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Mánfai Gyula

Gyûjtõszámok a gyûjtemények botanikai értékük tükrében
Divatok jönnek és mennek. Divat a kak-

tuszgyűjtésben is fellelhető. Vajon a gyűjtő-
számos növények gyűjtése divatnak tekinthe-
tő-e? Mint minden kaktuszos kérdésre, erre is 
legalább két válasz adható. Az egyik „hobbi-
ból”, a másik határozott céllal. Az első lehető-
séggel nem kívánok foglalkozni, mivel az nem 
illik bele e gondolatsor témájába.

A gyűjtőszámos növények gyűjtése is állan-
dó fejlődés alatt áll. Köszönhető ez annak, hogy 
a gyűjtőszámos növények száma és hozzáférhe-
tősége egyre jobban gyarapszik, és annak, hogy 
ismereteink is gyarapodnak a kaktuszokról. 
Talán minden tévedés nélkül leírhatom, gyűj-
teményeinket ma már nemcsak mennyiségileg, 
hanem minőségileg is gyarapítani szeretnénk. 
Legalábbis remélem, hogy idővel ez a cél is le-
beg a gyűjtőtársak szeme előtt. Mindebből 
az következik, hogy gyűjteményeink egy idő 
után, a botanikai érték szempontjából is két 
részre szakad. Jó ez? A válasz itt is kettős. Az 
alapkérdés: érdekel-e bennünket, hogy milyen 
botanikai értéket képviselnek számunkra és az 
eljövendő nemzedékek számára a gyűjtemé-
nyeinkben fellelhető fajok egyedei?

Nemleges válasz esetén mindenféle nö-
vény egy csoportba kerülhet gyűjteménye-
inkbe. Gyűjtőszámos, több nemzedéken át 
kultúrában szaporított, hibridek és a kultú-
rában felbukkanó – esetleg japán mintára 
szándékosan kitenyésztett – „génmanipulált” 
növények. Egy ilyen gyűjteménynek finan-
ciális értéke nagy lehet, de vajon a botanikai 
értéke mennyi? Elhanyagolható ez a szem-
pont? Meggyőződésem, hogy nem. Az a véle-
ményem, hogy gyűjtői tevékenységünk során 
törekednünk kell a kaktuszok botanikai, és 
nem kertészeti értékének megőrzésére. Saj-
nos, éppen az utóbbi időben nincs alkalmam 
sok gyűjteménylátogatásra. Így csak régebbi 
tapasztalataimat írhatom le, amely egy-két 
kivételtől eltekintve vélhetőleg ma is ugyan-
az. Nevezetesen a gyűjtemények többségében 
a növények nincsenek szétválasztva botanikai 
értékük alapján. Ezzel nem azt akarom mon-

dani, hogy ezek a gyűjtemények bizonyos 
mértékben csökkent értékűek lennének.

Egyre több írás jelenik meg a kaktuszfé-
lék fajainak élőhelyükön való pusztításáról, 
pusztulásáról, és emiatt az adott fajt nem 
egy esetben a kipusztulás fenyegeti. Jelen 
gondolatsorom nem arról szól, hogy az euró-
pai gyűjteményekben szaporított egyedekkel 
megmenthetjük-e a kipusztulás szélére so-
dort fajokat. Továbbra is az a véleményem, 
hogy a fajokat csak az élőhelyükön lehet 
megmenteni és megtartani! Az európai 
gyűjtemények kizárólag bemutatásra 
alkalmasak! Történtek kísérletek Európá-
ban termesztett kaktuszfajok eredeti élőhe-
lyükre történő visszatelepítésére, de ez már 
a kezdeti stádiumban elakadt. Vajon miért? 
Csupán azért, mert egy rugalmatlan szerve-
zet ezt így látta jónak? Nem egészen. Talán 
senki sem gondolta át, hogy egy idegen föld-
részről betelepített növény, még ha az eredeti 
élőhelyére történik is, számos bonyodalmat 
okozhat, még az őshonos növényzet kisebb-
nagyobb kipusztulását is. Behurcolt betegsé-
gek stb. miatt. Amennyiben a visszatelepítés 
eredményes módszer lenne, ezt már a dél- és 
az észak-amerikaiak már megtették volna. Ez 
azonban a kaktuszok törzsfejlődéséből adó-
dóan nehezebb feladat, mint más növények 
esetében. Egyébként még az európai növé-
nyek visszatelepítése az európai élőhelyekre 
is összességében kudarcot vallott. De erről 
is egy külön könyvet lehetne írni. Maga az 
1993-ban megjelent Nemzeti biodiverzitás-
megőrzési stratégia is nagy terjedelemben je-
lent meg, 17 közreműködő jóvoltából, köztük 
szerepel Papp László is, Egyesületünk tiszte-
letbeli elnöke. Mindenáron mi akarjuk meg-
menteni visszatelepítéssel a kipusztuló félben 
levő kaktuszfajokat? Nosza, pakoljunk fel 
több kiló veszélyeztetett faj magját és szórjuk 
szét az eredeti élőhelyen! Tudja valaki, hogy 
melyik amerikai államban van halálbüntetés? 
Márpedig az élő növények visszatelepítése is 
ezzel járhat. És akkor még nem beszéltem ez-
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Escobaria vivipara v. arizonica, Kingston, New Mexico, USA. Mind a három növény egy gyűjtőszámmal 
megjelölt egy adag mag elvetéséből származik és került sziklakerti kiültetésbe szándékosan egymás mel-
lé. Három eltérő küllemű növény, ugyanazon a gyűjtőszámon! Mit is jelen hát a gyűjtőszám? 
Kép és képaláírás: Ficzere Miklós

zel a visszatelepítési ötlettel előidézhető bio-
lógiai pokolgépről.

Visszatérve a vastag betűs gondolatra, ezt 
a bemutató funkciót kellene elsődlegesnek te-
kinteni. És itt jönnek a képbe a gyűjtőszámos 
növények. Méghozzá olyan szinten, hogy a 
gyűjteményekben is kiemelt szerepet kellene 
kapniuk. Ez nemcsak a beszerzésre, de az elhe-
lyezésre is vonatkozik. Legideálisabb megoldás 
az lenne, ha külön növényházba tudnánk ne-
velni a gyűjtőszámos növényeket. De ez még 
sokáig csak álom marad. Örül a gyűjtő, ha egy 
növényházat – rövidebb-hosszabb idő után – 
fel tud építeni. De ebben a növényházban is el 
lehet különíteni a különböző származású nö-
vényeket. Visszatérő megjegyzésem „gyűjte-
ményünket vagy annak egyes részeit nemzeti 
kincsként kellene kezelnünk”. Ez a rész viszont 
csak gyűjtőszámos növényekből állhatna.

Ficzere Miklós (2009) vitaindító cikkében 
felteszi a kérdést, meddig tekinthetünk egy 
gyűjtőszámmal ellátott növényt gyűjtőszá-
mosnak? A kérdés a fentiek vonatkozásban 

még nagyobb súllyal tevődik fel. Az élőhelyen 
egyre fogyatkozó kaktuszfajok – hosszú távú – 
hiteles bemutatására csak az első nemzedékes 
gyűjtőszámos növények látszanak alkalmas-
nak. Ez azonban csak úgy oldható meg, ha az 
élőhelyről gyűjtött magról nevelt növények-
ből állítjuk össze a bemutató gyűjteményt. Ez 
azonban igen keveseknek adatott és adatik 
meg. Egy fokkal alacsonyabb szintű, talán nem 
írok nagy butaságot, botanikai értéket tekintve 
ezzel még egyenértékű az élőhelyről gyűjtött 
magról nevelt növények első nemzedéke. Bota-
nikai értéket tekintve azonban ezek utódnem-
zedéke már bizonyos mértékű csorbát szenved, 
a különböző mértékű génerózió miatt. Így ezek 
utódnemzedéke a másodiktól, már nem biztos, 
hogy alkalmas a család bemutatására. Ezek 
csak hobbi tartás példányai lehetnek.

Egyelőre marad a megbízható helyről való 
mag- esetleg növénybeszerzés. De melyek 
ezek? Leszámítva azt az elenyésző mennyi-
ségű és ehhez még nehezebben hozzáférhető 
hazai lehetőségeket, marad a viszonylag drá-



Debreceni Pozsgástár 2011/1.6

gának minősülő külföldi beszerzés. A kínálat 
itt is nagy és ez magával vonja a megbízhatat-
lanságot. A sok kínálat között kevés az olyan, 
amely a megbízható kategóriába tartozik. És 
most nem arra gondolok, hogy akarva-aka-
ratlanul a nagyobb haszon érdekében elad-
nak mindent, hanem az előbb már említett 
generációs sorrendről. Azt kideríteni, hogy 
melyik vásárlási lehetőségnél lehet első vagy 
második stb. generációs növényeket vagy 
magvakat kapni, szinte lehetetlen. Ehhez saj-
nos, részletesen ismerni kell a kínáló terep-
munkáját. Ez bizony megint nehéz feladat. 
Amennyiben érdeklik a kedves gyűjtőtársakat 
az eddig leírtak, akkor bizony össze kellene 
állítani egy listát, melyik kínálat felel meg a 
különböző botanikai értékeknek. Sajnos a ta-
nulópénz nagyon drága, de lehetőségünk van 
ezen könnyíteni. Van két országosan is elér-
hető szaklapunk és számtalan Internet elér-
hetőségünk.

Látszólag értelmetlen ez az okfejtés. És 
valóban az is, amennyiben csak a magunk ge-
nerációjára gondolunk. De megtehetjük-e ezt 
akkor, amikor egy veszélyeztetett növénycsa-
lád fajait gyűjtjük?

Egy másik kérdés? A botanikai értéket is 
figyelembe véve minden növényünk egy kate-
góriába tartozik? Nem! Fentebb már említet-
tem a gyűjteményeinkben fellelhető növények 
„minőségét illetően”. Így a gyűjteményekben 
fellelhető növényeket négy kategóriába so-
rolom. Sorolom, mert senkit sem kényszerít-
hetek arra, hogy ezt kövesse, legfeljebb csak 
gondolkozzon el felette. Nos, nálam az első 
kategória az élőhelyről származó növények, 
melyek jelenleg elérhetetlenek a CITES jóvoltá-
ból. A második kategória az élőhelyen gyűjtött 
magokból nevelt növények. A harmadik kate-
gória a második kategória növényeinek máso-
dik-negyedik utódnemzedéke. A negyedik ka-
tegória minden egyéb más. Az első kategóriába 
tartozó növények beszerzési lehetőségéről már 
fentebb írtam. A második kategóriába szereplő 
növények beszerzése viszont már nem is any-
nyira bonyolult. Egy kis utánjárással ki lehet 
deríteni, hogy hol lehet kapni ezek magvait és 
szaporulatait. Mivel nem magunk végezzük az 
alapanyag beszerzését természetesen fenn áll 
annak a veszélye, hogy tévedünk, vagy téve-

désben hagynak minket. Ezek szinte kizárólag 
külföldön szerezhetők be egy átlagos kaktusz-
gyűjtő számára. A harmadik kategóriába tar-
tozó növényeket már Magyarországon is be 
lehet szerezni, ugyanazzal a veszéllyel, amint a 
második kategóriánál azt említettem. A negye-
dik kategóriás növényeket bárhol megtaláljuk. 
Bemutatkozó írásomban említettem a gyűjte-
mények sorsával kapcsolatos aggodalmaimat. 
Mennyivel könnyebb dolga van az örökösnek, 
ha ismeri a gyűjtemény növényeinek botanikai 
értékeit. Egyrészt nem kényszerül potom áron 
eladni az egészet, másrészt az egyes kategóri-
ák megfelelőbb helyre kerülhetnek. Lássuk be, 
a mai elhelyezés magával vonhatja azt, hogy 
az egyben eladott hagyaték növényei közül a 
második és harmadik kategóriába tartozók is 
a negyedik kategóriába tartozók sorsára jut. 
Ezzel a botanikai érték szerinti csoportosítás-
sal nemcsak azt akadályozhatjuk meg, hogy 
értéken alul kerül máshoz a gyűjtemény, de az 
egyes gyűjteményrészek továbbra is be tudják 
tölteni eredeti szerepüket.

Néhány gondolat a hibridizációról

Felvetődhet a kérdés, hogyan kerül a hib-
ridizáció egy, a gyűjtőszámokkal foglalkozó 
összeállításba. Nos, a hibridizáció a botanikai 
értéket erősen befolyásoló tényező. A kak-
tuszfélék fajainak kialakulásában fontos sze-
repet játszott és játszik a hibridizáció, mind 
a természetben, de különösen a kultúrában 
tartott növényeknél. Mi sem igazolja ezt job-
ban, mint Mohay Jolán: Az evolúció genetikai 
alapjai (1981) című könyvének Hibridizáció és 
poliploidia fejezete.

„A hibridizáció és a poliploidia alapvető 
fontosságú, gyakran egymást követő evolúci-
ós lépések az adaptáció és a speciáció hosszú 
folyamatában. A fajok különböző populációi 
egymástól eltérő génkomplexekkel alkalmaz-
kodhatnak élőhelyükön, hiszen egy faj elterje-
dési területén belül sem lehet mindenütt min-
den környezeti tényező azonos. A környezet 
változásai különösen akkor szembetűnőek, 
ha figyelembe vesszük a nagy időintervallu-
mok során bekövetkezett földtörténeti, kli-
matikus, és a velük együtt járó egyéb változá-
sokat is.



Debreceni Pozsgástár 2011/1. 7

A különböző populációk egyedei között lét-
rejövő kereszteződéseknek evolúciós hatásuk 
van, a hibridizáció fogalmát ebben az értel-
mezésben használjuk (Stebbins, 1971). A hib-
ridben a génformák száma, s ezzel az átlagos 
heterozigócia mértéke is nő, és a hibrid változa-
tos allélkombinációjú utódnemzedékre hasad.”

Jelenleg a fajok alfajokra való felosztása a 
bevett gyakorlat. Ez magával hozta a már leírt 
fajok „revízióját” és újradefiniálásukat. Ez a 
természetben nem lenne probléma, hiszen az 
alfaj egyik kritériuma az, hogy más fajoktól és 
alfajoktól izoláltak legyenek. A legtöbb eset-
ben azonban nem reproduktíve, így kultúrá-
ban, és ki tudja, a természetben hogyan, az al-
fajok minden gond nélkül kereszteződhetnek 
és kereszteződnek is. Ugyanez a helyzet egy 
faj több populációjával is. És itt jönnek kép-
be megint a gyűjtőszámok. Egy faj különböző 
gyűjtőszámai (általában) nem mások, mint 
a faj különböző populációi. Nos, ezen popu-
lációk egyedeit tartjuk mi egymás mellett a 
gyűjteményeinkben, megadva annak a lehe-
tőségét, hogy egymással géneket cseréljenek 
ki, hibridizálódjanak. Vajon, eme utódnem-
zedékekre milyen gyűjtőszámokat írhatunk? 
Véleményem szerint semmilyet. De még to-
vább megyek, eme utódnemzedék növényei 
az általam felállított és önkényesnek is mond-
ható kategóriák közül melyikbe tartoznak? 
Szerintem a negyedikbe. És itt egy különös és 
sokak szerint megdöbbentő vagy netalántán 
ostoba gondolat jutott az eszembe. A kaktusz-
félék élőhelyi helyzetének tükrében, milyen 
értéket képvisel a jövő számára a kultúrában 
nevelt növények utódnemzedékei?! A válasz 
eléggé bonyolult. Bonyolult, mert igen kevés 
az információnk arról, milyen mértékű a kul-
túrában szaporított különböző kaktuszfajok 
géneróziója. Lehet, hogy évezredes távlatokat 
is figyelembe véve semmi. De lehet, hogy már 
egy-két generációnál is jelentős. Ez sokszor 
meg sem mutatkozik a külső megjelenésben. 
Olvassuk csak el figyelmesen és többször is 
a Mohay Jolántól vett idézetet! Lehet, hogy 
csínján kellene bánnunk a kultúrában ter-
mesztett magvakkal történő szaporítással? 
Abban az esetben igen, ha érdekel bennünket 
gyűjteményünk egyedeinek botanikai értéke. 
Márpedig egy egyesületi tagot érdekelnie kell, 

mivel ez szerepel, ha nem is ezekkel a szavak-
kal, az MKOE és az MPKE alapszabályának 4. 
pontjában: „A magyarországi gyűjtemények 
minőségi és mennyiségi gyarapítása, a gyűj-
tők szervezett formában való összefogása és 
ismereteinek bővítése”, amit belépésünkkor 
elfogadtunk és ezt kaktuszgyűjtői tevékeny-
ségünk végzésekor figyelembe kellene ven-
nünk. Félreértés ne essék, nem akarom a ked-
ves gyűjtőtársakat a hazai termesztésű magok 
általi gyűjteményszaporításról lebeszélni. 
Inkább arról van szó, hogy minőségi különb-
ségek vannak a fent vázolt négy kategória 
között, és ezen el kellene gondolkodni, illet-
ve azon, hogy minden növényt összekeverve 
tartunk, legalábbis azoknak, akik látogatókat 
is fogadnak.

Végül van még egy hírem a kedves gyűj-
tőtársak felé. Ez a gondolatsor ugyan most 
befejeződött, de más szemszögből nézve még 
találkozni fognak vele, más címmel és zömé-
ben más tartalommal.

Mánfai Gyula
Budapest
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A szukkulens 
vagy pozsgás élet-
forma kialakulása, 
a kaktuszok evolú-
ciója és flóratörté-
nete még nagyon 
sok tisztázandó 

kérdést tartogat a tudósok számára. Annak el-
lenére, hogy a modern geológiai és botanikai 
tudományok együttesen nagyon logikusan, 
könnyen beláthatóan azt mutatják, hogy a 
kaktuszok ősei jó néhány tízmillió évvel ez-
előtt a hatalmas Gondwana kontinensen ala-
kultak ki, még a kettéválásuk és az egymástól 
való lassú sodródásuk előtt. Valószínűleg a mai 
Afrika és Dél-Amerika területén keletkeztek, 
majd lassan kialakultak változatos formái. 
Egy másik ősi kaktusznemzetség, a Rhipsalis 
hasonló elterjedése is a korai kialakulás mel-
lett szól. E nemzetség tagjai Indiától Afrikán 
át egészen Amerikáig megtalálhatók, de kak-
tuszvegetáció csak az amerikai kontinensen 
ismeretes. Azt látjuk, tudjuk, hogy Észak- és 
Dél-Amerikában jól megkülönböztethető 
nemzetségek élnek. Nézzünk néhányat csak 
az ismertebbekből! A mai amerikai kontinens 
északi részén Escobaria, Opuntia, Mammillaria, 
Echinocereus, Ferocactus és Astrophytum, a déli 
részen Cereus, Echinopsis, Lobivia, Rebutia, 
Copiapoa és Gymnocalycium. Az elsők között 
jelenhetett meg a Gymnocalycium nemzetség 
a déli hatalmas területen, ezen belül is Córdo-
ba tartományban, valamint az Atlanti-óceán 
partján, Uruguayban. Alkalmazkodott az élet-
bennmaradása ellen ható valamennyi tényező-
höz, elterjedt észak, kelet, illetve dél és nyugat 
felé egyaránt. Terjeszkedésében csak az Andok 

és a déli hideg tudta megállítani. Életterük a 
„Bevezető” térképen is jól láthatóan pirossal 
jelölt Dél-Amerika, ezen belül az Andoktól 
keletre eső terület. Egy hatalmas térség te-
hát, amelyen összesen öt dél-amerikai ország 
található: Argentína, Bolívia, Brazília, Para-
guay és Uruguay. A Gymnocalycium nemzetség 
legtöbb faja Argentínában található, különö-
sen annak középső és északnyugati részein, a 
tengerszinttől körülbelül 4000 m magasságig 
terjedve. Megtalálható, illetve nyomon követ-
hető még Paraguayban és Dél-Bolíviában. Ki-
sebb előfordulási terület a keleti Argentína és 
a szomszédos területek Uruguayban és Brazília 
déli részén. Az adott területen a növénytaka-
ró összetételében, a csapadék, a hőmérséklet, 
valamint a földfelszín-geológiai tényezőiben 
nagy eltérések tapasztalhatók. A természe-
tes élőhelyek igen változatosak. Egyes fajok 
megtalálhatók alacsony füvek és bokrok alatt, 
mások előfordulnak a hegyoldalak sziklás he-
lyein. Bizonyos fajok (G. griseo-pallidum és G. 
pseudomalacocarpus) a rendkívül ellenséges 
környezetben is életképesek. Az Andok keleti 
lankás, 2000 m körüli erdős hegyvidékét szá-
raz völgyek tagolják. Az éghajlat száraz, mert 
a csapadékot hozó légáramlatok elakadnak. A 
forró nyarat mindig enyhe tél követi. A Pampák 
síksága egyenletes felület, fátlan, füves pusz-
ta. Keletről nyugat felé fokozatosan csökken 
az óceán felől érkező csapadék mennyisége. A 
tengerhez közelebbi részt Nedves-, a távolabbit 
Száraz-pampaként ismerjük. Gymnocalyciumok 
sajnos egyre kisebb számban, de megtalálha-
tók a füves alföldek lapályain, vagy a bokros, 
magas-füves területeken, ahol párás mikroklí-
más környezetben élnek. Ugyancsak szeretik 

Zusammenfassung: Der Autor macht die Lebensorten von Gymnocalycien auf dem süd-amerikanischen Kontinent in mehre-
ren Folgen bekannt. Im Mittelpunkt behandelt er vor allem die Lebensorten in Argentinien, wo ihre Standorte am meisten gefähr-
det sind Er schliesst interessante Zusammenhänge zwischen Umweltvernichtung und wirtschaftlichen Interessen und ihre fast 
unermesslich schädlichen Wirkungen auf die Lebensorten von Gymnocalycien auf.
Abstract: The author outlines the habitats of Gymnocalyciums in the South-American continent in parts. He writes mainly about 
the Argentinean habitats, where they are mostly endangered. He uncovers the relationships between the environment devastation 
and the economic interests and their incalculably harmful effect on the habitats of Gymnocalyciums.

Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei
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a magas hegyvonulatokat elválasztó völgyek 
lejtőit is. Argentína többek között a tangó, 
Evita, Che és a steak hazája, a déli-kontinens 
területéből 2.791.810 km2-t fed le. Ezzel a má-
sodik legnagyobb ország Dél-Amerikában és 
nyolcadik a világon. Legnagyobb kiterjedése 
kelet-nyugati irányban 1425 km, míg észak 
és dél közötti legnagyobb távolsága 3800 km. 
Szomszédai északon Bolívia, Paraguay, keleten 
Brazília, Uruguay, valamint az Atlanti-óceán, 
nyugaton végig Chile az Andok vonulatán. 
Hatalmas kiterjedése miatt az országot nagy 
felszíni, domborzati, valamint éghajlati, klima-
tikus változatosság jellemzi.

Ökoszisztémák szerinti legfontosabb 
tájegységekről röviden

1. La Platá-alföldnek vagy Parana-
alföldnek is nevezik, az északi határ és a Rio 
Colorado közt elterülő vidéket, illetve az At-
lanti-óceán és az Andok előhegyéig, a Montéig 
terjedő területet. Tájegységei: a Pampa és az 
argentin Chaco. Mindkettő füves táj, de a pam-
pa mérsékelt égövi sztyepp, míg az argentin 
Chaco szubtrópusi sztyepp. Földrajzilag ez nem 

a kecsua indiánok „nagy vadászmezője”, annak 
csak az argentin területre eső része. A Grand 
Chaco a térképen is igen nagy zöld terület. A 
természetes határa nyugaton az Andok, kele-
ten a Paraguay folyó. Északi és déli határai ke-
vésbé jól meghatározhatók. De megpróbálhat-
juk behatárolni, talán így: Bolíviában az Andok 
keleti oldala és az Ario Beni folyó nyugati terü-
letei kivételével Bolívia maradék területe is ide 
tartozik. A Gran Chaco egész területén élnek a 
Gymnocalycium Microsemineum alnemzetsége 
fajainak képviselői. A nedves pampa, amely 
Buenos Aires tágabb körzete, a föld legkiválóbb 
gabonatermő tájai közé tartozik. Eredetileg ez 
a vidék is fátlan volt. Jelenleg az utak mentén 
és a településeken az ember által messziről 
hozott fafajták élnek, a szárazabb vidékeken 
nagyarányú állattenyésztés folyik. A Chaco vi-
szonylag száraz vidék, gyakori a tövises bozót. 
Északkeleten Misiones tartomány földrajzilag 
már a brazil felföld része. A régió magába fog-
lalja Salta, Jujuy, Tucuman és Catamarca tar-
tományokat. A terület átlagosan eléri a 3000 
m tengerszint feletti magasságot is, igaz, rend-
kívül változatos skálában. Ez a terület megfe-
lel számos kaktusznemzetségnek. Így meg-

1. kép: Argentína domborzata és tájegységei.
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találhatók a Gymnocalycium, Lobivia, Rebutia, 
Acanthocalycium és a Paródia nemzetségek fa-
jai, de számos nagy oszlopos kaktuszok is jól 
érzik magukat. A leírásokból tudhatjuk, hogy 
ezek a területek sok kutató és híres gyűjtők ál-
tal látogatott helyek. Ilyen például a Quebrada 
del Toro - Cachi - Cafayete - Santa Maria kö-
zötti útvonal. A bolíviai határtól délre meg-
jelennek alpesi területeken előforduló fajok, 
mint a G. saglionis, G. tillianum, G. spegazinnii 
és a G. pflanzii. Elterjedésük egészen Jujuy és 
La Rioja térsége. Ugyanebbe a régióba tarto-
zik Formosa, Chaco, Córdoba, Santiago del 
Estero tartomány. Az ország keleti területének 
éghajlata szubtrópusi, a csapadék 1800mm/
év. Hasonlóképpen alakul a vegetáció. A vizes 
területek keleti részén bozótok, a homokos 
agyaggal keveredett talajt gyakran elöntik a fo-
lyók. A legismertebb ezek közül a Rio Parana és 
Rio Pilcomayo. A legtöbb termőföld 400-500 
m tengerszint feletti magasságban található. 
Nyugaton egyre inkább száraz bozót és lomb-
hullató fák élnek. A tél itt teljesen száraz, és a 
hőmérséklet lecsökken éjjel még 0 °C alá is. A 
két keleti tartomány, Corrientes és Entre Rios 
nem más, mint az argentínai Mezopotámia, 
amely az ország legcsapadékosabb és legme-
legebb éghajlatú területe. Az északit a szubt-

rópusi, a délit a mérsékeltebb időjárás uralja, 
gazdag növényzettel. Kaktuszok élőhelyeként 
nem jelentős vidék. Számos mocsár található, 
a Holt-tó, valamint a régió legnagyobb folyói, 
a Rio Parana és Rio Paraguay. Az első tájegysé-
get délről a Pampa zárja. Ez Közép-Argentína 
területe. A hatalmas síkság egyenletes felüle-
tű, fátlan, ritkán bokros, füves puszta. Magába 
foglalja a keleti tartományokat, ezek: Santa Fe, 
La Pampa, Buenos Aires. Az itt élő kaktuszfa-
jok hőigényesek, és a téli hideg iránt is érzéke-
nyek. Éghajlata szubtrópusi, keletről nyugat 
felé fokozatosan csökken az óceán felől érkező 
csapadék mennyisége. Klimatikusan megoszlik 
a keleti nedves részre, és a nyugati szárazra. A 
kaktuszokat inkább a déli Rio Grande mentén 
találjuk, így a Gymnocalycium aggregátumhoz 
tartozó G. gibbosumot, G. hyptiacanthumot és a 
G. chubutenset. A nyarak szárazak, télen nincs 
fagy. A csapadékmennyiség éves megoszlása az 
északi részen 600-750 mm, míg délen 150-200 
mm. Buenos Aires, Sierra de la Ventana Tandil 
környékén szintén a G. gibbosumhoz hasonló 
G. striglianum vagy a G. borthii populációk él-
nek.

2. Kordillera, a világ leghosszabb hegylán-
cának keleti része Salta, Catamarca, La Rioja, 

2. kép: Jellegzetes kép a Kordillera kevésbé vad tájáról.
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3. kép: Argentína tartományai.

4. kép: Gymnocalycium marsoneri az argentínai Salta környékén lévő Quebrada del Toro, azaz a Bika völgyben.

San Juan, és Mendoza tartományokon húzódik végig, 
4000-5000 méternél magasabb vonulatát az Aconcagua 
csúcs zárja 6960 méteres magasságával. E tájegység Bo-
líviától a Tűzföldig terjed, és két részét különböztetjük 
meg: a Száraz- vagy Belső-Pampát (Monte) és az Andok 
keleti nyúlványait. A száraz hegyvidékek völgyeiben 
a magas hegyek olvadékvizeiből táplálkozó folyók kis 
oázisokat alakítanak ki. Az éghajlat eléggé meleg-mér-
sékelt, de egyértelműen kontinentális. Nyáron nagy a 
meleg, télen jelentősen csökken a hőmérséklet fagypont 
alá. Gyakoriak a tavaszi, nyári nagy hőmérsékletinga-
dozások. Az éves csapadék mennyisége nem haladja 
meg a 200 mm-t. Egyes fajok a régióban meglehetősen 
korlátozottan vannak jelen, annak ellenére, hogy vi-
szonylag kedvező feltételek érvényesülnek. Ennek oka 
vitatott, ezzel együtt a terület száraz éghajlata gazdag 
kaktuszvegetációt hozott létre. A meglehetősen nagy 
fajszám miatt az alnemzetségek megnevezése után 
csak a fajok leegyszerűsített neveit írom ki a teljesség 
igénye nélkül:

Gymnocalycium alnemzetség: G. gibbo-
sum, achirasense, andreae, baldianum, borthii, 
bruchii, calochlorum, deeszianum, erinaceum, fische-
ri, kieslingii, hyptiacanthum, neuhuberi, reductum, 
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rosae, schroederianum, taningense, walteri és 
uebelmannianum.

Microsemineum alnemzetség: G. sag-
lionis, albiareolatum, ambatoense, bayrianum, 
bicolor, carminanthum, chacoense, chiquitanum, 
mostii, nigriareolatum, oenanthemum, paedio-
philum, ritterianum, spegazzinii, tillianum, valni-
cekianum.

Macrosemineum alnemzetség: G. ange-
lae, megalothelos, mesopotamicum.

3. Patagónia: Mint Argentínában minden, 
ez is nagy, talán a legnagyobb régió. Éghajlata 
fokozatosan zordul, déli irányba egyre hide-
gebb. Nyugati határa a Kordillera hegyláncai. 
Az Andokban erdők, tavak, és jeges gleccserek, 
valamint a hegyekből az Atlanti-óceánba tartó 
folyók tagolják. A hatalmas terület középső ré-
szén húzódó fennsík, meredeken fut az Atlan-
ti-óceán felé. Mivel a csapadékot hozó nyugati 
szeleket az Andok árnyékolja, azokat felszál-
lásra kényszerítve megszabadítja csapadékától, 
ezért viszonylag száraz a terület éghajlata. A 
köves, sovány talajon kevés kaktusz található, 
kivétel a G. gibbosum és néhány változata, így a 
v. brachypetalum, v. chubutense és a v. nigrum. 
Délre haladva egyre hűvösebb az éghajlat, de az 

óceán közelsége viszonylag megóvja a nagyobb 
szélsőségektől.

Nagy Sándor, Jászberény

Térképek forrása: Internet, Nagy Sándor kiegé-
szítéseivel.
Képek: Dr. Gellén János

5. kép: Ugyancsak Argentína, Salta, a Quebrada del Toro völgyben tenyésző Gymnocalycium spegazziniival.

2011. év II. negyedévi programok
2011. április 30.: Kertek és parkok San 
Franciscoban. Előadó: Sarkady Gyula
2011. május 28.: Tavaszi látogatás az 
Erdőspusztákon. Szervező: Szászi Róbert
2011. június: Nyári szünet

Az előadások helye: 
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, 
Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő 
Jánosi utca végén, a templomnál.)
Kezdési időpont a jelzett napokon délután 
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Zusammenfassung: Ein Besonderes Gebiet von Madagaskar ist der Nationalpark Tsingy. Es ist gelungen, auf einem kleineren 
mit dschungelartigem Gestrüpp umgebenen Bereich eine neue Aloe, Aloe zakamisyi zu finden. Der Blütenstand machte die Ent-
deckung der neuen Pflanzenart eindeutig.
Abstract: The Tsingy National Park is one of the special areas in Madagascar. A new Aloe species, the A. zakamisyi was found in a 
little area rounded by jungle-like bush in the park. The inflorescence is the evidence of that it is really a new species.

Tom McCoy és John Lavranos

Aloe zakamisyi (Aloaceae),
 egy új Aloe Madagaszkár Tsingy területérõl

Madagaszkár leginkább gazdag szuk-
kulens flórájáról és az előfordulási helyek 
sokféleségéről ismert. Egy ilyen példa a 
Tsingy nevű ismert mészkőformáció, amely 
a nagy sziget északi és nyugati területén, 
több helyen is előfordul. A Tsingy jelentése a 
malgasok nyelvén: „olyan zajt csap, mintha 
vasat ütnének”, egyébként borotvaéles szik-
laalakzatok tömkelege. Ezek a területek szi-
getként működnek, és nem csak páratlan élő-
helyet képviselnek, hanem védelmet nyújta-
nak a tűzzel szemben, így az elszigeteltségük 

által sok endemikus növényfaj kialakulását 
tették lehetővé. Amikor a sziget északi részét 
meglátogattuk, olyan szerencsések voltunk, 
hogy Zakamisy személyében egy nagyon ta-
pasztalt vezetőt kaptunk, aki lehetővé tette 
számunkra sok érdekes terület meglátogatá-
sát. Ezen területek egyike a Tsingy egy kisebb 
része volt, amit egy dzsungelszerű bozót vett 
körül. Első alkalommal itt bukkantunk rá az 
új Aloera, amelyet a következőkben írunk le.

A növények a függőleges lefutású borot-
vaéles mészkőbordák között, erős árnyék-

1. kép: Élet a mészkősziklában: virágzó Aloe zakamisyi.
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ban nőttek. Ott max. 20 rozettás telepeket 
képeztek. Amikor a növényeket virágzásban 
láttuk, biztosak voltunk abban, hogy egy ed-
dig leíratlan fajról van szó. Örülünk, hogy a 
növényt alakilag leírhatjuk.

Holotípus: Madagaszkár, Antsiranana 
tartomány, kb. km-re Ambilobetól északra 
levő d’Ankarana Tsingy. A Tsingy jura kora-
beli mészköve erősen karsztosodott. A hely 
koordinátái: déli 12º 57’, keleti 49º 09’, kb. 
150m magasságon, 2004. szeptember 24.-én 
McCoy 2832 (FT).

Etimológia: Az új fajt barátunkról és 
egykori vezetőnkről a malgas Zakamisy-ről 
neveztük el Aloe zakamisyinek. Ő mutatta 
meg az utat a növény élőhelyéhez és óriási 
segítséget nyújtott az Észak-Madagaszkáron 
keresztül vezető egész utunk során.

Leírás: A növény nagy csoportot képez. 
Szára 15 mm vastag és max. 45 cm hosszú. 
A levelek max. 40 cm hosszúak és alapjuk-
nál 15 mm szélesek, egyöntetűen sötét jade 
színű, azaz áttetszően zöldes színűek, pon-
tozás nélküli viaszszerű bevonattal. A levél 

3. kép: Hegyes, éles mészkőszirtek.

2. kép: Madagaszkár Tsingy területe.
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5. kép: Jellegzetes Tsingy terület a szinte 
megközelíthetetlen sziklarepedésekkel, ahol 
még ismeretlen növények rejtőznek.

4. kép: Az Aloe zakamisyi virága különböző fejlődési szakaszokban balról jobbra haladva.

szélei egymástól 10 mm-re levő 4x3 
mm hosszú fehér fogacskákkal tagolt. 
A növény nedve enyhén sárgás, meg-
száradva szinte átlátszó. A virágzat 
egyszerű, max 28 cm hosszú. A virág-
zati szár hosszú, barna, viaszos be-
vonatú, tövénél 8 mm vastag. A laza 
virágfürt 10 cm hosszú, hengeresen 
csúcsos. A murvalevél 8-10 mm hosz-
szú, fehér, rücskös, öt barna érrel, éles 
heggyel. Az egyes virágok szára 6 mm 
hosszú, piros és csupasz. A sziromle-
vél csupasz, 24 mm hosszúságú, ra-
gyogó pirosas, zöldes csúccsal. A por-
zók sárgák. A bibe és a porzók 2 mm-re 
emelkednek ki. A magházkezdemény 
sötétzöld, hossza 5 mm. Az éretlen 
termés kerek, húsos, valószínűleg 
éréskor sem felnyíló, kemény, fekete, 
szárny nélküli magvakkal.

Besorolás: az új Aloe faj a nem-
zetség azon csoportjához tartozik, 
amelyet korábban a Lomatophyllum 
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nemzetségbe soroltak, most azonban az Aloe 
nemzetségbe helyezték. Az ide sorolt növé-
nyek nem felhasadó, húsos bogyót fejleszte-
nek. A többi Aloe toktermése ezzel ellentét-
ben idővel elfásodik, felpattan és így szórja 
szét magvait.
Tom McCoy , PO Boksz 56888 , Riyadh 
11564, Kingdom of Saudi Arabia.

John J. Lavranos, Apartado 243, P – 8100 
Loulé, Portugal.
Képek: Tom McCoy 2,4.
Fordította Ruff József, Orosháza 
A fordítást szakmailag átnézte Kiss László, 
Orosháza. 

6. kép: A NASA Földfigyelő Szolgálata engedélyezte műhold képen a Tsingy terület „ördögszántáshoz” 
hasonló, majdnem párhuzamosan futó barázdái. A két fehér pamacs egy-egy felhő, melyektől kissé balra 
az árnyékuk is látható.
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Zusammenfassung: Der Artikel stellt Mammillaria luethy vor, die eine der Arten mit schönsten Blumen ihrer Gattung ist. Von 
ihren interessanten Dornen wurden an der Universität Debrecen elektronenmikroskopische Fotos gemacht, die in einer selten 
sichtbaren Form auch auf die Struktur der Dornen hinweisen.
Abstract: The article shows Mammillaria luethy one of the most beautiful flowered species in its genus. There are electronmicro-
scopic pictures in the paper made at the University of Debrecen about the peculiar spines. This kind of pictures rarely can be seen and 
advert to the structure of the spines.

Kiss László

A Mammillaria luethyi

Elnevezése: A Mammillaria nemzetség-
név jelentése: szemölcsös kaktusz. A luethyi 
fajnevet Dr. Jonas Lüthy-ről, az egyik felfe-
dezőjéről kapta.

Első leírás: A Mammillaria luethyit G. S. 
Hinton írta le a Phytologia 1996-ban mag-
jelent 80(1) számában az 58-61. oldala-
kon. Ezen kívül még leírások jelentek meg 
Backeberg: Die Cactaceae (1961), 2687. ol-
dalán, Glass és Foster ismertetésében 1978-

ban a Cactus & Succulent Journal (USA) 
50(2) száma 60. oldalán, továbbá a követ-
kező megjelenésekben: Hunt: Mammillaria 
Postscripts 6:3,19 1997, Fitz Maurice: Cactus 
& Succulent Journal (USA) 70(1): 23 1998; 
Dr. J. Lüthy és G. S. Hinton: British Cactus & 
Succulent Journal 16(1):39 1998.

A fajt rendszertanilag kezdetben a 
Turbinicarpus, Neogomesia, Normanbokea, és 
Mammillaria nemzetségbe tartozónak vélték, 

1. kép: Mammillaria luethyi Kiss László gyűjteményében.



Debreceni Pozsgástár 2011/1.18

s végül is ez utóbbi lett helytálló és elfogadott. 
D. Hunt (1987) szerint a nemzetségen belül a 
Mammillaria alnemzetség Hydrochylus vagyis 
a vizes testnedvű fajcsoport, Lasiacantha faj-
sor, Herrerae csoportjába tartozik együtt a M. 
herrerae, albiflora, sanhhez-mejoradae fajokkal. 
J. Lüthy (1995) véleménye alapján a Cochemiea 
alnemzetség, Krainzia fajcsoport, Herrerae 

fajsorába tartozik a M. herrerae, albiflora, 
sanchez-mejoradae, humboldtii fajokkal.

Leírása: Teste (1. kép) egyedülálló vagy 
sarjadó. Teteje legömbölyített vagy lapított, 
kb. 1,5 cm átmérőjű, csak egy kicsit emel-
kedik a talajszintje fölé. A test föld alatti ré-
sze csupasz, répaszerű, kúp alakú. A gyöke-
re répaszerű, kevés mellékgyökeret fejleszt, 

2. kép: Egyetlen kipreparált szemölcs. Lekerekített, tompa csúcsán az areolával. 

3. kép: Az areolák felülnézetben.
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amelyek a tövüknél, az 
elágazásnál kb. 6 mm át-
mérőjűek. A növényről 
készített képek alapján 
a föld alatti testrész, il-
letve gyökér gyöktörzs-
szerűen fejlődik a föld 
felszíne alatt és arról fej-
lődnek ki az újabb hajtá-
sok, más néven a gyökér-
sarjak.

A szemölcsei (2. 
kép) felfelé állók, sűrűn 
elrendezettek, nagyon 
karcsúk, hengeresek, 
5,5 (7) mm hosszú és 1,5 
mm átmérőjűek, Színűk 
sötétzöld, az alapjánál 
pirosas vagy fehér, ké-
sőbb a növény föld alatti 
részén levők leszáradnak 
és leválnak. Az axilla 
haj és sörte nélküli. Az 
areola (3., 4a, 4b kép) 
sajátosan üvegszerű ki-
nézetű a 7-8, viszonylag 
szabályos körben álló tö-
visekkel, amelyek egye-
nesek, sugárszerűen el-
rendezettek (4b. kép), és 
összességében nagy szá-
muk, kb. 85-95 db mi-
att, egy sűrű, sima pár-
na benyomását keltik. 
Az areola 1,3-1,8 mm 
átmérőjű, enyhén rom-
busz ill. csonka kúp for-
májúak. W.A. és Betty 
Fitz Maurice a CSJ 1998 
1. számában hivatkozik 
Cutak, egy akkor 56 év-
vel régebbi észrevételére, 
miszerint: „Olyan, rend-
hagyó tövisezettel rendel-
kezik, mely tudomásom 
szerint, egy nem minden-
napi kaktusszá teszi.” Ez 
abban áll, hogy az egyes 
(elsődleges) tövisek te-
teje is további (másod-

4/a. kép: Az areolán levő üvegszerű elsődleges és másodlagos tövisek.

4/b. kép: Areola metszet a tövisekkel.

4/c. kép: Látható a tövisek felépítése hengeres rostokból.



20 Debreceni Pozsgástár 2011/1.

lagos) tövissekkel teljesen fedettek (4.c.kép). 
Elkülönült perem- és középtövisekről nem 
beszélhetünk, amint az, az areola leírásából 
is kitűnik. A elsődleges tövisek 0,4-0,6 mm 
hosszúak, alapjuknál üregesek, vékonyfalú 
rostos, hengeres felépítésűek (4.c kép), így a 
palást 12-18 részre tagozódik a hosszá-
ban végigfutó barázdák által. A felsők, 
az areola tetején levők, valamivel hosz-
szabbak, fehéres-üvegszerűek, melyek 
közül a felfele állók is sugárszerűen áll-
nak, szinte egy ragyogó ernyőt alkot-
nak. Ezen elsődleges tövisek átmérője 
kb. 0,06-0,07 mm, s ahogy a tövis felfe-
le folytatódik, átmérője kissé csökken. 
Az elsődleges tövis (5. kép) felső végé-
től kb. 0,07-0,15 mm-re képződnek a 
másodlagos tövisek az elsődleges tö-
vis csúcsáig. Ezek sugár irányban ren-
dezetlenül, félgömböt határolva állnak. 
Az oldalsók hosszabbak. Vastagságuk 
0,009 mm, hosszuk 0,03-0,15 mm, tö-
vüknél ellaposodnak, felső végük tom-
pa, színük fénylő fehér. A virág (6. kép) 
önsteril, 2 cm hosszú és átmérőjű, de 
a kultúrában nevelt növények virágai 
elérhetik a 3,5 cm nagyságot is. Színe 
világos bíborvörös (magenta), a szirom-

levél széles lándzsa, 
vagy ásószerű, kis-
sé kihegyezett vagy 
lekerekített, a felső 
harmada bíborvörös 
színű, míg az alsó 
kétharmada fehér, 
tehát a virágtorok 
fehér. A bibe össze-
zsugorodott gömb 
alakú, nem tagoló-
dik bibelapokra, vi-
lágoszöld, nem, vagy 
csak kissé emelkedik 
a portokok fölé. A bi-
beszál halványsár-
ga, vagy inkább fehé-
res. A porzószálak 
különböző hosszú-
ságúak, fehérek, a 
portokok tojás-sár-

ga színűek. A termés (7. kép) csaknem tel-
jesen besüllyed a növénytestbe, gömbölyű, 
3-4,5 mm átmérőjű, sárgászöld, pirosas-zöld 
színű, kb. 15 szem magot tartalmaz, később 
beszárad. A terméshéj halvány szürkés, sár-
gás-barna lesz, és magokkal telt üreget képez 
a testben. Megfigyelésem szerint a termés 

5/a. kép: Elsődleges és másodlagos tövisek mikroszkopikus képe.

4/d. kép: Egy areola elektronmikroszkópos felvétele.
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5/b. kép: Az elsődleges tövis végén levő másodlagos tövisek felülnézetben.

5/c. kép: Az elsődleges tövis végén levő másodlagos tövisek oldalnézetben.

félig, vagy teljesen 
beágyazódik a nö-
vénytestbe. Ez a vi-
rágzást követő 1-2 
éves termésekre 
igaz, majd később 
egyre kijjebb to-
lódnak, olyannyi-
ra, hogy a 4-5 éves 
termések épség-
ben eltávolíthatók. 
A magok (8., 9. kép 
feketék, gömbölyű-
ek, kb. 1-1,3 mm 
hosszúak és 1 mm 
szélesek, az alapnál 
elhelyezkedő köl-
dökkel. A mag szo-
katlan alakú, mert 
ehhez a gömb alakú 
magrészhez a köl-
dök felé egy kb. 0,3 
mm hosszú és 0,4 mm 
átmérőjű lefűződést növeszt, s ez a két rész egy nyakszerűen beszűkülő résszel csatlakozik 
egymáshoz. A maghéj (testa) finoman pontozott, rücskös felűletű.

Előfordulása: Mexikó, Coahuila szövetségi államának északi részén, Sierra Paila terüle-
tén, Francisco Garay mellett honos. Sivatagi vegetációban fordul elő a mészköves plató talajmé-
lyedéseiben, ahol a talaj, illetve a humusz összegyűlt. Kísérő növények: Escobaria tuberculosa, 
Glan dulicactus unci natus, Neolloydia conoidea, Salaginella wrightii. Egyelőre egyetlen élőhelyi 

előfordulása is-
mert, ami nem zár-
ja ki, hogy más élő-
helye is lehet. Erre 
utal J. Pilbeam 
Mammillaria mo-
nográfiájában való 
hivatkozása, hogy 
a Chihuahua siva-
tagban több lokális 
előfordulási helye 
is található, me-
lyekről semmi kö-
zelebbi információ 
nem ismert, s ta-
lán ez így a legjobb 
a növény élőhelyé-
nek megvédésére.

Első példánya-
it egy mexikói geo-
lógus gyűjtötte be, 
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5/d. kép: Elsődleges és másodlagos tövisek axonometrikus képe.

amelyek Coahuila 
államban, Cuidad 
Acuna, más leírás 
szerint Parras hely-
ség egyik moteljé-
nek kertjében talál-
ta beültetve. Ott ta-
lálta meg 1952-ben 
Norman Booke, és 
az általa készített 
felvételeket elküld-
te L. Cutak részére. 
Cutak kapott is né-
hány növényt, de 
ezek sajnos, elpusz-
tultak. Booke és 
Cutak fotói alapján 
1996-ban J. Lüthy 
és G. S. Hinton a 
növényt újra felfe-
dezték.

Tartása kultú-
rában: Sokáig csak 

6. kép: Gazdagon virágzó M. luethyi Hódi Sándor gyűjteményében. 
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oltott példányaihoz lehetett hozzájutni. Az 
így nevelt példányok alig mutatnak méretbe-
li eltérést az első leíráshoz képest, és az oltás 
ellenére sem hajlamos az erőteljesebb növeke-
désre. Ahhoz, hogy kellően fejlődjön, javasolt 
az üvegház felső polcain elhelyezni. Az ismert 
leírások szerint saját gyökéren tartva kissé 
érzékenyebbek, elsősorban a pangó vízre. Az 
oltványról levett sarjak jól gyökereztethetők, 
de a vágási felület mindig kockázatot jelent 
számukra. Laza szerkezetű, jó vízelvezető ké-
pességű ültető közeget kíván, hogy az öntözés 
után gyorsan kiszáradjon. A saját talajon tar-
tott növények talajához célszerű kevés mész-
követ hozzákeverni. Szaporítása ez idő szerint 
még mindig többnyire sarjról, vagy szemölcs-
ről vegetatív módszerrel történik, mivel mag-
jához a kereskedelemben az utóbbi évekig ne-
héz volt hozzájutni. Magvetéssel való szaporí-
tását nem tartják problémásnak, legalábbis a 
M. theresae, haudeana stb. fajokhoz viszonyít-
va. A magvetéshez olyan talajt javasolnak, 
amely gyorsan kiszárad és mentes a rögöktől. 
Hódi Sándor tapasztalata saját magvetésével 
kapcsolatban kimondottan rossz, 0%, a virág-
zást követő 1 és 2 éves magokkal kapcsolat-
ban. Ellenpéldaként viszont meg kell jegyez-
nem, hogy Varga István budapesti gyűjtőtárs 
ugyanezen magforrásból, azaz a Hódi Sándor-
tól kapott magokból viszonylag sikert ért el, 
mivel 10-ből 2 szem kikelt, és jelenleg is fej-
lődik (10. kép), anélkül, hogy bármi különle-

ges módszert alkalmazott volna. Ehhez hozzá 
tartozik, hogy a magok 2006. évi virágzásból 
származtak, és a 2007-ben elvetett magok 0 
%-ban csíráztak, majd a 2008 évi vetéssel si-
került elérni a 20%-os eredményt. A általam 
külföldről vásárolt magokról való szaporítása 
nálam eddig 100%-ban sikertelen volt.

Befejezésül köszönetem fejezem ki Vasas 
László részére az általa készített képekért! Saj-
nálatos módon jó minőségű, elektronmikro-
szkópos kép készítéséhez több hazai felsőfokú 
oktatási intézménytől sem kaptunk segítséget, 
támogatást, csak Debrecenben! A szükséges fel-
vételeket a Debreceni Egyetemen Dr. Buglyó Pé-
ter egyetemi docens készséges közreműködésé-
vel Dr. Daróczi Lajos egyetemi adjunktus (Debre-
ceni Egyetem, Szilárdtest Fizikai Tanszék) készí-
tette el kiváló minőségben. A képek egyedülálló-
ak a magyar Cactaceae szakirodalom történeté-
ben. Önzetlen segítségükért hálás köszönetün-
ket fejezzük ki!

Kiss László, Orosháza

Képek: Dr. Daróczi Lajos: 4d, 5b, 5c, 5d, Hódi Sándor: 
6., Kiss László: 1., Vasas László: 2,3,4a, 4b, 4c, 5a, 7,8.
Irodalom:
W. A. & Betty Fitz Maurice: Mammillaria luethyi –a new 
species has been described and an old mystery solved. In 
Cactus and Succulent Journal (US) 1998/1
Holger Rudzinski: Mammillaria luethyi G.S. 
Hinton. In KuaS
John Pielbeam (1999): Mammillaria 
Edward F. Anderson (2001): The Cactus Family

7. kép: A Mammillaria luethyi érett termése. 8. kép: A rücskös felületű mag.
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Erdei Levente (1945-2010) emlékére
A tavalyi szeszélyes nyár közepén ismét 

Bogácsra készült a hazai kaktuszos társada-
lom apraja-nagyja, hogy a megszokott mó-
don kiállítással ünnepelje szeretett hob-
biját. Épp a fáradtságos, de rég várt beren-
dezkedés örömteljes pillanatainak végéhez 
közeledve kaptuk a lesújtó hírt, hogy debre-
ceni barátunk, gyűjtőtársunk, Erdei Leven-
te örökre eltávozott sorainkból. A máskor 
mindig vidám társaságot letaglózó értesü-
lés oly hirtelen jött, hogy egész egyszerűen 
nem akartuk tudomásul 
venni az elmúlás szörnyű 
valóságát.

Levente a világhábo-
rút követő zűrzavaros, 
embert próbáló időszaká-
ban eltöltött gyermekévei 
végére cseperedett azzá a 
természetkedvelő, barát-
ságos férfiúvá, kit oly so-
kan ismertek közülünk. A 
kaktuszokkal iskolás évei 
elmúltával esett szere-
lembe, bár szűkös lehető-
ségei sokáig áthághatat-
lan akadályt gördítettek 
gyűjtőszenvedélye elé. Sa-
ját magát az 1975-ös esz-
tendő óta tartotta kaktuszgyűjtőnek. Eb-
ben az évben a legendás emlékű, grandió-
zus debreceni kiállítás nyújtotta élmények 
hatására jegyezte el örökre magát a szúrós 
„csodákkal”. Kezdetben, ahogyan szinte 
valamennyien, „mindenevőként” azokkal 
a kaktuszokkal foglalkozott, amelyek vala-
milyen okból elnyerték tetszését, a növény 
nemzetségétől függetlenül. Az évek mul-
tával gyűjteménye növekedésével egyenes 
arányban, a kaktuszokkal kapcsolatos is-
meretei is jelentősen fejlődtek, ezért első-
sorban helyszűke miatt a szakosodás mel-
lett döntött, bár továbbra is változatos állo-
mányt tudhatott magáénak. A kor divatjá-
hoz igazodóan elsőként a Gymnocalycium 
nemzetség vált kedvencévé. Azonban ha-

marosan rá kellett jönnie, hogy bár az alig 
50 négyzetméteres, aprócska erkélyű, sze-
gényes fényviszonyokkal rendelkező laká-
suk kiváló otthonul szolgál e nemzetség 
képviselőinek, de a nagy fajszám miatt esé-
lye sincs a teljes nemzetséget összegyűj-
teni. Így inkább a törpekaktuszok váltak 
kedvenceivé. Hamarosan jelentős Frailea, 
Sulcorebutia és teljes Turbinicarpus, 
Gymnocactus gyűjteménnyel dicsekedhe-
tett. Nyugdíjas évei beköszöntével minden-

ki számára követendő 
példaként, a korábbinál 
is aktívabb kaktuszos 
élet vette kezdetét. Gya-
korta látogatta kis Ha-
zánkban élő gyűjtőtár-
sait, megfordult a kö-
zelben rendezett szinte 
valamennyi kiállításon 
és nem volt olyan vá-
sár, ahonnan ne egy-két 
ritkasággal a tarsolyá-
ban térjen haza. Azon 
kevés magyar kaktusz-
kedvelő közé tartozott, 
akik sikeresen plántál-
ták gyermekükbe a nö-
vények szeretetét. Be-

szélgetések során nem mulasztott el egyet-
len alkalmat sem, hogy beszámoljon fia, az 
ifjabb Levente legújabb szerzeményeiről, 
nevelési sikereiről, és büszkén mutogatta 
a tőle ajándékba kapott ritkaságokat. Bár 
ismertsége nem volt széleskörű országunk 
kaktuszgyűjtői körében, de szűkebb pátriá-
jában mindannyiunkat fájdalommal töltött 
el tragikus hirtelenséggel bekövetkezett 
váratlan halála.

Kedves Barátunk, Levente! Lelj örök békére 
szeretett Párod oldalán és ténykedj tovább 
mennyei üvegházadban eltávozott kaktu-
szos nagyjaink társaságában!

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

Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai X.

Sclerocactus nemzetség Britton és Rose 
2. rész

S. whipplei (Eng. & Big.) Britton és Rose ssp. 
whipplei      
(whipplei = Whipplei-féle, Whipple-ről elne-
vezett)

A növénytest egyedülálló, néha sarjadzik, 
szabálytalan gömb vagy hengeres alakú, 
zöld, 5-12 cm magas, 9 cm átmérőjű, a bor-
dák száma 13. Középtövise 4-5 db, barna, vö-
rösesbarna, szürke, ezek közül egy horgas, a 
két oldalsó meggörbült, a felső 1-2 db jellem-
zően lapos, 7 cm hosszú, fehér, fehér barna 
heggyel, vagy szalmasárga színű. Peremtö-
visek száma 8-12, fehér, barna heggyel, szal-
masárga színű, 2-3 cm hosszú. A virág rövid, 
tölcséres, sárga vagy csaknem fehér, barnás, 
világos zöldes, vöröses, 1,5-3 cm hosszú, 2,5-
3,5 cm átmérővel. A termés zöld, arany-bar-
na vagy rózsaszínűen árnyalt, 1,2-3 cm hosz-
szú, 0,6-1,2 cm széles, szárazon szabálytala-
nul felreped. A mag fekete, csúcsa finoman 
göröngyös, 2 mm hosszú, 3 mm széles.

Élőhelye: USA: Arizona, Új Mexikó, Utah 
államokban 1500-1900 m magasan tenyészik.

S. whipplei (Engelmann) Woodruff és 
Benson ssp. busekii Hochstätter     
(busekii = elnevezve megtalálójáról, J. Busek-ről)

A növény egyedülálló, gömbölyű majd 
oszloposodó, 4-8 cm magas, 3-5 cm átmérő-
jű, zöld vagy szürkés-zöld, 12-14 bordával. 
Az areola kör vagy ellipszis alakú, fehér majd 
szürke, 4 mm széles, egymástól 1,2 cm-re. Kö-
zéptövise 5, barna vagy drapp, közülük 1-2 
horgas, 1,5-3,5 cm hosszú, 1 mm vastag, szé-
lességük a tövüknél 2 mm, fehérek, 2-4 cm 
hosszúak. Peremtövise 8-12, fehér vagy szür-

ke, 0,5-1,5 cm hosszú, 0,5-1 mm vastag. A vi-
rág tölcséres, 2-3 cm hosszú és széles, fehér, 
vagy világos sárga. A termés gömb, vagy tojás-
dad alakú, zöld, 1-2,5 cm széles. A magok fe-
lülete pontozott, rücskös, fekete, vagy barna, 
2-3 mm nagyok.

1. kép: S. whipplei ssp. whipplei, Apache Co., AZ. Meg-
felel a típusnövénynek.

2. kép: S. whipplei ssp. whipplei, Navajo Co., AZ. Fiatal 
korban virágzik.

25



Élőhelye: USA: Arizona, 1650 méter ma-
gasságban.

S. cloveriae (Castetter, Pierce és Schwerin) 
Heil és Porter ssp. cloveriae        

A növénytest egyedülálló, gömbölyű vagy 
oszlopos, 10 cm széles és 12 cm magas, 11-
15 bordával. Összes tövisük száma 11, ebből 
4-5 középtövis, melyek közül a felső lapos, 
fehér, világos sárga. 1 középtövise horgas, ki-
vételesen hiányozhat. Az alsó oldalsók egye-
nesek, néha horgasak, színük barna szürke, 
vagy fehér. A peremtövisek hasonló színűek, 
mint az alsó középtövisek, számuk 7. A virá-
gok keskeny tölcsér alakúak, 1,5-2,5 cm na-
gyok, nem mindig nyílnak ki teljesen, színük 
a rózsaszíntől a bíborszínűig lehet. Termése 
beszáradó. A magok 2,5 mm nagyok, feketék 
vagy sötét szürkék, szemölcsös felülettel. 

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Colorado.

S. cloveriae (Castetter, Pierce és Schwerin) 
Heil és Porter ssp. brackii Heil és Porter     

A növénytest egyedülálló, néha sarjakkal, 
a szára fiatalon tojásdad, később oszlopos, 3-8 
cm magas, 2-7 cm széles, 13 bordával. Perem-
töviseinek száma 6-7. Középtöviseinek száma 
4-5 db, ezek közül egy felső lapos, szalmasár-
ga, 1 középtövise horgas, 3 cm hosszú, de néha 
hiányzik. A többi középtövis egyenes. A virág 
tölcséres, 2,5-3,5 cm hosszú, 1,5-3 cm széles, 
bíbor színű. A termés beszáradva szabályta-
lanul felreped. A magok feketék, 2-3 mm na-

3. kép: S. whipplei ssp. whipplei, Coconino Co., AZ. 
Érdekes növény, szokatlan környezetből.

4. kép: S. whipplei ssp. whipplei  Navajo Co., AZ. Osz-
lopszerűen növekvő, sötét virággal.

5. kép: S. whipplei ssp. whipplei, Apache Co., AZ. Tö-
mör, vastag növény.

6. kép: S. clovariae ssp. clovariae, Bloomfield, San 
juan Co., NM. Jellegzetes virággal, régebben a S. 
whipplei v. heili néven volt ismert.
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gyok, 1,2-2 mm vastagok, szemölcsös, ponto-
zott felülettel. Elterjedt a S. gradyi név alatt is.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, 1500-1800 m 
magasan.

S. wrightiae L. Benson         
(wrightiae = elnevezve D. Wrighti-ről)

A növénytest egyedülálló, gömbölyű, sza-
bálytalan gömb, vagy tojásdad alakú, világos 
zöld, 4-6 cm, néha 9 cm magas, 5-7,5 cm szé-
les 13 bordával. 3-4 középtövise barna, szür-
ke vagy szalmasárga, barna vagy szürke hegy-
gyel, közülük 1 oldalt álló horgas, 2 cm hosz-
szú, a két oldalsó enyhén görbült, és szintén 2 
cm hosszú. 8-10, kivételesen 12 peremtövise 
is lehet, melyek fehérek, 0,6-1,5 cm hosszú-
ak, 0,3 cm vastagok. A virág tölcséres, sár-
gásfehér vagy rózsaszínű, 2-2,5 cm, kivétele-
sen 4 cm hosszú, és ugyanolyan széles. A ter-
més zöld, beszáradó, szabálytalanul felrepe-
dő, gömbölyű. A magok feketék, szemölcsös, 
rücskös felülettel, 2-3 mm hosszúak, 4 mm 
szélesek, 1,5 mm vastagok.

Élőhelye: USA: Utah, 1250-1600, néha 
1800 m magasságig fordul elő.

S. mesae-verdae (Boissevain és Davidson) L. 
Benson         
(mesae-verdae: elnevezve a Mesa-Verde fenn-
síkról (USA), a típus élőhelyéről) 

A növénytest egyedülálló, szabálytalan 
gömb alakú, szürke vagy szürkés-zöld színű, 

7. kép: S. cloveriae ssp. cloveriae Lybrook, Rio Arriba 
Co., NM. Kis növésű, erős középtövisekkel.

8. kép: S. whipplei sp. whipplei. Gyakran előfordul S. 
pigmaeus név alatt, kisebb termetű testtel.

9 kép: S. whipplei ssp. busekii. Néhányan helytelenül 
a S. whipplei és a T. papyracantha természetes hibrid-
jének tartják.

10. kép: S. whipplei ssp. busekii.Coconino Co., AZ. Na-
gyon sűrű tövisekkel.
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4-8 cm, néha 18 cm magas, 4-8 cm, ritkán 10 
cm széles, 13-17 bordája szemölcsökké alakul, 
illetve szétesik, szabálytalanul elrendezésű-
ek. Az areola elliptikus, vagy kör alakú, 3-5 
mm átmérővel. Középtövise hiányzik, de néha 
előfordul 4 db, melyekből lehetséges, hogy egy 
horgas, szürke, vagy szalmasárga színű sötét 
heggyel, 10-14 mm hosszúak. A peremtövisek 
száma 8-10, ugyanolyan színűek, 14 mm hosz-
szúak, 1 mm vastagok. A virág tölcséres vagy 
harang alakú, sárga, barnás, drapp, világos 
rózsaszínű, 2-2,5 cm hosszú, 1,5-3 cm széles. 
A termés zöld, éretten barnás, megszáradva 
hosszában felreped. A mag fekete, fénylő, fi-
noman szemölcsös, pontozott felületű, 3-4 
mm hosszú, 3 mm széles, 1,5 mm vastag.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Colorado, Ari-
zona 1200-1600, kivételesen1700 méter ma-
gasan.

S. wetlandicus Hochstätter ssp. wetlan-
dicus      

A növénytest egyedülálló, szabálytalan 
gömb, vagy rövid oszlopos, szürkés-zöld szí-
nű, 8,5 cm, kivételesen 15 cm magas, 4-10 cm 
néha 12 cm széles, 12-14 bordával. Az areola 
ellipszis vagy kör alakú. 3-4 középtövise van, 
közülük egy néha mérsékelten hajlott, fehér, 
szürke, világos vagy sötétbarna, sötét heggyel, 
mely 2,4 cm hosszú, egyenes, vagy enyhén haj-
lott. Peremtövise 10 db, fehér, szalma színű, 
barna heggyel, 2 cm hosszú. A virág tölcséres, 

rózsaszínű, 2-2,5 cm hosszú, 2-3 cm átmérőjű. 
A termés vöröses, vöröses-szürke, gömbölyű, 
1 cm nagy, beszáradó, éretten az alapjánál fel-
reped. A mag kemény, fekete, fénylő, finoman 
szemölcsös, rücskös felületű, 2,8-3 mm hosz-
szú, 2,4 mm széles, 1,4 mm vastag.

Élőhelye: USA: Utah, 1290-1430 m kö-
zötti magasságban.

S. wetlandicus (Hochstätter) ssp. ilseae 
Hochstätter        
(ilseae: a felfedező feleségének nevéről elnevezve)

A növénytest egyedülálló, gömbölyű, vagy 
szabálytalan gömb alakú, néha kisé megnyúlt, 
zöld vagy kékes szürke, 4-8 cm, olykor 10 cm 
hosszú, 3-7 cm átmérőjű, 12-15 bordája széles 
szemölcsű. Az areola kör, vagy ellipszis alakú, 
gyapjas, fehér, később szürke, 2-4 mm átmé-
rőjű. Egy középtövise egyenes, vagy kissé gör-
bült, világosbarna, sötétbarna, szürke színű, 
0,2-0,5 cm hosszú, ritkán hajlott, fehér vagy 
szürke heggyel. Peremtövise 8-12 db, fehér, 
vagy szürke, sötét heggyel, tűszerűek, sugara-
san elrendezettek, 0,5-1,5 cm hosszúak. A vi-
rág világos rózsaszínű, csaknem fehéres-sárga, 
tölcséres, 1-1,2 cm hosszú, 1,2-1,6 cm széles. A 
termés gömbölyű, vöröses, éretten barna vagy 
szürke, beszáradó, 0,6 cm nagyságú. A mag fé-
nyes, felülete pontozott, szemölcsös, 2,8-3 cm 
hosszú, 2,4 mm széles, 1,4 mm vastag.

Élőhelye: USA: Utah államban 1400, 
néha 1500 méter magasan található.

11. kép: S. cloveriae ssp. cloveriae. La Plata Co., CO. 
Középtövis nélküli, ritkán előforduló faj Coloradó-
ból.

12. kép: S. cloveriae ssp. brackii, San Juan Co., NM. 
Gyűjteményekben megtalálható S. gradyi név alatt 
is.
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13. kép: S. mesae-verdae, San Juan Co., ÚT. A tartásra 
igényes faj. Sűrű tövisű növény.

14. kép: S. mesae-verdae, San Juan Co., UT Kis növés 
jellemzi.

15. kép: S. cloveriae ssp. cloveriae, Farmington, San 
Juan Co., NM. Gyakran megtalálható a gyűjtemé-
nyekben.

16. kép: S. cloveriae ssp. cloveriae, Farmington, San 
Juan Co., NM. Sűrű tövisű növény.

17. kép: S. cloveriae ssp. cloveriae, Farmington, San 
Juan Co., NM. Rövid tövisű forma.

18. kép: S. wrightiae, Wayne Co., UT., majdnem fehér 
virággal.
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19. kép: S. wrightiae, Emory Co., UT., világos rózsa-
színű virággal.

20. kép: S. mesae-verdae, Ha kisebb növésű lenne, a 
ma használatos taxonómia alapján nevezhetnénk 
ssp.” minor”-nak.

21. kép: S. wrightiae, Wayne Co., UT. A képen látható 
megfelel az első növényleírásnak.

22. kép: S. wrightiae, sűrű tövisű növény.

23. kép: S. wetlandicus ssp. wetlandicus, Bonanza, 
Uintah Co., UT. Fiatalon virágzó növény.

24. kép: S. wetlandicus ssp. wetlandicus, Uintah Co., 
UT. Rövid tövisű növény.
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S. glaucus (J. A. Purpus) L. Benson      
(glaucus: szürke, kékesszürke, kékeszöld szí-
nű)

A növénytest egyedülálló, kivételesen sar-
jadzó, csaknem gömbölyű, vagy tojásdad, zöld 
vagy kékeszöld, 5-10 cm, olykor 30 cm magas, 
5-8 cm széles, 8-15 bordája kissé, vagy erősen 
dudoros, 10 mm hosszú. 3-5 középtövise van, 
ezekből 1 ritkán horgas, alapjánál szürke, csú-
csán barnás, vagy szürke és barna, ívelt, fölfe-
le csúcsosodó, 5 cm hosszú, 1 mm vastag. 8-12 
peremtövise fehér, szürke, barna, sugaras el-
rendezésű, néha barna heggyel, 4 cm hosszú, 
1 mm vastag. A virág világos, vagy sötét ró-
zsaszín, tölcséres, 3-6 cm hosszú, 3-5 cm át-
mérőjű. Termése gömbölyű, zöld, 1-3 cm nagy, 
megérve zöld vagy barna, beszáradó. A mag 
kemény, fekete, finoman pontozott felülettel, 
1,5 mm hosszú, 2,5 mm széles, 1 mm vastag. 

Élőhelye: USA: Colorado, 1200-1800 mé-
ter magasan található.

Veres Gábor
Szlovákia

Képek a szerző felvételei.

Fordította és lektorálta: Laukó Zsuzsanna, 
Tótkomlós, Kiss László, Orosháza

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

(Ficzere Miklós főszerk.)

25. kép: S. wetlandicus ssp. ilseae. Jegyzékekben elő-
fordul S. brevispinus elnevezés alatt. Ez a faj a leg-
kisebb virágú a nemzetségben, lassan nő, de ritkán 
is virágzik.

26. kép: S. glaucus, Mesa Co., CO. Ellenálló, saját gyö-
kéren jól növekszik.

27. kép: S. glaucus, White Water, Mesa Co., CO. Hor-
gas középtövisekkel.

Fagytűrés jelzései:   

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

A felsõpetényi Kaktusz Klub hírei
Hogy még nagyobb örömet sze-
rezzünk a felsőpetényi kaktusz-
gyűjtő gyerekeknek, ezért új-
ságunkban is közreadjuk azt 
a nagy eseményt, amikor Dr. 
Mészáros Zoltán professzor úr 
meglátogatta iskolájukat, ahol 
részükre előadást is tartott. Aki 
korábban Hírlevelünkben már 
olvasta a következő híradást, 
az most ne az időbeliségre fi-
gyeljen, ne az ismétlést keresse, 
hanem azt az örömet, amit új-
ból szerezhetünk az ottani lel-
kes, növényeket szerető gyere-
keknek ezzel a rövid kis írással. 
(Főszerk.)
2010. május 7-én Dr. Mészá-
ros Zoltán ellátogatott isko-
lánkba. A mindössze 33 tanu-
lót számláló kisiskolánkban 1. kép: A sziklakert építés gondos munkája.

2. kép: A télálló kaktuszok beültetése nem kis feladat, de segítenek a felnőttek.

nagy örömmel fogadtuk a tanár urat, hiszen a már fél éve működő kaktusz klub tagjai, 20 
gyermek az iskolánkból, rendkívüli módon érdeklődnek e növények iránt. Mészáros Zoltán 
úr 17. 00 óra körül érkezett meg. A besötétített tanteremben elhelyezte diavetítőjét. Végig-
nézte kisiskolánkat, gratulált eredményeinkhez, majd fél óra múlva elkezdte az előadást. A 
bemutatóra nem csak a gyerekek voltak kíváncsiak, magukkal hozták szüleiket, nagyszülei-
ket, ismerőseiket is. Vendégünk főként mexikói útjáról, de Yukatánról is mesélt nekünk. Az 
előadás végén egy gyö-
nyörű, kaktuszokról szó-
ló dedikált könyvet kap-
tunk tőle ajándékba. Na-
gyon kedves barátunkká 
fogadtuk a professzor 
urat, bízunk benne, hogy 
hamarosan újra láthat-
juk. Az előadást lázas 
készülődés előzte meg, 
a gyerekekkel és a tanító 
nénikkel sziklakertet ké-
szítettünk a professzor 
úr tiszteletére. 

Kovács István 
kaktuszgyűjtő

Felsőpetény

32
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3. kép: Befejezésként egy kis gazolás, hogy szép legyen a szűkebb környezet is.
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A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek 
megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk 
részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmas-
nak és színvonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2011 tavaszán lehet megtenni, a 2010. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A 
felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.

FONTOS megjegyzés: rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely 
a rendelkező nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat belefér-

jen. Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezmé-
nyezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító 

jelét pontosan feltünteti! Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat egyesületünk 
Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, 
hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk javára ajánlják fel.

Felajánlásukat köszöni az Elnökség!
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Zusammenfassung: In Süd-Bolivien, an der Grenze der ferneren Teilen vom Gebiet Tarija haben verschiedene Sammler schon 
vor mehreren Jahren eine Rebutia-Art entdeckt, die aufgrund ihrer Form mit der Benennung Rebutia tarijensis Rausch regis-
triert wurde. Die jahrelang geführten Untersuchungen führten zur Ergebnis, dass die vom nördlichen Teil von Tarija stammen-
den Populationen von Rebutia tarijensis abweichen und eine selbständige Art mit dem Namen Rebutia boreális bilden.
Abstract: Several collectors have found a Rebutia species in the boundary of farther parts in Tarija, South-Bolivia for years what 
was registered as Rebutia tarijensis based its habit. The results of the examinations what were taken through years show, that the 
Rebutia populations originated from Northern part of Tarija differ from R. tarijensis and named as a different species, Rebutia bo-
realis.

Lothar Diers és Wolfgang Krahn

Rebutia borealis – egy új faj Bolíviából

Dél-Bolíviában, Tarija tartomány távo-
labbi részeinek határán különböző gyűj-
tők már több éve találtak egy Rebutia fajt, 
amelyet kinézete alapján Rebutia tarijensis 
Rausch elnevezéssel tartottak nyílván. A nö-
vények beható vizsgálata alapján lett csak 
megállapítva, hogy önbeporzással nem lehet 
róla termést és magot nyerni. Ez a genetikai 
feltétel és lényeges tudományos különbség 
lendületet adott a további vizsgálatoknak, és 
összehasonlító megfigyeléseknek, melyek ki-
terjedtek a lelőhelyre és az élőhelyi magokból 
származó kultúrnövényekre is. Az összeha-
sonlítás alapjául mindenekelőtt a Rauschtól 
származó Rebutia tarijensis WR87 szolgált, 
valamint a Buining alapján szintúgy ide tar-
tozó FR 1140, mely Ritter eredetű, és amit 
Ritter mint Rebutia spherica néven akart le-
írni, továbbá a szintén Ritter eredetű Rebutia 
padcayensis Rausch WR322, és a szintúgy 
ide tartozó FR1423. Ez Ritter eredetű, és 
Buining által annak tartott, amit később Rit-
ter a Rebutia singularis F. Ritter néven pub-
likált, és végezetül a Rauschtól származó 
Rebutia margarethae Rausch WR521. Az éve-
ken át elvégzett vizsgálatok végül eredmény-
re vezettek, vagyis az előzőekben említett, 
Tarija északi részéről származó Rebutia po-
pulációk különböznek a Rebutia tarijensistől 
és éppenséggel egy önálló fajt jelentenek.

Típus: Előfordulása Bolívia, Tarija tarto-
mány, Mendez körzete, Tarija városától a Rio 
Pilaya folyó felé eső északi szélső területen, 
2700-2900 m magasságban. A típus növény 
elhelyezve 1991. 10. 25-én Wolfgang Krahn 
által WK1033 gyűjtőszámon. Holotípus: 
WK1033/1. Isotípus WK1033/2 (WU).

Diagnózis és összevetés: (Zárójelben a 
Rebutia tarijensis adatai.)

A növények sarjadók (egyedülállók, ritkán 
csak kissé sarjadnak). A gyökér nem répasze-
rű (többé-kevésbé répaszerű); középtövis al-
kalmanként 1-2 (nincs). A bibeszál többnyi-
re rövidebb, 3-6 mm hosszú (hosszabb, 11-16 
mm). A nektárkamra hosszabb, 2-7 mm (rö-
videbb, 0,5-1,5 mm); A porzószálak alsó ré-
sze lilás rózsaszínű, felső része ritkán világos 
rózsaszín, többnyire  sárgás vagy fehéres (a 
porzószálak teljes hosszukban sötétpirosak 
vagy sötét rózsaszínűek). A maghéj gyakran 
kifejezetten, kúposan boltozódik, kitürem-
kedik (nincs kónikus-kúpos előboltozódás). 
A növény önsteril (öntermékeny).

Leírás: A növény alakja általában fél-
gömb, esetleg rövid oszlopos, néha vagy gyak-
ran erősen sarjad, kb. 5 cm széles, 5,5 cm ma-
gas, zöld vagy sötétzöld színű. A gyökérzet 
alig vagy enyhén répaszerű, bokorszerűen 
szétágazó mellékgyökerekkel. A bordák alig 
felismerhetőek, idős növényeknél kb. 18, töb-
bé-kevésbé spirális lefutásúak, kerek, letom-
pult kúp alakúak, 4-6 mm magas szemölcsök-
re tagozódnak, alapjuknál enyhén vagy kife-
jezetten hatszögletűek, 5-7 mm szélesek.

Az areolák oválisak, 1,5-2 mm hosszú-
ak, kb. 1 mm szélesek, fehér vagy világos-bar-
nás gyapjas filcekkel fedettek, később felko-
paszodóak, a növény középmagasságában az 
areolák távolsága 3,5-5 mm. A középtövisek 
száma 0-2, a középső areola felső közepén 
kb. 7 mm hosszú, egyenesen előre álló, vagy 
ferdén felfelé tekint. A peremtövisek száma 
6-10, egyenesek, csak alig hajlottak, 3-8 mm 
hosszúak, egy síkot képezve az areola mellett 
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jobb és bal oldalt, valamint alul helyezkednek 
el. Minden tövis pirosas vagy barnás, eseten-
ként fehéres vagy sárgás színű, alapjánál min-
den tövis pirosas vagy barnás.

A virágok a növekedési rész aljánál, kö-
zepén vagy felső területén képződnek, 3,0-
5,5 cm hosszúak, 3-5 cm átmérőjűek. A bim-
bó meglehetősen szőrös, sötétzöld vagy piro-
sas-zöld színű. A virágcső gömbölyded, pi-
rosas vagy zöldes színű, 2,5-5,0 mm hosszú, 
3-5 mm széles, (7)9-12(16) mintegy 1-2,5 
mm hosszú és alapjánál 0,5-0,7 mm széles, 
hegyes háromszögletű pikkelyek fedik. A 
pikkelyek hónaljában 1-4, kb. 8 mm hosszú, 
többé-kevésbé csavarodott, fehér vagy bar-
nás serte, és számos rövidebb, göndör, fehér 
vagy világosbarna haj található. A magház 
alul oszlopos, majd tölcséresen kiszélesedik, 
zöldes vagy pirosas lila, belül lilás-rózsaszín 
vagy piros (15) 17-25(33) mm hosszú, alul 
2,5-3 mm, felül 9-14 mm széles, 9-15(19) zöl-
des, pirosas, vagy barnás pikkelyekkel. A pik-
kelyek közül az alsók hegyes háromszögletű-
ek, 1,5-3 mm hosszúak és 0,5-1,0 mm széle-

sek, a felsők egyenesek, enyhén csúcsosak, 
5-10 mm hosszúak, alapjuknál 1-3 mm szé-
lesek. A pikkely-hónaljakban 1-4 db, gyak-
ran csavarodott formájú, kb. 9 mm hosszú, 
fehér, sárgás vagy világos-barna serte, és rö-
videbb, göndör, gyapjas szőrözet található, 
a felső pikkelyek hónalja alkalmanként szőr 
nélküliek. A bibeszál (a magház alsórésze a 
bibe alsórészével szilárdan összenőtt) 3-6 
ritkán max. 19 mm hosszú, felette a kissé kú-
pos, alul 0,7-1,2 mm, felül 1-2 mm széles , 2-7 
mm magas nektárkamra. A nektármirigyek 
alkalmanként csak alig, vagy 0,5-3,0 mm 
hosszú sávszerű ill. a kamra felső falát telje-
sen kibélelő képletként látszanak. A takaró-
levelek száma 3-5 db, hosszúkás, lándzsás 
vagy egyenes alakúak, kívül világosbarnás 
vagy rózsaszín, vagy lilás piros színűek, belül 
cinóber vagy karmazsin-pirosak. A szirom-
levelek száma 15-23, lándzsás, megnyúlt 
ovális vagy enyhén spatula alakúak, hegye-
sek vagy lekerekítettek, felül gyakran foga-
zottak, enyhén szabdaltak, vagy ép szélűek, 
15-21 mm hosszúak, a belsők a rövidebbek, 

1. kép: Virágzó Rebutia borealis.
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4-8 mm szélesek, narancs-piros, piros vagy 
világos kármin színűek.

A porzószálak száma 60-105 db, 4-6 
szabálytalan spirális körben helyezkednek 
el, érdemleges, megkülönböztethető rés nél-
kül. A szálak 6-14 mm magasak, gyakran a 
legfelsőbbek a legrövidebbek, alsórészük li-
lás-rózsaszín, majd sárgás, fehéres, ritkán 
halvány rózsaszín, teljes hosszukban soha 
sem pirosak vagy sötétrózsaszínűek. Minden 
porzószálon van portok, 1,2-1,5 mm hosszú-
ak, 0,6-1,0 mm szélesek, világossárga vagy 
sárga színűek, a porzószál és a portok közöt-
ti szálacska nem látható. A portokok zónája 
5-12 mm magas. A bibeszálon a bibe szabad 
felső része (15-)20-25 mm hosszú, alul 0,6-
0,8 mm, felül max. 1 mm széles, világos zöl-
des színű. A mintegy 2-4 mm hosszú és kb. 
0,4-0,5 mm vastag, dudoros henger formá-
jú, hegyes, 4-9 világoszöld ágra osztott bibe, 

többnyire a felső porzószintnél vagy azt kb. 3 
milliméterrel meghaladva helyezkedik el.

A termés ürege valamivel hosszabb, 
mint a szélessége, ellipszoid vagy serleg ala-
kú, 1,5-3,5 mm magas, 2,0-2,5 mm széles, 
dúsan, szorosan elhelyezkedő magágyakkal, 
kevés hosszú szőrű magzsinórral. A termés 
gömbölyded, 4-6 mm hosszú, 4-7 mm széles, 
a beszáradt pikkelyek hónaljánál elálló sző-
rökkel. Éréskor a termés fala beszárad, véko-
nyabb lesz, végül szabálytalanul felreped és 
szétesik, 50-105 magot tartalmaz. A magok 
1,0-1,7 mm hosszúak, 0,75-1,3 mm szélesek, 
megnyúlt ovális alakúak, ritkán szélesebb 
oválisak vagy gömbölydedek, a csírakapu felé 
enyhén ferdén, letört alakúak, ritkán látható 
gerinccel. A maghéj (testa) gyakran kisebb-
nagyobb rongyolódott zsinórmaradványok-
kal fedett, felső részén matt barna, egyebütt 
barnás-fekete vagy fekete és enyhén fénylő. 

2. kép: Rebutia borealis termésekkel, bimbókkal gazdagon megrakodva.
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A maghéj sejtek megnyúltak, ritkán kör ala-
kúak, a külső fal hajlati részén többé-kevésbé 
erősen kiboltozódtak, esetenként egy nagy 
kúp alakú, excentrikusan elhelyezkedő kidu-
dorodás látható, főleg a mag oldalán és a tete-
jén. A maghéj felülete finom kutikula réteg-
gel bevont, amely a kissé bemélyedő sejthatá-
rok, és sejtsarkak felett úgy fut át, hogy ezek 
nem mindig ismerhetők fel tisztán. A köldök 
(hilum) csírakapu tájéka szabálytalanul ová-
lis, többnyire enyhén kiemelkedő, különösen 
a csírakapu, vagy ritkán enyhén bemélyedő, 
gyakran könnyen eltávolítható barnás köl-
dökzsinór maradvánnyal fedett. A köldök 
többé-kevésbé kocsány alakú, a csírakapunál 
kb. 0,2 mm-re kiemelkedik. A zsinór leszaka-
dási helye leginkább bemélyed a csírakapuba. 
A csírakapu szegélye egyenes vagy enyhén 
dudoros, nem, vagy csak alig hajlik, pereme-
sedik ki. A csírakapu koszorúcska hiányzik.

Előfordulása: Bolíviában Tarijától 
északra a Rio Pilaya irányába található, Ta-
rija tartományban, Mendez környékén, ahol 
köves, sziklás, humuszban szegény talajon a 
Sulcorebutia tarijensis ssp. carachimayoensissel, 
egy kis növésű broméliafélével, a Puya 
humilissel és egyéb alacsony füvekkel együtt 
2700-2900 m magasságban tenyészik.

Etimológia: Ismertetőjegyei alapján az 
itt leírt faj az ún. valódi Rebutiák csoportjá-
nak legészakibb képviselője, melyek veze-

tő faja a Rebutia minuscula K. Schumann. Az 
északi előfordulás miatt lett a név választva, 
ugyanis a „boreális” jelentése = északi.

A leírások alapján nagyon jól azonosít-
ható a Rebutia tarijensis (Rausch 1975) és a 
hozzá tartozó Rebutia sphaerica (Ritter 1980) 
fajokkal, de ezek a leírások bizonyos jegyek 
tekintetében nem eléggé kielégítőek. Így hiá-
nyoznak a pontos kifejtések a mag alkatáról 
és a virág felépítéséről. Az öntermékenyülés 
és az önmeddőség genetikai aspektusa egyál-
talán nem lett figyelembe véve. Ezért is ért-
hető, hogy az itt vizsgált Rebutiák felületes 
véleményezés alapján elhamarkodva Rebutia 
tarijensisnek lettek besorolva.

Prof. Dr. Lothar Diers  
Universität Köln 
c/o Brunnenstr. 60  
D – 53474 Bad Neuenahr
                                  
Wolfgang Krahn
Eduard-Pfeiffer-str. 107               
D – 70192 Stuttgart

A képek Prof. Dr. Lothar Diers felvételei.

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

Orosháza.

3. kép: A Rebutia borealis magja Orr András rajzán.
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Botos Julianna

Kaktusz- és pozsgásgyûjtõk: Dr. Csajbók József
A bemutatás szándékával 2010 tavaszán fel-
kerestem Dr. Csajbók József csodálatos „bi-
rodalmát”, ahol kedves feleségével együtt fo-
gadtak. Mindketten a Debreceni Egyetemen 
oktatnak, ahol Jóska egyetemi docens, és 
szabadidejüket mindketten kertjük és ottho-
nuk folyamatos építésével és szépítésével töl-
tik. Megtudtuk azt is, hogy Jóska rendkívüli 
ember, otthonosan mozog a kőműves mun-
kában, a kerítéshegesztésben, de sorolhat-
nám még, hogy 
mi mindenben, 
ahogyan ezt a 
saját kivitelezé-
sében elvégzett 
munkák bizo-
nyítják. Egy szó-
val ezermester. 
Nem is értem, 
hogy honnan ez 
a fantasztikus 
kreativitás és 
erő, amit nem-
csak benne, de 
feleségében is 
é s z r e v e t t e m . 
Azt gondolom, 
hogy a jó ízlés 
és az igényesség 
a természet sze-
retetével együtt 
jelentkezik szor-
galmukban. Mi-
után körbejár-
tuk és megcso-
dálhattuk a ren-
dezett és rend-
szerbe szedett 
g y űjtemény ü-
ket, ideje volt magát Józsit megkérni arra, 
beszéljen magukról, a növényekről és gyűjte-
ményeiről. 
- Kedves Jóska! Első kérdésem, hogy milyen 
családokat, nemzetségeket, vagy fajokat 
gyűjtöttél, ill. gyűjtesz jelenleg?

- Vegyes gyűjteményem van. Egy-egy gyűj-
teményt alkot a Cereus, Echinocereus, 
Turbinicarpus, Gymnocalycium, Eriosyce, Copi-
apoa, Ferocactus, Astrophytum, Mammillaria, 
Echinocactus nemzetség, de találhatók még 
Euphorbiák, Notocactusok, Rebutiák is, és 
ezekből több faj elnyerte tetszésemet, de sok 
más egyéb növény is. Így például az évek so-
rán kialakult a rovarfogó növények gyűjtemé-
nye is. Kisebb gyűjtemény még a Thelocactus 

nemzetségé, va-
lamint a „virág-
zó köveké”, a 
Lithopsoké.
- Ezen kívül is 
sok mindent le-
het látni a kert-
ben, a parkban, 
nagyon csodála-
tos itt minden, 
ehhez csak gra-
tulálni lehet. 
Kikkel tartot-
tad kezdetben 
a kapcsolatot, 
hogy ezt így si-
került kialakí-
tani?
- Ha jól emlék-
szem, 198o-ban 
kezdtem el a 
k a k t u s z o k a t 
gyűjteni. Vásá-
rokban járva-
kelve vettem az 
első kaktuszo-
kat. Gyerekko-
rom óta szere-
tem a növénye-

ket. Dr. Nemes Lajossal találkoztam először 
ebben a témakörben, majd Papp Lászlóval, 
aki a Debreceni Agrártudományi Egyete-
men annak idején első évfolyamon volt a ta-
nárom, jelenleg a Debreceni Botanikus Kert 
igazgatója. Tanításával, figyelem felkeltésé-

1. kép: Dr. Csajbók József kertjének egyik központi helyén.
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vel nagyon sok új ismeretre tettem szert a 
növények körében.
- Tagja vagy e valamelyik egyesületnek, és mi-
óta?
- A fenti időszakban nem voltam tagja egyik 
egyesületnek sem. Az egyetem elvégzése 
után az egyik állami gazdaságban kezdtem 
dolgozni, ami nagy lekötöttséggel járt, majd 
csak 1999-2ooo-ben lettem újra tag a kak-
tuszgyűjtőknél. Jelenleg tagja vagyok a Ma-
gyar Kaktusz és Pozsgás Társaságnak és a 
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
tének.
- Emlékszel-e, hogy melyik volt az első növé-
nyed?
- Igen emlékszem, vásárban vettem egy 
Parodia sanguiniflrora nevű, igen szépen vi-
rágzó kaktuszt, amely 2o évig élt, majd ki-
pusztult. Pótolni nem tudtam, mert már úgy 
sem az lett volna számomra, mint amelyiket 
20 éven keresztül én gondoztam, ápoltam. E 
vonatkozásban nincs pótolható növény.
- Milyen módon tettél szert gyűjtői ismerete-
idre?
- Nagy segítség a szakkönyv. Amerikából és a 
volt NDK-ból is sikerült beszereztem külön-
féle szakkönyveket. Ezen kívül a folyóiratok 
olvasása nyújtott sok új ismeretet, de nagyon 

fontosnak tartom a személyes tapasztalat-
cseréket is, mert ezek is a szakmai tudást 
gyarapítják. Az 198o-as években találkoz-
tam Rácz Lászlóval, aki már akkor is nagy ta-
pasztalattal rendelkező, ismert gyűjtő volt. 
Nagyon sok ismerettel segített Dr. Nemes La-
jos és Papp László, akiket már előzőleg emlí-
tettem. Itt megemlíteném a mai fejlett infor-
mációs technikát, az Internetet, ahol bőséges 
ismeret birtokába juthatunk, ha képesek va-
gyunk bennük szelektálni.
- Alátámasztva Józsi véleményét, az oroshá-
zi kiállításon jártamkor megtapasztalhat-
tam azt az információ áradatot, tapasztalat 
cserét, amit a gyűjtők egymás között tesznek. 
Milyen tartási módokat alkalmaztál kezdet-
ben és jelenleg? Milyen tapasztalatokra tettél 
szert?
- Kezdetben, mivel bérházban laktam, kora 
tavasztól késő őszig az erkélyen tartottam 
a növényeket, télen bent a szobában, az ab-
lakban ill. annak közelében. A lakásban, mi-
vel távfűtéses volt, a növények bizony meg-
sínylették kissé az ottani körülményeket, 
de sok faj ennek ellenére is virágzott. Akkor 
még nem tudtam, melyek azok a fajok, ame-
lyek bírják a távfűtéses otthonok klímáját. 
Mára ebben is kiokosodtam, tapasztalatokat 

2. kép: Az örökzöld gyűjtemény részlete.
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3. kép: Gymnocalycium ourselianum
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szereztem, és megismertem azokat a kaktu-
szokat, amelyeknek az ilyen körülmények 
szinte ideálisnak mondhatók, egy ici-pici 
túlzással. Aztán elköltöztem az akkori mun-
kahelyem, az állami gazdaság szolgálati la-
kásába, amely kertes ház volt. A lehetőséget 
felismerve rögtön építettem egy üvegházat. 
Ahol most lakom, ez már a harmadik üveg-
ház, amit az esztendők során megépítettem, 
ezért bővebben most erről beszélek. Az épít-
mény méretének megválasztásánál főszem-
pont a várható fűtési költség. Tetőszerkezete 
polikarbonáttal került lefedésre, mivel ter-
mészetesen előnye, hogy jobban szigetel az 
üvegnél. A növény viszont természetes fény-
nél színesebb, míg a polikarbonáttal fedett 
helyen, fényszűrő hatása miatt, nem színe-
sedik be, nem jön ki úgy a növény színének 
igazi szépsége. Ez a töviseken is meglátszik. 
Ettől függetlenül a növények szépek, vígan 
nőnek, jól érzik magukat, azért nem hor-

dozgatom ki-be, hogy a megfelelő színhatás 
megmutatkozzon. 
- A gyűjteményedről már esett szó, de biztos 
vannak számodra kedvenc nemzetségek és fa-
jok, melyek azok?
- Igen vannak kedvenceim. Ilyenek az 
Eriosyce, Echinocereus, Thelocactus fajok. Az 
Echinocereusokat már nagyon régen gyűj-
töm, az első 199o-ben került hozzám. 
Ariocarpusból magvetést is készítettem, 
amelyből a felnevelt növényeim már 4-6 éve-
sek, de vásároltam is újabbakat.
- A növényekről gondoskodni kell. Milyen 
megoldásokat alkalmazol? Mik voltak a ter-
vezés, kialakítás szempontjai? Gondolok itt a 
fűtésre, szellőztetésre, alkalmazott anyagok-
ra, az építmény méretére.
-Mint ahogy látható, üvegházam van, és így 
ahogy van, jónak tartom. A szellőzési felület 
lehetne egy kicsit több is. A fűtés gázzal törté-
nik, amely a lakáson keresztül lett megoldva. 

4. kép: Gyűjteményének egyik ékessége a virágzó Ferocactus rectispinus.
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A föld alatt lefektetett, hőszigetelt csövön ke-
resztül jön át a lakásból a meleg víz az üveg-
házba, ahol radiátorok fűtik az üvegház bel-
ső terét. Télen 5-7 °C meleg van, de van úgy, 
hogy csak 2 °C a belső hőmérséklet. Vannak 
olyan növényeim, amelyek nem bírják az em-
lített alacsony hőfokot, ezért azokat be kell 
vinni a lakásba. Ilyenek például a kancsókák, 
néhány orchidea. Van két sziklakertem is, 
ahol télálló fajok tenyésznek, ezeket kint ha-
gyom a szabadban, mert bizonyították, hogy 
nem fagytak ki, virágoztak, tehát jól bírják a 
telet. De hogy télen ne következhessen be va-
lamilyen véletlen baleset, ezért egy kis tetőt 
készítettem föléjük a megmaradt polikarbo-
nát felhasználásával, így védve a téli csapa-
dék ellen. Olyan fajokat nem gyűjtök, ame-
lyeknek nem tudok helyet biztosítani. 
- A növényeknek megfelelő talajra van szüksé-
gük. Itt nálad milyen a talaj összetétele, mi a 
tapasztalatod?
- Vannak fajok, amelyeknek teljesen mindegy 
a talaj, jól érzik magukat a mezőségi talajban 
is. Azért igyekszem a növények igényének 

leginkább megfelelő talajkeveréket összeál-
lítani. Általában virágföldet keverek össze 
folyami homokkal, vagy sódert átszitálok, 
és azt alkalmazom. Amennyiben a növény 
mészigényes, akkor mészkőport keverek még 
hozzá, ha a szikes talajt szereti, akkor annak 
megfelelő talajkeveréket készítek, vagy a kő-
bányából hozott törmeléket szitálom bele és 
használok gipszet is. Figyelembe veszem a 
növény eredeti élőhelyét, és próbálom meg-
teremteni a kedvező feltételeket. 
- A növényeknek a megfelelő talaj biztosítása 
mellett, szükséges a növényvédelem is, mivel 
megjelennek a rovar és gombakártevők. Mi-
lyen megoldásokat alkalmazol? 
- Gombák ellen az üvegházban szinte 
soha nem védekezem. Magvetésnél csá-
vázást alkalmazok, eddig a Dithan M-45 
gombaölőszer vált be a legjobban, de ezt már 
kivonták a forgalomból. A tetvek ellen felszí-
vódó rovarölő szert alkalmazok, és beöntö-
zéssel, permetezéssel, valamint talajfertőt-
lenítéssel védekezek. Ez utóbbit elsősorban 
a gyökértetű elleni védekezésnél használom. 

5. kép: Sziklakert árnyékkedvelő növények számára. 6. kép: Részlet az üvegházból.



Debreceni Pozsgástár 2011/1. 437. kép: Jóska örömmel szemléli gyönyörű kaktu-
szait. Háttérben a falon az üvegházi klímát sza-
bályzó automatika.
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Természetesen előfordulnak hangyák is az 
üvegházban, amelyeket behurcolunk a cse-
repes virágok földjében. Ha nagyon elszapo-
rodnak, ellenük talajfertőtlenítőt keverek a 
talajba, ezzel azonban nagyon óvatosan kell 
bánni.
- A kaktuszok bármennyire is szárazság tű-
rők, igénylik az öntözést és a tápanyag után-
pótlást. Milyen gyakorisággal öntözöl és jut-
tatsz tápoldatot a növényeknek?
- A kaktuszokat november közepétől, márci-
us közepéig nem öntözöm. Van egy kevés más 
pozsgásnövényem is, azokat havonta 3-4-5 
alkalommal öntözöm meg. A fiatal magonco-
kat havonta 1-2 alkalommal. Tavasztól óva-
tosan kezdem az öntözést, fokozatosan, első 
héten egy alkalommal, második héten két al-
kalommal. Nyári hónapokban akár naponta, 
de ez mindig a fajoktól függ. Tápoldatot nem 
igazán használok, inkább átültetéssel frissí-

tem a talajt. A talaj tartalmaz annyi tápanya-
got, ami fedezi a szükségletet. Amennyiben 
mégis úgy látom, vagy nincs időm az átülte-
tésre, akkor alkalmazok tápoldatot, de ez a 
nemzetségektől is függ. Elsősorban mikro-
elemekben gazdag műtrágyát, főleg kálium 
tartalmút adagolok a növényeknek.
- Magvetéssel kapcsolatosan mi a tapasztala-
tod?
- Nem steril földbe vetek, de szitálok rá meg-
felelő aprószemű kavicsot magtakarónak. 
Oda kell figyelni a szellőztetésre, öntözésre, 
takarásra. A magvetésem általában jól sike-
rül, a kelés is jó. Igaz volt úgy, hogy 1oo db 
magból szinte mind kikelt, felnevelni viszont 
keveset sikerült. Ennek nyílván sok oka le-
hetséges. Saját, de vásárolt magot is vetek. 
Elsősorban saját magamnak nevelek növé-
nyeket. A magról felneveltekből sokat elcse-
rélek, meg elajándékozom ismerősöknek, ba-

8. kép: Pleiospilos nelii.
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rátoknak. A számomra bevált vetési időpont 
január és február. A magvetést én személy 
szerint könnyűnek tartom, csak oda kell fi-
gyelni azokra a szempontokra, amelyeket 
már elmondtam.
- A jelenlegi gyűjteményedet szeretnéd-e bő-
víteni, vannak-e terveid ezzel kapcsolatosan?
- Az üvegházban amíg kerül hely, addig bő-
vítem a gyűjteményemet, illetve majd a ked-
venceim számát gyarapítom, amit nem iga-
zán akarok, azoktól idővel megválok.
- Mindenki számára megvannak a szokásos el-
járások. Vannak-e olyan megoldások, amelyek 
eltérnek ettől, és melyek azok? Ezzel kapcsola-
tosan mi a tapasztalatod?
Vannak eltérő eljárások a megszokottól, ame-
lyekről már az Interneten is, és Deli Tamás 
„Virágzó kövek” c. könyvében is lehet olvas-
ni. Ezek elsősorban gránit őrleményben, tisz-
ta homokban, különféle kőzetekben tartott 
növények. Saját tapasztalatom, hogy szépek, 
igaz kisebbek, de színesebbek, jól megfelel 
számukra ez a tartási mód is.

10. kép: Az előtérben Lithops magoncok, hátul a 
Ferocactus gyűjtemény.

9. kép: Lobivia pugionacantha.

45
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- Folytattál e valamilyen kutatást az elmúlt 
időkben és jelenleg?
- Igen, egyébként kutatással foglalkozom az 
egyetemen. Gondolkodtam már erről kaktu-
szok vonatkozásában is, amelyet végig gon-
dolva rájöttem, hogy ehhez nagyobb meny-
nyiségű növényegyed kellene. De biztosan 
érdemes lenne ezzel a gondolataimban meg-
fogant témával foglalkozni.
- Milyen céljaid, terveid vannak a jövőt illetően?
- Egyik célom, egy szabadföldi kaktuszos te-
rület kialakítása. A másik, egy kisebb fűtés 
nélküli üvegház megépítése. Ide csak a télál-
ló fajok kerülnének, de nem csak kaktuszok, 
hanem például leanderek is, mivel bírják 
a -7-8 °C fokot, de kibírják a -1o °C is. Ezek 
mind távlati célok.
- Melyek az általad fontosnak tartott szem-
pontok, tapasztalatok, amit javasolsz a cikk-
ben megemlíteni?
- Kezdő gyűjtőknek ajánlom, hogy olvassa-
nak sok-sok szakkönyvet, folyóiratot. Az 

Interneten is sok információ található. Ezt 
azért tartom fontosnak, mert ezáltal sokkal 
hamarabb lesznek sikeresek.
- Az interjú során, szinte csak a kaktuszokról 
esett szó. El kell mondanom, hogy nálatok sok 
olyan egyéb növény is tenyészik, amiről sze-
retném, ha beszélnél.
- 2oo1-ben kezdtük rendezni ezt a területet, 
ahol lakom. Közel 4oo növényfaj, fajta talál-
ható jelenleg a kertben. Sok fenyőféle él, pl. 
jegenyefenyők, valódi és hamisciprusok, céd-
rusok, mamutfenyő egy érdekes oszlopos for-
mája, különféle borókák. Sok az évelőnövény 
a sziklakertekben, de találhatók rózsák, vagy 
4o féle, valamint 6-8 fajta bambusz is. A kis 
tó mocsári növényeknek biztosít életfeltételt. 
Amivel küzdünk, az a pocok és a vakond. Na-
gyon sok kárt tettek, tesznek a növényekben. 
El kell mondjam, úgy telepítettük a fákat, 
bokrokat, hogy a madarak fészkelőhelyet és 
táplálékot találjanak rajtuk. Sok énekes ma-
dár megfordul a kertben hosszabb-rövidebb 

11. kép: A rovaremésztő növények gazdag gyűjteménye.
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időre. Van egerészölyv, gólya, csíz, őszapó, 
széncinke, kakukk, rigó, fácán de lehetne 
még folytatni a sort. Igyekeztünk olyan fákat 
és növényeket telepíteni, illetve ültetni, hogy 
azokat szeressék a madarak és a lepkék.
- Befejezésül, annyit mondanék el, hogy a lá-
togatás során Jóska felesége említette, amit a 
riport végén Józsi is megerősített: a munkák 
elvégzésében segítenek a gyerekek is minden 
kényszer nélkül, vagyis együtt szépíti biro-
dalmát az egész család. Jól eső érzés ilyet hal-
lani, a munka eredményét látni pedig, egye-
nesen lenyűgöző volt. A több méter hosszan 
kéken virágzó levendula soron, sok száz lepke 
között köszöntem meg a riportot, és azt, hogy 
itt lehettem.

Botos Julianna
Debrecen

Képek: Dr. Csajbók József: 3, 4, 8, 9, 11, 12.
 Ficzere Miklós 1,2,5, 6, 7, 10.

12. kép: Egy rovaremésztő: Cephalotus follicularis.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
ezúton fejezi ki hálás köszönetét 
azokért a gyönyörű és csodálatos 

mag rajzokért, amelyeket 

Orr András 

készített aprólékos és minden bizonyára 
fáradtságos, sok időt igénylő munkával a 
Debreceni Pozsgástár számára. Külön is 
nagyra értékeljük azt az alkalmazkodó 
készségét, amellyel mindig igazodott újsá-
gunk időben történő megjelenéséhez.
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Ficzere Miklós                                                                          

Filatélia: ROVaREMéSZtŐ NÖVéNYEK

1 a.

2.

5.

1 b. 1 c. 1 d

3.

4.

6. 7.

8.
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9.

10. 11.

12.

13. 14.

15.

16.

17. 18. 19.

1 a. Nepenthes sanguinea 1 b. Nepenthes macfarlanei 1 c. Nepenthes rajah 1 d. Nepenthes lowii, Malajzia.
2. Drosera burmannii, Thaiföld; 3. Sarracenia flava, Laosz, 4. Nepenthes mirabilis, Thaiföld, 5. Nepenthes 
villosa, Laosz, 6. Sarracenia purpurea, Laosz, 7. Nepenthes ampullaria, Laosz, 8. Dionaea muscipula, La-
osz, 9. Darlingtonia californica, ENSZ, 10. Sarracenia X moorei, Írország, 11. Cephalotus follicularis, ENSZ,  
12. Nepenthes mirabilis, Palau-szigetek, 13. Heliamphora nutans, Guyana, 14. Drosera rotundifolia, Francia-
ország, 15. Nepenthes pervillei, Madagaszkár, 16. Nepenthes pervillei, Seysell-szigetek, 17. Sarracenia flava, 
Sierra Leone, 18. Nepenthes x mixta, Sierra Leone, 19. Rhizanthes-lowii, Brunei Szultánság. 

Gyűjtemény: Anonymus
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Zusammenfassung: Der Autor zeigt eine Auswahl an Echeverien, die für ihn die liebsten sind. Er macht ihren Zuchtbedarf, die 
Möglichkeit der Winterhaltung und der Freihaltung bekannt.
Abstract: The author reports on a selection of Echeverias, which are his favourite ones. Their demands in culture, the overwintering 
and outside growing possibilities are outlined.

Szunyogh Menyhért

Kedvenc pozsgásaim az Echeveriák

Az Echeveriák a varjúhájfélék (Crassula-
ceae) családjába tartozó nagy nemzetség, 
mely nevét a 18. századi mexikói botanikus, 
Atanasio Echeverria Codoy tiszteletére kapta 
1837-ben Alphonse de Can dolle genfi bota-
nikustól. A 
nemzetség-
be tarto-
zó mint egy 
150 évelő 
faj Mexi-
kó, Közép-
A m e r i k a , 
Texas és 
az Andok 
heg y v idé -
kéről szár-
mazó pozs-
gás növé-
nyek. Elő-
fordulásuk 
f ö l d r a j z i 
helye mi-
att ameri-
kai köviró-
zsáknak is 
nevezzü k. 
Húsos leve-
leik levél-
r ó z s á b a n 
áll nak, míg 
egyes fajok a nálunk is honos kövirózsákra 
hasonlítanak. Kedvelt, viszonylag igénytelen 
dísznövények szabályos alakjuk, szép színes 
leveleik és élénk színű virágaik miatt. Na-
gyon sok fajuk Európában, a téli időszakban 
bontja virágát. Két formájukat különböztet-
hetjük meg. Gyakoribb a tőlevélrózsás forma, 
míg ritkább a növekvő szárral rendelkező fa-
jok száma. Tavasztól őszig napfény igénye-
sek, fokozatos szoktatás után a szabadban 

tarthatjuk kiültetve, esetleg cserepüket a ta-
lajba süllyesztve. A hajas, hamvas, szőrös be-
vonatú fajokat azonban tanácsos fólia vagy 
üveg alatt nevelni, megfelelő szellőztetés 
mellett, mivel hűvösebb időben a levelek a fe-

lü l e t ü k ön 
e s e t l e g 
m e g á l l ó 
víz től befol-
tosod n a k . 
A ham va-
saknál pe-
dig, az eső 
lemosh at -
ja a muta-
tós bevona-
tot adó vi-
aszréteget, 
amely már 
nem kép-
ződik újra. 
Szobai el-
h e l y e z é s 
ese tén na-
pos, szel-
lőztetéshez 
n y i t h a t ó 
ablak kö-
zelében he-
lyezzük el 
a növénye-

ket. Ültetésük jó vízáteresztő talajba történ-
jen. Mindig akkor öntözzük, amikor talajuk 
már megfelelően kiszáradt. Átültetésüket le-
hetőleg a fejlődési időszak kezdetén, tavasz-
szal végezzük, nem túl tápanyagdús, 30% 
körüli folyami homokot tartalmazó földke-
verékbe, kevés felszíni agyagot is adagolva 
hozzá. Késő ősszel, de a fagyok beállta előtt 
vigyük teleltető helyükre, mivel fagyérzé-
keny növények. Különösen fontos számukra 

1. kép: Echeveria agavoides.
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a 8-10 °C körüli hőmérsékletű hely. Ez üve-
ges veranda, kevéssé fűtött szoba ablakának 
közelében, vagy üvegházi elhelyezés lehet. 
Nedves levegőjű helyiségben a lecsapódó pá-
rától penészesedés, rothadás áldozatává vál-
hat növényünk. Az Echeveriák szaporítása 
minden gyűjtő és növénybarát számára igen 
hálás és érdekes feladat, mely magvetéssel 
vagy ivartalan szaporítással vegetatív mó-
don lehetséges. Magvetésük a ritkább sza-
porítási folyamat, mert nagyon finom, apró 
magjainak csíraképessége eléggé rövid idő-
re korlátozódik, kevés a csírázási százalék, a 
kikelt magoncok igen érzékenyek, rendkívül 
figyelmes gondoskodást igényelnek. Magve-
téshez, hasonlóan az ültetéshez, 30%-nyi fo-
lyami homok és lombföld keveréke ajánlott, 
csak finomabbra rostálva az ültetőközegnél. 
Az ivartalan szaporítás a tavaszi vagy a nyár 
eleji időszakban történjen. A legtöbb fajra 
jellemző, hogy sarjhajtásokat nevel, ame-
lyeket éles késsel könnyen levághatunk az 
anyanövényről. A vágott felületet 2-3 napig 

hagyjuk beszáradni, majd sekély mélység-
ben ültessük cserépbe, vagy szaporítóládába, 
akár többesével is. Pár nap múlva elkezdett 
mérsékelt öntözés mellett a gyökeresedés 
2-3 hét alatt beindul. A legtöbb faj könnyen 
szaporítható levéldugványról is. Erre a cél-
ra csak az idősebb, alsó levelek alkalmasak. 
A kiválasztott leveleket nem szabad levág-
ni, hanem oldalazó mozdulattal törjük le a 
levélalapjánál, és a levél színével, azaz felső 
részével felfelénézően, kissé ferdén az előre 
elkészített talajba tűzdeljük. A magasabbra 
növő fajokat szárdugványról is szaporíthat-
juk, míg egyes fajok apró leveles virágszára is 
alkalmas dugványozásra. Az Echeveriák kü-
lönböző levélszíneiből és alakjaiból, továbbá 
szöszös és hamvas bevonatú egyedeiből ösz-
szeállított néhány növény már nagyon érde-
kes és szép csoportot képez, viszonylag ke-
vés helyet foglal el, és a kiemelkedő szárakon 
csoportosan nyíló élénk, több színű virágok 
feltűnően díszítenek.

2. kép: Echeveria agavoides szára a léggyökerekkel.
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Néhány fajt ismerjünk meg közelebbről 
az alábbiakban.

Echeveria agavoides

E fajnak hazája Közép-Mexikó, ahol nyílt 
sziklás területeken él. Változatos, kb. 15 cm 
átmérőjű levélrozettát nevel. Fényes, világo-
sabb zöld levelű, erős fény hatására elszíne-
ződésre hajlamosak. Levelei az Agavéhoz ha-
sonlóan hegyben végződnek, szabályos levél-
rózsákban állnak. Virágaik hosszabb száron 
bogernyőben nyílnak, 10-12 mm nagyságú-
ak, és sárga, piros színűek. Rozettája, mint a 
képen is látható, hajlamos taréjos (krisztáta) 
formát fejleszteni.

Echeveria elegans

Igen díszes faj, melynek élőhelye szintén 
Közép-Mexikó, ahol 3000 m körüli magas-
ságban sziklás területeken tenyészik. Na-
gyon szabályos levélrózsákban fejlődik, me-
lyek 10-15 cm átmérőjűek, néha még nagyob-
bak is lehetnek.  Hamvas, viaszos, kékesfe-
hér színű, piros hegyben végződő leveleik 

csak napos helyen tartják meg szépségüket, 
egyébként megnyúlnak, elveszítik szabályos 
alakjukat. Rózsaszínes, sárgás virágait 20 cm 
magas szárakon hozza. Sokak számára vi-
szonylag hamar túl nagyra fejlődhet, ezért 
3-4 évente célszerű megfiatalítani azáltal, 
hogy a fiatalabb, néhány cm átmérőjű rozetta 
közepét kimetsszük, és beszárítás után újra 
gyökereztetjük. A rozetta megmaradó alapi 
részét nem szabad kidobni, mert új sarjhajtá-
sokat fejleszt, amelyek szintén felhasználha-
tók szaporításra. 

Echeveria laui

Amikor a fajok szépségéről beszélünk, 
legtöbb gyűjtő első helyen említi ezt a fajt, 
annak ellenére, hogy viszonylag későn, csak 
1976-ban került leírásra a mexikói Oaxaca 
államban lévő Tomelin kanyonból. Gyönyörű 
levélrozettája akár 30 cm átmérőre is megnő-
het. Ovális leveleit kékesfehér, hamvas bevo-
nat fedi. Általában 30 cm körüli virágszáron 
hozza sárga-narancssárga virágait. A nehe-
zebben szaporítható növények közé tartozik, 
akár levéldugványozással, akár megvetéssel 
kísérletezünk. Ápolása nagyobb odafigye-

3. kép: A kakastaréj formájú Echeveria agavoides f. cristata.
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lést igényel a szokásosnál, mivel télen me-
leg igényesebb, ebből következően néha alul-
ról történő vízzel való locsolása is indokolt. 
Mindig ügyeljünk arra, hogy a leveleken lévő 
érzékeny hamvas bevonatot ne sértsük meg, 
mert ez a növény pusztulásához is vezethet.

Echeveria purpusorum

E fajnak a hazája szintén a mexikói 
Oaxaca állam területén található. Nagyon 
lassan fejlődő rozettáit bíbor árnyalatú sö-
tétzöld levelek alkotják, amelyek hossza kb. 
4 cm és kb. 2 cm széles. Vastag, húsos hegy-
ben végződők, jellegzetesen háromoldalúak, 
szabálytalanul ezüstösen márványozottak. 
Sárga virágai 10-15 cm hosszú sorban rende-
ződnek. Télen is fény igényes, a hűvös, telje-
sen száraz tartást részesíti előnyben.

Echeveria affinis

Ez a faj a növekvő szárral rendelkezők 
csoportjába tartozik, hajtásai kb. 15 cm 
hosszúra növekszenek. A levelek színe a 
zöldesbarnától csaknem a feketéig változik. 
Mérete a csúcsi részen 5-6 cm hosszú és 2 cm 
széles, csúcsban végződő. Vastag, húsos, igen 
dekoratív rozettát alkot. Rendszeresen sarja-
kat nevel. Az idősebb levéltelen szárrészeken 
pedig, nagyszámú léggyökér fejlődik. Csodá-
latos levélszínét csak elegendő fény esetén 

4. kép: Echeveria elegans kifejlődésben lévő virág-
zata.

5. kép: A viaszos bevonatú Echeveria laui.

6. kép: Echeveria laui kifejlődött virágzata a még 
teljesen ki nem nyitott virágokkal.

7. kép: Echeveria purpusorum a jellegzetesen apró 
foltos leveleivel.
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tartja meg, fényhiányos környezetben színe 
a sötétzöld felé közelít. Ilyenkor levélrozettá-
ja alaktalanabb, ritka és megnyúlt lesz. Egye-
nes szárú virágzatát 25-30 cm hosszú száron 
hozza, amelyek skarlátvörösek.

Echeveria pulvinata

Alacsony, félcserjés növekedésű, így szin-
tén a növekvő szárral rendelkezők csoportjá-
ba sorolható. Levelei 4-5 cm hosszúak, 2-3 cm 
szélesek, vastag húsosak, csúcsuk felé széle-
sedő, fordított tojásdad alakúak, tompán le-
kerekedő pici csúcsban végződnek, és laza le-
vélrózsát alkotnak. Az egész növény ezüstfe-
hér színezetű, filcszerű bevonata igen muta-
tós, míg az idősebb alsó leveleken a bevonat 
hamvas színűre változik. Fény, ültetőközeg, 
locsolás és teleltetés igénye megegyezik az 
előzőekben általánosan leírtakkal. A fedő-
szőrök miatt nagyobb odafigyelés szükséges. 
Virágai narancsos, vöröses sárgák, melyeket 
ritka levelű, gyakran elágazó szárakon nevel.

8. kép: Echeveria affinis a fényintenzitástól függően 
változó színű levelekkel.

9. kép: Echeveria affinis teljes virágzásban.

10. kép: Echeveria pulvinata a filcszerű, hamvasan 
szőrös bevonattal.

Echeveria pulidonis

E faj Mexikóban, Pueblától délre, sziklás, 
gyors vízelvezetésű területen él. Nevét Sr. 
Pulido tiszteletére kapta. Kövirózsára em-
lékeztető levélrozettája 13-15cm átmérőjű, 
csoportot képező, fényigényes növény. A ro-
zettákat kanál alakú kékes levelek alkotják, 
a levélélek pirosló sávosak. Előfordul zöld le-
vélformájú változata is, lassan növő faj. Élő-
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11. kép: Bájos virágaival igazán elbűvölő az Echeveria pulvinata.
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helyére a gyors vízelvezetés a jellemző, így 
nem tűri a tartósan nedves ültetőközeget, 
ezért gyorsan kiszáradó talajkeverékbe aján-
lott ültetni. Fényhiány esetén a rozetták el-
torzulnak, buja növekedésűvé, levelei sápadt-
tá válnak. Erősebb fény hatására a pirosló 
levélélek még mutatósabbak a kékeszöld le-
veleken. Törpe növésű, alsó levelei időnként 
elszáradnak, amely természetes jelenség, a 
száraz leveleket el kell távolítani a mutatós-
ság megőrzése érdekében. Virágzási ideje tél 
végére, kora tavaszra tehető, egy fejlett nö-
vény képes egyszerre 4-5, harminc centimé-
ter hosszúságú virágszárat is nevelni, rajta a 
sok sárga színű, harang alakú kis virágokkal. 
Teleltetésére 6 fok körüli hőmérséklet, vilá-
gos hely és szárazon tartás ajánlott.

Echeveria glauca

Az egyik legszebb kékeszöld, ezüstösen 
kék levelű faj Mexikó magas, sziklás, jó víz-
elvezetésű területéről. Rozettáit vöröses csú-
csú, nyílhegy alakú levelek alkotják, amelyek 
normál körülmények között 12cm, de a 20cm 
átmérőt is elérhetik. Gyorsan csoportosodó, 
erős fény hatására levelei vöröses árnyala-
túak lesznek, míg fényhiány esetén e fajra is 
jellemzőek a sápadt, etiolált levelek. Jó víz-
elvezetésű, enyhén savanyú, 6-6.5 pH érté-
kű, laza porózus talajba ültessük. Világos, 
legalább 6C° hőmérsékletű helyen, szárazon 
teleltessük. Késő tavasszal, kora nyáron hoz-
za 30cm hosszú, visszahajlott virágszárain a 
viaszos narancssárga 8-10mm nagyságú, ha-
rang alakú virágait. Levéldugványról nagyon 
jól szaporítható, elég a finoman oldalra lefor-
dított leveleket az ültetőközeg tetejére tenni, 
és hamar gyökeret ereszt a talaj felé.

Echeveria cv. GILVA 

Ez a kertészeti változat az Echeveria 
agavoides és az Echeveria elegans hibridje. 
A mintegy 15cm magas és átmérőjű szabá-
lyos levélrozettát nagyszámú, vastag, húsos, 
fordított tojás alakú, viaszos külsejű zöld le-
vél alkotja, amely sápadt, vörhenyes csúcs-
ban végződik, hosszúsága 5-8cm, szélessé-
ge 2-3cm. Tenyészcsúcsa nagyon gyakran 
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12. kép: Az Echeveria pulidonis formás rozettája.
13. kép: Virágzó Echeveria pulidonis.
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krisztáta formává alakul, ami 
a tyúktaréj formájához hason-
ló növekedést jelent, a növény 
mutatósságát ezzel is növelve. 
Télen 5-6 fok körüli helyet igé-
nyel, elegendő fény mellett, de 
teljesen szárazon tartva, mert 
növekedése tapasztalatom sze-
rint, csak 15C° felett indul be. 
Talaja nagyon laza, vízáteresz-
tő legyen, mert nem viseli el a 
tartósan nedves körülménye-
ket. Tél végén, vagy kora tavasz-
szal hozza fél méter hosszúságú 
flamingó rózsaszín virágszáron 
virágait, amelyek kívül rózsás, 
belül sárga színűek. Szaporí-
tása elsősorban magvetéssel 
eredményes, mivel a vegetatív 
szaporításhoz használt levelei 
rendkívül nehezen gyökeresed-
nek meg.

14. kép: Echeveria glauca.

15. kép: Echeveria ’Gilva’ az Echeveria agavoides és az Echeveria 
elegans hibridje.
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Szunyogh Menyhért
Nyíregyháza

Irodalom:
Szűcs Lajos (1977): A növénykedvelő kis-
lexikona
Zdenek Jezek, Libor Kunte (2005): Pozsgás-
növények enciklopédiája

A képek a szerző felvételei.

Egy jó kívánság és vélemény 
a Parodia hegerii cikkünkről

„Hálásan köszönöm a Debreceni Pozsgás-
tár 2010/4 számának a megküldését. A 
cikk a Parodia hegeriiről nagyon jól sike-
rült Önöknek. Valóban úgy van, hogy nem 
sok kaktuszgyűjtőnek adatott meg, hogy 
ezt a Parodiát a természetben lássa. Ál-
momban sem hittem volna, hogy én egy-
szer Diers-el, Krahn-nal, Beckert-tel egy 
cikkben fogok megjelenni. Minden elkép-
zelhető jót kívánok 2011-re a Debreceni 
Pozsgástárnak, további nagyon sok sikert 
és érdekes cikkeket.”

Herbert Thiele, Németország
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browningia Eigenname: Browning, W. E. Browning-féle
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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