répagyökérben folyta-
tódik. A szemölcsök kecsesek, 2 mm széle-
sek, 3 mm hosszúak, kevesebb mint 1 mm 
magasak, 13 és 21 egymással érintkező sorba 
rendeződve. Az areola vonal alakú, keskeny, 
2 mm hosszú, felül 0,5 mm széles, lefelé el-
vékonyodó, fehér. Tövisei nagyon finomak, 
max. 25, ezek max. 1,5 mm hosszúak, egye-
nesek vagy enyhén hajlottak, fésűszerűen a 
testre rásimulók és azt fedik, érdesek, fehér, 
vagy sárgás, nagyon ritkán barna színűek, 
sötétbarna alappal. A virágok a növénytest 
felső harmadának alsó ré-
szében fejlődnek ki, 30-40 
mm átmérőjűek, a 25-40 
sziromlevél 2-3 sorban ren-
deződött, sötét sárga, rit-
kán világossárga, a külső 
sziromlevelek felső része és 
közepe a csúcs fele egyre sö-
tétebb pirosas-barnás színű, 
ritkán mindenütt tiszta sár-
gák. A belső sziromlevelek 
sárga színűek, a külső sor-
ban levők csúcsa pirosas-
barnás hegyű. A sziromle-
velek lándzsa-szerűek, vagy 
spatula alakúak. A porzó-

szálak sárgák, a bibe világossárga. A termés 
egy fehér hosszúkás bogyó, 4-5 mm széles 
6-8 mm hosszú. Magja kicsi, 0,7-0,9 x 0,9-
1,1 mm, hátoldalán ék formájú, világosan 
előreálló csírakapuval (mikropile). A magok 
hilum-micropile-régiója (köldök-csírakapu 
terület) csaknem lapos, csak a köldökzsinór 
csatlakozásánál emelkedik ki alig észrevehe-
tően. A magok jellemző sajátossága, hogy a 
külső peremén a köldöktől a mag ellentétes 
tetőpontjáig - a mag hosszában félkörívben - 
kb. 0,03 mm magas tarajszerű kitüremkedés 
fut végig , amely a tetőpontnál egy síkba ke-
rül a maghéj környező felületével. A maghéj 
felszíne sűrűn kiemelkedésekkel és árkokkal 
tagolt. A köldök felszíne a csírakapu közvet-
len környéke kivételével sima felületű.

Elterjedés: Bolívia, Chuquisaca tarto-
mány, Sopachuy-tól északra, 2350-2550 
m magasságban, kb. 15 km²-en, mállott 
szilikátos homokkövön, Sulcorebutia aff. 
crispata, valamint egy további még le nem írt 
Sulcorebutia szomszédságában.

Etimológia: Az új taxont Sulcorebutia 
heliosoidesnek neveztük el, az Aylostera 
heliosaval való hasonlóság alapján.
Képek: Peter Lechner.

Alfred Draxler, Wien
Peter Lechner, Linz

Fordította: Ruff József, Orosháza
A fordítást szakmailag átnézte: 
Kiss László, Orosháza 

3. kép: A Sulcorebutia heliosoides teljes virág-
pompában.
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Zusammenfassung: Norbert Tóth bemühte sich, während seiner Reise in Mexiko das Tehuacan-Tal abzustreifen. Auf diesem 
Gebiet ist die Sukkulentenflora sehr reich und vielfältig. Es gelang ihn, die Exemplare von Ferocactus robustus und F. flavovirens 
nebeneinander aufzufinden.
Abstract: Norbert Tóth attempted to go round the Tehuacan valley in his Mexican journey. There is very rich and diversified the 
succulent flora. He found side by side the specimens of Ferocactus robustus and F. flavovirens.

Tóth Norbert

Barangolások „Kaktuszországban”
Villámlátogatás a Tehuacan-völgyben

2001. februárját írtuk: míg idehaza hon-
fitársaink dacoltak a hideg télutó megpróbál-
tatásaival, addig megboldogult Balogh László 
barátommal „megszökve” a zord idő elől Tene-
rifére utaztunk, hogy testközelből szemléljük 
meg a sziget pozsgásflóráját. Már jó néhány 
napja a Kanári-szigetek leglátogatottabb tag-
ján tartózkodtunk, talán mondanom sem ér-
demes, micsoda élményekkel gazdagodva, 
amikor napnyugta közeledtével éppen a szál-
lodánk felé tartottunk aktuális napi termé-
szetvizslató csavargásunkból. Hogy elüssük 
az utazás eseménytelen perceit, élénk beszél-
getésbe bonyolódtunk, mintegy elemezve az-
napi tapasztalatainkat. Laci barátom ekképp 
zárta egyik monológját: 

- Hát igen, valóban szép ez a Tenerife, de 
ha a szívemre teszem a kezem, azt kell mond-
jam, Mexikónak nincsen párja! Képzeld Nor-
bi, az a hely maga a csoda! Ha nem lennék 
házas ember, egy percig sem gondolkodnék, 
odaköltöznék bizony „Kaktuszországba”! Ha-
talmas oszlopkaktusz-erdők Pueblában, ak-
kora Echinocactusok, mint te magad! - És csak 
mondta, mondta szuggesztív módon, fárad-
hatatlanul, teljesen átszellemülve, még a va-
csoraasztalnál is ez volt a téma. Aznap éjsza-
ka, bár igen jó alvónak tartanak, hosszú ideig 
forgolódtam álmatlanul, bámultam a meny-
nyezetet és egyfolytában Mexikó körül jártak 
a gondolataim. Végül azzal a fogadalommal 
merültem el az álmok tengerében, hogy ha 
törik, ha szakad, mindenképpen ellátogatok 
a kaktuszok földjére! Így megnyugtatva ma-
gam, szememet lehunyva azonnal a régmúlt-
ban aztékok uralta különös tájakon kalan-
doztam kaktuszcsodák után kutakodva.

Villámléptekkel szaladtak az évek, a nagy 
utazás plánuma, ahogy mondani szokás, bár 
mindig a felszínen volt, az élet és a sors szeszé-
lyei rendre átírták a lehetőségeimet. A 2007. 
esztendő nyarára végre adottak lettek a felté-
telek, hogy újra előkerüljön a sufniból a mexi-
kói felfedezőút terve. Elkezdtem puhatolózni 
gyűjtőtársaimnál, akikről feltételeztem, hogy 
hozzám hasonlóan már megfordult a fejükben 
vadon élő szukkulenseket eredeti termőhe-
lyükön szemrevételezni. Hamarjában össze-
állt egy kicsi, de roppant lelkes csapat, egytől 
egyig „elvetemült” kaktuszőrültekből verbu-
válódva, de ahogy közeledett az év vége, úgy 
apadt az expedíció létszáma, decemberre már 
csupán dr. Fehér Máté barátommal marad-
tunk hírmondónak. Ez az aprócska tény azon-
ban nemhogy csökkentette lelkesedésünket, 
épp ellenkezőleg: még elszántabbak lettünk 
ügyünket illetően, a várakozás izgalma elké-
pesztő erővel dobogtatta szívünket. A követ-
kező hónapok a lázas tervezgetés, készülődés 
jegyében teltek: szakirodalmak rengetegében 
vadásztuk kedvenc növényeink pontos élőhe-
lyeire vonatkozó adatok után, napi rutinná 
vált az éjszakába nyúló internetezés hason-
ló célból. Nem beszélve a repülőjegy foglalás 
és az autóbérlés mizériájáról. Mindezzel pár-
huzamosan terepen jártas barátaink tanácsai 
alapján szépen gyarapodott a bőröndbe szánt 
útravaló kupaca, védőoltásokkal vérteztük fel 
magunkat a messzi földön ránk leselkedő ve-
szélyes kórságok ellen, beszereztük fenséges 
és változatos konzervétkeinket, amelyekkel 
elüthetjük éhségünket távol az otthoni tűz-
hely melegétől. Lassacskán kialakult az elna-
gyolt útiterv is, melynek térképre való felraj-
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1. kép: Az első Opuntia cserjék és Agavék Tepeaca-nál.

2. kép: Tepeaca: Agave salmiana telepek.
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zolása után két dolog tudatosult bennünk: mi-
lyen hatalmas ország Mexikó és milyen esze-
mentek voltunk, amikor egymástól ennyire 
távol élő kaktuszokat választottunk kedven-
ceinkül! Sajnos, az evolúció nem fordított kü-
lönösebb gondot rá, hogy két hazánkfia ked-
vébe járjon, így kénytelenek voltunk több ezer 
kilométeres autózásra felkészülni. Meglehe-
tősen enyhe március köszöntött ránk, de ben-
nünket ez már jottányit sem érdekelt, mivel 
tudtuk, hamarosan igazán forró tájakon süt-
tethetjük kobakunkat. 

Végre elérkezett a várva-várt nap! Márci-
us 8-án reggel búcsút véve családomtól, két 
jókora, ellátmánnyal tömött, méretes bőrönd 
társaságában küszködtem fel magam a Buda-
pestre induló vonatra. A Nyugati pályaudvar-
nál már várt rám egyik kedves barátom, hogy 
immáron autóval Bécs városa felé vegyük az 
irányt. Máté, Győrnél csatlakozott hozzánk, 
az enyémhez kísértetiesen hasonlító pogy-
gyászarzenállal felszerelkezve. Szeretett Ha-
zánk meglehetősen szomorú, esős idővel bú-
csúzott tőlünk, de a határt átlépve optimis-
tán, néma fogadalmat tettem: - Ne aggódj, 
nem most látsz utoljára, hamarosan újra ta-
lálkozunk!

Nagy zuháré kíséretében érkeztünk meg 
a schwechati reptérre, ahol több, mint két 
óra várakozásra voltunk ítélve a becsekkolás 
izgalmas pillanatáig. A reptéri hall egy csen-
des zugába húzódva, útiterv pontosítással kí-
vántuk múlatni az időt. A véletlen ezúttal is 
gondoskodott róla, hogy ne unalmasan pe-
regjenek a percek, ugyanis egy meglehetősen 
különös fizimiskájú egyén csapódott alkal-
mi várótermünk szomszédos padjára, majd 
némi szöszmötölés után harsány vitába ke-
veredve önmagával, hosszasan „boldogított” 
bennünket skizofrén megnyilvánulásaival. 
Bár egy örökkévalóságnak tűnt, de szeren-
csére hamarosan úgy döntött, hogy máshol 
folytatja meddő szócsatáját, így magunkra 
hagyva tárgyaltuk tovább az előttünk álló 
napok programját. A kis közjátékot követően 
zökkenőmentesen adtuk fel csomagjainkat, a 
viszontlátás reményében, bizakodó pillantá-
sokat vetve a futószalagon tovatűnő poggyá-
szaink után. Újabb óra ücsörgés után végre 
beszállhattunk a repülőgépbe, mely hama-

3. kép: Az elsőként megpillantott gömbkak-
tusz egy Mammillaria haageana subsp. elegans.
4. kép: Laelia autumnalis orchidea és epifita kak-
tusz társbérlete.
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rosan a levegőbe emelkedve Madrid felé rö-
pített bennünket. Eseménytelen szárnyalást 
követően ereszkedett gépünk a spanyol fővá-
ros repterének betonjára, majd hosszú alag-
útkígyóba kilépve hagytuk el a fedélzetet és 
néhány lépés megtétele után már az új, rend-
kívül impozáns, végeláthatatlan terminál-
épületben bóklászva vizslattuk a kivetítőket, 
melyek informálják az utazókat a tovaindu-
ló járatok adatairól. Kiderült, hogy az Atlanti 
Óceánt átszelő repülőnkre egy másik termi-
nálban kell beszállnunk, ezért a jelzőtáblák 
útmutatását követve a mozgólépcsők egyre 
lejjebb vittek bennünket és újabb meglepetés 
következett: a transzatlanti terminál gyors-
járatú földalattival közelíthető meg, mely tel-
jesen automata, vezetőnek nyoma sem volt a 
szerelvényen! Nesze neked Ferihegy! Rövid 
metrózás, és máris ott találja magát az em-
ber a másik terminálóriásban, mely szakasz-
tott mása az előzőnek. Három óra várakozás, 
lankadás, nézelődés után megkönnyebbült 
sóhajokat hallató utasok üdvözlik a beszál-
lókapukat nyitó légikisasszonyok érkeztét. 
Elfoglaljuk helyünket az óriásgépen – ablak 
mellett, a nem dohányzóban – és éjjel 2-kor 
feldübörögnek a turbinák, irány a távoli Me-
xikóváros! A 12 órás non-stop repülés szép-
ségeivel nem untatnám a tisztelt Olvasót, de 
azt hiszem minden túlzás nélkül kijelenthe-

tő, hogy mindannyian epekedve vártuk an-
nak végét. 

Félálomban fészkelődtem a kényelmet-
len ülésben, amikor gépünk ereszkedni kez-
dett. Az ablakon kilesve hajnalpír vöröslött 
az ég alján és meglepően gyorsan világoso-
dott. Alattunk egyre inkább kivehető lett a 
hegyes-völgyes táj minden madárlátta szép-
sége és mire a mexikói metropolisz zsúfolt 
utcáit megpillantottuk a nap is felbukkant 
a horizont alján. Landolást követően mesz-
sze kinn, a kifutópálya szélén parkolt le já-
ratunk, melynek ajtaján kilépve nagyot szip-
pantottam az Újvilág levegőjéből. Hát, mi ta-
gadás nem igazán ilyennek álmodtam meg 
első szagminta vételemet Mexikóban! Fertel-
mes szennyvízszag és kipufogógáz keverék 
csavarta orrom, de még ez sem tudta elvenni 
kitörő örömömet, hogy végre e messzi föld-
részt érintheti talpam. A beléptetés, illetve 
a vámvizsgálat is problémamentesen meg-
történt, bőröndjeink megnyugtatóan mo-
solyogtak ránk a körszalagról, így nem volt 
más hátra, mint hogy átvegyük bérautónkat. 
Mivel közvetlenül a reptér mellett található 
minden valamire való autókölcsönző telep-
helye, igazán nem tartott sokáig odajutnunk 
az általunk választott cég garázsába, ahol 
némi papírmunka után bemutatkozhattunk 
a Dodge típusú, hófehér járgányunknak. Rö-

5. kép: A „pozsgás-mekka”: Tecamachalco városa, a Tehuacan-völgy bejáratánál.
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vid ismerkedést követően betuszkoltuk tás-
káinkat az autó csomagtartójába és a „lovak 
közzé csapva” nekiindultunk a nagyváros ut-
cáinak. Elsőként az automata váltó kezelése 
adta fel a leckét, ugyanis korábban nem volt 
szerencsém ilyen gépjárművet vezetni, má-
sod-, de nem utolsósorban az elképesztően 
zsúfolt utcákon uralkodó káosz terhelte vé-
szesen vérnyomásunkat. Kb. 1 óra tévelygés 
és sikertelen térképvásárlási kísérlet után si-
került rátalálni a Puebla felé kivezető útra, de 
ha valaki azt hiszi, hogy megpróbáltatásaink 
itt véget értek az alaposan téved. Végtelen-

be futó többsávos sugárutak, amelyeken csak 
a sávokat felejtették el felfesteni, így min-
denki ott közlekedett, ahol éppen jónak lát-
ta. Autók között cikázó gyalogosok, kérege-
tők, frissítőárusok, ablakmosók és egyéb bi-
zalomgerjesztőnek aligha nevezhető arcok 
feltűnése, az utak mentén elterülő hihetet-
len szegénységről tanúskodó nyomortelepek 
látványa borzolta idegeinket, mire sikerült 
magunk mögött hagyni a nyüzsgő fővárost. 
Fellélegezve róttuk a kilométereket a jó mi-
nőségű, fizetős autópályán déli irányba, az 
első megállót egy benzinkút jelentette, ahol 

6. kép: Tecamachalco-nál megfigyelt Cory-
phantha pallida.

7. kép: Mammillaria karwinskiana és Cory-
phantha pallida Tecamachalc környékén.

8. kép: Tóth Norbert és egy méretes Ferocactus robustus kolónia.
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túl azon, hogy teletöltöttük 85-ös oktánszá-
mú benzinnel a tankot, átcseréltük utazó ru-
hánkat terepi öltözetre. Folytatva utunkat 
Puebla felé, csalódottan állapítottam meg, 
hogy szégyenszemre egyetlen kaktuszt sem 
látok a szúrós növények országában, mely-
nek még a címerében is kiemelt jelentőséggel 
bír kedvenc növényünk! Puebla állam azonos 
nevű fővárosát elhagyva pillantottuk meg az 
első Opuntia bokrokat, melyek már bizako-
dásra adhattak okot. Tepeacánál térünk le az 
autopistáról, ez az autópálya spanyol elneve-
zése, abban a reményben, hogy életünk első, 
fajokban gazdag kaktusz élőhelyét megcso-
dáljuk. A főútra kanyarodva egy falu hatá-
rában lankás hegyoldal húzódik, nosza rajta 
nézzük meg mi él itt! A hegyhez vezető egyet-
len műút a település peremén álló házak kö-
zött kanyarog, az utolsó tákolmánynál elfogy 
a betonút, itt parkolunk le. Gyalog indulunk 
tovább egy ösvényen az enyhén emelkedő te-
repen. Meglehetősen gyér vegetációval borí-
tott a vidék, a távoli hegyoldalban mészkőbá-
nya ontja fehér porát. Az üledékes felszín itt 
rendkívül egyenetlen, olyan mintha egy óriás 

9. kép: A felhős időben szirmait bontogató 
Ferocactus robustus.
 10. kép: Agave potatorum.
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a tíz körmével szántotta volna végig a talajt. 
Kezdésként néhány nagy termetű, széles le-
velű Agave salmiana vonta magára tekintetün-
ket, majd az egyik árok peremén, bokor taka-
rásában megpillantottam életem első, termé-
szetes közegében talált gömbkaktuszát, egy 
Mammillaria haageana subsp. eleganst, mely rá-
adásként virágokkal üdvözölte messziföldről 
érkezett barátait. Kissé még szétnéztünk a 
környéken, de újabb fajok híján visszaindul-
tunk gépjárművünkhöz. A házak között csa-
tangolva egy magas fa ágvilláiban orchideát 
(Laelia autumnalis) pillantottam meg, mely 
egy általam meghatározhatatlan epifiton kak-
tusszal társbérletben foglalta el lakhelyét. 

Tovább hajszoltuk dél felé a kilométere-
ket, néhány megálló során próbáltunk új kak-
tuszfajok nyomára bukkanni, de ezeken a sík 
területeken Opuntia fákon és alacsony, szinte 
kúszó habitusú, borzasztó módon ragaszkodó 
Cylindropuntiákon kívül nem láttunk mást. 

A 150-es főúton Tecamachalco városa 
volt a következő célállomás, mely már va-
lódi „pozsgás-mekka” ígéretével kecsegte-
tett. A településen áthaladva szembesül-
tünk elsőként azzal, hogy miért is nevezik 

oly sokan Mexikót az ellentétek országának. 
Tecamachalco peremén a legelemibb nyomor 
tanújelei fogadják az utazót, szakadt viskók 
között poroszkáló emberek, sokan a házuk 
előtt múlatják az időt, elsősorban látszóla-
gos semmittevéssel. A zocalo, a főtér ezzel 
ellentétben gyönyörűen tisztán tartott terü-
let, pazarul kialakított parkkal, dús növény-
zettel, a középpontban egy csodás templom-
mal kiegészülve igazán üdítő hatással van az 
emberre a városszéli pokolra szállást köve-
tően. A jellegzetes, hispán gyakorlat szerint 
épített szabályos négyszög formájú nagy tér 
egyik sarkán piaci életképet láthattunk, mely 
hosszasan folytatódik a főút mellett. Az utca 
mindkét oldalán bazárok és lepukkant sza-
tócsboltok. A hentesüzletek az út szélére tele-
pültek, valószínűleg legkelendőbb árujukkal, 
a napon aszalódó, már elég jól lebarnult, ég-
nek álló lábú csirkehaddal dicsekedve. Nem 
meglepő talán, hogy előttük elhaladva viha-
ros gyorsasággal tekertük fel az ablakainkat.

A város déli peremén alacsony, mészkő-
törmelékkel borított, meglehetősen kopár 
hegyek húzódtak keleti irányba, ígéretes te-
repnek ítéltük, így gyorsan ráfordultunk egy 

11. kép: Dyckia sp., Tecamachalco mellett.
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mellékútra, ahol biztonságosan leparkolhat-
tunk. A legközelebbi hegy lábánál kezdtük 
meg a kutakodást. Nem is kellett sokáig bók-
lászni a gyér, kiszáradt fűvel borított terü-
leten, amikor örömittasan kiáltottam Máté 
felé: - Gyere gyorsan itt egy Coryphantha! Ek-
kor már négykézláb méregettem a szépsé-
get, a Coryphantha pallidát, majd hamarosan 
a fényképezőgép is előkerült, hogy megörö-
kítsem a talajba húzódó gömbkaktuszt. Túl-
zás lenne azt állítani, hogy ahová léptünk, 
ott C. pallida termett, mégis a faj egy igen 
jelentős egyedszámú populációjára bukkan-
tunk. Általában magánosan fordultak elő, de 
több kisebb csoportot is találtunk belőlük, 
viszont egyértelműen nem lehetett megál-
lapítani, hogy egy sarjtelepet alkotnak, vagy 
esetleg az anyanövények saját magoncaikból 
hozzák létre ezen kis kolóniákat. A halvány-
sárga és szürkésfehér tövisszín dominált, a 
jellegzetesen hajlott, vaskos, fekete közép-
tövis mindössze egy-két példányon jelent 
meg. Az egyik C. pallida csoport közvetlen 
szomszédságában napcserzette, vörösre szí-
neződött Mammillaria karwinskianara lettem 
figyelmes. Bizonyára sokan közülünk már 

az utolsó kenetet is feladatná annak a kak-
tuszának, amely hasonlóképpen pórul járna 
gyűjteményében, azonban itt minden ilyen 
Mammillaria hasonló látványossággal szol-
gált, feltehetőleg nem halni készültek, egész 
egyszerűen az egyébként kiváló árnyékot biz-
tosító ritkás gyep kiszáradásával védtelenné 
váltak a nap perzselő sugaraival szemben. 

Feltekintve az előttünk magasodó domb-
oldalra egyszeriben elakadt a lélegzetem: a 
lankákon hatalmas Ferocactus robustus ko-
lóniák terpeszkedtek büszkén, némelyikük 
átmérője jócskán meghaladta a 2 métert! 
Szégyen, nem szégyen, nagyot rikkantva a 
Coryphanthákkal és Mammillariákkal mit sem 
törődve, szökelltem a hozzám legközelebbi 
csoportjához. Korábban már láttam ugyan 
spanyol botanikus kertben méretes telepet 
ebből a Ferocactus fajból, viszont ilyen mére-
tekre nem voltam felkészülve, nem tagadom 
tátott szájjal bámultam kedvenc nemzetsé-
gem első „vad” példányait. Néhányuk termé-
seket érlelt, másokon már csupán a madarak 
dézsmálta, magoktól megfosztott, lyukas 
kaktuszgyümölcsök tanúskodtak a valami-
kori dús virágzásról. Legnagyobb örömöm-

12. kép: Látkép a tehuacani élőhelyről.
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re némi keresgélés után virágzó egyedekre is 
leltem, sőt, egyikük vöröses árnyalatú leplei-
nek nyitásával próbálkozott a felhős időben. 
Bőszen fotózva kerültek egymás után len-
csevégre a fantasztikus csoportok és az őket 
körülvevő egyéb szukkulensek: általam soha 
nem látott Agave potatorum óriások, szür-
késkék levelű Dyckiák, méteres levélüstökű 
Dasylirionok.

Lefelé baktatva a domboldalról csodás 
látványt nyújtott a Tehuacan-völgy bejárata, 
melyet szelíden simogattak a felhők között 
átszűrődő napfénynyalábok. Az újkeletű él-
ményektől megrészegülve folytattuk utun-
kat Tehuacan város felé, és mivel viharos 
gyorsasággal sötétedett igyekeznünk kellett, 
hogy minél hamarabb elérjük aznapi célál-
lomásunkat, ahol reményeink szerint végre 
puha ágyikóban pihenhetjük ki a hosszú uta-
zás és impresszió áradat fáradalmait. Közel 
hatvan kilométer megtétele után pillantot-
tuk meg Tehuacan első házacskáit, a beveze-
tő út jobb oldalán hosszan húzódó fennsík-
ra lettünk figyelmesek, hatalmas termetű 
Yuccák levelei között szűrődtek át a lemenő 
nap utolsó sugarai. Szerencsére már az első 

motelben sikerült szállást találnunk, azt 
hiszem, még sohasem örültem ennyire egy 
meglehetősen puritánul berendezett, higié-
niai szempontból némi kívánnivalót hagyó 
szobának. Üdítő zuhanyfürdőt követően far-
kasétvággyal estünk neki a bőröndökből elő-
kerülő hazai falatoknak, ennek végeztével 
gyorsan letepert bennünket az elemi erővel 
ránk törő fáradtság, ahogy fejünk a párnát 
érte már el is szundítottunk.

Másnap kora reggel az éppen ébresztő-
óra gyanánt funkcionáló mobiltelefonom 
éktelen visítására riadtunk fel, majd álmos 
szemeimet dörzsölgetve kitámolyogtam a 
fürdőszobába, ahol az elém táruló látvány-
tól azon nyomban kiszökkent szememből az 
álom. Ahogy Máté barátom rendkívül szem-
léletesen jellemezte őket, kisebb egér mére-
tű csótányokból verbuválódott szabadcsa-
pat tanyázott a fürdőhelyiségben, cikázó 
mozgásukat követve rémülten fedeztem fel, 
hogy nagy erőkkel rohamozzák este nyitva 
felejtett táskáinkat! Nem lehetett késleked-
ni, azonnal ellentámadásba lendültünk és 
szélvészgyorsan megfutamítottuk őket. Mie-
lőtt a dolog kezdett volna egy partizán napló-

13. kép: Ferocactus robustus, Tehuacan.
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14.-15.-16.-17. kép: Ezek a képek jól szemléltetik a Mammillaria mystax Tehuacan-i, tehát ugyan-
azon az élőhelyen előforduló változatosságát.  

14. 15.

16. 17.

jában olvasható akciódús történethez hason-
lítani, amilyen hirtelen kialakult a konflik-
tus, olyan gyorsan meg is oldódott, ugyanis 
a csótányok látva elszántságunkat, vissza-
húzódtak a fürdőszoba árnyasabb zugaiba. 
Nekünk nem maradt más teendőnk, mint-
hogy az utolsó darabig kipakoljuk bőröndje-
ink tartalmát és távozásra bírjuk a közöttük 
bujkáló maradék ellenállót. E kis reggeli tor-
naként is felfogható közjátéktól felfrissülve 
cuccoltunk be az autóba, és amikor a kulcsot 
adtam le a recepciónak csak nagy jóindulat-
tal nevezhető odúszerű helyiségben üldögé-
lő idős úriembernek, újabb, ezúttal jóval kel-
lemesebb meglepetés ért. A hetyke bajszú, 
szalmakalapos bácsika kíváncsiskodva tu-
dakolta, hogy honnan jöttünk, majd amikor 
elhangzott az Európa, Hungría felcsillanó 
szemmel kiáltotta: Puszkasz! Puszkasz! Nos, 
töredelmesen bevallom, én csak amolyan 
városi legendának tartottam, mikor honfi-
társunk a világ legtávolabbi szegletében egy 
idősebb embernek megemlíti Magyarország 

nevét, rögtön Puskás Öcsi bácsira asszoci-
ál a megkérdezett. De így szembesülni ezzel 
a jelenséggel hihetetlenül felemelő érzés és 
egyáltalán nem túlzok, büszkeségtől dagadó 
mellkassal vettem búcsút az öreg mexikóitól.

A kora reggeli szürkületben kanyarod-
tunk rá az előző nap kiszemelt területhez 
vezető, kavicszúzalékkal borított útra. A 
horizont peremén felbukkanó napisten vi-
dáman üdvözölt bennünket, amikor első lé-
péseinket megtettük a bozótos irányába. A 
hatalmas termetű Opuntia bokrok mögött 
már az első, lombja nélkül szomorkodó ala-
csony cserje alól virágbimbók koszorújával 
tisztelgő Mammillaria mystax mosolygott 
ránk, nem kellett sokáig lófrálnunk, hogy 
felfedezzük fajtársait. Szinte nem találtunk 
két, teljesen egyforma példányt, tövisei-
nek hosszában, ill. sűrűségében rendkívüli 
változatosságot mutatott. Tovább baktatva 
hamarosan újabb szemölcskaktuszokra lel-
tünk: kis kolóniákban növő, karcsú hajtású, 
sűrű, piszkosfehér tövisruhájú Mammillaria 
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sphacelaták szomszédságá-
ban dichotomikusan elága-
zó „duplafejű” Mammillaria 
karwinskianára lettünk fi-
gyelmesek. A talaj egyenet-
len felszínén kisebb-nagyobb, 
lapos mészkőszikla tömbök 
hevertek, lyukacsos külsejük-
ben mohákon kívül, aprócska 
Mammillaria haageana magon-
cok vertek tanyát. A tövises 
bozót sok helyen teljesen át-
hatolhatatlannak bizonyult, 
éppen egy ilyen vendégma-
rasztaló képződményen vág-
tam át, amikor majdnem el-
estem a rám váró kb. 30 cm-
es Ferocactus recurvusban! Fé-
lelmetes töviseit elnézve nem 
lett volna kellemes élmény be-
lebotlani ebbe a fenséges ször-
nyetegbe. 

– Akkor itt lesznek többen 
is! – felkiáltással furakodtam 

18. kép: Mammillaria sphacelata, Tehuacan.
19. kép: A dupla fejű Mam-
millaria karwinskiana, Tehuacan.
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előre, míg ki nem értem egy 
magas Yuccákkal, Pachycereus 
marginatusokkal határolt tisz-
tásra, ahol újabb meglepetés-
ként óriási Ferocactus robustus 
csoportok fogadtak, egy fa 
vékony törzsénél pedig, a faj 
sárga tövisű formájában gyö-
nyörködhettem. Szomorúan 
konstatáltam azonban, hogy 
nem csak gyűjteményeink-
ben pusztulnak, sokszor ért-
hetetlen módon kaktuszaink, 
egyik másik telepet nagy ki-
terjedésű foltokban csúfítot-
tak elhalt hajtások, sőt néme-
lyik kolónia egykori nagyságát 
csupán elfeketedett tövisma-
radványok hirdették. Meren-
gésemből Máté kiáltása zök-
kentett ki, rögvest elindultam 
a hang irányába, némi bolyon-
gást követően megláttam ba-
rátomat, aki éppen egy nagy 
Ferocactus flavovirens mellett 

20. kép: Félelmetes tövisű Ferocactus recurvus, Tehuacan.

21. kép: Sárga tövisű Ferocactus robustus, Tehuacan.
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22. kép: Ferocactus flavovirens, Tehuacan.

23. kép: Jellegzetes rózsaszínű terméseivel a 
Ferocactus flavovirens, Tehuacan. 24. kép: Echinocactus platyacanthus, Tehuacan.
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25. kép: Pachycereus marginatuson Tillandsia 
recurvata, Tehuacan.

26. kép: Tillandsia fasciculata var. convexispica, 
Tehuacan.

27. kép: Tillandsia atroviridipetala, Tehuacan.

állva integetett felém. E gyűjteményekben 
ritka fajnak számító hordókaktusz láttán ha-
talmas örömöt éreztem, a Ferocactusok evo-
lúciójának kiindulópontjaként számon tar-
tott területen, a Tehuacan-völgyben, sikerült 
egymás mellett rátalálnom a genus két leg-
idősebb képviselőjére, a F. robustusra, illet-
ve a F. flavovirensre! Ráadásul utóbbi éppen 
terméseit érlelte, melynek fotója ekkor még 
hiányzott a képgyűjteményemből, így boldo-
gan kaptam lencsevégre jellegzetes, rózsaszí-
nű gyümölcseit.

Néhány méterrel odébb szobai puff mére-
tű Echinocactus platyacanthus pár terpeszke-
dett, hozzá közel újabb F. flavovirens csopor-
tok tenyésztek. Jobban szemügyre véve ezt az 
élőhelyet valóságos pozsgás kavalkádba csöp-
pentünk: a kisebb-nagyobb fák ágain, és a 
Pachycereus marginatusok oldalán Tillandsiák 
(T. recurvata, T. fasciculata var. convexispica, 
T. atroviridipetala) kapaszkodtak, nagy fol-
tokban nőttek a szintén Bromeliaceae csa-
ládba tartozó, talajlakó, csíkos levelű Dyckia 
capituligerák, szúrós virágú, csalánerények-
kel felvértezett Jatropha urens bonszaiokat 
kerülgethettünk. Hitetlenkedve és megdöb-
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28. kép: Dyckia capituligera, Tehuacan. 29. kép: Jatropha urens, Tehuacan.

30. kép: Jatropha urens, Tehuacan.
benten tapogattuk a Nolina gracilis 
fa-embert, mely széles törzsének 
ráncos bőrébe „leleményes” helyi 
zsiványok szemeket és szájat vés-
tek. A kövek között pedig az im-
már  elmaradhatatlan Coryphantha 
pallidák bújkáltak, hogy csak a leg-
szembetűnőbb növényeket említ-
sük. Szinte elröppent az a néhány 
óra, amit itt töltöttünk, a nap már 
magasan járt, amikor visszaindul-
tunk autónkhoz. Opuntia-fa társa-
ságában magasodó, vaskos oszlopa-
ival Stenocereus stellatus búcsúzott 
tőlünk. Az út porát magunk mögött 
hagyva igyekeztünk újra Tehuacan 
város irányába, ahonnan egy másik 
hordókaktusz, a F. haematacanthus 
nyomába eredtünk.

Tóth Norbert
Debrecen

Képek a szerző felvételei.
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31. kép: Tehuacani búcsúzás: „Viszontlátásra!” integet a Stenocereus stellatus. 
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Zusammenfassung: Beckert hat vor Jahren, im Jahr 2001 die hier beschriebene Pflanze mit dem vorherigen Namen Parodia 
pilayaensis nom. nud. vorgestellt. Erstaunlicherweise hat er sie auf einem solchen Gebiet entdeckt, wo nach Friedrich Ritter nur 
Parodien mit bedeutender Körpergröße und großen gelben Blüten bekannt waren. Auch deshalb schien für ihn die Entdeckung 
wertvoll zu sein. 
Abstract: Beckert has introduced this plant written here some years ago, in 2001 as Parodia pilayaensis nom nud. Surprisingly he 
found it such area where only significant sized and great, yellow flowered Parodias were known according to Friedrich Ritter. This 
caused this finding to seem to be very valuable for him.

Lothar Diers és Klaus Beckert

Parodia pilayaensis (Cactaceae): egy új faj Bolíviából

A fiatal Beckert évekkel ezelőtt, 2001-ben 
mutatta be az itt leírásra kerülő növényt Parodia 
pilayaensis nom. nud. előzetes néven. Meglepő 
módon, olyan területen fedezte fel, ahol Fried-
rich Ritter alapján csak jelentékeny testmére-
tű és nagy, sárga virágú Parodiák voltak ismer-
tek. Ezért is tűnt számára becsesnek felfedezése. 
(Szerk.)

Az előzetes ismeretek alapján vált szá-
munkra érdekessé az élőhelyi magokból ki-
kelt növények beható tanulmányozása. Idő-
közben a vadon élő növények elterjedési te-

rületének is utánajártunk, s így most a ké-
zenfekvő eredmények alapján biztos, hogy 
a felfedezett Parodia populációt, mint új fajt 
érvényesen leírhatjuk, kiváltképpen, mert az 
utóbbi időben más terepkutatók is megtalál-
ták az ismert helyen.

Legközelebbi rokonként az alábbi fajok 
jöhettek szóba: a Parodia procera F.Ritter, a 
Parodia tredecimcostata F. Ritter és ennek mi-
nor F. Ritter nom.nud. változata, mely Parodia 
separata F.H. Brandt néven lett leírva (lásd 
Weskamp 1987). Utóbbi faj az idősebb kuta-

1. kép: Kilátás a Rio Pilaya völgyére.



tók vizsgálatai szerint olyan sok hasonlósá-
got mutat az elsőként említett P. procerával 
(lásd még Ritter 1980), hogy feltételezhetően 
azzal megegyező fajról lehet szó. Innen jó faj-
ként csak a Parodia procera összehasonlító el-
különítése marad. Használható anyag ehhez 
a FR742 gyűjtőszámú növény, ennek egy A. 
Buining által megőrzött, Rittertől való ere-
deti import példánya, valamint a L912 gyűj-
tőszámú növények, melyek közvetlenül A. B. 
Lau-tól származnak Boliviából, ellenőrzött 
megporzással, továbbá Ritter (1980) adatai.

Parodia pilayaensis 
Diers & Beckert spec. nov.

Holotypus: Bolivia, Tarija közigazga-
tási Terület, Mendez megye észak-keleti ré-
sze, Rio Pilaya déli hegyoldalain, 1500-1900 
m magasan, Klaus Beckert KB 74 gyűjtőszá-
mon.

Összevetés(Diagnózis): (Zárójelben a 
Parodia procera adatai.) A növények kiseb-
bek, kb. 8 cm átmérőjűek, 15 cm körüli ma-
gasságúak (jelentősen nagyobb, 10 cm átmé-
rőjű, és csaknem 1 m magas), sarjadó (nem 

sarjadó). A bordák alacsonyabbak, 5-10 mm 
magasak (10-18 mm magasak), peremtövisek 
száma 6-8 (7-12). A virágok kisebbek, kb. 2 
cm hosszúak, 3 cm szélesek (nagyobb: 4 cm 
hosszú, 5 cm szélesek), intenzív piros színű-
ek (sárgák), a magház felső pikkelyeinek hón-
aljában 1-2 barna serte van (néha minden 
pikkely hónaljában 1 vagy kisszámú világos-
barna serte). A lepellevelek száma kevesebb, 
mintegy 15-19 (35-40), rövidebbek, 7-11 mm 
hosszúak (kb.25 mm), a porzószálak rövidek, 
kb.4 mm hosszúak (kb. 9 mm). A magok vi-
szonylag egyenletes nagyságúak, hosszuk 
0,48-0,6 mm (0,7-0,95 mm), 0,4-0,58 mm 
(0,55-0,9 mm) szélesek, (Figyelem! A Rich-
ter által megadott mérési adatok nem lettek 
megerősítve!). A maghéj kis mértékben göd-
rözött (nagyobbak), a felhám (kutikula) rán-
cosodásai hiányoznak (bőven észlelhetők).

Etimológia: A növény első ismertetése-
kor (Beckert, 2001) adott név lett megtartva, 
így a növény a Rio Pilaya folyóról lett elne-
vezve.

Leírás: A növénytest 5-8 cm átmérő-
jű, 8-15 cm magas, többé-kevésbé vaskos, 
inkább hengeres alakú. Ha sziklafalon él, 
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2. kép: A Parodia pilayaensis élőhelye Dr. Mario Wick térképén.
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akkor lefelé nő, majd ismét felfelé hajlik, és 
így hosszabb lesz. A színe zöld vagy világos 
zöld. Idősebb korában sarjad. A növény te-
teje fehér - világosbarna gyapjas. Gyökér-
zete fonalas (hálózatos) rendszerű, a talaj 
felső rétegeiben és a sziklarepedésekben ta-
lálható. A bordák száma 13-15, enyhén spi-
rális lefutásúak, 5-10 mm magasak és széle-
sek, a növény alapjánál 15 mm szélesek. Az 
areolák között többé-kevésbé rovátkázottak 
és ezen a területen elvékonyodók. A bordák 
keresztmetszete többnyire felül lekerekített 
háromszög alakú. Az areolák enyhén ováli-
sak, 2-3 mm szélesek és 3-4 mm hosszúak, 
mindenekelőtt fehéres-sárgás, világosbar-
nás gyapjúfilcesek, később felkopaszodók, 
az areolák közötti távolság 4-8 mm. A tö-
visek a növény tetején üstökszerűen dúsan 
állnak, valamennyi inkább fehéres-világos-
barna színű, a hegyüknél sötétebbek, később 
elszürkülők. A középtövisek száma 4 (ritkán 
5), többnyire tűszerűek, kereszt alakban el-
rendezettek. A legfelső néha a leghosszabb, 
enyhén hajlott és többnyire előre tekint, a 
többiek balra, ill. jobbra ferdén előre állóak. 
A középtövisek 14-25 mm hosszúak, tövük-
nél enyhén hagymaszerűen megvastagodot-
tak. A peremtövisek száma 6-8, vékonyab-
bak, sugárszerűen nem egy síkba rendezet-
tek, 1-3 oldalt jobbra ill. balra irányul, néha 
1-2 ferdén előre hajlik. A peremtövisek hosz-
sza 8-16 mm, az areola felső harmadában, 
negyedében nincs tövis.

A virágok a csúcs közelében jelennek 
meg, évente többször is, de a növény csúcsán 
lévő igen dús tövisezettség miatt teljesen ki-
nyílni nem tudnak. Teljesen kinyílva (a szo-
ros tövisezettségtől eltávolodva) 3 cm szé-
lesek, kb. 2 cm hosszúak, piros-kárminpiros 
színűek. A virágcső fehéres-világos rózsa-
színű, többé-kevésbé félgömb alakú, 2,5-3 
mm hosszú, felül kb. 4-5 mm széles, néhány 
0,5 mm hosszú és széles, háromszög alakú 
pikkellyel, hónaljában számos fehér, 15 mm 
hosszú hajjal. A magház leginkább tölcséres, 
fehér, felül halovány rózsaszínű, alul 4-5 mm, 
felül kb. 10 mm széles, rajta néhány alul 0,5-
5 mm hosszú, háromszög alakú hegyes pik-
kely található, melyek hónaljában alul sok fe-
hér és néhány pirosas-barna, mintegy 15 mm 
hosszú haj látható, a felső pikkelyek hónaljá-
ban csak kevés pirosas-barna haj és 1-2 db 11 
mm hosszú, durva, barna – barnáspiros szőr 
észlelhető. A legfelső és leghosszabb pikke-
lyek hónaljában haj vagy szőr nincs. A virág-
cső és a magház nagyon gyakran olyan sűrű, 
hogy vattaszerűen burkoltnak látszik. A hen-
geres, vagy kissé kúpos nektárkamra 1,5-2 
mm hosszú és széles, a nektármirigy egészen 
az alsó porzószálak eredéséig terjed, csak ke-
vés átmeneti szállal. A sziromlevelek szá-
ma (13-)15-19, piros vagy kárminpiros színű-
ek, sötétebb középsávval, széles sávos-ovális 
vagy spatula alakúak, 7-11 mm hosszúak, 
3,0-3,5 mm szélesek, gyakran hegyesek és 
felső szélüknél szabálytalanul fogazottak. A 

3. kép: Virágzó Parodia pilayaensis. 4. kép: Parodia pilayaensis HTH038, amelyen a 
sűrű tövisezettség miatt a virág ritkán ké-
pes teljesen kinyílni.



porzószálak száma 200-260, a kisebb virá-
goknál lényegesen kevesebb, 8-10 spirálisan 
futó körbe rendezettek, az alsó 2-3 sor dúsan 
összeálló. A porzószálak hossza 3,5-4,0 mm, 
teljesen sárgák, vagy alul sárgásak, felfelé 

rózsaszínűbe mennek át. A portok 0,7-0,8 
mm hosszú, sárga, úgynevezett vékony szál 
nélküli. A bibeszál 1,3-1,4 cm hosszú, alul 
0,7 mm átmérőjű, felfelé vastagodva 0,8-0,9 
mm, színe sárga vagy halvány rózsaszínű. A 
bibe sárga vagy piros, 7-9 ágú, 2-4 mm hosz-
szú, 0,5 mm vastag ágai szemölcsösek, főleg 
az egymás felé tekintő oldalon emelkedve, 
ritkán gyengén kiemelkedve a legfelső porto-
kig ér, vagy azt valamivel meghaladja. A ter-
més többnyire kerekded, 4-6 mm magas és 
kb. 5 mm széles, sárgás – pirosas színű, fe-
hér gyapjúval burkolt, csúcsán beszáradt vi-
rágmaradvánnyal. Éréskor a termés alsó fe-
lén gyűrűszerűen beszárad a héj, és így a nö-
vénytől elváló nagyobb felső, és az areolán 
maradó kisebb, tálszerű maradvány között 
felreped, miáltal a magok kiszabadulhatnak, 
termésenként mintegy 180-260 szem. A ma-
gok többnyire tojás formájúak, 0,48-0,6 mm 
közötti, átlag 0,54 mm hosszúak, 0,4-0,58 
mm közötti, átlag 0,51 mm szélesek, a köl-
dök (hilum) környékén szabálytalanul ová-
lis, ferdén lecsapott alakúak. A szabálytala-
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5. kép: A Parodia pilayaensis élőhelyén repede-
zett, köves talajon.

6. kép: Andrzej Mucha a Parodia pilayaensis és broméliafélék társaságában.
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nul ovális köldöktáj egészében 0,05-0,15 mm 
hosszú, sárgás-világosbarna színű, leginkább 
szabálytalanul burkolt, ritkábban kettős 
burkolat, úgynevezett stophiola fedi a köl-
döknyílás hosszabb nyúlványánál, közelebb 
a köldökzsinór leválási helyéhez. A köldöktáj 
és a teljes mag viszonya: 0,148. A köldöktáj 
szegélye egyenes (lapos), nem duzzadt, vagy 
kifele hajló. A maghéj (testa) fekete, ritkán 
barnás-fekete, fénylő, külső fala többnyi-
re megnyúlt, 4-6 szögletű, felfelé jelentősen 
előre domborodó, hiányzó vagy alig felismer-
hető bőrszövetredőkkel*, az oldalsó falain a 
sejtszövetek jól felismerhetők. A köldökzóna 
szegély sejtjei jól elkülöníthetőek, kisebbek 
és egyformán valamivel laposabbak.

Előfordulása: Bolívia, Mendez megye 
északkeleti részén a hegységnek a Rio Pilaya 
folyóra tekintő lejtőin, 1500-tól 1900 m ma-
gasságig található. Kb. 10 km szakaszon négy 
populációt derítettek fel, melyeknél az egyes 
növénycsoportok között habitusbeli eltérést 
nem tapasztaltak. A növények túlnyomórészt 
vörös kövek, agyagos eróziós törmelékén nő-
nek, lejtős sziklalapok között, illetve szik-
lasorokon együtt a Gymnocalycium pflanzii 

(Vaupel) Wendermann, Trichocereus sp. egye-
deivel, és ami ott gyakori, különböző Bro-
mélia félék vegetációjával, pl. Deuterocohnia 
brevispicata Rauh & L.Hrom, és elegyesen, 
alacsony, tövises bokrokkal.

Egyéb: Eddig kizárólag sárga virágú 
Parodiák kerültek leírásra Sud Cinti me-
gye egész délkeleti területéről a Parodia 
procerával, tovább keletre Mendez megyé-
ben befelé a Parodia tredecimcostatával és en-
nek minor változatával, tovább délre ugyan-
ezen megye magasabb fekvésű területeiről 
a Parodia gracilisszal. Innen ered az itt rész-
letezett intenzív piros virágú, kis növésű faj 
különös érdekessége, hogy a tájék relatíve 
mélyebb fekvésű területein, melegebb klíma 
mellett, mint eltérő szórvány lépett fel. Vég-
tére is a következő, tudományosan ismert, 
hasonló mélypiros virágú Parodiák, nagyon 
eltérő habitussal, sokkal távolabb találha-
tók délnyugat, nyugat és északnyugat felé, 
és valamennyien jelentősen magasabb fek-
vésben. Így valamelyest Iscayachi irányá-
ba a Parodia maasii (Heese) A.Berger, és a P. 
suprema F.Ritter fajok, tovább El Puente felé 
Parodia ritteri (Buining), Camargo irányába a 

7. kép: Parodia pilayensis MU 202.1 csoport a Rio Pilaya mentén.



P. camargensis Buining & Ritter változatok-
kal, és végül Culpina és Salitre térségében a 
Parodia culpinensis F. H. Brandt és a Parodia 
subterranea Ritter. A virágszín és az elterjedé-
si terület alapján szóba jöhetne még egy ed-
dig sajnos, kellően le nem írt faj, csak a felfe-
dező által bemutatott Parodia rosariana nom. 
nud. (Hillmann 1998). Ez utóbbi Parodiát 
ugyanakkor felfedezte és regisztrálta** KB72 
és KB163 gyűjtőszámon, majd később Wolf-
gang Krahn is. A Parodia rosariana nom. 
nud. ugyan 50 km-rel távolabb él, mint a P. 
pilayaensis legközelebbi előfordulása, de je-
lentősen magasabban, 2800 m-en. Ha mind-
két növény habitusát, virágát, és magjait ösz-
szehasonlítjuk, olyan jelentős különbségek 
mutatkoznak, hogy a fajbeli azonosság kizár-
ható. Említésre méltó még az a megfigyelés, 
hogy sík területen a Parodia pilayaensis idős 
példányai körül gyűrűszerűen számos ma-
gonc található. Ez a tény elcsodálkoztat, va-
jon a serény magszállítók, a hangyák itt mi-
ért nem olyan szorgalmasak, talán mert a 
számukra apró magok, a viszonylag kicsiny 
magfüggelék, az úgynevezett stophiola nem 
eléggé vonzó?!

Prof. Dr. Lothar Diers,                                    
Universität Köln   

C/o Brunnenstr. 60.
D – 53474 Bad Neuenahr

Klaus Beckert okl. mk.
Friedensstr. 5a.

D – 99310 Anstadt                                           

Képek: Lothar Diers 3., Andrzej Mucha 1,6, 
7., Herbert Thiele 4, 5.

Fordította: Dr. Erostyák Mihály, Orosháza
 A fordítást szakmailag átnézte: 
Kiss László, Orosháza

Megjegyzés:
* A bőrszövetredők kb. 0,03-0,05x 0,01-0,02 
mm nagyok, egymással párhuzamos sorba ren-
dezettek (Szerk.)
** Klaus Beckert (Szerk.)
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8. kép: Parodia pilayaensis magok Orr András 
rajzán.

1. Kongói Demokratikus Köztársaság: a bélyegblokkon a Carnegiea gigantea élőhelyei látha-
tók olyan napszakban és időjárási körülmények között, amelyek különösen megihlették a 
bélyegképek készítőjét.

2-3. USA. 4. Az ENSZ által kiadott, védett fajokat ismertető bélyegsorozat Carnegiea giganteát 
bemutató bélyege. 5. Türkmenisztán.

Gyűjtemény: Anonymus: 1,4,5. Gonda István: 3. Rendes István: 2.
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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 VIII.

A Pediocactus nemzetség Britton& Rose

Ennek a kevés egyedű nemzettségnek van 
néhány specifikuma. Itt találhatók a faggyal 
szemben legellenállóbb fajok, melyek nem-
csak a legészakibb területeken, hanem maga-
san a tengerszint felett is megtalálhatók. A P. 
nigrispinus ssp. nigrispinus azon kevés faj közé 
tartozik, melyek Oregon és Washington ál-
lamban honosak. A P. simpsonii ssp. simpsonii a 
nagyon zord körülményeket is elviseli, Mon-

tanában honos és 3000 m tengerszint feletti 
magasságban is előfordul, az Észak- Ameriká-
ban honos kaktuszok közül a legmagasabban. 
Az említett élőhelyeken sokuk azok közé a 
kaktuszok közé tartoznak, amelyek elviselik 
a mi nagyon hideg és nedves környezetünket 
is. A P. bradyi ssp.bradyi, P. bradyi ssp.despainii, 
P. bradyi ssp. winkleri, P. paradinei, P.knowltonii 
endemikusak, kisebb területen előfordulók, 
és botanikai szempontból nagyra értékeltek, 
veszélyeztetettek és ezért védettek! Nevelé-

1. kép: A legészakibb élőhelyről, Colorádóból származó Pediocactus csoport.



Debreceni Pozsgástár 2010/3. 37

sük sokszor problematikus, vízfelvételüket 
szabályozni kell. Ha ezeket mind figyelembe 
vesszük, akkor csak a legelszántabb kaktusz-
termesztők vállalkoznak arra, hogy egész 
évben szabad kultúrában neveljék ezeket 
az egyedeket. A nemzetség érdekes azért is, 
mert képviselői dokumentálják, hogy a kör-
nyezeti tényezők milyen hatást gyakoroltak 

egyes populációk fejlődésére, miáltal zárt po-
pulációk jöttek létre, amelyeknél minimális 
eltérések találhatók a külső megjelenés te-
rén. Ez a csekély variabilitás az eltérő jegyek 
keresésének útvesztőjéhez vezet, és gyak-
ran megtévesztő az alacsonyabb kategóriájú 
taxonok meghatározásában.

Pediocactus sileri (Engelmann) 
L. Benson       
(sileri: A.L. Silera gyűjtőről elnevezve, azaz 
Silera Pediokaktusza)

A test egyedülálló, gömbölyű, vagy tojás-
dad alakú, később hengeres (hengerded), ma-
gassága 5-20 cm, átmérője 5-12 cm, szürke, 
majd kékes színű. A szemölcsei 8-12 mm ma-
gasak. Az areolák kör alakúak, majd (vagy) 
oválisak és gyapjasak, nagysága 7 mm. Kö-
zéptövise 4-8 db, mérsékelten hajlott, 15-30 
mm hosszú, 1 mm vastag. A peremtövisek 
száma 10-16, hosszuk 10-20 mm, színe fehér, 
szürke, egyenes, vagy hajlott. Virágja tölcsér-
szerű, sárga majd barna, 2,5 cm nagy. Termé-
se hengeres, később tojásdad, oldalt felnyíló 
toktermés, zöld majd barnás, 1,2 cm hosszú, 
0,7 cm átmérőjű. A magok szürkék, vagy bar-
nák majd feketék, szemölcsös, rücskös felü-
lettel, 3,5-5 mm hosszúak, 3,5 mm szélesek.

Élőhelye: USA: Arizona, Utah, 1400 m 
magasságban.

P. nigrispinus Hochstätter ssp. nigrispinus     
(nigrispinus: fekete tövisű)

2. kép: Pediocactus sileri, nagyon lassan növe-
kedik, még csak éledezik a téli időszak után.

3. kép: P. nigrispinus ssp nigrispinus, Kittitas Co., 
WA. Megfelelően teleltethető üvegházban, 
fűtés nélkül. 

Pediocactus (Navajoa, Toumeya) nemzetség
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A test egyedülálló, majd sarjadó, szára vi-
lágos, majd sötét kékes-zöld, 30 cm magas, 
15 cm széles, gömb, később hengeres alakú, a 
szemölcsei 4 mm magasak. Az areolák 2 mm 
szélesek, távolságuk egymástól 1,5-2 cm. A 
peremtövisek száma 10-30, kezdetben vörö-
sesek, 1,2 cm hosszúak. Középtövisek száma 
6-12, sötét, majd világos barna, 3 cm hosz-
szú, az alapjánál 0,8 mm vastag, egyenesek, 
hegyük tűszerű. Virágja tölcséres, 4,5 mm 

nagy, világos majd sötét rózsaszín, de lehet 
sárga, fehér. Termése gömb alakú, éretten ol-
dalt felnyíló toktermés, világos zöld majd sö-
tét zöld színű, 1,5 cm átmérővel. Magja rücs-
kös felületű, szürke, 3,8 mm nagyságú.

Élőhelye: USA: Washington, Oregon, 
Idaho államokban, 1000 m magasság felett.

P. nigrispinus Hochstätter ssp. beastonii 
Hochstätter     

4. kép: P nigrispinus ssp nigrispinus, Yakima Co., 
WA. Különböző színű középtövisei lehetnek.
A természetben kb. 700 m magasságban ta-
lálható.

5. kép: P. nigrispinus ssp. beastonii, Harney Co., 
OR. Teste félgömb alakú.

6. kép: P. simpsonii ssp bensonii, El Paso Co, 
CO. Virágcserépben kb. 20 nap után virág-
zott, később, mint a szabadba kiültetett 
Pediocactusok.

7. kép: P. simpsonii ssp. bensonii fa. acklinii, 
Milford, Beaver Co., UT. Nagyon hasonló a P. 
knowltoniihoz.
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(beastonii: B. Beaston, kaktusz szakértő után 
elnevezve, Beaston Pediokaktusza)

A növénytest egyedül álló, gömbölyű, néha 
oszloposodik, 5-20 cm magas és 5-10 cm átmé-
rőjű, bőre kékes, szemölcsei kúp alakúak, 8 mm 
hosszúak és 2 mm szélesek. Az areolái 3 mm 
hosszúak és 2 mm szélesek, fehér majd krém-
színűek, egymástól való távolságuk 1-1,5 cm. A 
középtövisek száma 7-10, 1-2,5 cm hosszúak, 
tövüknél 1 mm, peremtövisek száma 12-20, és 
tövüknél 0,8 mm vastagok, 1,5 cm hosszúak, 
fehérek, krémszínűek, az újak pirosas fehérek. 
A virág tölcsér alakú, sárgabarack, később kré-
mes színű, vagy világosbarna majd világos ró-
zsaszín, 1-2 cm hosszú, 3 cm átmérőjű. A ter-

més gömbölyű, majd tojásdad, nedvdús, színe 
zöld, vagy világosbarna, idővel sárga, 1,5 cm 
átmérőjű, oldalt felreped és felnyílik. Magja 
finoman rücskös felületű, szürke, 2,8-3 mm 
hosszú, 2,2-2,4 mm széles, 1 mm vastag.

Élőhelye: USA: Oregon, 1000-1300 m 
magasan.

P. nigrispinus Hochstätter ssp. puebloensis 
Hochstätter     
(puebloensis: Puebloból való, Puebloról elne-
vezett)

Az előbbi fajtól abban különbözik, hogy 
rövidebbek a tövisei, a termés színe pedig, 
elefántcsont fehér. 

8. kép: P. simpsonii ssp. bensonii La Madeira, Rio 
Arriba Co.,NM. A szabadban jól érzi magát.

9. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Uintah Co., UT. 
Élőhelyén virága sárgás színű.

10. kép: P. simpsonii ssp. simpsonii Taos Co., NM. 
Az őszi esők időszakában és télen takarást 
igényel.

11. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Whitee Pine 
Co., NV. A nedvességre érzékenyebb.
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12. kép: P. simpsonii sp. bensonii Garfield Co., 
UT. Kis növésű növény sárgás virággal. A túl 
nedves tartásra a többi fajtársához képest 
érzékenyebb.

13. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Carbon Co., 
Wy. Különösen elbűvölő, feltűnő rózsaszín 
virággal.

14. kép: P. paradinei, Kaibab Plateau, AZ. A faj 
egyik legjellemzőbb példánya.

15. kép: P. knowltonii. Nem alkalmas a szabad-
ban tartásra.

16. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Mineral Co., CO. 
Sziklakertben kiváló, hálás a hótakarásért.

17. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Chaffe Co., CO. 
Eltérő virággal, jól ellenálló faj.
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Élőhelye: USA: dél Oregon alpesi terüle-
te, 1800 m feletti magasságban.

P. simpsonii (Engelmann) Britton & Rose 
ssp. simpsonii     
(simpsonii: J.H. Simson után elnevezve, aki 
földmérő expedíciót vezetett Utah államban)

A test egyedülálló majd sarjadzó, alak-
ja gömbhöz hasonló, vagy tojásdad, világos 
majd sötét zöld színű, magassága 20 cm, szé-
lessége 15 cm, a szemölcsök 0,5-2 cm hosz-
szúak, egymástól való távolságuk 0,5-2 cm, 
0,4-0,6 cm magasak. Az areolák kör alakúak 
3 mm szélesek, távolságuk egymástól 0,6-1 
cm. A peremtövisek száma 10-35, fehérek, 
szürkék, krémesek, 1,8 cm hosszúak. A kö-
zéptövisek száma 4-12 db, feketék, barnák, 
aranysárgák, 2 cm hosszúak, görbülők. A vi-
rág tölcséres, 2,5 cm nagy, világos majd sötét 
rózsaszín, sárga később fehér, barnás, zöld 
lehet. A termés gömbölyű, tojásdad, oldalt 
felnyíló toktermés, zöld majd vöröses-barna. 
A mag szemölcsös felületű, szürke vagy feke-
te, 3 mm nagy.

Élőhelye: USA: Arizona, Új Mexikó, Ne-
vada, Utah, Coloradó, Idaho, Wyoming, Mon-
tana államokban 1400 – 3200 m magasság-
ban található.

P. simpsonii (Engelmann) Britton és Rose 
ssp. robustior (Coulter) Hochstätter     
(robustior: erős, roppant nagy, nagyon erős)

A test egyedülálló, gömbölyű, vagy gömb-
höz közelálló formájú, világos zöld, 15 cm 
nagy. A szemölcs 0,8 cm magas. Az areolák 
távolsága 0,8-1,5 cm. A peremtövisek száma 
10-30, fehérek, 2,5 cm hosszúak. 5-10 közép-
tövise világos barna, később barna színű, két 
színű mivel az alsó része világosabb, 3,5 cm 
hosszú, egyenes majd enyhén görbült. A vi-
rág harang alakú, sárga, 3 cm nagy. A termés 
gömbölyű, oldalt felnyíló toktermés, zöld 
majd zöldes-sárga, mintegy 0,8 cm nagysá-
gú. A mag szemölcsös felületű, fekete, 3 mm 
nagy.

Élőhelye: USA: Nevada, ahol 2200-2500 
m magasságban él.

P. simpsonii (Engelmann) Britton & Rose 
ssp. indranus Hochstätter     
(indranus: elnevezve a növény megtalálójának 
és leírójának lányáról, Indra Hochstätter-
ről.)

A növénytest egyedül álló, szabálytalan 
növésű, vagy gömbhöz hasonló, vagy gömb 
alakú, zöld, 10 cm nagy, a szemölcsök 2 mm 
magasak. Az areola 3 mm széles, egymástól 
való távolságuk 7 mm. A peremtövisek szá-

18. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Grand Co., CO. 
Alacsony testtel, nagy számú virággal, ko-
rán tavasszal.

19. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Rio Grande 
Co., CO. Nagyon ellenálló faj.
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ma 12-20, világos szürkék, gyorsan kifehé-
rednek. Gyakran sötét hegyűek, hosszuk 1,2 
cm. A középtövisek száma 5-8, világos bar-
nák majd barnák, hosszuk 1,7 cm, egyenesek, 
vagy enyhén görbültek. A virág 4,5 cm nagy, 
tölcsér alakú, világos majd sötét rózsaszín, 
de lehet sárga és fehér is. A termés gömbö-
lyű, később tojásdad, oldalt felnyíló tokter-
més, zöld, ritkán szürke, 7 mm hosszú. A mag 
rücskös felületű, szürke, nagysága 3,8 mm.

Élőhelye: USA: Idaho, 1100-1380 méter 
magasságban tenyészik.

P. simpsonii (Engelmann) Britton & Rose 
ssp. bensonii (Engelmann) Hochstätter     
(bensonii: L. Benson professzorról elneve-
zett.)

A test egyedülálló, majd csoportot alkot, 
gömbhöz közelálló, vagy gömbölyű, világos 
majd sötét zöld, vagy szürkés-kék, 4-9 cm 
magas, 10 cm széles. A szemölcsök 2 mm ma-

gasak és szélesek. Az areolák kör, vagy ellip-
szis alakúak, 1 mm szélesek, egymástól való 
távolságuk 0,3-0,5 cm. A középtövisek szá-
ma 4-9, 1,8 cm hosszúak, feketés-barnák, 
barnák, gyakran két színűek, egyenesek vagy 
görbültek. A peremtövisek száma 18-28, 1 
cm hosszúak, fehérek, krémszínüek. A virá-
gok 1-2 cm nagyok, tölcséresek, világos majd 
sötét rózsaszínűek, sárgák, vagy barnásak. A 
termés gömbölyű, rendszerint felrepedő tok-
termés, zöld, később barna. A magok rücskös 
felületűek, szürkék, 1-2,5 mm magasak, 0,8-
1,8 mm szélesek. 

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Colorádó, 
Utah államokban, 2200-3000 méter maga-
san.

P. paradinei B.W. Benson       
(paradinei: N. A. Paradine gyűjtőről elnevezve)

A test egyedülálló, kivételesen sarjadzik, 
gömbölyű, illetve gömbhöz közelálló 2,6-6 

20. kép: P. simpsonii ssp. bensonii Monarch Pass, Chaffe Co., CO. A mi körülményeink között sza-
bad kultúrában gyapjas tetejét lemossa az eső.
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cm magas, és 2,5-4 cm széles, zöld majd szür-
kés-kék, a szemölcsök 4 mm hosszúak. Az 
areolák kör alakúak, gyapjasak, 2-3 mm szé-
lesek. 4-6 középtövise fehér vagy szürke, haj-
szálszerűek, hajlékonyak, 1-3 cm hosszúak, 
0,3 cm vastagok, a növény végső kifejlődésé-
vel érik el a teljes méretüket. 15-20 peremtö-
vise fehér majd szürke, 2-3 mm hosszúak, vé-
konyak. A virág sárga majd rózsaszín, majd-
nem tányér alakúak, 2-2,5 cm nagyok. A ter-
més gömbölyű majd tojásdad, oldalt felnyíló 
toktermés, zöld, később sárga, 8-10 mm hosz-
szú, 5 mm átmérőjű. A mag fekete, feketés-
szürke, rücskös felülettel, 2 mm hosszú, 1,5 
mm széles, 1 mm vastag.

Élőhelye: USA: Arizona, 1600-2100 mé-
ter magasan helyezkedik el.

P. knowltonii L.Benson     
(knowltonii: elnevezve F.G. Knowlton gyűjtőről)

A test egyedülálló, néha alul sarjadzó, 
gömb majd tojásdad alakú, 1-4 cm magas, 
1-2,5 cm széles, zöld, a szemölcsök hengere-
sek, 1-3 mm hosszúak. Az areolák kör alakú-
ak, 1-1,5 mm nagyok. A peremtövisek száma 
8-15, határosak a szomszédos szemölcsök-
kel, fehérek, majdnem rózsaszínűek, 1-2 mm 
hosszúak, 0,1 mm vastagok. A virág tölcsé-
res 2 cm nagy. A termés gömbölyű, az olda-
lán felrepedő toktermés, 4 mm hosszú, 3 mm 
széles. A mag fekete, szürkésfeketés, ponto-
zott, rücskös felülettel, 1,5-2 mm hosszú, 
1-1,5 mm széles.

Élőhelye: USA: Colorádó, 2000 méter 
magasságban él.

P. bradyi L. Benson ssp. bradyi       
(bradyi: elnevezve L. F. Brady amerikai kak-
tuszgyűjtőről és termesztőről)

A test egyedülálló, néha sarjadzó, gömb 
alakú majd tojásdad, 3,5-6,2 cm magas, 2,5-
5 cm átmérőjű, zöld majd szürkés-zöld színű. 
E növénynél bordákról nem beszélhetünk, a 
szemölcsök szabálytalan elrendeződésűek, 
ezek 3-3,5 mm magasak. Az areolák ellipszis 
alakúak, gyapjasak, a tövis áttetszően fehér, 
vagy, sárgásbarna, barna, középtövise nincs, 
kivételesen 1-2 lehet. Peremtövise 6-18, 3-6 
mm hosszú, 0,7 mm vastag. A virág 1,5-3,2 
cm nagy, tölcsér alakú, sárga, krémszínű 

21. kép: P. bradyi ssp. bradyi Coconino Co., AZ. 
Elterjedése kicsi élőhelyhez kötött, nagyon 
nehezen tartható, mivel szélsőségesen száraz 
területről származik. Teleltetése és tartása 
csak takarás alatt, üvegházban lehetséges.

22. kép: P. bradyi ssp. despainii Emory Co, UT. 
Igényes növény, csak takarás alatt tartható, 
de legjobb üvegházban.

majd szalma-sárga lehet. A termés hosszában 
felnyíló toktermés, feketésbarna, 1 cm nagy. 
A mag sötétbarna majd fekete, 2,8 mm hosz-
szú, 1,7-2 mm széles, rücskös felülettel. 

Élőhelye: USA: Arizona, 900-1000 méter 
magasságban.

P. bradyi L. Benson ssp. winkleri (Heil) 
Hochstätter       
(winklerii: W, Winkler gyűjtőről elnevezett)

A test egyedülálló, néha alul sarjadzik, 
gömb majd tojásdad alakú, zöld majd szür-
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kés-zöld színű, 3,5-7 cm magas, 2,5-5 cm szé-
les. Szemölcsei 4-6,5 mm magasak. Az areola 
elliptikus, fehér és sűrűn gyapjas, 1 mm szé-
les, középtövis nélküli. A peremtövisek szá-
ma 8-16, fehérek majd szürkék, 1,5-4,5 mm 
hosszúak, 0,7 mm vastagok. A virág tölcsé-
res, 1,6-3 cm széles, világos majd sötét rózsa-
szín, de krém és később zöld színű is lehet. 
A termés kopasz, tojásdad alakú, hosszában 
felnyíló toktermés, előbb zöld, éretten feke-
tés-barna, vagy világos majd sötét barna is 
lehet, 0,7-1 cm hosszú, 0,8-1,2 cm vastag. A 
mag rücskös felületű, fekete, 2,8-3 mm hosz-
szú, 1,6-2,2 mm széles.

Élőhelye: USA: Utah, 1400-1650 méter 
magasságban.

P. bradyi L.Benson ssp. despainii (Weish & 
Goodrich) Hochstätter       
(despainii: K. Despain gyűjtőről elnevezett)

A test egyedülálló, gömb, vagy háromszö-
gűen eltorzult gömb, tojásdad alakú, 3-9 cm 
magas, 2-5 cm széles, zöld színű. A szemöl-
cse 5-12 mm magas, és széles. Az areola ellip-
tikus, fehér majd szürke, 0,7-1,7 mm széles. 
Töviseinek száma 8-14 darab, csak peremtö-
visei vannak, azok fehérek majd szürkék, 2-6 
mm hosszúak, a tövüknél 0,7 mm vastagok. 
A virág tölcséres, színe a halványrózsaszíntől 
a sötét rózsaszínig, vagy sárgától a sárgaba-
rack színig terjedhet, 1,8-3 cm nagy. A ter-
més hosszában felnyíló, fordított tojásdad 
alakú toktermés, zöld, éretten feketés, 1 cm 

nagy. A magok felülete pontozott, rücskös, 
fekete, 3-3,5 mm hosszú, 2,5 mm széles.

Élőhelye: USA: Utah-ban 1600-1800 mé-
ter magasan terem.

Veres Gábor
Szlovákia

Képek a szerző felvételei.

Fordította és lektorálta: 
Laukó Zsuzsanna, Tótkomlós

Kiss László, Orosháza

23. kép: P. bradyi ssp. winkleri Wayne Co., UT. Bá-
jos, igényes a környezetre, rövid életciklusú 
növény.

24. kép: P. knowltonii karógyökerű növény, 
jól növekedik, érdemes egész évben takarás 
alatt tartani.

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

Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt for-
mában közöljük.

(Ficzere Miklós főszerk.)
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Gonda István

A megunhatatlan Szlovákia és Csehország
Ismét megadatott a lehetőség, most már 

harmadszor, hogy Szunyogh Menyhért ba-
rátommal összefogva meglátogathassunk 
több szlovákiai és csehországi gyűjteményt. 
Kissé késői időpontban, de sikerült megszer-
vezni az utat. A látogatások helyének és ide-
jének összehangolásában nagy segítségünk-
re volt Veres Gábor. Indulás Nyíregyházáról 
szeptember 14-én kora hajnalban. Jó ütem-
ben haladtunk, mert még reggel kilenc előtt 
megérkeztünk Sliac-ra, Gáborhoz. Elégedet-
tek lehettünk, pedig útközben a GPS „jó-
voltából” rövid erdei autós túrán vehettünk 
részt Zólyom (Zvolen) határában, ahol a fél-
revezetőnk egy makadámútra terelt bennün-
ket. Gondoltuk, megkerülteti velünk a vá-
rost. De az út hamarosan erdőbe torkollott 
és kezdett keskenyedni, s ezt addig-addig 

csinálta, amíg csak egy nyomsáv széles lett. 
Kezdtünk nyugtalankodni kissé, amikor az 
út hirtelen véget ért, egy sárga szalaggal volt 
lezárva. A folytatása ott volt a szalag mögött 
de úgy gondoltuk inkább forduljunk vissza, 
nem véletlen lehet az elzárás. Visszafordul-
tunk és most már Zólyomon keresztül veze-
tett az utunk. A város és Sliac között félúton 
láttunk egy földutat, ami az országutat ke-
resztezte, nagy valószínűséggel ez lett vol-
na az az út, ami az erdőn keresztül vezetett. 
A bőséges és finom reggeli közben Gábor is-
mertette a haditervet. Első nap csak a kör-
nyéken teszünk látogatást. A következő nap 
reggelén utazunk tovább és az éjszakai szál-
lásunk Kromerizben lesz. A harmadik nap 
reggel indulunk Brnoba, és ott nézünk meg 
több gyűjteményt. Délután pedig, indulunk 

1. kép: Részlet Robert Roth sziklakertjéből. 
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vissza Sliacra és onnan tovább Nyíregyházá-
ra. Az első látogatást egy közeli településen, 
Ocován, Labanc Juraj-nál tettük.

Nagyon régen nem találkoztam vele, utol-
só találkozásunkkor még Ő volt a zvoleni 
arborétum igazgatója. Szép kaktuszgyűj-
teményt alakított ki az arborétum üveghá-
zában. Nyugdíjba vonulása után Ocovára 
költözött. Itt is folytatta a kaktuszgyűjtést, 
növényeit a tenyészidőszakban a szabad ég 
alatt neveli. Elhelyezésükre egy nagy asz-
tal szolgál, ami fölé csővázon fóliát tud te-
ríteni, ha túl sok a csapadék. Nagyon szép, 
egészséges,erős tövisű kaktuszokat nevel ez-
zel a módszerrel. Telelőhelyének mérete ha-
tárt szab a gyűjteményének nagyságának is, 
mert üvegház híján a lakásban teleltet. Jól 
elbeszélgettünk, de hátravolt még egy láto-
gatás, mennünk kellett tovább. A követke-
ző célállomás Robert Roth aki Kremnica-n 
él. Útközben Gábor mutatott egy kertészeti 
árudát az út mellett, ami Roth Úr tulajdona. 
A sziklakerti évelők és díszcserjék, fák áru-
sításán kívül sziklakertek tervezésével, épí-
tésével foglalkozik. Kedvcsinálónak egy min-
tapéldány kis tóval és vízeséssel az árudában 
is megtekinthető. Az igazán különleges nö-
vények azonban a házánál találhatók, amely 
egy meredek hegyoldalban épült és szinte 
az egész kert egy nagy sziklakert. Különle-
ges évelők, örökzöldek és télálló kaktuszok 

egyaránt megtalálhatók nála, bár ez utóbbi-
ak nem nagy mennyiségben .A legféltettebb 
növényei fölé üvegházat épített a csapadék 
távoltartása miatt Ahogy mesélte vannak 
olyan növényei, melyek Európában nagy rit-
kaságnak számítanak. Büszkén mutatta Af-
ganisztánból, és a Himalájából stb. helyről 
származó növényeit.

Az afganisztáni növényekről elmesélte, 
hogy a hazájukban barlangok bejáratának 
oldalán, mennyezetén élnek és csapadékvíz 
csak annyi jut el a gyökereikhez, ami a szik-
lán átszivárog, ráadásul napfény sem éri őket 
közvetlenül. Hogy nála is így legyen, épített 
egy ferde sziklafalat és ennek túloldalát ön-
tözi. A növényeket viszont a szikla védi a 
naptól és egy üvegtető az esőtől. A hatalmas 
sziklakert gyommentesítését mulcsozással 
oldja meg, talajtakarásra fenyőkéreg zúza-
lékot és kőtörmeléket használ. Ha véletlen 
mégis valahol gyom jelenik meg, azt vegy-
szerrel irtja ki. Erre elég ritkán kerül sor, de 
néhány órai munkával, célzott permetezés-
sel megszabadul tőlük. Hatalmas mennyi-
ségű követ épített be a sziklakertbe és még 
most is fejleszti. Szinte kedvet kaptunk, hogy 
nekünk is legyen ilyen sziklakertünk, de ez 
csak álom marad, mivel kellene hozzá egy 
hegyoldal is, nem beszélve a hegynyi kőmeny-
nyiségről. A visszafelé vezető úton még  meg-
álltunk Roth Úr árudájánál. Menyus vásárolt

2. kép: A természetet hűen megjelenítő szik-
lakert többnyire hasadéklakó növényekkel 
betelepítve.

3. kép: A sziklakert forrás mésztufáin balra 
Saxifraga longifolia és jobbra Saxifraga longifolia 
ssp. aitana.
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egy szép loncot, én 
pedig körbefotóztam 
a sziklakertet.

Gábornál még ki-
használtuk a mara-
dék időt sötétedésig: 
a növényeiről mag-
vakat gyűjtöttünk 
és sok kis növényt is 
kaptunk tőle. Vacsora 
után még beszélget-
tünk egy kicsit, majd 
pihenőre tértünk.

Másnap kiadós 
reggeli után in-
dultunk Lipová u 
Slavicina felé, ahol 
Jiri Pesát Úr várt 
ránk. Meglehetősen 
meredek portán álló 
lakóháza tetején ala-
kította ki növényhá-
zát. A fa tetőszerke-
zetre polikarbonát 
fedés került. Szellő-
zéséről automatika 
gondoskodik. Ötletes módon az ablakot egy 
hidraulikus munkahenger nyitja, működését 
a hőtágulásra alapozva. Feljutni ide egy kül-
ső lépcsőn lehetett. A lépcső mellett a hegy-
oldalba vágott teraszon, polcokon elhelyezve 
sok szép öreg növény tölti a nyarat, legtöbb 
részük Ferocactus. Eső ellen egy féltető ad vé-
delmet. A háztól kissé távolabb lábakon álló 
nyaraltatók voltak, amelyek az eső elől fó-
liával letakarhatók. A növények nagyon jól 
érezhették itt magukat, mondhatni szörnyű-
séges töviseket neveltek. A növényházban 
tartott pozsgások szépek voltak, bár néhá-
nyuk kicsit hizlaltnak látszott. Legtöbbjük 
alanyra oltva pompázott. Pesát Úr mutatott 
egy Ariocarpust, amely már több gyűjtőt túl-
élt. Ez a példány még Fric gyűjtéséből szár-
mazott. Növényvásárlási kedvünket itt sem 
tudtuk kiélni. Vet ugyan a gazda magot, de 
csak gyűjteménye részére. Növény nélkül 
mégsem jöttünk el. Ajándékba kaptunk egy-
egy szépen fejlett Astrophytum ornatumot.

Utunk következő megállója Jaroslav 
Janota gyűjteménye. Első pillantásra látszik, 

hogy a ház és a hozzá csatlakozó emeletes té-
likert nemrég épült. A télikert mellett és kis-
sé távolabb tőle, lábakon álló szekrényekben 
lett elhelyezve a növények egy része a nyári 
időszakban. Nagyon jól gondozott, egészsé-
ges egyedeket láttunk, amerre csak néztünk. 
A télikert belső kialakítása is nagyon igényes, 
az elrendezése mondhatni szellős. Öntözé-
sük alulról történik felszívatással. Az eme-
leti terasz egy része benyúlik a télikertbe, és 
innen belülről is fel lehet menni, ahol nincs 
sok növény, de egy sarokban székek és asztal 
várt. Vásárolni sajnos, itt sem tudtunk, pedig 
sok növény láttunk, amiből szerettünk volna 
kisebb példányokhoz hozzájutni.

Gábor azonban megvigasztalt: - A követ-
kező helyen majd lehet vásárolni! Ez a hely 
pedig, Kucharik Quido-nál Topolányban volt. 
Itt már vehettünk kedvünkre. Gyűjteményes 
anyag nincs, de a nagy üvegházat kitöltik a 
magoncok és a fiatal növények. Mint meg-
tudtam, sok cseh gyűjtő nem bajlódik azzal, 
hogy a kintről begyűjtött magot mind elvesse 
egyedül. Pláne, ha se helye, se ideje. A mag- 

4. kép: Különleges és ritka növények kőre telepítve.
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5. kép: Látogatás a Pesat gyűjteményben. Balra Veres Gábor, jobbra Jiri Pesát.

6. kép: Kucharik Quido üvegháza. Más gyűjtőknek „bérmagvetést” is végez nagy sikerrel.
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vakat átadja Kucharik Úrnak és az bizonyos 
részesedés fejében elveti és eladható méretre 
neveli. A részletekről nem kérdeztem, mert 
semmi közöm hozzá. Egy biztos, nagyon érti 
a magvetést és nevelést. Ott jártunkkor is 
volt friss vetése. Elmondta, hogy éjjel be kell 
gyújtani a magvetésekre, hogy nagyon ne 
menjen le a hőmérséklet. A növényházat fá-
val fűti, mert az a legolcsóbb. Az eladó növé-
nyek nem drágák, érdemes volt tőle vásárol-
ni. Szép, egészséges példányokhoz jutottunk, 
sok gyűjtőszámos is található közöttük.

Már erősen délutánba hajlott, mikor meg-
érkeztünk a következő, egyben a nap utol-
só gyűjteményéhez Hanák Vladimir-hoz, 
Hulin-ba. Szinte el sem lehet téveszteni, a vá-
rosba bevezető út mellett lakik. A ház előtt az 
út szélén nagy betongyűrűbe beültetett nö-
vények, és két nagy reklámtábla hirdeti, hogy 
itt kaktuszok kaphatók. A hosszú kocsibejá-
ró mellett egy „kavicssor” mutatja az irányt. 
Ezek a kavicsok autópálya építéskor kerültek 
elő. A jégkorszaki gleccserek görgették ma-
gukkal és gömbölyítették le. Két kisebb mé-
retű növényházat pillantunk meg először. Az 
egyik belseje még építés alatt, növények nél-

kül. Ide majd a pozsgás növények kerülnek. A 
másikban pedig, az eladó növények töltötték 
ki az asztalt. Furcsa volt, hogy itt legfeljebb 
két, esetleg három méretet lehetett megkü-
lönböztetni. Aránylag nagyobb példányok 
voltak az eladók, és szerintem barátságos 
áron. A táblákon az ár cseh koronát jelent. 
Nagyjából egy korona 11 forint. Kisebb nö-
vényeket sehol sem láttunk, de magvetést 
sem. Valószínűleg Hanák Úr vásárolta ezeket 
a növényeket viszonteladásra. Ezt erősítheti, 
hogy kamionjai vannak és feltételezem, Eu-
rópa-szerte járnak, így hozhattak kaktuszt 
is. Persze lehetséges, hogy tévedek, és vala-
hol másutt van a fiatal növények neveldéje. 
A meglepetés akkor jött, amikor megláttuk 
a gyűjteményt. Egy ilyen növényház, így be-
rendezve minden kaktuszos álma. Az előtér 
egy meglehetősen nagy társalgó, ülőgarnitú-
ra, asztal és vendégkönyv. A falon maszkok 
és íjak, innen néhány lépcsőn lehet bejutni a 
növényházba. Középre ültetve főleg oszlopos 
és más nagytermetű növények, oldalt körben 
asztal magasnyi kiemeléssel sziklakertszerű 
elrendezésben „kisebb” növények fájdították  
szívemet, s mindez nagyon ízléses, látványos

7. kép: Hanák Vladimir kaktuszcentruma Hulinban, ahol majdnem minden megvásárolható!
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elrendezésben. Itt nem törekedtek arra, hogy 
minden legyen a gyűjteményben. Látható-
an víz nem érhette a növények testét öntö-
zés közben. Jól látszott ez az Echinocactusok 
gyapjas areoláin. Azt sem tudtuk, hova néz-
zünk hirtelenjében. Mindenesetre fotóz-
tunk mindent, mert már kezdett beesteled-
ni Jónéhány növényt vásároltunk, és csak 
utólag sajnálom, hogy nem többet vettem, de 
tartalékolni kellett a másnapi látogatásokra 
is. Szállásunkra hajtottunk Komerizbe, a vá-
ros iparnegyedébe. A többemeletes épület va-
lószínűleg munkásszálló lehetett, de nem sok 
szobának volt lakója. Nekünk is jutott hely 
bőségesen. Vacsoránk a magunkkal hozott 
élelemből került ki. Azért némi sörrel leöb-
lítettük egy közeli késdobálóban, majd alud-
ni tértünk abban a reményben, hogy a szálló 
mellett álló hatalmas gyárkémény nem fog 
ledőlni az éjjel. Reggel megnyugodva láttuk, 
hogy még áll a kémény. A mai úti cél Brno vá-
rosa.

Stanislav Stuchlik gyűjteményé-
ben kezdtük az erre a napra beterve-
zett látogatásokat. Notocactus gyűj-
teménye méltán híres, de sok szép 
Gymnocalycium is látható nála. A nö-
vények egy része nyáron betonkere-
tes hidegágyakban, vagy lábon álló 
növényszekrényben tenyésznek. A kis 
üvegház is zsúfolásig tele növények-
kel. Öntözésnél itt egyedenként kap-
ják a vizet úgy, hogy lehetőleg ne érje 
a testüket, főleg a gyapjas areolájú 
fajokra vigyáz Stuchlik Úr. Követke-
ző látogatásunk Metela Petr, szintén 
brno-i gyűjtő. Ő a fiatal nemzedékhez 
tartozik. Lakása zárt udvaráról lehet 
feljutni a tetőre épített növényházá-
hoz. Nála már jelentkezik, ami nálunk 
is, vagyis minden talpalatnyi helyen 
növények és növények. A növényház 
féltetős, egyik oldalát a szomszéd ház 
tűzfala képezi. Az udvar szemköz-
ti oldalán álló lapostetős épület tete-
jén körben, növényszekrényekben sok 
Lobivia és Sulcorebutia Echinocereus és 
egyebek töltik a nyarat. Fiatal növé-

nyeiből már vásárolni is lehetett. A válogatás 
végén ért a meglepetés bennünket, egy fillért 
sem fogadott el a kis növényekért. Tőle el-
köszönve elindultunk kirándulásunk utolsó 
állomása felé, de még előtte megebédeltünk 
egy útbaeső kis vendéglőben. Ezután érkez-
tünk Josef Odehnal-hoz.

Ő főleg Dél-Amerikai fajokkal foglalko-
zik. Sokszor és sok időt töltött a lelőhelyek 
beutazásával, rengeteg magoncot nevel, leg-
többnek saját kezűleg gyűjtötte magját az 
élőhelyeken. A fűthető üvegház mellett még 
a szokásos hidegágy növényszekrény is meg-
található. Sajnos, még ezek sem elegendők a 
sok növény befogadására, ezért az üvegház-
ban nagyon sok magonc a felső polcokon lá-
dákban várja sora jobbra fordulását, de nekik 
ez is jó hely. Az asztalok alja is tele magonc-
cal, bár itt egy kicsit kevés a fény, és emiatt 
nyúltabbak lettek. Persze ez elmúlik, amint 
napfényesebb helyre kerülnek. Csak csodál-
ni lehet azt az energiát, amivel Odehnal Úr 
foglalkozik növényeivel. A növényház végé-
ben egy vas állványon, fém tálcában egy szi-

8. kép: A Hanák gyűjtemény idős, méretes nö-
vényei.
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vacsszerűen lyukacsos szikladarab áll. A be-
leültetett Turbinicarpusok és Strombocactusok 
Aztekiumok láthatólag jól érzik magukat, a 
terméseikből kipergett magok fennakadtak a 
szikla lyukaiban és sok kis magonc növekszik 
belőlük. A legtöbb eladó kis növényke gyűjtő-
számmal is rendelkezik, az áruk sem túl ma-
gas. Túl sokat nem időzhettünk, mert még 
ezen a napon haza kellett jönnünk. Innen a 
kocsi orrát Sliac felé fordítottuk és késő dél-
után szerencsésen meg is érkeztünk.

Gyors vacsora után elbúcsúztunk és in-
dultunk tovább Nyíregyháza felé, ahova este 
tíz után meg is érkeztünk. Itt újabb vacsora 
következett, majd a „hadizsákmányt” átpa-
kolva indultam tovább haza Mezőtúrra. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni Veres Gá-
bornak kirándulásunk megszervezését és 
kedves Feleségének, hogy nekünk finomabb-
nál finomabb ételekkel kedveskedett.

Gonda István
Mezőtúr

Képek a szerző felvételei.

9. kép: A Turbinicarpusok, Strombocactusok, Aztekiumok láthatólag jól érzik magukat a mésztu-
fa kőzeten Josef Odehnal úrnál.

10. kép: A kisebb növények a lepergő és a kő 
lukacsaiban fennakadt magvakból fejlődtek 
ki.



Debreceni Pozsgástár 2010/3.52

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.

Szászi Róbert

Kaktusz- és pozsgásgyûjtôk: Kolovics József

-„Baranya a nemzet aranya! Ezt jó, ha 
tudjátok, ti síkvidékiek!”- fogadott bennün-
ket Kolovics József, Szigetváron. Régóta tar-
toztunk barátunknak ezzel a látogatással, 
hisz már az első debreceni találkozásunk al-
kalmával meghívást kaptunk tőle. Kíváncsi-
ak is voltunk 
r e t t e n t ő e n , 
mert az a preci-
zitás, növényis-
meret és mun-
katempó, ahogy 
Jóska dolgozik, 
igencsak felkel-
ti az ember ér-
deklődését. Így 
hát egy derűs, 
majd borongós 
és később eső-
be váltó májusi 
napon hármas-
ban, pontosab-
ban: én, ki ezt 
a cikket papírra 
vetem, Herczeg 
István és Ficze-
re Miklós fel-
kerekedtünk és 
elindultunk Szi-
getvárra. Mint-
egy 6 órás autó-
kázással érkez-
tünk meg, nem 
siettünk, mert 
menetközben is 
akadt látniva-
ló. A déli részen 
lévő telepűlések 
némelyikében igen csodás utcai előkerteket 
láthattunk, itt már nem egy helyen a szabad-

ban nevelkedett a Yucca recurvifolia. Már elöl-
járóban megköszönjük Jóskának és kedves 
feleségének a szivélyes vendéglátást, és azt, 
hogy megérkezésünkre szállásunkat is leren-
dezte egy kellemes motelben.

Hosszan tartó utazásunk első meglepe-
tése akkor ért, 
mikor a kapun 
behajtva rádöb-
bentem, hogy 
az én kocsimon 
kívül, az udva-
ron már csak a 
kaktuszoknak 
van helye. Az 
üvegház előtt, 
három faszer-
kezetes fóliasá-
tor áll, ezekben 
történik nyáron 
a nevelés, ülte-
tés, válogatás. 
De ne vágjak 
egyenest a tör-
ténet közepébe! 
Hogyan is kez-
dődött, mely-
nek vége a jelen 
valósága?

Jóska 21 
évvel ezelőtt 
kezdte, az 
É d e s a n y j á t ó l 
„me görök ölt ” 
A p o r o c a c t u s 
flagelliformissal, 
és a feleségé-
től ajándék-

ba kapott Trichocereusával. Nemigen tudta 
még, mivel is jár az, ha az ember megfertő-

1. kép: Kolovics József üvegházában. Vajon milyen vál-
toztatáson tűnődik?
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ződik „ilyesmivel”. Derengő érdeklődését to-
vább fokozva megvásárolta Mészáros: Virág-
zó kaktuszok c. könyvét. Az említett három 
esemény végképp elkötelezte a pozsgásnövé-
nyek szeretete mellett, és fokozatosan, az ott 
leírtakat betartva, módszeresen elkezdte a 
növénygyűjtést. A könyvből azonnal megér-
tette, mi az, amit alapként be kell tartania a 
siker érdekében. Eleinte évi 15-20 fajnál töb-
bel nem bővítette a gyűjteményt. Saját véle-
ménye, amellyel én is egyetértek, hogy meg 
kell ismerni minden egyes új szerzeményt. 
Főleg névvel ellátott fajokat vásárolt, hogy 
tudja mi az, ami megvan, ill. tudjon utána-
nézni a tartási, és ápolási igényeiknek. Nem 
különösebben válogatott, ami tetszett, meg-
vette, s ezt a szisztémát a mai napig is be-
tartja. Az évek során így gyűlt össze kb. 640 
faj, de szeretné még, ha 100-120 bekerülne a 
gyűjteményébe.

Amíg néhány növénye volt, teleltetésü-
ket a lakásban lehetett biztosítani, nyáron 
viszont kipakolta egy üvegfedél alá a teljes 
„készletet”. Honnan is ismerős ez a verzió? 
Sokan, köztük és is, így kezdtük! Néhány év 
múlva megépült egy 30 m2 alapterületű üveg-

ház és egy 25 m2 nagyságú fóliaház a telel-
tetéshez. A fűtés gáz-, és elektromos fűtés 
kombinációja, bár ez utóbbi csak vészhelyzet 
esetén kapcsol be. Az üvegház teljesen auto-
matizált, Jóskát idézve: „-Hozzám hasonló 
lustáknak lett ez így tökéletesre kitalálva”. 
Szerinte a hűtésnek, szellőztetésnek sem el-
hanyagolható a jelentősége, sőt bizonyos ese-
tekben fontosabb a fűtésnél. Saját tapaszta-
latai szerint januárban 2-3 hétig olyan me-
leg is lehet, hogy az üvegház közel 30 °C-ra 
is felmelegedne. Néhány nemzetségnél, pl. 
Notocactusoknál, ez óriási problémát okozna. 
A kezdet kezdetén egy ilyen pusztulási hullá-
mot növényei is elszenvedtek, neki pedig ez 
a pusztulás lett a tanulópénz. Ilyenkor 12-14 
foknál nem kell melegebb. Nála ez vált be kö-
zéphőmérsékletnek, hiszen tudjuk, minden-
kinél eltérő a nyugalmi időszakban „beállí-
tott” hőfok. A téli szellőztetést a tető 1m2-es 
paneljának nyitása, nyáron ennek a többszö-
rösével, valamint az oldalajtók kinyitásával 
szabályozza. A tavaszi és kora nyári túlzott 
melegnek az a nagy veszélye, hogy a virág 
nem lesz termőképes. Már pedig ez Jóská-
nál létkérdés, hisz hosszabb ideje már, hogy 
egyik fő megélhetési forrása a szaporítás és 
árusítás.

És itt visszakanyarodok egy kicsit. Ami-
kor meghatározta, hogy évente hány faj-
jal bővíti gyűjteményét, már gondolkodott 

2. kép: Echinocereusok csoportja.

3. kép: Egy csokor Sulcorebutia hertusii.
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azon, hogy megpróbál saját magból vetni. 
Eleinte Mammilláriák, Rebutiák, Lobiviák, 
Astrophytumok szerepeltek a listán. E nem-

zetségek fajaiból létrehozta a saját magtermő 
állományát és „csak” úgy, szórakozásképpen 
vetett. Az így nevelt magoncokat elajándé-
kozta, de látva a piaci lehetőséget, komolyab-
ban kezdett foglalkozni a magvetéses sza-
porítással. A következő nagyobb faj bővítő 
lépés a Neochilenia nemzetség fajainak be-
szerzése és szaporítása volt. Az újabb „szere-
lem” a Gymnocalycium nemzetség lett, ebből 
is szép gyűjtemény állt össze. Szaporításuk 
igen sikerest, sok megtalálható közülük az 
árusításra várók között. Már a Neochilenia 
nemzetség összegyűjtése során kezdte fog-
lalkoztatni a gondolat, illetve Őt ismerve 
inkább azt mondom, nem hagyta nyugodni, 
hogy minél egészségesebb, szebb növénye-
ket neveljen. Minden új vagy régi módszert 
igyekezett kipróbálni, olyanokat, amelyeket 
előbb-utóbb szinte minden gyűjtő kipróbál, 
változó szerencsével. Ettől kezdve már nem 
volt megállás! Következett az ültetőközeg 
összetételének tökéletesítése, az évi egysze-
ri tápoldatozás arányainak helyes megállapí-
tása. Kereskedésben kapható tápoldatot nem 
használ. Ezek eredményeként, őt idézve, hár-
mas talajkeveréket használ, amely áll: 1 rész 

4. kép: A külső fóliasátor.

5. kép: Szászi Róbert: - „Már lefotóztam, de el 
is mondom mindenkinek”.
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6. kép: Pleiospilos nelii, 7. kép: Mammillaria lenta, 8. kép: Turbinicarpus valdesianus, 9. kép: Echinocereus 
subinermis.

6. 7.

8. 9.
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semleges virágföldből, 1 rész finom, rostált 
sóderból, és 1 rész agyagból. Az alkalmazott 
tápoldat 1:2:2,5 arányban kevert N:P:K.

Növényvédelmet évi két alkalommal vé-
gez. Tavasszal az indítás idején BI-58-al szí-

vatja fel a növényeket. A második alkalom-
mal pedig, a beteleltetés előtt, szintén vala-
milyen rovarölőszerrel. Elmondása szerint 
gombaölő szert a tűzdelés utáni első felszíva-
tásnál használ. Fontosnak tartja a csapadék-

10. kép: Ficzere Miklós: „Jóska fent és lent szisztémája könnyen megjegyezhető és nehezen 
téveszthető: kék láda, sárga láda, barna láda!”

11. kép: A rekeszek az elvetett mag mennyiségéhez kialakítva.
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víz összegyűjtését az üvegház melletti cisz-
ternába, ahová a teljes tetőrendszerről lefo-
lyik az esővíz. Ebből gond nélkül oldja meg 
növényei öntözését, így lényegesen kevesebb 
az évi fenntartási költsége. Arról nem is be-
szélve, hogy ez a víz, minőségileg magasan 
felette áll a csapból kifolyónak. Barátunk úgy 
emlékszik, hogy mindig elegendő víz volt az 
aknában, aszály miatt még nem kellett veze-
tékesből pótolni. Furcsa is lenne itt, Baranyá-
ban! – mondja Jóska.

A vetéshez külön helyet alakított ki az 
üvegházban, kinézetre olyan, mint egy inku-
bátor. A magoncokat 14 hetes korukban tűz-
deli ki, majd növekedéstől függően követke-
zik a cserépbe ültetés. Ezt már kint végzi az 
üvegház előtti három, fóliatetős, nyitott ol-
dalú sátor valamelyikében. Az itt található 
asztalok „kétszintesek”. Alul a tűzdelőládák 
kaptak helyet, fent az asztalon pedig, a már 
becserepezett növények. A két „szint” szink-
ronban van, tehát ami alul, az van felül is. Így 
aztán nem sokat kell keresgélni, ha mondjuk, 
ritkul az emeleten a cserépbe ültetett nö-
vény. A sorok minden oldalról jól körbejárha-
tók, teljesen átlátható az egész rendszer. Még 
nekem sem kellett sok idő, hogy eligazodjam. 
Általában 10-14 növényt tesz el saját részé-

re, amiből aztán kiválaszt 3-4-et. Azért itt 
is meglátszott a precizitás. Ezek a növények 
már sárga színű ládába kerülnek, tehát még 
véletlenül sem keveredhetnek az eladandók 
közé. Az már csak hab a tortán, hogy közvet-
lenül a garázs mellett vannak azok a növé-
nyek, amelyek értékesítésre várnak. Itt már a 
megfelelő formaládákban szállításra készen 
áll az eladásra szánt készlet. Nos, ha már az 
árusításnál tartunk, aki látta Jóska stand-
ját, mindeddig csak elismeréssel nyilatkozott 
róla. Egységes megjelenés, minden növény 
névtáblával, megfelelő cserepezéssel, és a ve-
vőnek is tetsző csomagolással. Egy nagyon 
fontos dolgot megjegyzett, mint számára leg-
fontosabb kereskedői szabályt. 

Ha költő lenne, nevezhetnénk ars poeti-
cának is:
„Csak olyan növényt adj el, amit te ma-

gad is betennél a gyűjteményedbe!”

Úgy gondolom, mindenki számára meg-
szívlelendő jó tanács. Én még csak azt szeret-
ném leszögezni, hogy személy szerint szegé-
nyebb lennék a Jóska barátsága nélkül. A há-
rom napos ott tartózkodásunk alatt egy per-
cet sem hagyott bennünket unatkozni. Két 
lábon járó helytörténeti lexikon, mindenütt 

12. kép: Virágbontásra felkészülve: Pele-
cyphora aselliformis.

13. kép: Lobivia hualfinensis.



58 Debreceni Pozsgástár 2010/3.

ismerik, tisztelik. Általa egy másik nagysze-
rű embert, Berghauer Tibor bácsit is felke-
restük, és élvezhettük a kertjében töltött idő 
minden percét. Botanikus kertje egyedülálló 
látványosság, benne a sok különleges örök-
zölddel, és kaktuszgyűjteménye is önmagá-
ért beszél. De ez már egy másik történet!

Szászi Róbert
Debrecen-Haláp

Képek: Ficzere Miklós: 14., Herczeg István: 
4,5,10,11., Kolovics József: 3,6,7,8,9,13., Szá-
szi Róbert: 1,2,12.

14. kép: Zrinyi Miklós és Szulejmán szultán szigetvári emlékművénél: Kolovics József és Her-
czeg István.

A világ egyetlen bélyege, amely pozs-
gás gyűjteményt ábrázol és népszerű-
sít. (f-m)

                              B, b
bocasana, bocasanus benannt nach Herkunft:Sierra de 

Bocas,Mex.
Sierra de Bocasból való

bocensis benannt nach Herkunft:El 
Bocas,Son

Bocasból való

bochtienii benannt nach: Bochtien Bochtien-féle

bödekeriana Bödeker, Friedrich Bödeker-féle

bodenbenderianum Eigenname: személynévről elnevezve

boeckmannii benannt nach Böckmann Böckmann-féle

boedekerianus Boedeker, Rriedrich Boedeker-féle

boelderiana Eigenname: Bölder Bölder-féle

bogotensis aus der Gegend von Bogota in Bogota vidékéről 
származó

Columbien stammend Columbiából

boldinhii benannt nach: Boldingh Boldingh-féle

boliviensis, bolivianum aus Bolivien stammend Boliviából való

bombycinus, bombycina siedenwollig selyemgyapjas

bonatzii Eigenname: Bonatz Bonatz-féle

bonduellii Eigenname Bonduell-féle

bonkerae benannt nach: Bonker Bonker-féle

bonnieae Eigenname személynévről elnevezve

bonplandii Bonpland, Dr. Aimé Bonpland-féle

booleanus benannt nach H. W. Bool Bool-féle

boolii Eigenname:Bool, Herbert W Bool-féle

boomianus Eigenname: Boom, Dr. B. K. Boom- féle

borbasii Eigenname Borbás-féle

borchersii Eigenname. Borchers, Dr. Ph. Borchers-féle

borealis nördlich északi

borhidii Eigenname Borhidi-féle

borinquensis benannt nach Herkunft: 
Borinqua,Caribb.-Ils.

borinqua-ról elnevezve
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 
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