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Nagy Sándor

Gondolatok a növényhatározásról
Az úgynevezett „mindenevő” kaktuszgyűjtő egy-két év után eldönti, mit akar gyűjteni. Aki próbálta, tudja miről beszélek. Újabb
egy-két év és a „fertőzés” mértéke, valamint a
gyűjtéshez szükséges hely, továbbá az anyagi
lehetőségek számbavétele, amelyekről sajnos,
sokszor elfeledkezünk, sürgetően felvetik a
következő kérdést: mit írjak a táblára? A növényhatározás nem úgy történik, – mégha
sokan így is gondolnák – hogy fellapozzuk a
drága, súlyra is nehéz színes könyvet és megnézzük, melyik fotó hasonlít legjobban az
adott növényre. A növényhatározást így végezve, annak eredménye felületes, pontatlan,
és túl egyszerű lenne. A növényhatározásnál
a növényismeret a „kulcs”. Hogyan tehetünk
szert minél több és jobb „kulcsra”? Egyik lehetséges út sok megbízható gyűjtemény látogatása, fotózásuk, szakkönyvek vásárlása,

előfizetés szakfolyóiratokra és az Interneten
gyűjtögetni a fényképeket.
Mi is tulajdonképpen a Növényhatározó?
„A növényeket rendszerező és leíró, az ismeretlen növények meghatározását lehetővé
tevő kézikönyv.” Ez a dolog lényege, ennél
frappánsabban nehéz lenne összefoglalni. A
kezünkben lévő növény tudományos nevének, rendszertani helyének megállapítása az
e célra szolgáló kézikönyvek segítségével történhet elsődlegesen. A határozó kulcs rendszerint a virágos növények meghatározására
a Linné-féle mesterséges rendszer alapján lett
szerkesztve, amely első lépésként a virágrészek megállapításából és azok számából indul
ki, és ezáltal kezdők részére használhatóbb.
Az újabb tudományos módszerek a természetes rendszerezést veszik alapul, vagyis a rokonsági viszonyok alapján állítják fel a határo-

1. kép: Mi lehet? Valószínűleg Cylindropuntia. De melyik faj? Az óriási tövisek több szempontból is elgondolkoztatóak. A felvételt Sarkady Gyula készítette a nevadai sivatagban (USA).

2. kép: A kép Mexikóban készült. Egy oszlopkaktusz tövében Ferocactus, előtte Agave telep. Az oszlopkaktusztól kissé Pozsgástár
jobbra Cylindropuntia.
Debreceni
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zó kulcsot. A kulcsban általában két tulajdonság van egymással szembe állítva, amelyek
közül az egyik ráillik az ismeretlen növényre.
Ezt a tulajdonságot választva a kulcs további,
ellentétes tulajdonságokra utal, amelyek között választanunk kell. Ez a választás addig
tart, amíg sorrendben a növény családja, majd
nemzetsége, végül a faja lesz megállapítható.
Ehhez a feladathoz – külföldön – sokszor külön kulcsot adnak. A növényhatározás fontos
megerősítése az illető faj első leírásának, képének és eredeti, vagy legalábbis kritikai úton
ellenőrzött példányának, az ismeretlennel
való egybevetése. A tudományos növényhatározás,– ugyanúgy, mint az igényes „kaktuszos” is –, a fent említett kézikönyveken
kívül, a hiteles, megbízható monográfiákat,
rendszertani műveket, és szinonim elnevezési
listákat is segítségül veszi.
De boncolgassuk egy picit részletesebben
a növényhatározást. A határozókulcs a növények könnyen megállapítható tulajdonságait,
legfontosabb alaktani (morfológiai) jellemzőit, mint külső megjelenés, alak, gyökérzet,
bordák, areolák, tövisek, virágok, termés,
mag, és ma már az élőhely jellegzetességeit
vizsgálja. Minden tényhez tartozik egy állítás.
Például: „A” /középtövis-nincs/ illetve az arra
vonatkozó állítás ellenpárja ”B” /középtövis 3
db/. Vagy: „A” /a virág színe fehér/illetve „B”
/a virág színe más színű/. Talán e két példával
sikerült bemutatni a kulcs lényegét. Minden
esetben el kell döntenünk, „A”-n vagy „B”-n
megyünk tovább? Ha egy példánynál nem
tudjuk eldönteni, hogy „A”-t vagy „B”-t válas�szuk, akkor érdemes mindkét vonalon végigmenni, míg a hibás alternatívát kiejthetjük. A
növényhatározók legtöbbje tehát állításokon
alapszik, amelyek, ha igazak a növényünkre,
akkor tovább lapozunk egy másik oldalra, ahol
aztán megint van egy állítás. A sok lapozgatás
után azonban biztos sikerre számíthatunk, és
megtaláljuk a növényünk valós elnevezését.
És most jön a de! De az esetek többségében elbizonytalanodunk, és kezdődik minden elölről, vagy megpróbálunk segítséget kérni gyűjtőtársainktól. Sajnos, anyanyelvünkön alig
találunk megfelelő segédleteket, amit a rövid
– felhasznált irodalom– felsorolás is bizonyít.
A „nem akarom magam lejáratni” vélekedésű-
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ek, vagy az igényesebb óvatosak ilyenkor előveszik segédleteiket. Ezekben a nemzetségen
belüli fajok a legfontosabb és legjellemzőbb
jegyeik szerint lettek csoportosítva, és az ellentétpárokat ezekből alakíthatjuk majd ki
saját használatunkra. Példaként néhány ilyen
ellentétpár. Melyek az egyedülállók, vagy csoportképzők? A virág fehér, rózsaszín, piros,
sárga vagy más színű? Töviseknél középtövis
van vagy nincs? A tövisek szétállóak, vagy
párban állnak? Rásimulnak a növényre, vagy
lefelé állóak? Kicsi a növényünk, vagy 5 cmnél nagyobb? Lapított gömb alakú, vagy rövid
oszlop formájú?
Lehetne folytatni, sőt, tovább részletezni
a még pontosabb azonosításhoz. Sajnos, a virág vagy a termés hiánya mindig megnehezíti,
de sokszor lehetetlenné is teszi a határozást,
azzal együtt, hogy sokan vallják, a virág színe nem fajmeghatározó, mert általában nem
öröklődik. A magot, ha van, ha nincs, szinte
figyelembe sem vesszük. Ez pedig, igen nagy
hiba, hiszen a Gymnocalycium nemzetség
egyes rokonsági köreinek magjainál igen nagy
különbségek láthatók. Ennél is felállíthatunk
ellentétpárokat, mint például: a mag nagy,
vagy kicsi, a maghéj sima, vagy szemölcsös,
a köldök magába foglalja a csírakaput vagy
nem. A magban nincs külső magfehérje, vagy
van. Ezt a tényt 1988-ban Bohumil Schütz ismerte fel, amit Hans Till megerősített. Napjainkban is tartó érvényességét Graham Charles
is megerősítette 2009-ben. Figyelembe kell
tehát vennünk, és nem tárgyalható marginális kérdésként, hogy pl. a Gymnocalyciumoknál
a mag milyensége a fajhoz tartozás fontos ismertető jegye lehet. Hasonlóan elhanyagoltnak látszanak a növény származását felvető
kérdések is. Már Hans Tillnél megjelent a fajsor (series), és a gyűjtőfaj (aggregat), míg G.
Charlesnál a fajkomplexum. Nem sokat tévedek, ha azt mondom, hogy rendszerében már
csak ez a rendszertani egység található, a fajon és az alfajon kívül. Van néhány elismert faj
és számtalan szinonim név és taxon. Ezekkel
az utolsó, befejező gondolatokkal remélem,
senkinek nem vettem el a kedvét kaktuszai
azonosításától.
Nagy Sándor
Jászberény
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Mánfai Gyula

A GYMNOCALYCIUM TILLIANUM RAUSCH
Alapnév: Gymnocalycium tillianum RA
USCH, Kakteen und andere Sukkulenten,
1970. 66. oldal.
A fajnév eredete: Hans Till ismert osztrák Gymnocalycium kedvelőről és szakértőről
elnevezve.
Latin diagnózis Rausch után: „Simplex,
late globosum, radicibus horizontalibus, ad 10
cm altum et ad 15 cm diametlens, glauco-viride;
costis ad 15, recte decurrentibus, 15–20 mm
latié in gibberes 15–20 mm longus angulatos
crtenatis; areolis in supriore parte gibberum sitis, ca. 8 mm longis et 5 mm latis, tomentosis;
aculeis marginalibus 3 paribus, uno deorsum
directo, divaricatis et ad corpus curvatis; aculeo
centrali nullo ad 1, patulo et paulum sursum
curvato; aculeis omnibus ad 30 mm longis,
subulatis, basi incrassatis, nigris ad fuscis,
postae canescentibus. Floribus 30 mm longis et
25 mm diametientibus; ovario brevi, receptaculo
viridi squamis roseis tecto; phyllis perigonii
rotundis rubidis; fauce et filamentis coccineis;
stylo et stigmatibus (8–9) auratiacis; fructo late
globoso, viridi-fusco, squamis cvlarioribus tecto;
seminibus vix 1 mm longis, pileiformibus, testa
fusca gibberulosa et hilo magno volvato albo
praeditis.”

Elterjedése: Argentína, Sierra Ambato,
2600–3500 m magasságban.
Típus: Rausch 227 in Herbario
(Naturhistorisches Museum Wien).

1. kép: Gymnocalycium tillianum igen szép pédánya.

2. kép: A kinyílt virág oldalról.

A reproduktív szervek jellemzői elsőd
leges, a vegetatív szervek jellemzői má
sodlagos jelentőségűek a fajmeghatározás
szempontjából.
Vegetatív szervek leírása
Szukkulens törzse (szára, hajtása) egyesével álló, félgömb alakú, sekély gyökérzettel. Magassága 100 mm lehet és 150 mm az
átmérője, színe kékes-szürkészöld. Bordái
nak száma maximum 15, egyenes lefutásúak, 15–20 mm szélesek, 15–20 mm hosszú
keresztrovátkákkal áll alakú dudorokra felosztva. Areola a dudor felső részén található, körülbelül 8 mm hosszú és 5 mm széles,
filces. Peremtövisei 3 párban állnak és egy
lefelé irányuló, széjjelálló és a testnél ívelt.
Középtövis 0–1, elálló és kissé felfelé ívelődő. Minden tövis 30 mm hosszúságú, tövük
árszerűen megvastagodva, színük feketétől a
barnáig terjed, később kiszürkülők.
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Reproduktív szervek leírása

a,

b,

c,
3. a, b, c kép: Változatok a tövisekre.

Virága 30 mm hosszú és 25 mm átmérőjű. Ovárium rövid. Receptaculum zöld,
rózsaszínű pikkelyekkel. Sziromlevelek lekerekítettek, sötétvörösek. A virágtorok és
a porzólevelek kármin-rózsaszínűek. Bibeszál és a 8–9 bibeág narancssárga. Pollen 51
µm hosszú és 44 µm széles, enyhén nyújtott
gömb alakú. (A fenti adatok ±2 µm eltéréssel
értendők. A vizsgálati eredmény a HT 484
gyűjtőszámú növény adatai alapján kerültek
meghatározásra.) Termése széles kerekded
alakú, zöldesbarna színezetű, világos pikkelyekkel. Magja alig 1 mm hosszú, kalapszerű
finom dudorokkal. A maghéj barnás és nagy,
dudorszerű, fehéres köldökperemmel rendelkezik.
Élőhely: Argentína, Catamarca, Sierra
Ambato hegység 2600–3500 m magasság között.
Kultúrája megegyezik a Sierra Ambato
eme régióiban élő többi faj tartásával, mint
például a Gymnocalycium carminanthum
BORTH & KOOP és a Gymnocalycium
ambatoense PILTZ termesztésével.
Nem különösebben érzékeny növény.
Nyáron szereti a meleg és napos helyen való
tartást, de a déli tűző napon nem biztos,
hogy jól érzi magát. Célszerűbb ilyenkor egy
kis árnyékolás. Ekkor bőséges vízellátást igényel, természetesen hagyjuk a talajt két öntözés között kiszáradni. Télen 5–10 °C-on,
száraz légterű helyiségben tartsuk, természetesen öntözés és permetezés nélkül. Tavasszal, majd a nyári napok hajnalain és ős�szel koradélelőtt a permetezés előnyös lehet,
úgy, hogy éjszakára száradjon meg a növények felszine. Ásványokban gazdag, kissé
humuszos ültetőközegbe érdemes ültetni, az
1–5 éves fiatal növényeket ajánlatos évente,
az ennél öregebb növényeket 2–5 évente átültetni. Magról könnyen szaporítható, annak
ellenére, hogy meglehetősen kicsi a magja.
Jó ha tudjuk, fajunk meglehetősen hasonlít a Gymnocalycium oenanthemumra, de
jellegzetesen különbözik attól, elsősorban a
mag morfológiai felépítésében, a hosszabb
és általában széjjelálló tövisezettségben és a
gyakran megjelenő középtövisben, valamint
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4. kép: A bimbók szépsége megkapó látvány.

a rövidebb és sötétebb virágban. A hosszú és a
többé-kevésbé széjjelálló tövisezettség miatt
igen hasonlít a Gymnocalycium mazanensehez
is, de az eltérő magtípus a közelebbi rokonságot kizárja. Az igen attraktív, mutatós és erős
tövisezettsége és a piros, olykor lila virága kiemeli a nemzetség többi fajai közül, amelyek
egyesek szerint az enyhébb tövisezettség és
az általában fehér virág miatt nem mutatós
növényeket tartalmaz.
Rendszertana
A G. tillianum azon kiváltságos helyzetben van, hogy könnyen beilleszthető a
Gymnocalycium nemzetség más fajai közé,
mert ezideig egy különálló fajsor egyetlen
tagja. A fajsort még akkor meghatározta

Buxbaum, amikor még ez a faj le sem volt írva,
a növény azonban már ismert volt. Buxbaum
a magok morfológiájának különös szerepet
tulajdonított, ezek alapján állította össze
Gymnocalycium rendszerét, amely kisebb módosításokkal ma is helyes. Buxbaum rendszerében a taxon helye: V. fajsor: Pileisperma.
E fajsor latin diagnózisa: „Semina sub 1 mm
magna, semiglobulares, hilo basali pileformiter
maxime dilatato, decurvato-spongioso; testa
opaco-brunneo-nigra, globoso-verrucosa; membrana arillosa absente.”
Magyarul: „A mag nagysága valamivel 1 mm alatti. Alakja jellegzetes kalapforma, félgömbszerűen, karimaszerűen kiszélesedő, alapi fekvésű köldökkel. A maghéj
barnásfekete, apró, félgömb alakú szemölcsökkel. A köldök igen nagy, különösen oldal-
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5. kép: Lilás és piros virágú Gymnocalycium tillianum.

irányban kiszélesedik, jóval nagyobb a mag
átmérőjénél, szélesen kiterülő, vékony és lapos, a köldök közepét nem takaró szivacsos
peremmel. A magköpeny hiányzik.”
A Pileisperma fajsor típusfaja: Gymno
calycium spec. nov. X. (G. Frank, Ausztria)
gyűjteményében.
Metzing szerint a Mostiana fajsorból
e fajsorba átvezető faj a Gymnocalycium
ambatoense Piltz.
Till rendszerében a Microsemineum
alnemzetség, Saglioniana fajcsoport, Micro
semineum alfajcsoport Mostiana fajsor tagja a
G. albiareolatum, G. ambatoense, G. bayrianum,
G. bicolor, G. cardenasianum, G. carminanthum,
G. catamarcense, G. ferrarii, G. glaucum, G.
hossei, G. mostii, G. nidulans, G. nigriareolatum,
G. oenathemum, G. prochazkianum, G.
pugionacanthum, G. rhodantherum, G.
ritterianum, G. spegazzinii és a G. weissianum.
A The New Cactus Lexicon ismerteti a
taxont, de a G. oenanthemum felé is eltereli
az olvasót. Kivételesen van véleményem. A
mag alaktana alapján, melyet én is alapvetőnek ismerek el, Till rendszerébe sem igazán
illeszthető bele, illetve vélhetőleg a Mostiana
fajsorból vált ki és már evolúciós mértékben

egy már magasabb rendű csoport első tagja.
Buxbaum vizsgálatai alapján jól érzékelhette, hogy a G. tillianumot egy önálló fajsorba
sorolhatja. Láthatjuk a taxon megjelenése
óta, hogy a G. oenanthemummal hozzák rokonságba, mely megalapozottnak is látszik.
Hogy a G. oenanthemum egy ősibb formájából fejlődött ki a a G. tillanum az még nem
bizonyított, de erős a gyanú, hogy igen. Till
egyébként a geobotanikát (növényföldrajz)
is fontos tényezőnek tartotta rendszerének
összeállításakor. Backeberg szintén nagy jelentőséget tulajdonított a geobotanikának,
de ő más szemszögből. Pilbeam 1995-ben
megjelent Gymnocalycium könyvében megemlíti, hogy a CITES Cactaceae Checklist egy
ideiglenesen elfogadott fajként deklarálja a
G. tillianumot, mivel az areája megegyezik a
G. oenanthemum fajéval. (Lásd még fentebb a
The New Cactus Lexicon-nál írtakat.) Azonban a véleményem továbbra is az, hogy a
magvak különbözősége miatt mindkét taxon
faji státuszt kaphatna. Érdekes, hogy egyik
rendszerező vagy szakíró sem említi a két faj
keresztezhetőségét, vagy éppen az ellenkezőjét, amely biztosabb támpont lenne, mint
a geobotanikai egyezőség.
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7. kép:. A Gymnocalycium tillianum kalaphoz hasonlító magjai. A fehéres, kiszélesedő rész a kalap karimája, köldök.
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Lothar Diers, Wolfgang Krahn és Klaus Beckert

Bolívia: egy új faj a Parodia hegeri (Cactaceae)
Zusammenfassung: Vor mehr als 20 Jahren entdeckte Ewald Heger während einer Reise in Bolivien diese Parodie, die für ihn
ungewohnt und neu vorkam. P. hegeri weicht von P. obtusa in vielen Merkmalen ab, er zeigt keine nähere Verwandschaftsmerkmale mit ihm. Mit dem P. hegeri ist nur der auf dem von Cardenas im Jahr 1963 „prope Pampa de Otavi” genannten Gebiet in der
Region Linares lebender P. otaviana zu vergleichen.
Abstract: Ewald Heger found this Parodia on one of his field trips in Bolivia 20 years ago, which seemed to be particular and new.
The P. hegeri differs from P. obtusa in many characteristic and doesn’t be in close relationship with it. Only the P. otaviana lives in
Linares County, in “prope Pampa de Otavi” as called Cardenas, can be compared to P. hegeri.

Több, mint 20 éve fedezte fel egyik Bolíviában tett utazásakor Ewald Heger ezt a
Parodiát, mely számára szokatlannak és újnak tűnt, oly annyira, hogy kevés magot és
növényt magával is hozott. A későbbiekben
ezt a Paródia csoportot többször és egymástól függetlenül felkereste többek között
Klaus Beckert, Wolfgang Krahn és Hansjörg
Jucker is. A megtaláló a magokból kikelt növényekből Parodia hegeri előzetes néven adott
néhány gyűjtőnek is, miután tájékozódott,
hogy valóban leíratlan fajról van szó. Ha más
ismert Parodiával való rokoni viszonyt keresünk, akkor esetünkben a Cardenas által
1963-ban leírt Parodia otavianat kell figyelembe venni, amelytől számos ismertető jegyében különbözik, amint olvasható lentebb
a diagnózisnál. Több évi összehasonlító vizsgálat után arra az eredményre jutottunk,
hogy csak feltételezhetően új fajnak, mint
„species nova” tekintjük.

Típus: Bolívia Potosi tartománya Linares
megyéjében kb. 20 km-re délre Duraznostól,
3100–3600 m magasan található. Gyűjtőszám: WK960/1.
Diagnózis (összehasonlítás): (Zárójelben a P. hegeri-hez leginkább hasonlító P.
otaviana lényeges különbségei vannak feltüntetve!)
A növény kicsi, 5–7 (6) cm magas, 8–10
(12) cm átmérőjű, bordái kicsik, 1 cm magasak és szélesek (2 cm magasak és szélesek).
Az areola kicsi, 5 mm (nagyobb, 8 mm) hos�szú. A tövise rövid, max. 22 mm hosszú (35
mm), színesek (fehérek). A virág nagyszámú
(kevés), kicsi, 18–25 mm hosszú, 22–40 mm
széles (nagyobb, 30 mm hosszú, 20 mm széles). A magház (receptakulum) kívül fehéres
(sárgás-rózsaszínűtől a sárgás-bíborszínűig változik), felső pikkelye hónaljából 1–3
egyenes, barnás, durva, max. 1 cm hosszú
sörtével a nagyszámú, fehér gyapjas haj kö-

1. kép: Az élőhelyén virágzó sokbordás Parodia 2. kép: Egy csoport Parodia hegeri a természetben.
hegeri.
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zött (csak fehér, és barnás hajjal). A virágszirom lándzsás, hosszan ovális, felül csúcsos
(lapát, spatula alakú, felül lekerekített), világos aranysárga (sárgás-narancsszínű). A
porzószál 3,5–6 mm hosszú (hosszabb, max.
8 mm), a bibeszál 1,2–1,5 cm hosszú (hos�szabb, 2 cm).
Leírás: A növénytest egyedülálló, ritkán az alapjánál sarjadzik, többé-kevésbé
gömbölyű, 6–8 cm átmérőjű (élőhelyén elvétve találni 10 cm-es egyedeket is), 2–5 cm
magas (élőhelyén ritkán előfordul 7 cm-es
példány is), idősen sűrű, fehéres gyapjas üstökkel (tetővel), vastag tövével viszonylag
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mélyen ágyazódik a talajba, sok szétágazódó
és megvastagodott szálas gyökeret fejleszt.
12–20 bordája egyenes, enyhén spirális lefutású, gyakran kiemelkedő dudorokkal, néha
idősebb korban az areolák között 1-5 mmre gyengén bemélyed, a bordaárok kanyargós, hullámos. A dudorok tompák, 4–10 magasak, alapjuknál 5–10 mm szélesek. Fiatal
növényeknél a bordák erősen dudorosak. Az
areola (2–)3–5 mm hosszú, 2–5 mm széles,
egymástól mért középtávolságuk 7–16 mm,
legtöbbször rövid, sárgás-fehéres gyapjúval, (hajjal), de később lekopaszodik. Tövisei világos pirosak, (világos-) sötétbarnásak,

3. kép: A Parodia hegeri élőhelye Dr. Mario Wick térképén.

idősebb korban fokozatosan világosak, világosszürkék, az alapja (töve) kissé megvastagodik, a tetején szinte hajszerű és mindan�nyi felfele áll. Peremtövise 6–12 db, kifelé
görbülők és ferdén állók, 5–20 mm hosszúak,
mindenekelőtt az areola alsó fele felé elrendezettek, a felső állásúak a rövidebbek, valamennyi sugár irányba, de soha sem egy síkban rendezett. Középtövise 1–4 db, egyenesek, vagy kissé előre és oldalvást gyengén íveltek, egy közülük csak előre irányul,
12–22 mm hosszúak. Nagyszámú virága a
gyapjas üstökből tör elő, gyakran behúzódik

a hajtáscsúcs (üstök) függőlegesen kiemelkedő tövisei közé, 18–25 mm hosszúak, 22–40
mm szélesek. A magház (perikarpellum)
gömbölyű, kb. 4 mm hosszú és széles, fehéres, néhány 1,5 mm hosszúságú háromszögletű fehéres pikkellyel, amelyek hónaljában
nagyszámú göndörödő, fehér, mintegy 1 cm
hosszú gyapjas hajzat látható. A magház és
a vacok (receptakulum) alsó része szintén
sűrű gyapjas hajjal fedett. A vacok, miként a
virágcső (hipantium) kiképzése tölcsér alakú, fehéres, kb. 8–12 mm hosszúságú, felül
8-12 mm széles, néhány fehéres, esetleg hal-
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4. kép: Parodia hegeri és a piros virágú Lobivia hardeniana a HTH 047 számú élőhelyen.
5. kép: Parodia hegeri HTH 047.
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ványsárgás, vagy világos-piros háromszögletű, hegyes pikkellyel, azok hónaljában nagyszámú fehér, göndörödő, max. 1 cm hosszú
gyapjas hajjal, míg a felső pikkelyeknél 1–3
egyenes, vörösesbarna, kb. 6–10 mm hos�szú durva sörtével. A csaknem hengeres nektárkamra kb. 1 mm magas, 1,8 mm széles,
nincs vagy csak alig kimutatható nektárszövettel. A virágnak kevés átmeneti takarólevele mellett, 3 sorban elrendezett, mintegy
30–42 keskeny, lándzsa alakú, vagy hos�szúkás-ovális, 1,1–1,5 cm hosszú, 2–4 mm
széles, világos aranysárga sziromlevele van.
Ezek gyakran csúcsosak, hegyben végződnek, esetenként felül még finoman fogazottak, a belső sziromlevelek gyakran rövidebbek, mint a külsők. A 155–220 porzószál 6
sorban, körkörösen elrendezett. Az alsó kettő sor közvetlen a nektárkamra felett nő ki
a virágcsőből; a középső kettő sor a leghos�szabb, eredési pontjaiknál nagyjából egyenletes távolság van köztük; a felső két sor a vacok alja és a sziromlevél felső csúcsa között
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félúton, a sziromlevelek alapja alatt erednek,
s a többinél rövidebbek . A porzószálak hos�szúsága 3,5–6,0 mm. A porzószálak a kb.
0,5–0,7 mm hosszú portok és az 1,2–1,5 cm
hosszú és 1 mm vastag bibeszál színe fehéres-halványsárga. Az 5–8 db szétnyíló bibeág
fehéres-sárgás, vékony, csúcsban végződő. A
bibeágak a felső porzó régióban helyezkednek el, vagy kissé túlnyúlnak rajta. A magházüreg keresztmetszete ovális, 3x2,5 mm,
nagyszámú maggal, melyek mindegyike köldökzsinóron függ. A termés lapított gömb
alakú, 4–6 mm magas és széles, alul sárgás, rózsaszínű-barnás, felül sárgás-barnás,
csak a termés felső részén pikkelyes, ezek
0,6–1 mm hosszúak, háromszögletűek, és
rövid, barnás hegyben végződnek. A pikkelyek hónaljában nagyszámú fehér, göndörödő, max 8 mm hosszú gyapjas haj képződik.
A termés éréskor beszáradó, és végül kicsivel
a kaulin fölött a növényről leválik, ezáltal az
így képződő nagyjából kör alakú nyíláson a
magok kihullhatnak. Termésenként 75–125

6. kép: Sziklafalon megkapaszkodó, sanyarú sorsú Parodia hegeri a HTH 046-os élőhelyen. A növény szinte belevész környezete színeibe.
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szem mag képződik. A magok hosszúkás to- képv iselője. A Parodia hegeri előfordulási tejás formájúak 0,8–1,2 mm hosszúak, ebből rülete 3100-3600 m magasságban, 20 kma méretből kb. 0,1–0,2 mm az előreugró ún. re délre Duraznos-tól, Linares megyében,
sztofiolára esik, 0,6–0,8 mm szélesek, taraj Potosi tartományban, Bolíviában található. A
nélküliek. A köldökzóna (hilum-mikropile P. hegeri különböző elhelyezkedésű populácirégió) szabálytalan alakú, lecsapott, és teljes óiból gyűjtött növények a következő gyűjtőmértékben egy erősen előre boltozódó szi- számon lettek bejegyezve: Heg106, WK960,
lárd, sárgás szövedékkel fedett, amely több- KB125, KB170, KB171, KB 220. Tovább délnyire kettéosztott (kéthalmos). Az előrebol- keletre, a Rio Turichipa mély völgyhasadétozódás a köldökzsinór tapadási pontjánál kától osztott, részben magasabb fekvésben,
alacsonyabb, a csirakapunál (mikropile) pe- mintegy 3900 m-en találta Hansjörg Jucker
dig magasabb. A köldökzóna pereme egyenes, ugyanezt a növényt, gyűjtőszáma HJ823
nem dudoros, nem vagy csak kissé előrehajló. (számára hálánkat fejezzük ki, a rendelkezéA maghéj fekete, a celláknak is nevezett du- sünkre bocsátott irat- és fotóanyagért).
dorok külső fala részben hosszúkás, félgömb
Etimológia (Nevezéktan): A faj a felfedező
vagy kupola alakban boltozódó, a köldökzó- Ewald Heger iránti tiszteletből lett elnevezve.
na irányába gyakran laposabb, alkalmanként
Egyéb megjegyzések: A leírt faj egyike
teljesen, vagy gyakran csak a peremrészén fi- a Puna-táj szigorú klímájához alkalmazkonom bőrszövet redőkkel bevont, míg a cent- dott növényeknek. Relatíve kis virágai vanrális rész teljesen simának látszik. Az oldal- nak, melyek mindig sárga színűek, csak ritsó falak homogén bőrszövettel fedettek úgy, kán váltakozva halványsárga, és alkalmanhogy a cellasarkok, a kis boltozatok sarkai és ként erősebb halványsárga fajtársaikkal,
a falak pontos lefutása nem kontrasztosan de sohasem narancs vagy piros színűek. Ez
végződik.
azért figyelemreméltó, mivel a távolabbi viElőfordulása: A növények agyagos, rész- dékek magas hegyi Parodiái – amennyire isben humusszal kevert málló sziklatörme- mert – csak piros színekben virágoznak. Ez
lékben és sziklahasadékokban nőnek, ahol megállapítható a Duraznótól északnyugatra,
a megmaradáshoz szükséges közeg össze- Otuyo-nál talált Parodia otuyensis F. Ritter
gyűlt. Alkalmanként együtt fordulnak elő esetén, és a sokkal távolabbi déli lelőhelyeegy Rebutia taxonnal, amely valószínűleg a ken előforduló Parodia camargensis Buining
Rebutia steimannii csoporthoz tartozik, to- & Ritter, Parodia culpinensis Brandt esetében
vábbá a viszonylag fajszegény, laza vegetá- is. Itt jegyezzük meg, hogy a Parodia obtusa
ció feltűnő, fa formájú rózsaféléjével, mely- F. Ritter, Cotagaita környékén sárgát virágnek neve Polylepis tomentella Wendell, amit a zik, ám ez a faj a Parodia camargensis rokonbennszülöttek „guenoa” vagy „kenua” néven sági körébe, és ezzel a Parodia maassii (Hesismernek. A kaktuszfélék közül megtalálható se) A. Berger nagy csoportjához tartozik. A P.
a Trichocereus poco v. fricianus Cardenas, mely hegeri a P. obtusatól sok ismertetőjegyében elRausch (1975)
tér, így a leírt faj7. kép: Parodia hegeri virágok Herbert Thiele gyűjteményében.
szerint a Lobivia
jal nem összehatarijensishez tarsonlítható, közetozik, csakúgy,
lebbi rokonsági
mint a magasabb
jeleket vele nem
fekvésben előmutat. Hasonló
forduló Lobivia
a helyzet a sárga
hardeniana Bö
virágú P. maxima
deker (=Lobivia
Ritter estében is,
aurantiaca Bac
amely a még sokkeberg), mint a
kal délebbre fekLobivia pentlandii
vő Cieneguillas
csoport
egyik
vidékén él. Így
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8. kép: Virágzó Parodia hegeri Lothar Diers gyűjteményében.

a P. hegerivel összehasonlítható fajként csak
a Linares megyében levő, Cardenas által
1963-ban „prope Pampa de Otavi”-nek nevezett területen élő P. otaviana marad. (Lásd:
Diagózis).
Prof. Dr.Lothar Diers
Universität Köln
C/o Brunnenstr. 60,
D – 53474 Bad Neuenahr
Wolfgang Krahn
Eduard-Pfeiffer-Str. 107,
D – 70192 Stuttgart
Klaus Beckert
Friedensstr. 5a.
D – 99310 Arnstadt
Fordította Dr. Erostyák Mihály és Kiss László,
Orosháza
A fordítást szakmailag átnézte Kiss László,
Orosháza
Képek: Klaus Beckert: 1, 2., Lothar Diers: 8.,
9. kép: A Parodia hegerii magja Orr András rajzán.
Herbert Thiele: 4, 5, 6, 7.
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Horváth Ferenc

Kaktuszokkal nevelhetõ hideg- és szárazságtûrõ orchideák II.
Zusammenfassung: Im Gewächshaus können wir zusammen mit den Kakteen kälteliebende und dürrefeste Orchideen
züchten. Davon präsentiert der Autor einige, dem Leser seine eigene Zuchterfahrung teilend. In der Zusammenstellung
bekommen auch die sukkulenten Orchideen Platz, die Zahl der sukkulenten Arten von Orchidaceae beträgt ja ca. 2200, viel mehr,
als die Zahl der Cactaceae-Arten
Abstract: You can grow cold and drought tolerant orchids together with cacti in the greenhouse. The author selects and shows a
few of them, he share his practical experiences with the readers. In the set-up also succulent orchids can be found, seeing that the
Orchidaceae family has about 2200 succulent species, much more than the number of the Cactaceae species.

A cikksorozat első fejezetében megismert
1. Az amerikai övezet
tipikus hidegházi orchidea élőhelyek és nemhidegkedvelő orchideái
zetségek bemutatása után most a kaktuszgyűjteményekben is nevelhető orchideák
Ide soroljuk a Lemboglossum (Odon
tartási igényeivel, és ápolásával ismer- toglossum), Prosthechea (Encyclia) és Oncidium,
tetném meg a Kedves Olvasókat.
Laelia nemzetségek tagjait. Nevelésük egy1. kép: Encyclia vitellina az amerikai övezet hideg kedvelő, szép színű növénye.
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Képtábla: A Tigris orchidea, Rossioglossum grande (syn.: Odontoglossum grande) Samuel Jennings: Orchids:
and how to grow them in India and other tropical climates c. könyvéből. Megjelent Londonban, 1875-ben.
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2. kép: Dendrobium bensoniaet télen 5-10 oC-os hidegházban teljesen szárazon neveljük.

szerű, de mégsem könnyű növények, mert
vándoroltatva érzik jól magukat. Egy átlag
pozsgás növénynél nagyobb odafigyelést kívánnak. Ez azt jelenti, hogy a növényeket
kora tavasztól, április közepétől késő őszig,
október közepéig kertben, vagy teraszon helyezzük el fényárnyékban, szellős helyen.
A nyári időszakban bőven öntözzük, és naponta reggel és este párásítsuk a növényeket. Hetente egyszer levéltrágyázzunk híg
tápoldattal úgy, hogy tavasztól nyár végéig nitrogéndús, nyár végétől október végéig foszforban és káliumban gazdag tápoldatot kapjanak. Tavasztól nyár végéig jó a
Mikramid, ősszel pedig a Wuxal.
A lényeg, hogy a növények a nyár folyamán erős hajtásokat neveljenek, késő őszre
pedig, a bulbák beérjenek, ami a dús virágzás
alapvető feltétele. Téli időszakban az orchi-

deákat vigyük hidegházba, ahol 5-10 oC között teleljenek. Napos időben öntözővízzel
permetezzük, és kevés vizet kapjanak a tél
folyamán is, hogy a bulbák vízhiány miatt ne
ráncosodjanak.
2. Az ázsiai övezet hidegházi orchideái
A monszunöv lakói, melyek gyakran félig
vagy teljesen lombhullató orchideák. A kaktuszgyűjteményekben is jól nevelhető nemzetségeik: Dendrobiumok, Coelogyne fajok és
a Cymbidiumok, valamint ezek hibridjei. Tavasztól késő őszig neveljük őket szintén a szabadban, félárnyékban, de a Cymbidiumokat,
Dendrobiumokat szeptembertől teljes napfényben helyezzük el. Öntözésüket, tápanyagellátásukat az előzőekhez hasonlóan
végezzük. A Dendrobiumokat télen 5-10 °C-
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3. kép: Dendrobium thyrsiflorum
hatalmas virágfürtje.
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4. kép: Rossioglossum grande különleges virága.
5. kép: Az ültetőközeg összetevői balról jobbra: hungarocell törmelék, sphagnum moha, vörösfenyőkéreg.
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os hidegházban teljesen szárazon neveljük.
Vizet csak akkor kapjanak, ha megjelennek a
bimbó- és virágszárkezdemények. Ha esetlegesen előbb öntözzük őket, virágszár helyett
hajtás képződik, és az évi virágzás elmarad.
A Coelogyne fajok és a Cymbidiumok napos időben kaphatnak finom permetezést, a
közegük pedig, legyen enyhén nedves.
3. Ültetés, átültetés
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Az orchidek átültetésének ideje tavasszal
van, mindenképpen a virágzás után történjék. Az átültetéskor enyhén nedves keveréket
használjunk. Ilyenkor van mód a növények
vegetatív szaporítására is. Ezt metszőollóval,
a bulbák óvatos szétválasztásával végezhetjük el. Minden egyes szaporító rész három
egészséges bulbát tartalmazzon. A sebfelületet faszénporral kezeljük.
Az átültetett növényeket két hétig csak finoman permetezzük minden nap, lehetőleg
reggel. Szokásos öntözésüket akkor kezdjük
meg, ha az új gyökerek már megjelentek.
Ha a fent leírt alapvető ápolási teendőket betartjuk, minden évben bő virágzásban
gyönyörködhetünk.
Horváth Ferenc
Gyál

Az epifita orchideák ültetőközege a megszokott dísznövényektől eltérő. Laza, levegős, vízáteresztő közeget kívánnak. Általánosan használt keverék: 80% vörösfenyőkéreg, 10% sphagnummoha és 10% hungarocell-golyócskák. A növényeket cserepekbe vagy kosarakba ültessük. Fontos a jó
drénréteg biztosítása. Egyes kis méretű fajok
jól nevelhetők parafa-kéregre kevés mohával Képek a szerző felvételei.
felkötve.
Metszet Anonymustól.
6. kép: Dendrobium nobile és társai szeptembertől teljes napfényt kaphatnak.
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Ficzere Miklós

Filatélia: Pozsgás és hidegtűrő orchideák

1.

2.

4.

3.

5.

7.

6.

8.

1. Angraecum sesquipedale: Madagaszkár, 2. Angraecum leonis: Madagaszkár, 3. Angraecum ramosum: Madagaszkár. Ezek mindegyike pozsgás orchidea. 4. Odontoglossum grande: Lengyelország, 5. Dendrobium
phalaenopsis: Ausztrália, 6. Oncidium variegata: Ghána, 7. Oncidium gardneri: Ghána, 8. Oncidium
desertorum: Ghána. Gyűjtemény: Anonymus
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Tóth Orsolya

Folyóiratismertetés: Suculentes 2009. évf. 45. szám
A Suculentes, a katalán Amics dels Cactus
i Altres Suculentes egyesület negyedévente
megjelenő kiadványa. Az újság főszerkesztője Fátima Torres. A katalánokban nagyon erősen él a nemzeti öntudat, a kiadványt lapozva
rögtön feltűnik az olvasónak, hogy nem csak
kasztíliai spanyol nyelven jelentetik meg cikkeiket, hanem katalánul is. A folyóirat első
néhány oldalán az epifiton kaktuszokat bemutató sorozat második része kapott helyet.
A legtöbb epifiton életmódot folytató kaktusz
kifejezetten kedveli a meleg, páradús és félárnyékos helyeket, nem meglepő
tehát, hogy javarészt trópusi,
ill. szubtrópusi erdőkben élnek Közép-, és Dél-Amerikában, a Rhipsalis baccifera kivételével, amelyik Afrikában és
Ázsiában is honos. Nincs olyan
konkrét teória, amelyik alátámasztaná ennek a fajnak Amerikán kívüli megjelenését, de
az egyik érdekes feltevés szerint 130 millió évet kell visszamenni ahhoz, hogy megértsük,
hogyan is került ez a faj Ázsiába és Afrikába. A perm időszakban (több, mint 250 millió
éve) csak egyetlen földrész létezett, a hatalmas Pangea. 200
millió évvel ezelőtt a Pangea
két részre szakadt, Laurasiára,
amely az északi féltekén helyezkedett el és az
Egyenlítőtől délre húzódó Gondwanára. A feltevés szerint a Rhipsalisok ekkoriban a Pangea déli részén éltek, így a kettészakadáskor
a gondwanai kontinensre kerültek. Az idők
folyamán a Gondwana tovább tagolódott, az
általunk ismert részekre, Dél-Amerikára, Afrikára, Ausztráliára, Madagaszkárra és az
Antarktiszra. Ez a kontinens-tagolódás, illetve az evolúciós útvonalak egyre inkább tisztázódó térképe talán magyarázatul szolgálhat
e faj távoli, elszeparált élőhelyére vonatkozóan. A Hylocereae nemzetségcsoport (tribus)
tagjai a The New Cactus Lexicon alapján kerülnek bemutatásra gazdag képanyag kíséretében. A gyűjteményekben kevéssé elterjedt
Weberocereus, a jóval népszerűbb, sokak ál-

tal kedvelt, színes virágú Disocactus, a hatalmas virágokkal nyíló Selenicereus és a könnyen
tartható levélkaktusz, a Hylocereus nemzetségek legjellegzetesebb fajairól olvashatunk rövid bemutatásokat. Még mindig ennél a témakörnél maradva érdekes információkat tudhatunk meg egy bizonyos sárkánygyümölcsről. A furcsa gyümölcs, mely tulajdonképpen
a Hylocereus undatus rendkívül dekoratív termése, világszerte leginkább pithaya néven ismert. A többnyire vörös bőrű, fehér húsú, igen
lédús gyümölcs a cikk szerzői szerint nagyon
ízletes, frissítő hatású, nem véletlen talán, hogy Amerikán
kívül Vietnámban, Thaiföldön
Malajziában, de még Új-Zélandon is nagyüzemi keretek között termesztik.
Alexander Bunkenburg folytatja taxonómiai munkáját, az
Opuntioideae alcsalád bemutatását a sorozat harmadik részével. Ezúttal a Pereskiopsis,
Cylindropuntia és Grusonia nemzetségeket veszi górcső alá, általános leírást ad a genusokról,
történetükről, valamint felsorolja a jelenleg elfogadott, hozzájuk tartozó fajokat.
Patricia Jaramillo Díaz tollából kiváló tanulmány született a
Galápagos-szigeteken endemikus
kaktuszfajokról. A 128 tagú Galápagos-szigetcsoport Ecuadorhoz tartozik, a dél-amerikai kontinenstől mintegy 960 km-re nyugatra található a
Csendes-óceánban. Az egymástól legtávolabbra
fekvő két szárazulat, a délkeleti Espanola-sziget
és az északnyugati Darwin-sziget távolsága 431
km. A magasságkülönbségek igen tekintélyesek a
szigetek között, az alacsonyabban fekvő területeken 2 méter tengerszint feletti magasságot mérnek, de a magasabb területeken ez az érték eléri
az 1700 métert.
Éppilyen változatosság figyelhető meg a
szigetek nagyságában is, a legkisebb mindös�sze 1 km2 kiterjedésű, de akad közülük olyan
is, melynek területe közel 4600 km2. A Galápagos-szigeteken egyenlítői éghajlat uralkodik,
a növényzet jellege a magasság és az uralkodó
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széljárás függvényében jelentősen különbözik.
A szigetek felszíni adottságai, domborzatai és
az év nagy részében domináns, délkeleti széljárás együttesen teszi lehetővé azt, hogy a szigetek déli részén, a magasabb területeken és a
lankás hegyoldalakon is jelentős legyen a felhőképződés és a belőlük hulló csapadék mennyisége. Négy különböző típusú vegetáció figyelhető meg a Galápagos-szigeteken: a parti, a száraz, az átmeneti és a nedves vegetáció. Csupán
a hét legnagyobb szigeten található meg az ös�szes típus.
A parti vegetációtípus a legkisebb, lakatlan
szigetekre jellemző, melyek területének túlnyomó részét az óceánparti sáv alkotja: sós vízzel teli kisebb tavak, valamint az alacsonyabban fekvő, köves parti fövenyek. A tengeröblök és a lagúnák védelmezik a sótűrő növényeket (Rhizophora mangle, Avicennia germinans,
Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta, stb). A
legszárazabb térségekben kisebb fák és bokrok
élnek.
A száraz vegetáció a szigeteken leggyakrabban előforduló növényzettípus, mely a tengerszint feletti 100 méteren fekvő területekre jellemző leginkább, de az északi szigeteken,
ahol nagyon kevés eső esik, ez a sáv ennél magasabban fekvő részekre is felhúzódik. Az alacsonyabb területeken inkább bokrok és cserjék
élnek, míg a magasabb térségekben fák és kisebb termetű bokrok honosak. Az itt élő kaktuszfajok: Opuntiák, Jasminocereus thouarsii,
Brachycereus nesioticus.
Az átmeneti vegetációra jellemző növényzet, ahogy a neve is mutatja, átmenetet képez
a nagyobb erdőségek és a száraz vegetáció képviselői között, elsősorban évelő fűfélék, bokrok és kisebb fák dominálnak.
Nedves vegetáció található a szigetek magasabb térségeiben, igen magas páratartalommal.
Az itt elterülő hegyi rétek több bromélia-, páfrány- és mohafajnak adnak otthont.
A galápagoszi flóra 560 őshonos, endemikus fajt számlál. A cikk ritkán látható, nagyszerű felvételekkel illusztrálva részletesen bemutatja az itt élő kaktuszfajokat a Brachycereus
nesioticust, a Jasminocereus thouarsiit és az
Opuntiákat, az O. echiost, O. galapageiát, O.
hellerit, O. insularist, O. megaspermát, O.
saxicolát, és infraspecifikus taxonjaikat. A kaktuszok igen fontos szerepet játszanak a szigetek ökoszisztémájában, hiszen például több
veszélyeztetett, szintén csak itt előforduló állatfaj fő táplálékául szolgálnak. Viszonzásul

Debreceni Pozsgástár 2010/4.
az állatok jelentős szerepet vállalnak a kaktuszok szaporodásában, mivel akarva, akaratlan
beporozzák a virágokat és az érett termésekből lakmározva terjesztik a magokat.
A legutolsó cikk egy hosszú sorozat első részeként Sonora és Baja California sivatagjainak bemutatásával foglalkozik, Forrest Sherve,
amerikai botanikus tanulmánya alapján. A neves tudós kutatómunkája eredményeként hét
nagyobb régióra osztotta fel ezt az óriási területet. A cikk első felében egy általános, viszont igen részletes bemutatót olvashatunk a
terület elhelyezkedéséről, kialakulásáról, klímájáról konkrét adatokkal fűszerezve, fókuszban az extrém körülményekkel dacoló állat- és
növényvilág csodáival. Ezúttal 3 területet vesz
górcső alá:
Az Arizonia-magasfelföld, mely a Colorado-folyó völgyében fekszik, átlagos tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 950
métert. Igen változatos vegetáció jellemzi ezt
a térséget, amelynek emblematikus növénye
a saguaro, a Carnegia gigantea. A kaktuszóriás különös kapcsolatban van az itt élő állatok
egy részével, mivel több élőlény is a hatalmas
növényben lel otthonra, például egy galambfaj
(Zenaida asiatica), denevérek és más madarak.
A Sonorai-felföld az Arizonai-magasfelföldtől délre található, ezen a területen 200400 mm csapadék is hullhat, téli hónapokban gyakran előforduló éjszakai fagyokkal. A
növényvilágot tekintve elmondhatjuk, hogy
éppúgy megtalálhatóak az alacsonyabb fák és
bokrok, mint a kaktuszok, melyek négy, oszlopos taxonnal képviseltetik magukat: Carnegia
gigantea, Stenocereus alamosensis, S. thurberi,
Lophocereus schottii. A fauna legjellegzetesebb képviselői a douglas fogasfürj (Callipepla
douglasii) és a kaliforniai üregteknős (Gopherus
agassizi).
A Monte de Sonora lábainál fekvő területet hegyláncok, dombok, völgyek tagolják. Az
állatvilág itt igen gazdag, leginkább madarak
és gyíkok lakják ezt a vidéket, a déli részeken a
jaguár az úr. A kaktuszok fontos szerepet játszanak az állatvilág életében, mivel otthonul,
táplálékul vagy éppen búvóhelyül szolgálnak a
kisebb-nagyobb állatoknak ezek a szúrós „csodák”. A cikk nagyszerű fotóanyaggal illusztrált, melynek értékéből mit sem von le, hogy
nagyrészt internetes forrásból származnak.
Tóth Orsolya
Budapest
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Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai IX.
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.

Sclerocactus nemzetség Britton és Rose
1. rész
A nemzetség kaktuszai Észak-Amerika
jellemző flórájához tartoznak. Figyelemreméltóak főleg azért, mert tűrik, illetve ellenállnak a 100 °C-os hőmérséklet különbségnek is, emellett a nagyon száraz klímát is
elviselik. A növény megőrzi friss zöld színét
olyan helyeken is, ahol más növények már elpusztulnak a vízhiánytól. Ha fenntartás nélkül elfogadjuk a növény igényeit, akkor olyan

Térkép: a Sclerocactus nemzetség előfordulása.

körülményeket tudunk teremteni, hogy a növény megőrizheti természetes alakját és kifejlődhet teljes szépségéig. Legalkalmasabb
télen a fűtetlen üvegházban, nyáron a szabadban, felső takarás melletti termesztése. A
saját gyökéren való neveléssel csak a tapasztaltabb termesztők és gyűjtők is csak kivételes esetben próbálkozzanak, ha felkészültek
a vízellátás szabályozására. Ha tökéletesen
megismerjük a növény igényeit, szép számú
egyedet nevelhetünk saját gyökerükön. Igazság szerint a legellenállóbb faj a Sclerocactus
glaucus, mely saját gyökéren is jól fejlődik. Sikert a termesztésüknél akkor érhetünk el, ha
fiatal kortól, vagy magból kezdjük el a nevelésüket, ellenkező esetben még próbálkozni
sem érdemes vele. Néhány taxon (faj és alfaj)
különösen érzékeny a nedvességre, ezért az
oltás alapfeltétele a sikeres termesztésnek. A
tartási körülményeknél különösen javasolt
figyelembe venni a növény származási helyének klímáját. A Sclerocactus parviflorus ssp.
parviflorus leírásában tapasztalható a legtöbb
hiba, ezért sok probléma merült fel az azonosításban, mert a megkülönböztető jegyek
nem voltak beilleszthetők az adott formába,
a típus faj leírásába. Ezért tanácsos gyűjtő
számok alapján beszerezni és nyilvántartani
a növényeinket. A faj többsége nem ellenálló
a fagynak, ezért télen megkívánja a világos
fűtött teleltetést.
S. polyancistrus (Engelmann és Bigelow)
Britton és Rose
(polyancistrus: sok horgas tövisű vagy tövissel)
A test hengeres, zöld, 10-25 cm, kivételesen 45 cm magas is lehet, 5-15 cm átmérőjű. Középtövise 10-12 db, vörös, vörösesbarna, sárga, többnyire horgas, 3 lapos, hajlott
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vagy egyenes, 5-11 cm, néha 13 cm is lehet.
Peremtövise 12-15, fehér, barnás heggyel, 3
cm hosszú is lehet. Melléktövisei nincsenek.
A virág nagy, tölcsérszerű, rózsaszín vagy bíborszínű (bíborpiros), 5-10 cm hosszú, 7-9
cm átmérővel. A termés fényes, pirosas, 2,53 cm hosszú, 1,5-2 cm széles, megszáradva
hosszában felreped. A mag fekete, 3-4 mm
hosszú, 2,5 mm széles, 1,8 mm vastag, rücskös felülettel.
Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada államokban 500-2200, kivételesen 2500 m magasságban található.
S. nyensis Hochstätter
1. kép: S. polyancistrus, San Bernardino Co., CA.
(nyensis: elnevezve a Nevada államban levő
Nye megyéről)
A növénytest egyedülálló, gömbölyű, világoszöld, 5-15 cm magas, 3-8, kivételesen 10
cm átmérőjű. Középtövise 6 db, de néha 8 is
lehetséges, ebből 3 világos- vagy sötétbarna,
egyenes, horgas, 2,4-6 cm, kivételesen 7 cm
is lehet, tövénél 0,5 mm vastag. Három tövise fehér, oldalra álló lapos, egyenes, 2-4 cm
hosszú. Peremtövise 10-14 db, fehér, barnás
heggyel, 2 cm hosszú. Melléktövisei nincsenek. Az areola ellipszis alakú, 3-4 mm hos�szú. A virág tölcséres, vörös vagy lilás színű,
3,5 cm hosszú, 2 cm átmérőjű. A termés zöld,
halványpiros vagy rózsaszínű, megszáradva
szabálytalanul felreped, 1,4-1,7 cm hosszú,
1 cm széles. A mag fekete, rücskös felülettel, 2. kép: S. polyancistrus. A képen a termesztésből is3-3,5 mm hosszú, 0,6 mm vastag.
mert fehér, az „albinó” forma látható.
Élőhelye: USA: Nevada, 1500-1700, kivételesen 1800 m magasan.
S. pubispinus (Engelmann) L. Benson
(pubispinus: pelyhestövisű)
A növénytest egyedülálló, gömbölyű majd
oszlopos, világoszöld, 8-10 cm magas 4-7 cm
széles. Középtövise 2-5, ebből 1-2 horgas, színük vörös vagy vörösesbarna lehet, közülük
1 lapos, hajlott, fehér, barnás heggyel, 3-4 cm
hosszú, 2 melléktövise fehér, szintén hajlott,
3 cm hosszú. A peremtövisek száma 8-10
db, kivételesen 12 is lehet, fehérek, többnyire barnás heggyel. Melléktövisei nincsenek.
A virág tölcséres, 2,5-3,5 cm hosszú, 2-4 cm
átmérőjű. A termés zöld, majd rózsaszínű, 3. kép: S. nyensis, Nye Co., NV. Egészen jól tartható
gömbölyű, 1 cm széles, szárazon hosszában a mi teleinken fűtetlen üvegházban.
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4. kép: S. nyensis, Nie Co., CA (NV.)
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7. kép: S. pubispinus, White Pine Co., NV. Már fiatal
korában virágzóképes.

felreped. A mag fekete, felülete pontozott,
rücskös, 3-3,2 mm hosszú.
Élőhelye: USA: Nevada, Utah államokban 1400-2000 m magasságban, kivételesen
2100 méterig is előfordul.
S. spinosior (Engelmann) Woodruff és
Benson ssp. spinosior
(spinosior: tövisesebb, több tövisű)
A növénytest egyedül álló, gömbölyű majd
tojásdad, vagy hengeres, kékes vagy zöld színű, 5-15 cm, kivételesen 25 cm magas is lehet, átmérője 5-10 cm, 13 bordája van. 2-6
középtöviséből egy középponti elhelyezkedésű, a domináns 5 cm hosszú, horgas, bar5. kép: S. pubispinus, Millard Co., UT. Sűrűn tövisena vagy vörösesbarna színű. A lefele álló közett idős növény.
zéptövis egyenes, 3 cm hosszú, világos barna
vagy sötétbarna. Egy lapos meggörbült, fehér, 1,5 mm széles, 5 cm hosszú. 8-12 peremtövise fehér, 2 cm hosszú, vékonyak. A virág
tölcséres, vöröses vagy lila színű, de lehet levendula vagy bíbor színű is, 3-5 cm hosszú,
2-3 cm átmérőjű. A termés zöld majd rózsaszínű, gömbölyű, 0,9-1,2 cm széles, szárazon
hosszában felreped. A mag fekete, pontozott,
rücskös felülettel, 3 mm hosszú.
Élőhelye: USA: Utah államban 15001800 m magasan található.

6. kép: S. pubispinus, Beaver Co., UT.

S. spinosior (Engelmann) Woodruff és
Benson var. schleseri (Heil és Welsh)
Hochstätter
(schleseri: Schleser-ről elnevezett)
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8. kép: S. spinosior ssp. spinosior, Scull Rock/Wah- 9. kép: S. spinosior ssp. spinosior, Elsinore, sevier Co.,
Wah, világos formaként ismert.
UT

A növénytest egyedülálló, szabálytalan
gömb, vagy tojásdad alakú, zöld, 4-10 cm magas, de kivételesen 14 cm is lehet, szélessége
3-6 cm, de ritkán 8 cm is előfordul. Középtövise 3-5 néha 6, ebből 3 sötétvörös, fehér, vagy
barna, hajlott, horgas. Belőlük a két oldalt álló
2-4 cm hosszú, szokványosan horgas, fehér. Közülük az egyik lapos, fehér, a növény teste körül
megcsavarodott, 7 cm hosszú, 2-5 mm széles.
Középtövise 7-10 néha 12 db is lehet, fehérek,
vörösesbarna heggyel, 4-18 mm hosszúak. Melléktövisei nincsenek. A virág tölcséres, rózsa
vagy bíborszínű, 2-3,5 cm hosszú, 1,5-3 cm széles. A termés fénylő, világos vörös majd rózsaszínű, 0,8-1,4 cm széles, szárazon hosszában
felrepedő. A mag fekete, pontozott, rücskös fe- 10. kép: S. spinosior ssp. spinosior, Sevier Co., UT.
lülettel, 2,8 mm hosszú, 0,5 mm vastag.
Élőhelye: USA: Nevada államban 13001500 m, néha 1600 méter magasan.
S. parviflorus Clover és Jotter ssp.
parviflorus
(parviflorus: kis virággal, apró virágú)
A növénytest egyedülálló, néha sarjadzik,
gömbölyű, tojásdad, vagy oszlopszerű, világos- majd sötétzöld, bordái spirálisan tekeredettek, 8-45 cm magas, 5-15 cm széles. Középtövise 3-6 db, ebből 0-4 horgas, 4-8 cm
hosszú. 8-14 peremtövise fehér, barnás heg�gyel, vagy szalmasárga színű, 3 cm hosszú,
kivételesen a sörtetövisei világos színűek.
Virágai változatosak, rózsa, bíbor, levendula, 11. kép: S. spinosior, Iron Co., UT. Megtalálója J.
vörös, fehér, zöldes, sárga színűek, formájuk Busek, sötét tövisű formaként ismert.
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12. kép: S. spinosior ssp. schleseri, Linkoln Co., UT. 15. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Pipe Springs,
Megkívánja a szárazabb tartást.
Mohave Co., AZ. L. Benson a v. intermedius-nak
tartja

13. kép: S. spinosior ssp. schleseri, Iron Co., UT. Mag- 16. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus Mohave Co.,
vetésben talált egyedi példány, göndör középtövi- AZ. A v. intermedius-nak is tartják.
sek nélkül.

14. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Marble Ca- 17. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Mule Canyon,
nyon, Coconino Co., AZ. Megkívánja a szárazabb San Juan Co., UT. Igen érdekes virágú, nem túlságosan ellenálló növény.
tartást.
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18. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Mesa Co., CO. 20. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, San Ysidro,
Sandoval Co., NM. A legdélebben található faj, keEllenálló, a legészakibb előfordulású faj.
véssé hidegtűrő.

19. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Emery Co., 21. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, Moab, San
UT. Már fiatal korban virágzik.
Juan Co., UT. Méretes, durva tövisekkel.

tölcséresek, vagy csövesek, 2-7 cm hosszúak, 4-8 cm szélesek, lehetnek. A termés színe zöld, barnás, vöröses, rózsaszínű, megszáradva ezek árnyalata, 1,2-2,5 cm hosszú, 0,61,2 cm széles. A magok kemények, kicsik és
nagyok is lehetnek, pontozottak, rücskös felülettel, sötétbarnák vagy feketék, 2-3,5 cm
vastagok, 1,5-3 mm szélesek.
Élőhelye: USA: Arizona, Coloradó, Új
Mexikó, Utah, Nevada álamok, 1000-2300
m, kivételesen 2500 m magasságig található.

cm hosszú és széles, 13 bordával. Peremtöviseinek száma 10-14, azok szürkék vagy fehérek. 4 középtövise közül 1 felső állású, lapos,
a színe sárga, szürke, vagy szalmasárga, 10
cm hosszú. A négy középtövisből egy horgas,
a többi egyenes. A virág fényes zöld, rózsaszínű, de néha kétszínű, mármint fehér rózsaszínnel, 3 cm hosszú és széles. Termése megszárad. A mag fekete, 1-2 mm nagy.
Élőhelye: USA: Arizona.

S. parviflorus Clover és Jotter ssp. parvi
S. parviflorus Clover és Jotter ssp. parvi florus fa. macrospermus Hochstätter
florus fa. variflorus Hochstätter
(macrospermus: nagymagvú, nagy maggal)
(variflorus: változékony virággal, változó virágú)
A növénytest egyedülálló, golyó vagy oszA növénytest egyedülálló, gömbölyű, 8 lopos alakú, 18 cm magas, 15 cm széles, 14
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22. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. variflorus, 25. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. terraeNavajo Co., AZ. A virág halvány rózsaszínű, fénylő. canyonae, Wayne Co., UT. Jellegzetes sárga virágA virágok színe változó lehet.
gal.

23. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. variflorus, 26. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus, San Ysidro,
Navajo Co., AZ. Sárga virággal, hosszú középtövis- Sandoval Co., NM. Lazac színű virággal.
sel.

24. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. variflorus 27. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. macro
Navajo Co., AZ. Világos virággal.
spermus, Grand Co., UT. Majdnem hasonló a Scl.
Wrightae-hoz, csak a virága lilás-rózsaszínű.
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bordával. 10 peremtövise és 3-5 középtövise van, ezekből 1 középtövis horgas, 7,5 cm
hosszú, a többi mérsékelten hajlott (íves). A
virág rózsa-, vagy bíborszínű, 4 cm hosszú és
széles. Termése beszáradó. A magok feketék,
pontozott, rücskös felülettel, 3,5 mm hosszú,
4 mm széles, 1,5 mm vastag.
Élőhelye: USA: Utah.
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A növénytest egyedülálló, 5-15 cm magas, 3-7 cm átmérőjű, zöld, 10-14 bordával.
Az areola fehér majd szürke, nemezes, kör
vagy ellipszis alakú, 6 mm hosszú és 4 mm
széles. 4-8 középtövise van, ezek közül 3-5
horgas, vörös, 3-6 cm hosszú. A többi hajlékony, 3-5 cm hosszú, vörös, barnás, aranyszínű. 6-13 peremtövise 1-2 cm hosszú, fehér. A
virág széles-tölcséres vagy harang alakú, bíbor, bíbor-fehéres színű, 3-5,5 cm magas, 3
cm széles. A termés hosszúkás, zöld, 1,5 cm
hosszú, 0,5 cm vastag, éretten sárga vagy világosbarna. A magok pontozott, rücskös felületűek, feketék vagy vörösesbarnák, 1,5-3
mm hosszúak, 1,5 mm szélesek.
Élőhelye: USA, az Arizona államban lévő
Havasupai-kanyon, 900-1700 m magasan található.
Veres Gábor
Szlovákia

S. parviflorus Clover és Jotter ssp.
parviflorus fa. terrae-canyonae (Heil)
Hochstätter
(terrae-canyonae: a Terra-kanyon élőhelyről
elnevezve)
A növénytest egyedülálló, gömbölyű,
majd megnyúlik, oszloposodik, 8-25 cm magas, 15 cm széles, 12-14 bordája van. Peremtövise 10-12 db, szürke. Középtövise 2-4 db,
ezekből a középső horgas, fehér, világosbarna, sötétbarna, de bíborvörös színű is lehet,
2-10 cm hosszú, 2 mm vastag. A többi fehér,
kivételesen vörösesbarna is lehet, 2-7 cm Képek a szerző felvételei.
hosszú, 1,5 mm vastag. A virág sárga vagy
sárgászöld, 2-3 cm hosszú és széles. A termés Fordította és lektorálta:
Laukó Zsuzsanna, Tótkomlós
beszáradó. A mag sötétbarna vagy fekete, 2,5
Kiss László, Orosháza
mm nagy, 1,5 mm vastag.
Élőhelye: USA: Utah.
Megjegyzés:
S. parviflorus Clover és Jotter ssp. A növények nevét a szerző által használt formában közöljük.
havasupaiensis (Clover) Hochstätter
(Ficzere Miklós főszerk.)
(havasupaiensis: élőhelyről elnevezett, a
Havasupai-kanyonból való)

Fagytűrés jelzései:

28. kép: S. parviflorus ssp. parviflorus fa. terraecanyonae, Natural Bridge, San Juan Co., AZ. Érdekes tövisekkel.

egész éves, szabadban való nevelésre
alkalmas
szabadban való nevelésre alkalmas a
csapadékmennyiség szabályozásával
télen is fűtés nélküli, üvegházi nevelésre alkalmas
üvegházi nevelésre alkalmas, télen
mérsékelt fűtéssel
oltása a fagynak ellenálló alanyra javasolt
Veszélyeztetett fajok a CITES I listáján
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Willi Gertel, Hansjörg Jucker & Johan de Vries

Sulcorebutia azurduyensis (Cactaceae),
egy új faj a bolíviai Azurduy környékérõl

Zusammenfassung: Der Formenkreis Sulcorebutia azurduyensis beziehen wir fürerst ausgesprochen auf die aus der direkten
Umgebung von Tarvita und Azurduy stammenden Pflanzen. Die vielfältige Form von Sulcorebutia azurduyensis lässt uns teilweise an bestimmten Formen von S. crispata, aber auch an die Formen von S. tarabucoensis in der Umgebung von nördlichen
Cordillera Mandinga Zudañez erinnern.
Abstract: The Sulcorebutia azurduyensis form group name is applied for those plants only that native near Tarvita and Azurduy.
The various form of S. azurduyensis partially resembles to some forms of S. crispata, but partially to the S. tarabucoensis forms of
northern Cordillera Mandinga and Zudanez, too.

1. kép: Sulcorebutia azurduyensis VZ435 élőhelyén néhány kísérő növényével.

A növény első egyedeit még 1993-ban találta meg Hansjörg Jucker, de rendszertani
besorolása csak a növény „hivatalos” leírásával történt meg. A késedelem oka elsősorban
az volt, hogy bizonyos hasonlóságot mutatott
a Sulcorebutia crispataval. De nézzük azon jegyeket, melyek elkülönítik a két fajt az említett cikk szerzői szerint. A zárójelben leírtak
a S. crispata-ra vonatkoznak. Ezek a következők: A virág piros, vagy narancsszínű, világo-

sabb narancsszínű, vagy sárgás-zöldes torokkal, sohasem egyöntetűen ibolya-rózsaszínű
vagy ibolya-vörös (világostól a sötét magenta,
azaz bíborvörös színig). A nektárium, vagy
más néven mézfejtő, fehér (rózsaszínű). A
porzószál fehéres, vagy sárgától a narancsszínűig változhat (világos ibolya-rózsaszínű).
A bibeszál zöldes (fehéres vagy sárgás). A termés megszáradva pergamenszerű és az oldalpalást legnagyobb átmérője mentén, vagy rö-
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videbben fogalmazva a termés hosszában felreped (a legtöbb esetben nem reped fel, vagy
később szabálytalan módon felrepedhet). A
mag lényegesen kisebb, mintegy 1,1-1,2 mm
hosszú és 0,8-1,0 mm széles (1,8 mm hosszú,
1,5 mm széles). A hilum a csírakapu magasságában megtört (a hilum tökéletesen egyenes).
A csírakapu tájéka boltozatos, amely oldalról
nézve világosan látható (a csírakapu tájéka
alig boltozott v. sima, ez oldalról nézve többnyire nem is látható).
A növény leírása
Típus: Bolívia Azurduy tartománya
Chuquisaca megyéjében Azurduy környékén
2500 m magasságban találta meg 2001. 10.
13-án Willi Gertel G270 gyűjtőszámon.
További megvizsgált élőanyag: Bolívia, Chuquisaca megye, Azurduy tart.
Azurduytól északra, 2600 m-en 2001. 10. 13
W. Gertel G271; ugyanott 3000 m-en 2001.
10. 13. G272 és G273, Azurduy környékén
1700-2900 m-en 1993. 12. 08. Hansjörg
Jusker HJ429 és HJ431; Azurduytól délre 2700-3100 m-en 1994. 11. 28. H. Jucker
HJ437, Azurduytól északra 3000 m-en 2000.
10. 18 Johan de Vries VZ272, Azurduytól délre 2500-2900 m-en 2000. 10. 17. J. de Vries
VZ264, VZ268, VZ269 gyűjtőszámmal.
Etimológia (Nevezéktan): A Sulcorebutia
jelentése redős (barázdás) Rebutia, míg az
azurduyensis a faj Azurduy környéki élőhelyéről került elnevezésre és lett Sulcorebutia
azurduyensis.
Leírása: Sulcorebutia azurduyensis Gertel,
Jucker, & de Vries, nov. sp.
A növénytest kezdetben egyedülálló,
azonban később gyakran sarjad és nagy csoportot képezhet. Az egyedek teste 1,5-2 cm
átmérőjű és 1 cm magas, világoszöld. A sarjak
kevés hajlandóságot mutatnak saját gyökérzet fejlesztésére. Az elterjedési terület északi
részében a növény átmérője elérheti a 4 cmes átmérőt is, viszonylag keveset sarjadzik, a
bőrszövet olajszínűtől az ibolya-kékesig változhat. A növény erős répagyökeret fejleszt,
amely néha többszörösen elágazik és hos�sza 10 cm is lehet. A szemölcsök 8-10 spirálvonalban elrendezettek a palást mentén, kb.
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8 mm hosszúak, 5 mm szélesek, alapjuknál
oválisak, vagy szabálytalan-rombusz alakúak. Az areola szalag formájú, felül a szemölcsök felső oldala kissé oldalirányban eltolt. Az
areolák max. 5 mm hosszúak és 1 mm szélesek, egészen kevés fehér filccel a közepükön.
A 15-21 peremtövise nagyon finom, vékony,
megvastagodott tővel. A 6-8 tövispárból néhány többé-kevésbé oldalra szétterpesztett, a
hegyük gyakran lefelé görbül. 1-2 tövispár oldalirányba lefelé elrendezett és 1 vagy 2 tövis
egyenesen lefelé hajlik. Középtövise nincs.
Minden tövis fehér, fehéres, sárgás és alkalmanként barnás, többé vagy kevésbé erősen
kidomborodó pirosas-barna tővel, növényenként egységesen 4-8 mm hosszúak, a lefelé
hajlóak rövidebbek, többnyire csak 2-3 mm
hosszúak, többé-kevésbé simák, a csúcsuknál
néha kissé érdesek.
A bimbók az alsó areolákból, kis növényeknél a földdel való érintkezés vonala alól
törnek elő, olajzöld-barnás színűek. A virág
tölcsér formájú, 25-35 mm hosszú és normális körülmények között max. 35 mm átmérőjű. Kultúrában a több napig tartó virágnyíláskor erős növényeken 50 mm-es virágátmérő
is megfigyelhető. A perikarpellum (virágcső)
többé-kevésbé vastag húsú, 3 mm átmérőjű,
zöldes-barnás. Nagyjából hasonló színű, vagy
valamivel világosabb és lefelé csúcsos, csaknem háromszögletű, felfelé szélesebb, köröm
formájú pikkelyekkel fedett, melyek világosan kivehető csúcsba torkolnak. A virágcső
mindig a virág színe szerint rózsaszínű, sárga, világoszöld vagy barnás, és ugyanolyan
színű, hosszúkás, hegyes pikkelyekkel borított, melyek csúcsaiknál többnyire valamivel
sötétebbek. A külső sziromlevelek közel spatula (lapát) alakúak, csúcsuknál gyakran kissé rovátkoltak, sárgás, narancsszínű, vöröses,
jó látható sötétebb középsávval. A külső sziromlevelek csúcsai többnyire ugyancsak kissé
sötétebbek, barnásak. A belső sziromlevelek
spatula vagy lándzsás alakúak, néha hegyesek, felül pirosak, narancstól a csaknem sárgáig, lefelé világosabbak, színük a narancstól
a sárgáig, egész lent fehérek. A porzószálak
a virágcső belső oldalából egyforma magasságban erednek, fehéres, sárgás-narancsszínűek, több sorban elrendezettek, mélységben
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2. kép:
38 Kultúrában nevelt Sulcorebutia azurduyensis VZ435 de Vries gyűjteményében.
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is tagozódnak a belső sziromlevelek mellől lefelé a bibeszál irányába. A porzók (portokok)
halványsárgák, fehéresek. A zöldes bibeszál
szabadon áll a virágcső viszonylag szűk alsó
felében, gyakran jól láthatóan alacsonyabb
a porzószálaknál, sárgás vagy zöldes bibével és többnyire 6 bibeággal. A nektárkamra
mindig a virág hosszának megfelelő, alig felismerhető, kb. 4 mm hosszú és fehér. A magház gömbölyű, (szélesen vagy magasan gömbölyű), max. 2 mm széles és 2-3 mm magas,
fehér, falhoz tapadó, egyesével álló magkezdeménnyel. A termés egy piros, pirosas, zöldes
vagy barnás áltermés, hasonló szinű, de gyakran valamivel sötétebb pikkelyekkel borítva.
Éretten beszárad, héja pergamenszerű, mely
oldalt hosszában felreped, és a magok szabadon kihullhatnak. A termések 25-35 szem
magot tartalmaznak. A magok felszíne barázdákkal keresztül-kasul szabdalt, megfelel
a Sulcorebutia nemzetség magtípusának, melyek hosszúkásak vagy szabálytalan tojás alakúak. Hosszuk 1,1-1,2 mm, szélességük 0,81,0 mm, gyakran, és többnyire hámmaradékkal borítottak. A hilum (köldök)-csírakapu
öv környéke (HMR) szabálytalan ovális alakú, kb. 0,8 mm hosszú és kb. 0,6 mm széles,

3. kép: Virágzó egyed a VZ435 élőhelyen.

kissé besüllyedt és enyhén megtört. A köldök
(hilum) fehér szövettel teljesen kitöltött.
A Sulcorebutia azurduyensis formakört
egye
lőre kifejezetten a Tarvita és Azurduy
közvetlen környékéről származó növényekre

4. kép: Horzsalékos talajon fejlődő Sulcorebutia azurduyensis VZ435.
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Hillmann: RH1581-1606, 2398-2401, Mecklenburg: RM326, 333, de Vries: VZ264, 265,
268, 269, 272, 435, Krahn WK1124, 1128.
Willi Gertel, Rheinstr. 46, D-55218 Ingelheim
willi.gertel@t-online.de.
Hansjörg Jucker, Irchelstr. 22, CH-8428
Teufen.
Johan de Vries, Prinsenweg 5, NL-3237 LN
Vierpolders, vriezom.sulcoreb@planet.nl.
A felvételeket Johan de Vries készítette.
Fordította Ruff József és Kiss László, Orosháza.
A fordítást szakmailag átnézte Kiss László,
Orosháza

5. kép: Sziklarepedésben élő Sulcorebutia azur
duyensis VZ435

Felhívjuk olvasóink figyelmét a cikk szerzői által szerkesztett www.sulcorebutia.de honlapra és a Kompendium der
Feldnummern der Gattung Sulcorebutia című időszakos kiadványra, mely Willi Gertel szerkesztésében jelenik meg. Bővebb
tájékoztatást W. Gerteltől lehet kapni a Willi.Gertel@t-online.

de címen.

korlátozzuk, noha vannak bizonyos adatok, 6. kép: Sulcorebutia azurduyensis mag Orr András
hogy a déli Cordillera Mandingai populáció is rajzán.
ide tartozhat. Az általunk ismert előfordulások délen a hegyvonulatig, északra és keletre a Rio Pilcomayoig terjednek ki és északon
Tarvita környékén végződnek. Mint már említettük a Sulcorebutia azurduyensis változatos formája részben emlékeztet a Sulcorebutia
crispata bizonyos formáira, de részben az
északi Cordillera Mandinga és Zudañez környéki Sulcorebutia tarabucoensis formákra is.
Az új faj elterjedése a Sulcorebutiák vonatkozásában meglehetősen szokatlan. Közel
azonos növényeket lehet találni Azurduy közvetlen környékén a 2500 m tengerszint feletti magasságot el nem érő területen, és alig 20
km-re Azurdutól délre 3150 m magasságban.
Egy ilyen, a hegykúpot betelepítő függőleges
elterjedés a Sulcorebutiák között meglehetősen
ritka. Feltűnő, hogy a Sulcorebutia azurduyensis
összes lelőhelye meglehetősen nedves. Ellentétben más Sulcorebutiákkal, melyek szívesen
nőnek sziklák között, vagy akár sziklarepedésekben, a Sulcorebutia azurduyensis gyakran
humuszos mezőn található.
A S. azurduyensis jelenleg ismert gyűjtőszámai: Gertel: G270, 271-273, 335-337, Jucker:
HJ429, 431, 434, 437, 1135, 1139-1141, 1168;
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Tóth Norbert

Barangolások „Kaktuszországban”
A Sierrák vándorai
Ciudad Tehuacan városa, ha másban nem
is, méreteiben mindenképpen megfelelt várakozásainknak. Ezzel akkor szembesültünk
igazán, amikor térképvásárlás céljából „nyakunkba vettük” a várost. Azonban nem tudtuk mire vállalkozunk! Még odahaza az utazás
tervezgetésekor rájöttünk, hogy meglehetősen
egyszerű, széthajtogatható térképünk nem
túlságosan részletes, távlati céljaink elérésére nem igazán alkalmas. Ezért elhatároztuk,
hogy megérkezve Mexikóba első adandó alkalommal vásárolunk egy olyan térképet, melyen
még a legutolsó falucska, a hozzá vezető alig
járható úttal is fel van tüntetve. Akkor még
nem sejtettük, hogy ez a lehetetlennek egyáltalán nem nevezhető küldetés teljesítésére micsoda kanossza járásra lesz szükségünk.

Tehuacan város szélén felfigyeltünk egy
hatalmas bevásárlóközpontra, és mivel már
jócskán benne jártunk a délelőttben, nem fenyegetett az a veszély, hogy esetleg még zárva találjuk az áruház kapuit.
„– Na, ha itt nem találunk térképet, akkor sehol!” – felkiáltással irányítottam járművünket a meglehetősen üres parkolóba.
Bevettük magunkat a plázacicák fellegvárába. Elsőként tartottam tőle, hogy terepi öltözetünkben kissé talán furcsán fogunk kinézni az elegáns környezetben, de odabenn
bóklászó helybeliek ruházatát elnézve, csöppet sem lógtunk ki a sorból. A bevásárlóközpont olyannyira új volt, hogy tulajdonképpen
még el sem készült teljesen, de azonnal feltűntek az amerikanizálódás jegyében alkal-

1. kép: Coryphantha pallida subsp. pallida, Puerto del Airenél, Pueblában.
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mazott megoldások. A gyönyörű márvánnyal
borított széles áruházi folyosókon bolyongva, három munkásembert pillantottunk
meg, akik csákánnyal (!) aprították a vadonatúj, meseszép burkolatot. Próbáltuk megtudakolni tőlük, hogy hol találunk itt könyvesboltot, ahol „mapát” vásárolhatnánk, de
sajnos nem tudtak segíteni. Hiába jártuk be
keresztül-kasul a méretes objektumot, nem
találtunk térképet árusító üzletet. Némileg elkenődve tértünk vissza autónkhoz, de
a szerencse ezúttal ránk mosolygott! Éppen
akkor nyitotta mellettünk leparkoló kocsija ajtaját egy ifjú hölgy, akihez Máté hirtelen
elhatározással odalépett és megszólította. A
leányzó igencsak megilletődötten reagált barátom kapcsolat felvételi próbálkozására, de
hamar mosoly ült ki jellegzetes indián vonásokkal rajzolt arcán. Bár saját bevallása szerint beszélt kicsit angolul, mégsem sikerült
elmagyaráznunk neki pontosan, hogy mit is
keresünk, dialógusunk eredményeként már
édesapja térképéért akart szaladni, de ekkor
már megköszöntük kedvességét, és határo-

2. kép: Mammillaria haageana subsp. haageana Santa
Ana közelében.

zott – Adios! – kíséretében továbbálltunk.
A belváros felé haladva betértünk egy
másik áruházba, ahol térképet ugyan nem, de
zöldséget, gyümölcsöt és némi kedélyjavító
Coronitát sikerült beszereznünk. Az idő már
dél körül járt, amikor feladva tervünket, hogy
térképvásárlást követően gyorsan továbbál-

3. kép: Tehuacantól északra talált Ferocactus flavovirens f. cristata.
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4. kép: Fehér Máté egy méretes Pilosocereus chrysacanthus mellett Tehuacantól északra.
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lunk, a belváros felé vettük az irányt. Egyirányú utcák, hatalmas forgalom, minden sarkon lámpa, szabad parkolóhely abszolút hiánya! Ilyen környezetben araszoltunk előre,
miközben nyaktekergetve vizslattuk a boltok
kirakatát. Az idő kellemesen meleg, a lehúzott kocsiablakokon kiszűrődő latinos ritmusokat hallgatva,
tulajdonképpen
egész jól ellettünk
volna, ha mindez
nem párosul elképesztő töménységű kipufogógáz
felhőkkel keveredett csatornaszaggal és őrült
sofőrök hajmeresztő mutatványaival. Egy-két
„forga lmasabb ”
kereszteződésben
a helyi rendőri
erők daliás képviselői megkergült
rigóra emlékeztető füttyögést hallatva próbálták
a forgalmat irányítani, többnyire kevés sikerrel;
olykor igencsak
jó reflexről téve
tanúbizonyságot
ugrottak félre a
hirtelen
irányt
változtató járművek útjából. Éppen piros lámpánál rostokoltunk,
amikor Máté nagyot rikkantva kiugrott az autóból
és – „Látok egy
könyvesboltot!” – felkiáltással eltűnt a járdán hömpölygő tömegben. Mi tagadás, kissé
megrökönyödve próbáltam megjegyezni e váratlan esemény környezetét, ugyanis esélyem
sem volt parkolóhelyet találni, ezért nem volt
más választásom, köröznöm kellett az egy-

Debreceni Pozsgástár 2010/4.
irányú utcák dzsungelében. Úgy három kört
tehettem meg ezen a sajátos tehuacani grand
prix-n, amikor az út szélén megpillantottam
integető barátomat, kezében örömittasan
térképet lobogtatva. Nagy megkönnyebbülést
érezve próbáltunk kivergődni a déli csúcsforgalomban fuldokló Tehuacan belvárosából.
Hogy ez miként
sikerült, arra már
nem emlékszem
pontosan, mivel
egyszercsak
az
Orizaba felé tartó
150-es út északi,
kivezető szakaszán találtuk magunkat.
A megpróbáltatásokat kipihenendő kb. 5 kilométer megtétele
után egy arrafelé
nagyon elterjedt,
betontégla gyártó
üzem mellett parkoltunk le, miután az itt maga
sodó hegyoldalon
oszlopkaktuszokat vettünk észre.
Átvágva magunkat a lankás oldal
alját uraló bozótoson, elsőként
újra Coryphantha
pallida subsp. palli
dákat fedeztünk
fel a sziklás, kavicsos talajban. Tovább kutakodva a
korábban
már
megcsodált Mam
millaria haageana
és Ferocactus ro
bustus szép példányaira bukkantunk. Az alacsony bokrok alján hatalmas, egy métert jócskán meghaladó átmérőjű sötétrózsaszín termésekkel rakott Ferocactus flavovirens csoportok terpeszkedtek, és nagy örömmel kaptam
lencsevégre az egyik telep, elszalagosodott
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a hegy lábánál várakozó autónkhoz, és folytattuk utunkat a veracruzi államhatár felé. A
következő megállóra a Santa Ana nevű falucska határában került sor, amely jegyzeteinkben úgy szerepelt, mint a Mammillaria napina,
e törpe termetű, de óriási virágokat nyitó szemölcskaktusz egyik jellegzetes előfordulási
helye. Bár megmásztunk néhány hegyoldalt a
környéken, mégsem sikerült nyomára akadnunk keresett növényünknek, „mindössze”
újabb Mammillaria haaageana és Corypantha
pallida populációkra leltünk a kopár vidéken.
Azumbillai rövid terepszemlénk sem járt különösebb eredménnyel, ezért tovább róttuk a
kilométereket északkeleti irányba az egyre
emelkedő felszínen haladó 150-es főúton. A
tengerszint feletti magasság emelkedésével
együtt a vegetáció jellege is jelentősen megváltozott, egyre zöldebb lett minden, köröskörül tűlevelű erdők uralták a magas hegyoldalakat, kis tisztások dús legelőin szarvas7. kép: Ugyanannak a Ferocactus haematacanthusnak
a virága közelebbről.

6. kép: Idős hordókaktusz: Ferocactus haematacan
thus, Puerto del Airenél, Puebla államban.

hajtáscsúcsú krisztáta sarját. A hegy másik
oldalán leereszkedve végre szemtől-szembe
megismerkedhettünk az útról észrevett többágú oszlopkaktuszokkal. Ilyen közelről azonnal feltűnt az oszlopos hajtások oldalán húzódó helyes „pofaszakáll”, amely eloszlatta
kétségeinket a kaktusz hovatartozását illetően.
Ezek
a
faalkatú
Pilosocereus
chrysacanthusok legalább 4 méteres magasságukkal nagyon impozáns látványt nyújtottak, ahogy elszórtan kiemelkedtek a hegyoldalakat dúsan borító alacsony, fás szárú vegetációból. Sajnos nem virágoztak, de ez mit
sem vont le sajátos esztétikumuk nyújtotta
élményből, méreteik pedig, egyenesen elvarázsoltak bennünket. Ehhez fogható arányokkal csupán spanyolországi kalandozásaim során szembesültem néhány gyűjteményes
kertben. De micsoda különbség! Míg azok a
Trichocereusok szelídített, kultivált példányok
voltak, addig most szemünk előtt öltöttek
testet álmaink vadon nőtt kaktuszóriásai! A
koradélutáni hőségtől kábán ereszkedtünk le
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marha csordák tanyáztak, egészen európai
érzetet keltve az utazóban. Szinte észrevétlenül léptük át a Puebla és Veracruz államot elválasztó határt, erről a tényről egy meglehetősen viharvert, rozsdavirágokkal díszlő tábla tudósított. A következő jó félórában megszámlálhatatlan hajtűkanyarral tarkított
szerpentines útszakaszon óvatoskodtunk lefelé a Rio Blanco völgyébe. Még a tekergőző
útkígyó első szuperkanyarjánál hajmeresztő
dolog történt! Miközben csendes magányunkban békésen, a motorféket kihasználva
a nagykönyvben előírt módon ereszkedtünk
lefelé, egy, a szemközti sáv irányába mutató
felfestett nyílra lettem figyelmes. – „Biztosan
egy közelmúltbeli útjavítás miatt terelték el
sávunkat.” – elmélkedtem hangosan, hogy a
következő pillanatban falfehér arccal rántsam félre a kormányt, a saját sávunkban hirtelen felbukkanó csőrös kamion elől, melynek sofőrje dudálva, fényszórót villogtatva,
hevesen gesztikulálva, gyaníthatóan józan
ítélőképességemet és agykapacitásomat erősen megkérdőjelező célzattal próbálta tudomásunkra hozni, hogy nem éppen a nekünk
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kijelölt zónában haladunk. Ekkora már világossá vált, hogy számomra új közlekedési szabállyal van dolgom, amelyről bizton állíthatom, fogalmam sem volt gépjárművezetői pályafutásom óta. Eme közjáték gondoskodott
arról, hogy fáradtságtól elnehezülő szemhéjaink felpattanjanak és kellő izgalmak közepette vegyük a szédítő kanyarokat, melyeknek pompás háttérül szolgált a csodás hegyvidéki táj. Ahogy csökkent az út lejtése, úgy
egyenesedtek ki az előttünk elnyúló szakaszok, végre leértünk a Rio Blanco termékeny
medencéjébe, melyet minden oldalról két-háromezer méter magas hegyláncok határolnak. Veracruz állam legnyugatabbra fekvő
városa, Acultzingo kaktuszos szemszögből
nevezetes a környékén élő szép Coryphantha
taxonról, a C. elephantidens subsp. green
woodiiról. Sajnos, konkrét adatokkal nem rendelkeztünk az alfaj lelőhelyéről, így aztán
nem is igazán fűztünk vérmes reményeket
megtalálásához. Túlzott bizakodásra az a
tény sem adott okot, hogy amerre a szem ellátott, minden talpalatnyi földet feltörve, művelés alatt tartottak, esetleg gyér füvű legelőként szolgáltak. A frissen szántott és kukoricamagokra áhítozó barázdák között bandukolva, füves szigetek tűntek fel a távolban,
közepükből, mintegy őrszemként, oszlopkaktuszok imádkoztak rég letűnt istenek uralta
égbolt felé nyújtózkodó karjaikkal. Feléledő
bizakodással közelítettük meg az egyik parlagon hagyott szigetecskét, ahol igen szomorú
látvány fogadott bennünket. Túl azon, hogy a
ritkás fűben nyomát sem leltük gömbkaktusznak, az egyedül árválkodó, Tillandsiáknak
otthont adó Stenocereust szörnyű égési-, illetve vágott sebek garmadája csúfította el. Mintha a gyarmati idők inkvizíciós gaztettei elevenedtek volna meg e bennszülött növényen,
mely bár hősiesen kitartott, látszott, hogy
meg vannak számlálva a napjai! A terület
földéhes gazdái szemet vetettek aprócska birodalmára. Még néhány ugyanilyen, pár
négyzetméteres földdarabot átvizsgálva rájöttünk, itt nekünk már semmi keresnivalónk, az ember „áldásos” tevékenysége nyomán a természetes vegetáció végső haláltusáját vívja telhetetlen ellenségével. Némiképp
elszontyolodva fordultunk vissza, hogy ismét
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megmásszuk a Puebla állam határát védő hegyeket, persze az előzőekből okulva most már
jóval figyelmesebben vettük az út szédítő kanyarjait. Késő délután lett, mire Puerto del
Airet elhagyva újra a korábban megismert
kaktuszos környezet fogadott bennünket.
Máté az oldalablakot letekerve vizslatta a
hegyoldalakat, majd egyszer csak felkiáltott:
– „Szerintem az ott egy Ferocactus-hordó!” –
mutatott az országút mentén húzódó hegyoldal irányába. Nagyot dobbant a szívem, ez
nem lehet más, mint a Ferocactus haema
tacanthus! Gyorsan lehúzódtam az útról, és
már kapkodtuk is a lábunkat a hegy aljáig
nyúló, felszántott, keskeny nadrágszíj parcellán keresztül. A lejtő aljánál tisztán kivehetővé váltak a vörös tövisű, vaskos oszlopok, melyek kétség kívül a hőn áhított hordókaktusz
nagyszerű példányai voltak. Hosszú levelű
Agavékba, nagyobb szikladarabokba kapaszkodva hágtunk egyre feljebb a meredeken,
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hogy az első, bokrok sűrűjében megbúvó F.
haematacanthust testközelből láthassuk. Bár
idős egyed lévén magán viselte a környezeti
megpróbáltatások nyomait, számomra mégis
eddigi életem során látott legszebb Fero
cactusok egyikét tisztelhettem e matuzsálemi
korú, 1 méter magas növényben. Erősen
parásodott, égésnyomokkal csúfított oldala
korábbi bozóttüzekről tanúskodott, melyet
hősünk szerencsére nagyobb gond nélkül átvészelt. Megpróbáltatásaikról a meglehetősen ritkásan, egymástól 100-200 méter távolságban növő társai is tudnának mesélni.
Tenyészcsúcsukon legtöbbjük koszorú alakban bimbó-koronát viselt, csupán egyetlen
olyan példányt találtam, amelyen kinyílt, sötétrózsaszínű virágot fotózhattam. Közel egy
órás tanulmányozás során szomorúan konstatáltam, hogy e populáció állapota aggodalomra ad okot, lévén alig lehet apró magoncokat találni. Hosszas keresgélés után mindös�-

9. kép: Virágzó Echinocactus platyacanthus Puerto del Aire közelében.

10. kép: Meghökkentő méretek! Óriás Pachycereus weberi fa San Pedro Tetitlan környékén, Pueblában.
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11. kép: Coryphantha pallida subsp. calipensis, San Pedro Tetitlan, Puebla.

sze két, alig élő fiatal, néhány centis egyedet
sikerült felfedezni a kopasz, lomb nélküli
bokrok alján. Az itt bejárt viszonylag nagy területen rendkívül kevés, 15-20 példányt
számláltam meg és javarészt azok is eléggé
rossz állapotúak voltak. Csak reménykedni
lehet benne, hogy az egyre nagyobb számban
legelő kecskék figyelmét elkerüli néhány szerencsés Ferocactus-gyermek és ezáltal esély
nyílik a kolónia fennmaradására. Érdekes
kontrasztot nyújtanak ezzel szemben az
Echinocactus platyacanthusok, mivel nagy tömegben tenyésznek ugyanezen a hegyoldalon. Térnyerésük egyik oka, – persze nagy
kérdőjellel –, talán abban keresendő, bármilyen furcsa is, de azonos korú apró magoncaik
jóval tövisesebbek a F. haematacanthus apróságoknál. Az itt élő kaktuszpopulációt az
előbb említett két fajon kívül olyan taxonok
teszik változatossá, mint például a
Mammillaria haageana subsp haageana, M.
sphacelata subsp. viperina és a Coryphantha
pallida subsp. pallida ritkaságszámba menő,
aranysárga tövisű formája. Vegyes érzésekkel
hagytuk magunk mögött a hegyoldalt, majd

indultunk tovább Cañada Morelos felé
Mammillaria napina után nyomozva. A település határában kisebb hegyek szegélyezik az
északra hosszan elnyúló síkságot. Az alacsony hegyek között kanyargó út mentén alig
van parkolási lehetőség, nehezen találtunk
olyan helyet, ahová alacsony alvázú gépjárművünkkel biztonságosan félreállhattunk
volna. Végül aztán ránk mosolygott a szerencse, egy hajtűkanyar bejárata előtt kialakított, kőzúzalékkal borított területre húzódtunk félre. Alig tettük ki lábunkat a kocsinkból, mikor hirtelen fékezéssel, zöld színű kis
autó állt meg közvetlenül mellettünk, a belőle
derékig kihajoló nagybajuszú sofőr mosolyogva érdeklődött: – „Minden rendben Amigos?”
A helyzethez illően kézzel-lábbal magyaráztuk, hogy semmi probléma, mire a kíváncsi,
segítőkész caballero teátrális biccentés kíséretében továbbállt. Mátéval testvériesen
megosztoztunk az előttünk magasodó két
hegyoldal átvizsgálásán, máris kapaszkodtunk felfelé az omlékony, meredek kaptatón.
Ezen a helyen kevés a kaktusz, mindössze néhányat sikerült lefotóznom, mikor harsány
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füttyszóra lettem figyelmes az alant kacskaringózó út irányából. Óvatosan kilesve a lábam előtt heverő sziklakiugróról az imént
kérdezősködő emberkét pillantottam meg,
amint hevesen gesztikulálva sokat látott hegyi kecske rutinjával szökell utánam a kön�nyűnek egyáltalán nem nevezhető terepen.
Földbe gyökerezett lábbal vártam be újdonsült ismerősünket igyekezve, hogy talpon
maradjak a rendkívül meredek, erodálódott
felszínen. Hamarosan mellém érve, kapkodta
a levegőt, miközben élénken hadart valamit
spanyolul, nem mérges, inkább ingerült arckifejezéssel. Amint kilihegte magát egyre
több szót véltem felismerni mondanivalójában, és nagy nehezen kihámozhatóvá vált a
lényeg, miszerint ez természetvédelmi terület és mi itt engedély és kísérő nélkül nem
mászkálhatunk le, s fel kedvünkre. Ezután
jött a költői kérdés: voltaképpen
mit is keresünk
valójában? Hallatlanul szerény
hispán nyelvbeli
jártasságom ellenére,
amely
egyezményes jelek sorát felvonultató mutogatással
kiegészülve, néha
mégis oly kiválóan funkcionál, elmagyaráztam,
ter mészetbúvár
turisták lévén, ismerkedünk a helyi növényvilág
csodáival. Fejét
csóválva udvariasan megkért, fáradjak le a hegyről
és kísérjem el a
kocsijáig. Hazudnék, ha azt mondanám, nyugodt
szívvel vettem tudomásul óhaját,
lefelé
haladva
folyvást magam
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előtt láttam bizonyos kellemetlen, mexikói
rendőrségi kihallgató helyiségek, fogdák képeit, amelyben élénk fantáziám és buta képzetektől hemzsegő amerikai filmélmények
egyaránt ludasak voltak. Odaérve a kis
gépjárműhöz, bepillantva ablakán, vigyorgó,
úgy 10 év körüli kislány integetett a hátsó
ülésről, miközben előtte ülő anyukája próbálta csitítani valamelyest gyermekét. Ekkorra
már tűrhetően megnyugodva hívtam le Mátét a hegyről, akit nem nagyon kellett noszogatni, mert ő is látta a nem várt esemény bekövetkeztét. A felnyitott csomagtartóból emberünk előhalászta fényképezőgépét és virágzó kaktuszok fotóival gyönyörködtetett bennünket. Legnagyobb örömünkre az egyik felvételen hatalmas virágokkal pompázó
Mammillaria napina ragyogott az LCD kijelzőn. Ha már élőben nem sikerült nyomára
bukkannunk, hát
legalább ilyen formában találkozhattunk e szépséges kaktusszal.
Miután a helyi
flóra szinte valamennyi látványos
k é p v i s e l ő j é ne k
fotóját megmutatta, beletúrt az
autó hátuljában
felgyülemlett
lomba és kis vártatva
előhalászott két darab az
évi falinaptárt,
melynek oldalait
a tehuacani termé s z e t vé d e l m i
terület élőlényeiről készült felvételek díszítettek.
Őszintén meglepődtünk, amikor
széles mosoly kíséretében
kezünkbe nyomta a
naptárakat!
A
szép
ajándékot
megköszönve,
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kölcsönös „hastaluego” kíséretében bepattant kis családja mellé kocsijába és elporzott
Tehuacan irányába, ahová mi is követtük egy
darabon. A várost ezúttal szerencsésen, a kiépített elkerülő úton gyorsan magunk mögött hagytuk és felhajtottunk az Oaxaca irányába tartó fizetős sztrádára. Csaknem egész
délután felhőpaplanja mögé rejtőző nap a
Tehuacan-völgyet nyugatról határoló hatalmas hegyek csúcsain táncolva mosolygott le
ránk, mi pedig rövid eszmecserét követően
úgy határoztunk, hogy amíg világos van, ejtsünk meg egy utolsó megállót. Körülbelül 30
kilométer múlva a második autópálya kijáratnál, San Pedro Tetitlan településnél kanyarodtunk le a sztrádáról. A kis településre abszolút igaz a jól ismert, s ezúttal nem lekicsinylő jelzőként használt „porfészek” elnevezés. Betontéglából, deszkából épített házak
köszöntöttek a vakolatlan, apró ablakokkal
szabdalt oldalaik látványával. Nem tartott
sokáig végighajtani a gidres-gödrös, de még

51
itt is fekvőrendőrök garmadájával „védett”
főutcán. A falu utolsó házainál húzódtunk
félre stílusosan egy hatalmas, legalább 6 méter magas Pachycereus weberi szomszédságában, melynek bordaélei fehérlettek az ezerszám nyíló virágoktól. A teljesen sík, kopár,
homokos felszínen fűszálnak, gaznak alig láttuk nyomát. Amerre a szem ellátott, mindenhol kisebb-nagyobb, halottnak tűnő bokrok,
magas oszlopkaktuszok uralták a tájat. A porban elszórtan kerekded kövek hevertek szanaszét. Közelebb érve derült csak ki, amiket
távolról kavicsoknak néztünk, azok valójában Coryphantha pallida subsp. calipensisek!
De, hogy ne szomorkodjanak magányukban,
fél méteres Ferocactus recurvus subsp.
recurvusok dülöngéltek a laza talajban, ahol a
bokrok alján számos magoncot leltünk mindkét faj képviselőiből, változatos méretben.
Néhány helyen elképesztő sűrűségű, vékony
hajtású Cylindropountiák alkottak áthatolhatatlan falat, ezt – a kerítéseknél elsőrangú, el-

13. kép: Alkonyi fények a Cephalocereus columna-trajani „erdőben” Zapotitlan térségében, Pueblában.
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engedhetetlenül hasznos tulajdonságot – saját bőrünkön is több ízben megtapasztaltuk.
Mivel egyre sötétedett a hegyek árnyékában nyugvó síkságon, jobbnak láttuk folytatni utunkat. Már az autópályán robogtunk délnyugati irányba, amikor a nap utolsó sugarai bearanyozták az út mindkét oldalán magasodó gigászi hegyek oldalait borító
Cephalocereus columna-trajani, Pachycereus
weberi és Neobuxbaumia tetetzo alkotta sűrű
kaktuszerdőket. Hihetetlen látvánnyal és
életre szóló csodás élménnyel ajándékozott
meg bennünket Természetanyánk! Az éj viharos gyorsasággal ereszkedett alá, de nem bántuk volna, ha most az egyszer késik néhány
órácskát, és tovább gyönyörködhetünk a szédítő mélységeken átívelő viaduktok szabdalta
csodálatos hegyvidéki táj panorámájában.
Úgy terveztük, autónkban töltjük az előttünk álló éjszakát és megpróbálunk következő célállomásunkhoz, Oaxaca városhoz
közel tábort verni. A sötét országút monotóniájában róttuk a kilométereket, amikor elemi erővel ránk törő fáradtság arra ösztökélt,
mihamarabb álomra hajtsuk fejünket. Ennek
érdekében letértünk az „autopistáról”, hátha
egy mellékút közelében nagyobb eséllyel találunk megfelelő táborhelyet. Nem is kellett
sokáig keresgélnünk, a dombossá szelídült
vidéken hamar felfedeztünk egy fákkal ritkásan benőtt területet, melyet megfelelőnek
ítéltünk éji szállásunk helyéül.
Ritka szép, csillagfényes, enyhe nyáréjszakában költöttük el szerény vacsoránkat
és éppen nyugovóra készültünk, amikor nem
várt izgalmak űzték el szemünkből az álmot.
A dombtető esti, idilli nyugalmát az úttestről
leforduló autó fényszórói törték meg. Elnehezülő szempilláink mögül figyeltük váratlan
vendégünk ténykedését. A terepjáró úgy 30
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méterre elhaladt mellettünk, majd nemsokára izzó féklámpái jelezték, hogy megállt. A
rémálomba illő cselekménysorozat kezdeteként az autójából kipattanó úriember hatalmas fényű keresőlámpájával pásztázni kezdte
a környéket, melynek csóvája hamarosan rajtunk állapodott meg. Ezt még viszonylag rezignáltan vettük tudomásul, azonban alaposan megugrott a vérnyomásunk, amikor az ismeretlen kocsija belsejéből jókora puskát előhalászva felénk indult. A „szégyen a futás, de
hasznos” örökérvényű igazságára gondolva,
azonnal elfordítottam az indítókulcsot, hátra
sem nézve vágtattunk ki a műútra, miközben
torkunkban dobogó szívvel lestük a visszapillantó tükröt, jön-e utánunk a barátságtalan
idegen. Így néhány év távlatából visszagondolva, valószinüleg kissé gyerekesen túlreagáltuk a dolgot, bizonyára nem akart rosszat
emberünk, csak a szokásos elővigyázatosság
okán ragadott fegyvert, de akkor ott, abban a
helyzetben a választott megoldás kézenfekvőnek tűnt. Szóval gyakran a tükörbe pillantva
lassacskán megnyugodva haladtunk az éjszakában a hegyek között kanyargó sötét, kihalt
országúton. Őszintén megvallva fogalmam
sincs, merre tekeregtünk valójában, de eldöntöttük, hogy Oaxacaban keresünk szállást.
Jócskán elmúlt éjfél, mire a nagyváros fényei
feltűntek a láthatáron. A bevezető út mentén
meghúzódó, diszkrét autóhotel hívogatón fogadott bennünket. Őszintén megvallva, nem
kevés örömmel töltött el „ízléses”, sötétrózsaszínre festett, tiszta szobánk látványa. Az átélt izgalmak ellenére és persze a fáradságtól
leverten hamar álomba zuhantunk.
Tóth Norbert, Debrecen
Képek a szerző felvételei.
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Havas László

Kaktusz- és pozsgásgyûjtôk: Kajdacsi János
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.

Most egy olyan gyűjtőt szeretnék kicsit beszélgettek és a beszélgetések vége mindig
közelebbről megismertetni, akit azt hiszem, az lett, hogy egy-két Gymnocalyciummal vagy
senkinek nem kell bemutatni. Hazánk szinte Mammillariával tért haza. Abban az időben
összes kaktuszgyűjtője személyesen ismeri, gyakran látogatta meg Szutorisz Gyula, Bahiszen szorgalmasan járja az országot, hét- logh László és Dósa Béla üvegházát, ahonnan
ről hétre gyűjteményeket látogat, felsorolni szintén kapott és vásárolt is növényeket. Kedis hosszadalmas lenne azokat a gyűjtőket, vencei az utóbbi években az Astrophytumok
akiknél már járt és találkozhatunk vele a ki- lettek, bár néhány faj más nemzetségekállításokon is, legyenek azok bárhol az or- ből is megtalálható a gyűjteményében. Kedveli még a Mammilláriákat,
szágban. Képes beszámolóit látEchinofossulocactusokat, Echino
hatjuk és olvashatjuk az MKOE
cereusokat. Helyszűke miatt
honlapján, így mindannyian
azonban nagyon nagyra növő
legalább egy kicsit részesei lehefajokat a legnagyobb sajnálatátünk azoknak az eseményeknek
ra, de nem tud gyűjteni.
is, amelyeken személyesen nem
A kaktuszok mellett Orchidetudtunk részt venni, és megismerhetünk olyan gyűjteményeákat, Tillandsiákat, Euphorbiákat,
ket, amelyeket egyébként csak
kövirózsákat is gyűjt, ami azért
nagyon kevesen láthatnánk.
is hihetetlenül nagy teljesítHozzászólásaival, humorával,
mény, mert már évek óta mindremek fotóival nagyban hozzáezt a békásmegyeri lakótelep egy
járul, hogy élvezetes a fórum
9. emeleti lakásában és annak 8
böngészése.
nm-es erkélyén teszi. Nyáron ez
Kezdjük azonban az elején.
az erkély maga a paradicsom! El
Budafoki kertes családi hásem hinné az ember, hogy egy
zuk teraszán és az ablakokban
ekkora területen a növények
már gyerek korában is tartott
ilyen számban és változatosságkaktuszokat és pozsgás növéban ilyen gazdagon virítanak,
nyeket, de gyűjtésüket igazából
gazdájuk és látogatói nagy örökb. 20 éve kezdte el. Korábban
mére. A lakótelepen a parkolók
díszhalakat tenyésztett. Kérdémellett János óriási munkával
semre, hogy miért is kezdett el
és lelkesedéssel kialakított egy
kaktuszokat gyűjteni, ezt vála- 1. kép: Valahol a nagyvilág- területet, ahol sziklakerti növészolta: – Szinte megigéztek a pa- ban: Kajdacsi János.
nyekből, Yuccákból, télálló kakrasztházak előterében elhelyezett levélkak- tuszokból, íriszekből gyönyörű kertet hozott
tuszok, hatalmas, vörös virágaikkal.
létre a környékbeliek őszinte csodálatára.
Első kaktuszait, ahogy szinte mindannyi- Még a kerületi újságban is megjelent egy cikk
an, ismerősöktől, rokonoktól kapta, később fotókkal, ahol mint példamutató különlegesmegismerkedett Mánfai Gyulával, aki akko- séget mutatták be. Kevés szabadidejében szíriban a Lehel piacon kaktuszokat árult. Sokat vesen gondozza ezt a kertet. Egy alkalommal
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a budapesti csoport itt tartotta összejövetelét,
mindenki elismeréssel szólt a látottakról.
János a Magyar Orchidea Társaságnak is
aktív tagja, számtalan kiállításon vett részt
a városligeti Vajdahunyad várban, ahol szinte mindig kapott díjakat gyönyörű növényeiért és azok ízléses kompozícióba rendezéséért. A kompozíciókba az Orchideákon és
Tillandsiákon kívül mindig sikerült belecsempésznie néhány kaktuszt is, elsősorban fán lakókat, ezzel is népszerűsítve kedvenceinket a
látogatók körében. A külföldi Orchidea kiállításokat szintén rendszeresen látogatja, ahonnan soha nem tér haza üres kézzel, néhány
ritkasággal mindig gyarapítja gyűjteményét.
Mint említettem már, János egyik kedvenc időtöltése, hogy gyűjtőket, gyűjteményeket látogat, barátságokat köt, kapcsolatokat épít. Azonban nem csak határainkon
belül látogatja a gyűjteményeket és a kertészeteket, hanem szerte a nagyvilágban.
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Megszámlálhatatlan külföldi útjain mintha
a „Magyar kaktuszgyűjtők utazó nagykövete” lenne, mindig nagy hozzáértéssel és óriási érdeklődéssel képviselte a hazai növénykedvelőket. Útjai során a környező országok,
így Románia, Szlovákia, Ausztria gyűjtőin
kívül Csehország, Németország, Olaszország, Spanyolország és főként a Kanári szigetek kertészeteit látogatta meg többször is.
Ez utóbbi helyen Beisel úr kertészete nagy
hatással volt rá, tőle vásárolta gyűjteménye
néhány értékes darabját. Legutóbb Tenerifén
Norbert Kropf növényeit csodálhatta meg.
Legnagyobb élményei közt említi a 2008-as
mexikói túrát, ahol az ott töltött 3 hét alatt
hatalmas területet jártak be társaival, közel
10 000 km-t tettek meg és több mint 100 élőhelyet kerestek fel. Útján fotók ezreit készítette a természetben megtalált növényekről
és más érdekességekről. Életre szóló élményekkel és barátokkal gazdagodott. Az ott

2. kép: Édenkert az erkélyen először: Tillandsiák, Orchideák és kövirózsák. A pirosas színű virágzáshoz
készülődő Tillandsia ionantha.
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3. kép: Édenkert az erkélyen másodszor: pozsgák, 5. kép: Tillandsia fasciculata élőhelyén, Kubában.
kaktuszok, kutyatejek, stb.
4. kép: Egy kedvenc: Mammillaria dioica.
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6. kép: Melocactus curvispinus, Isla Margarita szigetén.

készült fotókból néhány bekerült Tóth Norbert és Libnár Antal nemrégiben megjelent
rendkívül színvonalas Ferocactusos könyvébe. Reméljük, hogy erről az útról is hamarosan hallhatunk beszámolót az egyesületi
összejöveteleken. Tengeren túli útjai során,
Mexikón kívül járt még a Dominikai Köztársaságban és Venezuelában, Isla Margarita szigetén is. Láthatott ott vadon tenyésző
Orchideákat, Tillandsiákat és kaktuszokat is.
Ahol csak tehette, a tengerben búvárkodott
is, ez szintén kedvenc elfoglaltsága. Búvár
történetei, kalandjai, élményei egy külön
fejezetet érdemelnének. Sorolhatnánk még
érdekesnél érdekesebb kirándulásait, túráit, például, hogy egy alkalommal, barátaival
1800 km-t evezett a Dunán, máskor hegyeket mászott, de ezeket az élményeket az Ő
előadásában élvezetes igazán meghallgatni.
Rendszeresen látogatja a budapesti csoport
előadásait, évekig volt az egyesület könyvtárosa, amikor még a kertészeti egyetemen voltak az összejövetelek.

7. kép: A ház előtti parkban megépített sziklakert részlete.
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8. kép: Mexikói útján meglátogatta nagyra nőtt barátait is: Pachicereus pringlei „erdő”.
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Saját szakmai könyvtárában a kaktuszokkal és Orchideákkal foglalkozó könyvek száma kb. 25 db. Többször tartott már érdekes
és látványos előadásokat külföldi útjairól.
János annyi élményt élt át, érdekességet látott és tapasztalt már az élete során,
hogy egy regényt írhatna ezekből. Kalandvágya azonban semmit nem csökkent kora
előrehaladtával. Kaktuszgyűjtő barátaival
kubai tereplátogatáson vett részt 2010 tavaszán, és nem mondott le arról sem, hogy egy
Dél-Amerikai túra alkalmával Perut és Chilét
is bejárják kaktuszok után kutatva és természetesen mindent, mindent lefotózva.
Ezekből és egyéb képeiből remélhetőleg
még sokat láthatunk majd a fórumon és az
egyesületi előadásokon.
Mindannyiunk nevében kívánok jó egészséget és erőt tervei megvalósításához!
Havas László,
Budapest

9. kép: Májusi virágzás a sziklakertben. A kék viráKépek: Róka Dalma: 1., a többi Kajdacsi János.
gú egy évelő len: Linum narbonense.

10. kép: A jövő reménységei: unokáival a növényházban.

ETIMOLÓGIA SZÓTÁR
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

B, b
borsigianus

Eigenname

Borsig-féle

borthii

benannt nach: Borth

Borth-féle

borwigii

Eigenname: Borwig, Walter

Borwig-féle

borzicactus

Borzi, Prof. Antonio

borzi kaktusza

botrys

die Traube

fürt

bozsingianum

Eigenname

Bozsing-féle

brachy

kürz

rövid, kurta

brachyacantha

kurzdorniger

rövidtövisű

brachyanthum

kurzblüten

rövid virágú

brachyarthus

kurzgliederig

rövid tagos

brachycalycium

kurzkelehen

rövid kelyhű, rövid
csészés

brachycarpus

kurzfrüchtig

rövid termésű

brachycaulis

kurzstielig

rövid szárú

brachychaetus

kurzhaaarig

rövid szőrű

brachycephalum

kurzkörbchen

rövidfejű, kis fészkű

brachygraphisa

kurzgrifflige

rövid nyelű

brachypetalus

kurzkrenblättrig

rövidszárú

brachytrichus,
brachytrichion

kurzhaarig

rövid szőrű, hajú

bractea

deckblättrig

fedőlevél, murvalevél

bracteola

das Vorblatt

előlevél

bradei

benannt nach: Brade

Brade-féle

bradtiana

Eigenname: Mr. G. M. Bradt

Bradt-féle

bradyi

Eigenname: Brady, Art. L. F.

Brady-féle

brandegei

Eigenname: Brandegee, T. S.

Brandegee-féle

brasilicactus

benannt nach Herkunft

braziliai cactus

brasiliensis

aus brasilien stammend

Braziliából való

Brasiliopuntia

Opuntia aus Brasilia

Braziliából való Opuntia

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

