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Szabó Gábor

Szerkesztőségi levél

A fajfenntartás ösztöne
Egy Neochilenia kaktuszom gyökerei fuzárium
gombával fertőződtek meg. A beteg gyökereket
eltávolítottam és a növényt száradni, majd gyökerezni tettem. Gyökért nem hozott, de felső részén
megjelentek a bimbók, és ekkor a növényt függőleges állásba helyeztem. A bimbók kifejlődtek, majd
rövidesen kinyíltak. A virágok megtermékenyültek, hogy önbeporzás útján, vagy más módon, nem
lényeges. A magok beértek és a magházból szétszóródtak. Ezekből a magokból természetesen vetést
készítettem, így a növényt utódaiban sikerült megmenteni. Sajnos, az eredeti anyanövény tavaszra
elpusztult, a belső része teljesen elfertőződött a
fuzáriummal. Egyes szakemberek valószínűleg
megszólnak, mert a címben az ösztön szót használtam. Talán ösztöneik csak olyan élőlényeknek
lehet, amelyeknek agyuk és idegrendszerük van?
– kérdezem én. Soha nem hallottam arról, hogy a
növényeknek agyuk és idegrendszerük lenne. Ezért
van két kérdésem: – az ösztön helyett milyen szót
használhattam volna?
– a „Sci-fi történetek a növényvilágban” című cikkemben szakemberek három érdekes megfigyeléséről tettem említést a növényekkel kapcsolatban.
1. Több cserepes növény közül egyet egy ember
összetört, megsemmisített. Másnap a megmaradt
növények leveleire elektródákat szereltek a kutatók, kijelzőkkel. Amikor az az ember ment be abba
a helyiségbe, ahol előző nap rombolt, és növényt
„gyilkolt”, a műszerek jeleztek. Ha a növényeknek
nincs agyuk, idegrendszerük, hogyan jegyezhették
meg a „gyilkos” személyét, hogyan érzékelték je-

lenlétét, hogyan fejlesztettek elektromos áramot,
és az hogyan jutott el az elektródákig?
2. Ha a vaddohány (Nicotiana attenuata) tábla
valamelyik pontján az amerikai dohányszender
(Manduca sexta) megtámadja a növényeket, akkor
azok jelzést adnak le, és a többi még meg nem támadott egyedek olyan különleges illatkeveréket bocsátanak ki, amely ellenállhatatlanul vonzza a szender
hernyóit elpusztító darazsakat. A növény tehát felismeri támadóját és tudja, hogyan kell védekeznie.
3. Általános vélemény, hogy a növények egyes zenei dallamok „hallatán” sokkal jobban, egészségesebben nőnek és bővebben virágoznak.
Valószínűleg ezek a különleges reakciók a növények máig megfejthetetlen, jól őrzött titkai, mert e
jelenségeket a tudomány még nem volt képes megoldani. Azért egy dolog szerintem biztos: a növényeket nem lehet becsapni! Megérzik, ha szeretjük
őket, de megérzik ha csak félvállról, ímmel-ámmal
foglalkozunk velük.

Képek a szerző felvételei.
Szabó Gábor, Brassó-Szecsele

A feltett kérdésre adandó válasz kettős, mert részben biztos, részben nem biztos. Biztosan mondható, hogy az ösztön szó használata helyes, mert minden élőlény ösztönösen kapaszkodik az élet
után, és ösztönös természete az utódok létrehozása. Biztos az is,
hogy a növényeknek nincs agyuk és nincs idegrendszerük, de van
helyettük valami más, mert tudnak érzékelni. Köztudott tény,
hogy érzékelik a fényt, a hőt, a nedvességet stb. Bizonytalan az
ismerete és ezért ma még rejtélyes az az érzékelőrendszer, amely
reagál különböző dallamokra, megérzi az ápolója szeretetét, a rovartámadásokra történő válasz és még sok más egyéb. (A főszerk.)

1. kép: A várt gyökerek helyett bimbók jelentek meg. 2. kép: A bimbók már nyílnak, de gyökér még nem fejlődött.
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Solti Ádám

Egy közkeletû tévedés – ’Epiphyllum Ackermannii’
Zusammenfassung: Rotblumige Blattkakteen sind beliebte und oft kultivierte Pflanzen, aber sie waren durch eine lange Zeit
zu Epiphyllum Ackermannii wegen eines Fehlers falsch benannt. Die ursprüngliche Epiphyllum ackermannii wurde in der Mitte der 19. Jahrhuderts beschrieben, aber ist verloren aus Hortikultur. Allerdings, in der Mitte der 19. Jahrhuderts, englischen
Gärtner haben zahlreiche Kreuzungen zwischen Heliocereus speciosus und Epiphyllum phyllanthoides gemacht. Diese Hybriden
wurden die mexikanischen Arten von Britton und Rose gelehrt. Der Fehler wurde nur in der Mitte der 20. Jahrhunderts entdeckt,
dennoch gibt es viele, die noch verwirren diese Taxa.
Abstract: Red-flowering leaf cacti are popular and often-grown ornamental plants. Nevertheless, they are misnamed to Epiphyllum Ackermannii for a long time due to a regrettable mistake. The original Epiphyllum ackermannii was described in the middle of
the 19th century, but not disappeared from the horticulture. However, English gardeners and horticulturists made and described
many crosses between Heliocereus speciosus and Epiphyllum phyllanthoides. These hybrids were taught the Mexican species by Britton and Rose. The mistake was discovered in the middle of the 20th century. Nevertheless, there are many who still confuse these
taxons.

Összefoglaló
A vörös virágú levélkaktuszok régi, közkedvelt és széles körben termesztett dísznövények,
melyek hosszú időn át tévesen Epiphyllum
Ackermannii néven voltak számon tartva,
egy szerencsétlen tévedésből kifolyólag. Az eredeti Epiphyllum ackermanniit a 19. században írták le, azonban kultúrában nem maradt
fent. A 19. században angol kertészek azonban
a Heliocereus speciosus és az Epiphyllum
phyllanthoides számos hibridjét állították elő
és írták le, melyeket félszáz évvel később Britton
és Rose tévesen a Mexikóból leírt fajnak vélt. A
tévedésre csak a 20. század közepén derült fény,
azonban a két taxont a mai napig sokan összekeverik.
Öreg házak verandáiról, nagyanyáink
ablakaiból talán mindenkinek ismerősnek
tűnhetnek nyaranta a nagy, kárminvörös virágaikkal pompázó hatalmas levélkaktuszbokrok, e széles körben elterjedt, népszerű,
könnyen tartható és szinte elpusztíthatatlan
dísznövények. Jól viselik a legtöbb tartási hibát, egyaránt tolerálják a napsütést és a félárnyékot, télen a pincét és a fűtetlen verandát, bár gazdag virágzására csak akkor számíthatunk, ha más kaktuszokhoz hasonlóan
hűvös, világos teleltetést, és minél több nyári napfényt kapnak. Régi kultúrnövényként
számos termesztett változata ismert, emellett egyik fontos szülőtaxonja az X Epicactushibridek (’Epiphyllum’-hibridek) sokaságá
nak, többek között a legtöbb vörös, lila,

kárminszínű és narancssárga virágú hibrid
őrzi örökségét, mivel e virágszínek a valódi
Epiphyllum-fajok köréből hiányoznak. Azonban ki is valójában ez a nagy népszerűségnek
örvendő klasszikus? Növényünk a kertészeti kultúrában ’Epiphyllum Ackermannii’ néven
volt ismeretes jó száz éven keresztül, részben egy sajnálatos véletlen folytán azonban
csak „bitorolva” ezt a nevet. Létezik ugyanis egy másik, mára szinte teljesen elfelejtett
’Epiphyllum ackermannii’ is! Egy nagy, kárminvörös virágú levélkaktusz: szakasztott,
mint dísznövényként tartott rokona – és
mégis más!
A felfedezés – és a tévesztés – története
1824-ben kezdődött, amikor a neves gyűjtő, George Ackermann utazásáról Angliába
hazatérve egy általa Mexikóból hozott kaktuszhajtást adott át a kertész Mr. Tate-nek,
aki sikeresen felnevelte, és virágoztatta a
növényt. Egy gyönyörű, karéjos, levélszerű hajtástagokból hatalmas bokorrá fejlődő levélkaktuszt, mely hajtáséleinek csúcsi
areoláin nagy, kárminvörös, tölcséres virágokat hozott. Az Ackermann által gyűjtött
magokból további növényeket is felneveltek,
majd a tudomány számára addig ismeretlen
növényt a Kew-ban őrzött mintákból – megtalálója iránti tiszteletből – végül Adrian
Hardy Haworth írta le 1829-ben Epiphyllum
ackermannii néven (a korai rendszerezők
minden lapított hajtásrendszerű kaktuszt az
Epiphyllum genusba soroltak, vö. Epiphyllum
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1. kép: Epiphyllum ackermannii a Curtis Botanical Register
7
(1830) oldalain. Ismeretlen művész alkotása.

2. kép: Disocactus ackermannii a madridi Real Jardín Botánico gyűjteményében.
2/a kép: Alacsony fényintenzitás hatására rejuvenilizáló hajtások ugyanazon a Disocactus ackermannii növényen (Real Jardín Botánico). Eltérően a Disocactus phyllanthoides és a D. x hybridus jellemzően kevés, de
magas bordájú juvenil hajtásaitól, a D. ackermanni juvenilis alakja felettébb magas hasonlóságot mutat a
Disocactus (Aporocactus) flagelliformis vegetatív növekedésével!
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3. kép: A Disocactus x hybridus egyik szülője:
Heliocereus elegantissimus (1) és H. speciosus (2) (ma
mindkettő: Disocactus speciosus) Britton és Rose ’The
Cactaceae’ c. művében (1919). M. E. Eaton alkotásai.

9
summa (petala) quasi biserialia semiexpansa
lanceolata coccinea, horum cœlum versus oblonga et lanceolata, et caetera terram
spectantia oblonga et angustoria. Genitalia
ut in affinibus, corolla breviora, declinata
rosea, sed apicem versus eleganter curvatim
adscendentia, stylo humiliora, stigmatibus
circiter septem. Obs. Petala extus linea costali
pululum protuberantia, aurora pulchra
colore nitentia. Antheræ et stigmata tinctura
formosa roseo-mutabiliter violascente.”
A diagnózis magyar fordítása az alábbi:
„Ackermanni E. (Ackemann nagy skarlátvörös virágú [levélkaktusza, ford.]) a szirmok
virágzás előtt szorosan zártak, a bimbó felegyenesedő, hegyes csúcsban végződik, a virágcső négyszer hosszabb nála. Élőhelye Mexikó, ahol Ackermann és Tate úr sokat [példányt, ford.] gyűjtöttek: kertjében most gazdagon virágzik. Megjelenése nem egyezik semmi mással. Emlékeztet az E. phyllanthoidesre,
szára szélesen hullámos, fülszerűen kidomborodó: axilláin gyakran serték ismerhetőek fel. Virágai magánosak vagy tömegesek,
de általában többesével [találhatóak, ford.],

truncatum = Schlumbergera truncata). Azonban ez a faj hamarosan eltűnt a kultúrából,
részben körülményes tartása, részben a 19.
század második felében a kaktuszok irán- 4. kép: A Disocactus x hybridus másik szülője: Cactus
ti csökkenő, illetve más exotikus növények, phyllanthoides a Missouri Botanical Garden képtáígy a páfrányok, pálmák, orchideák iránti rából. Ismeretlen művész alkotása.
növekvő érdeklődés miatt. A latin diagnózis
Haworth leírásában(1):
„Ackermannii. E. (Ackermann’s lar
ge
scarlet-flowered) corolla maxima obsole
tissime ringente ante florescentiam assur
gente, apice acuto; quam tubo fere quadruplo
longiore. Habitat in Mexico, ubi invenit Dom.
Ackermann, et Domino Tate multis aliis
communicavit: in cujus horto nunc copiose
floret. Obs. Antecedenti fortasse nimis affinis.
Facies E. phyllanthoidis, at ramorum lobi
pauciores, obtusiores, et fere auriculiformes:
et in eorum axillis spinulis ordinariis forte conspicuioribus. Flores solitarii sed
numerosi, et affinium more, directione fere
horizontali, tubo cum germine plusquam
unciali, sordide viridi, et quase 5-angulari
e decursione squamularum paucarum seu
remotarum et calyciarum. Petala imbricata
acuminata nitentia, inferiora longe minora,
canaliculatim carinata, apice recurvula:

10
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5. kép: Disocactus phyllanthoides virágos hajtása.

többnyire horizontálisan állnak, a tölcsér és
a magház nagyobb egy unciánál, mélyzöld
színű, valamelyest ötbordás, visszahajló pikkelyeket hordoz melyek [a tölcséren, ford.]
fokozatosan szirmokba mennek át. Szirmok
szélesek, kihegyezettek, fénylők, a külsők
nagyobbak, tölcsért formálnak, csúcsuk vis�szahajló: az összes (szirom) tulajdonképpen
skarlátvörös, kétfelszínű, részben kitáruló,
lándzsás-kerekded, csúcsától visszafelé kiszélesedő és lándzsás, mindegyik a tövében
szélesebb és csúcsánál elkeskenyedő. Ivarszervek mint a hasonlókban [fajoknál, ford.],
rövidebbek, mint a szirmok, rózsaszínbe hajlók, csúcsuk felé elegánsan felfelé ívelők, a
porzók lejjebb állnak, többnyire hét bibeág
található. Termő a szirmok eredése alól egy
kiemelkedésről ered, fénylő, szép színű. Portokok és porzók változatosan szép színűek,
rózsásak, violába hajlók.”
Eredeti leírása felhívta a figyelmet a
közeli rokon Epiphyllum (ma Disocactus)
phyllanthoides irányába mutató hasonlósá-

gokra, azonban sajnos a vegetatív szervek
morfológiájára kevés hangsúlyt fektetett. Új
leírását W. Barthlott 1991-ben adta meg(2):
„Lándzsa alakú, tövén hengeres, lapított
hajtástagokból felépülő csüngő hajtásrendszerű növény, szártagjai 50–60 mm szélesek,
bevágottak, laposak, általában 350 mm hos�szúak, sötét- vagy olíva zöldek. Tövisei 1–3
mm hosszúak, barnásak. Virágai 120–140
mm hosszúak, 100–140 mm szélesre nyílnak, vörösek. A virágtölcsér hosszú, zöld színű, vörös pikkelyeket és azok hónaljában 1–2
(–5) tövist hordoz. A külső szirmok oválisak,
kihegyezettek, a belsők tojásdadok. Bibéje
sötétvörös, a bibe lobusai rózsaszínűek. Termése 40 mm hosszú, 20–25 mm széles, 8 mm
hosszú pikkelyeket és 0–1 tövist hordozó vörös bogyó, magjai 2×1 mm nagyságúak.”
A 19. század első felében a közép- és délmexikói flóra más tagjai is fokozatos ismertségre tettek szert, így a kaktuszok közül is
ekkor került termesztésbe számos taxon,
így a Cavanilles által 1803-ban leírt Cactus
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speciosus (ma: Disocactus speciosus [Cav.]
Barthlott 1991) és a De Candolle által 1813ben leírt Cactus phyllanthoides (ma: Disocactus
phyllanthoides [D.C.] Barthlott 1991) is. A kaktuszok közkedvelt növényeknek számítottak
a kora viktoriánus korban, így kertészek sokasága próbálkozott tartásukkal, illetve minél színpompásabb formák, hibridek előállításával, és emellett a korban uralkodó ’fajleírási láznak’ köszönhetően számos, részben
vagy egészében pontatlan leírás született az
újonnan megismert, sokszor kétes eredetű
növényekről. Ebben az időben történt, hogy
Angliában többen is sikeresen keresztezték a vörös virágú, cereoid Cactus speciosust
a lapított hajtásrendszerű, rózsaszín virágú,
gazdagon virágzó C. phyllanthoidesszel, mely
keresztezések gazdagon virágzó, többnyire
skarlátvörös virágszínű lapított-hárombordájú, ellenálló növényeket eredményeztek,
egyesítve magukban mindkét szülőtaxonnak
a jellegzetességeit. A növények első, de vitatott említése, 1829-ből származik a híres
levélkaktusz-kertésztől, Charles Mcintoshtól, aki Cactus jenkinsonii(3) névre keresztelte
növényeit. De említettek még más, vitatott
eredetű, valószínűleg szintén különböző keresztezésekből származó növényeket Cactus
speciosissimus var. lateritius(4), Epiphyllum ×
vandesii(5) és Epiphyllum hybridum(6) néven is,
melyek habitusukban és virágaikban csak
kismértékű eltéréseket mutatnak egymástól,
minden bizonnyal a keresztezésekhez felhasznált formáktól függően. A leírások alapján a C. jenkinsonii néven közölt növények
leírásuk alapján szélesre nyíló skarlátvörös
virágokkal rendelkeztek, areoláik kevés sörtét hordoztak csupán. A C. speciosissimus var.
lateritius lilás árnyalatú, vörös, nagy virágokat hozott, hajtásai erősen hárombordásak
voltak, erősen sertézett areolákkal, inkább
hasonlított a D. speciosus szülőfajra, ha nem
azonos azzal. Az E. × vandesii vegyes hajtásrendszerű, mélyvörös virágú növény volt, míg
az Epiphyllum hybridum kis-közepes méretű
virágokat hozott hajtáséleinek csúcsain, hajtásai pedig kezdetben szabálytalan, később
hárombordájúak vagy lapítottak voltak, erős
sertézettség ellenben csak a hajtások tövi részére volt jellemző. Ez utóbbi hibrid virágai-
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6. kép: Charles McIntosh (1794-1864), angol kertész és szakíró portréja, kezében Nopalxochia
phyllanthoidest (ma: Disocactus phyllanthoides) tartva. Ismeretlen művész festménye.

ban és hajtásaiban inkább a D. phyllanthoides
szülőfajra, míg virágszínével és szélesre nyíló virágaival inkább a D. speciosus fajra emlékeztetett. Megjegyzendő, hogy a korabeli irodalomban a ’speciosus’, ’speciosissimus’,
’elegans’, ’elegantissimus’ fajnevek sok esetben
megtévesztőek, jelentésük ugyanis ’különleges’, ’különlegesen szép’, melyet könnyűszerrel akasztottak minden új, szép, szokatlan
növény nyakába a nagy felfedezések korában. Könnyű tarthatóságuk és tartási körülményekkel szembeni igénytelenségük hamar
népszerűvé tették ezeket a növényeket, kön�nyű vegetatív szaporíthatóságuk miatt pedig
széles körben elterjedtek a termesztésben. A
pusztán virágaik pompája miatt tartott növényeknek azonban a sorozatos tovább és továbbadások során nevük mellékesnek számított, így néhány éven, évtizeden belül eredetük is feledésbe ment.
Sajnálatos módon nem volt tisztában e
növények hibrid eredetével a híres szerzőpáros, Britton és Rose sem, így a The Cactaceae
c. publikációjukban(7) részben összeté-
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7. kép: Cactus speciosissimus lateritius az Edwards’s Botanical Register (1833) 19. 1596. tábla. Ismeretlen
művész alkotása.
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8. kép: Cactus speciosissimus a Missouri Botanical
Garden képtárából. Ismeretlen művész alkotása.
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lált faj volt, hanem a 19. századi angol kertészek által létrehozott hibrid, mely minden
bizonnyal megegyezik Pfeiffer Epiphyllum
hibridumával. A neves szerzőpáros azonban
a Heliocereus speciosus (ma D. speciosus) változatosságának leírásában megemlíti mind a C.
jenkinsonii mind a C. speciosissimus lateritius
taxont, mint a H. speciosus E. ackermanniival
alkotott hibridjeit(9).
1943-ban Charles Gill fedezte fel újra
az Epiphyllum ackermannii faj eredeti alakját Xalapa közelében hatalmas, szinte megmászhatatlan óriásfák lombkoronájában. Sikerült neki élő egyedeket begyűjteni, így hamar kiderült, hogy ezek a növények nem azonosak a Britton és Rose által leírt Epiphyllum
Ackermannii növényekkel. A felfedezés után
azonban még évtizedekbe telt, mire sikerült tisztázni a két taxon viszonyát, és W.
Barthlott új leírást közölt(2) a Mexikóban
honos epifita Disocactus ackermanniiról. Az
E. ’Ackermannii’ taxont pedig előzetesen átkeresztelték D. × hybridus ’Ackermannii’ névre, Pfeiffer elsőségét elfogadva, bár érvényes leírása mind a mai napig nem létezik.
Nem eldönthető ugyanis, hogy McIntosh
szűkszavú közlése a Cactus jenkinsoniiról
vajon bizonyosan erre a taxonra vonatkozik-e. Amennyiben igen, úgy a növény érvényes neve Disocactus × jenkinsonii (McIntosh)
nom. prov. lenne. Mindazonáltal a csere máig

vesztették ezeket a széles körben termesztett hibrid eredetű növényeket az eredeti Epiphyllum ackermannii (= D. ackermannii)
faj leírásával, melynek eredeti alakja akkorra már teljesen a feledés homályába veszett.
Habár Britton és Rose tudtak az Ackermann
által Haworth-hoz eljuttatott mexikói növényekről, mégis úgy vélték, a gyűjtött növény
is hibrid eredetű volt. Tudomásuk volt emel9. kép: Disocactus × hybridus ’Ackermannii’
lett arról is, hogy E. A. Goldmann gyűjtött a
(= Epiphyllum hybridum Pfeiff.).
mexikói Chiapas állam területén vörös virágú epifitikus/epilithikus levélkaktuszokat,
melyeknek virágmorfológiája megegyező
volt, eltértek azonban hajtásaik tövisezettségében. Ezzel megalapozottnak látták azt az
elképzelést, miszerint az E. ackermannii egy
hibrid taxon, melynek szülőfajai között egy
Heliocereus taxon is szerepel, és identikusak
az angliai kertészetekben létrehozott növényekkel. A hibrid növények és Ackermann
levélkaktusza virágában valóban nagy hasonlóságot mutat és a virágzati bélyegek fontosságát alapul véve nem vették figyelembe a fontos részleteiben szembeötlően különböző vegetatív habitust. Tehát a Britton
és Rose által közölt Epiphyllum ackermannii
leírás(8) már nem a mexikói Oaxaca fáin ta-

ható, gyógyíthatatlan zűrzavart eredményezett a piros virágú Disocactus formák elnevezésében. A zavart tovább fokozza, hogy Walton 1855-ben
leírt Epiphyllum ’Jenkinsonii’
néven egy további, hatalmas,
narancsvörös szirmokkal és
lilás virágtorokkal rendelkező
kertészeti hibridet is. A hibrid
Disocactus × hybridusra azonban egyértelműen a következő
bélyegek illenek. Nagytermetű
bokrot képező növény, hajtásai
tövükben sarjadnak. Hajtásai
alsó 4–5 cm magasságig hengeresek, bordázottak, majd a
bordák száma háromra vagy
kettőre (lapított hajtás) redukálódik, melyek közül jellem10. kép: Disocactus × hybridus ’Ackermannii’ pericarpiuma. Vessük zően magasabb fényintenzitáössze a tövisezettséget és a pikkelylevelek méretét az 1. ábrán lát- son fejlődnek inkább lapított
hajtásai. A hengeres, bordázott
ható eredeti Epiphyllum ackermannii ábrázolással!
11. kép: Disocactus x hybridus ’Lateritius’ (= Cactus speciosissimus var. lateritius Lindl.).
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hajtásrészeinek areoláin gyakorta 4–5 mm
hosszú barna tövisek fejlődnek a D. speciosus
szülőfajra emlékeztetve, melyek jellemzően
hiányoznak a lapított szárrészek areoláiról.
Areolái tömötten fehéren gyapjasak, különösen a lapított hajtásrészeken, mely tulajdonságával a D. phyllanthoides taxonra emlékeztet. Virágai laterálisan fejlődnek a szárak bordáin, areolánként egyesével, ellenben
sokszor a hajtás teljes hosszában. Tölcsér
formájúak (többé-kevésbé), színük jellemzően skarlátvörös, bizonyos klónoknál némi lilás árnyalattal. A bibe lobusai fehérek, vagy
rózsaszínűek, de soha sem halványzöldek
vagy mély rózsaszínűek. Virágainak mérete, a kinyílás mértéke alapvetően a klóntól
függő tulajdonság, általában 50 és 150 mm
szélesség között ingadozik. Magházán apró
pikkelyeket, és a pikkelyek hónaljában fejlődő areolákon 4–5 mm hosszú barnásfehér
töviseket hordoz. Mivel a keresztezést a két
szülőfaj között sokan, sokszor, sok forma között elvégezték, így a hibrid taxonnak rengeteg formáját hozták létre, melyek közül soknak elveszett az eredete, így ma már nehezen
identifikálhatóak a kertészeti változatai.
Sajnos, mind a mai napig rengeteg, részben tudományos igénnyel írt munkában is
gyakorta találkozni ezzel a tévedéssel, ahol
a D. × hybridus mint D. Ackermannii szerepel,
avagy élőhelyüknek Mexikót szerepeltetik.
Csak remélni lehet, hogy e tévedések valaha
is letisztulnak, és a valódi D. ackermanniival
is újra találkozhatunk a kultúrában!
Solti Ádám
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Növényélettani és Molekuláris
Növénybiológiai Tanszék
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Pontosítás
2011. 1. számunkban Tom McCoy és
John Lavranos: Az Aloe zakamisyi (Aloa
ceae), egy új Aloe Madagaszkár Tsingy területéről című cikkben a holotipus bekezdés első mondata helyesen: Madagaszkár, Antsiranana tartomány, kb.
35 km-re Ambilobe-től északra lévő d’
Ankarana Tsingy.
Megjegyezzük még, hogy a képek a
Tsingy területeket szemléltetik, a térkép a legnagyobb Tsingy területet mutatja, de ezek nem az Aloe zakamisyi
élőhelyei, ilyen jellegű utalás a szövegben sehol sem található.
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei.
Élõhelyek Argentínán kívül
Zusammenfassung: Der Autor macht die Lebensorten von Gymnocalycien auf dem süd-amerikanischen Kontinent in mehreren Folgen bekannt. Im Mittelpunkt behandelt er vor allem die Lebensorten in Argentinien, wo ihre Standorte am meisten gefährdet 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.

Az előző,
bevezető részben igyekeztem bemutatni a nemzetség által
Argentína területéből elfoglalt életteret. A bevezető térképen látható
volt, hogy ez a tér valójában jóval nagyobb,
hiszen Gymnocalyciumok élnek még Argentínán kívül is. Tekintettel arra, hogy a kaktuszok életfeltételeivel kapcsolatban felmerülnek olyan geológiai, éghajlati szempontok,
melyek országhatárokon átnyúlnak, ezért
elkerülhetetlen az ismétlés. Nem az ismétlés, hanem a több ismeret reményében, nézzük az eddig még nem tárgyalt élőhelyeket

az alábbi sorrend szerint: Bolívia és NyugatParaguay, Észak-Argentína és Paraguay, Uruguay és Brazília.
Bolívia és Nyugat-Paraguay

Bolívia is a legek országai közé sorolható. Itt található a világ legmagasabban fekvő
fővárosa, La Paz, a világ legmagasabban fekvő hajózható tava, a Titicaca-tó, a Föld legkiterjedtebb só sivataga, a Salar de Uyuni.
Dél-Amerikában itt a legnagyobb az indián
őslakosság aránya, mivel a népesség 55%-a
indián. Bolívia Dél-Amerika legszegényebb,
egyben a legmagasabban fekvő országa, tengerszint feletti magassága 3500-4500 méter.
Bolívia az összes felszíni területével az ötödik
legnagyobb ország a kontinensen. Az Andok
Peru északi határától kez1. kép: Az Argentínán kívüli terület északra: Bolívia és Paraguay. A fehér dődően egymástól erősen
eltávolodó két fő vonulafolt a Salar de Uyuni sós sivataga.
tot alkot, egyike a Nyugati-Kordillerák, másika
a Keleti-Kordillerák. A
két Kordillerák között a
Bolíviai-magasföld, más
néven az Altiplano helyezkedik el. Az Altiplano
nagyjából 1000 km hos�szú és átlagosan megközelítőleg 250 km széles,
3600-4000 m közötti
tengerszint feletti magasságban elterülő fennsík,
melyen növényzet alig ta-
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2. kép: A sós sivatag egy bolíviai bélyegen.

lálható. A jégkorszakban tórendszer volt ezen
a területen, ezek maradványai a Titicaca-tó és
a Poopó-tó. A Nyugati-Andokon a kialudt vulkánok csúcsai 6000 méter fölé emelkednek,
így a Nevado Samaja 6542 m magas. A KeletiKordillerákat főként üledékes kőzetek alkotják. Völgyeiben északon bő vizű folyók futnak
az Amazonasba, délen pedig a Pilcomayo felé.
A Keleti-Kordillerákban is találunk rendkívül magas csúcsokat. Az Ancohuma (Nevado
Jankho Uma) 7010 m, az Illampú 6421 m. Ez
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a rész az ország egyik legsűrűbben lakott területe. Az Andoktól keletre fokozatosan lejtő
hegy- és dombvidék található, amely északon
az Amazonas-medencébe, délen a „Nagy Vadászmezőbe”, a Gran Chaco alföldjébe simul.
Természet földrajzilag tehát Bolívia két területre osztható: a Keleti-síkságra és az Andokra. Éghajlati területei élesen elkülöníthetők
egyenlítői, szavanna és hegyvidéki éghajlatú területekre. A trópusi síkságok, beleértve
északon az Amazonas őserdeit, délen a Chaco
szavannáit, évi középhőmérséklete 25 °C,
az évi csapadék mennyisége északon 14002000 mm, délen 500-1000 mm. A hegyekben
a tengerszint feletti magasság növekedésével
csökkenő évi középhőmérsékletnek megfelelően alakultak ki az egyes éghajlati területek. Az 1000 m-ig terjedő forró éghajlatú területre az egyenletesen magas hőmérséklet
és a bőséges csapadék jellemző. Az 1000 és
2000-2200 m közötti mérsékelt hőmérsékletű terület évi 17-20 °C-os középhőmérsékletű és kevésbé csapadékos. A 3000-3700 m-ig
emelkedő hűvös terület jellemzője a 10-14 °C
évi középhőmérséklet, a nagy napi hőmérsékleti ingadozás és a kevés csapadék. A hideg te-

3. kép: Gymnocalycium megatae, Bolívia, Santa Cruz, Délkelet-Boyuibe, 835 m.
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4. kép: Gymnocalycium anisitsii, Bolíviában, Santa Cruz, Santa Ana környékén 160 m-en.

5. kép: Virágzó Gymnocalycium anisitsii Paraguayban, Concepcion, Tress Cerro, 90 m magasan.
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rület 4800 m-ig tartó övezetének 10 °C alatti évi középhőmérsékletéhez mindennapos
éjszakai fagyok és kevés csapadék társul. Az
Altiplano északi részére 550-600 mm, a déli
vidékére 250 mm csapadék hull. A fajokban
gazdagnak mondható bolíviai kaktuszvegetációból a Gymnocalycium nemzetséget kevés faj
képviseli. A tengerszint feletti magasság alsóhatárán, kb. 400-900 m között, a G. izozogsii,
míg a 2600 m felsőhatárig a G. millaresi találja
meg életterét. Az ország déli részéről a Paraguay, a Pilcomajo, a Parapeti és a Tarija folyók
tartanak a Rio de la Plata medencéjébe. Az ország nyugati és középső részén, a paraguay-i
határnál változatos éghajlat és növényvilág
található. Többé-kevésbé nedves erdők, nyitottabb és szárazabb fennsíkok, addig az Andok lábainál Bolíviában, teljesen száraz vagy
félszáraz völgyek helyezkednek el. Ebben a régióban él a zöld és nagy testű G. eurypleurum
és a G. megatae, de rejtőznek még eddig szó7. kép: Gymnocalycium pflanzii a kövek repedéseiben.
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6. kép: Gymnocalycium mihanovichii szintén Paraguayban, Északkelet Madrijon térségében, 135 m
magasságban.

ba sem került új fajok is. A G. anisitsii az a faj,
amely Graham Charles-nál ideiglenes fajkomplexum rangot kapott. De beszélhetünk,
ámbár negatív értelemben, a G. mihanovichii
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8. kép: Virágos Gymnocalycium pflanzii Bolívia, Tarija vidékén, Palos Blancos körzetében.

és a G. friedrichii fajokról és a rendszertanilag szebb napokat is látott változataikról. Az
előző, megmaradt ugyan faji státuszban, de
utóbbi csak változata lett. A „jó öregnek” számító G. paediophylum és a G. chiquitanum megmaradt a réginek, besorolásuk nem változott.
Visszatérve a terepi körülményekhez, itt él a
G. friedrichii a homokos, agyagostalajon, a talaj pH értéke 6-6,5, ahol a biológiai anyagok

körforgása, kimosódása annyira gyors, hogy
gyakorlatilag nincs humusz. A fák és cserjék
árnyékába húzódnak, ahol az árnyék ellenére is magas a hőmérséklet és minimális men�nyiségű a szerves anyag. Késő tavasztól őszig
virágoznak, így próbálják biztosítani az utódokat, eddig még sikerrel. Tehát ilyen, vagy
ehhez hasonló körülmények között éldegél a
legtöbb kaktusz.
Paraguay

Paraguay nevét legnagyobb
folyójáról kapta. Az indián eredetű névjelentése: „papagájok
vize”. Bolívia mellett a kontinens másik, tengerparttal nem
rendelkező országa. Felszínét
a Paraguay folyó mocsarakkal
tarkított, őserdővel borított völgye osztja két részre. A folyótól nyugatra a Gran Chaco szavannás alföldje, keletre pedig,
a szubtrópusi erdőkkel fedett
9. kép: Bolívia, Santa Cruz környékén a Gymnocalycium zegarrae v. Brazil-magasföld uralja a tájat.
A Paraguay folyótól nyugatra
riograndense.
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található a Paraná-fennsík, melynek magassága általában 300-600 m, de a 700 m-t is eléri a Caaguazúi-hegységben. Paraguay határánál, találkozhatunk nagyobb területre terjedő
kaktuszokkal, mint a G. pflanzii komplex, ideértve a három alfaját is. Itt szintén megtalálható a korábban már említett G. friedrichii, G
megatae és a morfológiailag hasonló G. damsii
és G. anisitsii. Az argentin határ közelében és
Paraguay keleti részén egészen más feltételek
érvényesülnek, ahol fokozatosan véget ér az
általam önkényesen élettérnek nevezett élőhelyeken a Gymnocalycium nemzetség jelenléte. A G. fleischerianum, a G. paraguayense, a G. 10. kép: Gymnocalycium hamatum, Bolívia, Tarija,
mesopotamicum és a G. netrelianum fajok és vál- Palos Blancos.
11. kép: Uruguay szinte teljesen síkvidéki domborzata.
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12. kép: Gymnocalycium denudatum, Lavras.

fagypont alá. A Gymnocalyciumok közül több
faj régóta ismerős lehet számunkra. Csak a jól
ismertek a Macrosemineum alnemzetségből:
G. denudatum, a G. horstii, a G. buenekeri (DélBrazília), a G. megalothelos, a G. uruguayense
(Uruguay északi részén), vagy a G. leeanum,
Uruguay és Brazília
netrelianum. Megemlítem még, hogy itt él
a Notocactus és több törpe kaktusz, mint a
Mindkét országban vannak a Macrose Blossfeldiák vagy a Fraileák.
mineum alnemzetségbe tartozó olyan faNagy Sándor, Jászberény
jok, amelyek több éve léteznek gyűjteményeinkben, és jól ismerjük őket. Ilyenek a G. Képek: Dr. Gellén János: 7., Kádár Csaba:
denudatum, a G. horstii, a G. buenekeri (Dél- 12,13., a többi és a térképek: Internet.
Brazíliában), a G. megalothelos, a G. urugayense Bélyeg: Anonymus gyűjteményéből.
(Uruguay északi részén), G. leeanum,
netrelianum, valamint a G. hyptiacanthum. 13. kép: Gymnocalycium uruguayense.
Ezek teljesen elszigetelt helyeken, a folyók menti területeken figyelhetők meg. A
két argentin tartományt, Corrientes-t és
Misiones-t már említettük, mint az argentínai Mezopotámiát. Az éghajlat a szubtrópusi zónához tartozik, bőséges a csapadék nyáron, a tél enyhe. A teljes éves csapadékmen�nyiség 1000-1300 mm. Késő ősszel az Atlanti-óceán felől fújó széllel hideg áramlik a kontinens felé. A hőmérséklet éjjel gyakran esik
tozataik azok, amelyek elfoglalják a nagyon
korlátozott, különleges mikroklímát. Földrajzilag hasonló feltételek állnak fenn, mint a keletre fekvő brazíliai, Rio Grande do Sul állam
térségében.
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Új faj Bolíviából: a virágszínekben gazdag
Lobivia krahn-juckeri
Zusammenfassung: Während der Vorbereitungsarbeiten der Beschreibung von Parodia hegeri Diers & al. (2005) haben Wolfgang Krahn und Hansjörg Jucker im Gebiet von Turuchipa unabhängig voneinander eine Lobivia entdeckt. Die Untersuchungen
führten zur Ergebnis, dass diese Lobivia als eine neue Art beschrieben werden soll, die mit Lobivia lareritia (Gürke) Britton &
Rose in der nächsten Verwandtschaft steht.
Abstract: Wolfgang Krahn and Hansjörg Jucker found independently from each other a Lobivia in area of Turuchipa, during the
preparation work of the description of Parodia hegeri Diers & al. (2005). The examinations showed that this Lobivia would be described as new species and its near relative is Lobivia lateritia (Gürke) Britton & Rose.

A Parodia hegeri Diers & al. (2005) leírását előkészítő munkák folyamán Wolfgang
Krahn és Hansjörg Jucker a Turuchipa területén egymástól függetlenül bukkantak
egy Lobiviára. Bár ezt a növényt korábban
nem virágzó állapotban többek között Ewald
Heger is megtalálta, nem tartotta különösen
figyelemre méltónak, azt feltételezve, hogy
esetleg egy Weingartia vagy Echinopsis lehet.
A növények megfigyelése és vizsgálata a termőhelyükön éveken át folytatódott,
amit egy záró vizsgálat egészített ki. Valamennyi vizsgálat arra az eredményre vezetett, hogy ezt a Lobiviát új fajként kell leírni.
Megállapításunk szerint a Lobivia lareritiával
(Gürke) Britton & Rose áll a legközelebbi rokonságban. Az összehasonlításoknál a Walter Rausch által megtalált és feldolgozott
(Rausch 1985) rokon fajokat is figyelembe
vettük az alábbi felsorolás szerint: Lobivia
lateritia var. cotagaitensis Rausch (1977) WR
674; Lobivia lateritia var. citriflora Rausch
(1980) WR 748; Lobivia lateritia var. borealis
Rausch nom. nud WR 303; Lobivia kupperiana
Backeberg (1936) WR 673a; Lobivia cintiensis
Cardenas (1959).
Leírás: A növény teste félgömb formájú, idősebb korában rövid oszlopos, max. 20
cm magas, 5-12, néha 15 cm átmérőjű, színe világoszöldtől sötétzöldig terjed, sarjadzó, olykor erősen sarjad. A gyökér sekély,
osztott, sohasem répaszerű. A bordák száma 8-14, amelyek a növény középmagasságában 1,5-2,5 cm szélesek, 5-10 mm maga-

sak, egyenes, vagy enyhén ferde lefutásúak,
egymáshoz képest nem eltolt dudorokra tagoltak. Az areolák közötti szakaszok többékevésbé lekerekítettek, gyakran enyhén kiemelkedők, 1,0-2,5 cm hosszúak. Az areolák
többnyire oválisak, ritkábban kör alakúak,
4-10 mm hosszúak, 4-9 mm szélesek, kezdetben fehéres vagy világosbarna, később
világosszürke gyapjúval fedett, melyek a későbbiekben kihullnak. A középtövisek száma
1-4; hosszúságuk 2,5-9,5 cm, többé-kevésbé egyenesen kiemelkedők, gyakran enyhén
felfele hajlók, részben nagyon durvák. A peremtövisek száma 7-12; hosszúságuk 7-40
mm, többnyire sugaras elrendeződésűek, a
legfelsőbbek a legrövidebbek, a növény testétől enyhén elhajlók. Valamennyi tövis fehéres vagy sárgás, ill. barnás vagy sötétbarna,
a későbbiekben többé-kevésbé világos, vagy
sötétszürke, sötétebb, gyakran barnás vagy
feketés heggyel. A virágok a tenyészőcsúcs
közelében jelennek meg, gyakran ugyanabban a populációban is különböző színekben,
a tiszta fehértől a sárgán, narancssárgán,
cinóber színűn át a kárminvörösig, alkalmanként csíkozottan is. Átmérőjük 5-8 cm,
hosszuk 4,5-8,0 cm. A magház többé-kevésbé ellipszoid alakú 7,5-9,0 mm hosszú, 8-10
mm széles. Zöld, hegyes háromszögletű, fehéres zöldes, 1,5-4,0 mm hosszú és 1-2 mm
széles pikkelyekkel, gyakran rövid csúcsokkal, a pikkely tengelyében számtalan (> 20)
részben durva, majdnem sörteszerű, feketés,
max. 10 mm hosszú, többnyire csavarodott
és alkalmanként több rövidebb szürkésfehér
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1. kép: Lobivia krahn-juckeri fehéres virággal.
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szőrrel fedve. A virágcső (hypanthium) alakja alul a rövid csövestől a tölcséresig, e fölött
a tölcsérestől az enyhén harang alakúig kibővülő, színe a fehérestől a világoszöldön át a
zöldig. Hossza 25-60 mm, alul 6-10 mm, felül
18-35 mm széles, fehérestől zöldesen át világosbarnáig terjedő színnel, többé-kevésbé
háromszögű, ill. felül megnyúlt pikkelyekkel
fedett, melyek közül az alsók 2,5-3,5-mm, a
felsők 5-18 mm hosszúak, az alapjuknál 2-4
mm szélesek, a hegyüknél színük alkalmanként rózsaszínes-vöröses. A pikkelyhónaljakban 22 mm hosszú sötétbarna-feketés, részben csavarodott, alkalmanként csak az alsó
hónaljakban fehér szőrök találhatók. A pártacső zöld, felfele világosodó, felül fehér. A
virágtoroknál hártya nincs. A nektárkamra
szűk, rövid kúpostól a hosszú csövesig, 1-16
mm hosszú, alul 1,5-2,5 mm, felül 2-3 mm
széles. A nektármirigy szövetek nem, vagy
csak alig felismerhetők. A külső lepellevelek
száma 6-10, ezek hegyes háromszögletűek,
ill. lándzsa alakúak, színük fehértől halvány
sárgán át vörösesig terjed, gyakran zöldes középsávval. A belső lepellevelek száma 18-25,
amelyek 2-3 sorban helyezkednek el, 21-36
mm hosszúak, 6-16 mm szélesek. A külsők
alkalmanként valamivel hosszabbak, mint
a belsők. Megközelítőleg szélesen oválisak,
enyhén lapát alakúak, ill. enyhén lándzsásak. A felsőrészük csaknem szív alakú, olykor hegyes vagy lekerekített, felül gyakran
csipkés szélű. A porzók mindig két csoportban helyezkednek el. A felső csoportban lévő
65-85 a virágcső felső széléből tör elő a felső
porzókört alkotva, és egy 12-18 mm széles illeszkedő sáv választja el az alsó csoport 150195 porzószálától. A felső porzószálak színe
a fehértől a sárgásan át a rózsaszínűig terjed.
Az alsók zöldek, felfelé fehérre vagy rózsaszínűre világosodnak, 14-30 mm hosszúak. A
virágcső (hypanthyum) minél hosszabb, annál hosszabbak a porzószálak. Több szabálytalan, többé-kevésbé spirális alakzatban helyezkednek el. A legalsó portokok porzószálai
alsó részükkel egészen a bibeszálig előrehajlanak, majd a felső részükkel a virágcső falához visszadőlnek úgy, hogy a nektárkamra
enyhén zárt. A portokok 2-3 mm hosszúak,
kb. 0,5-1,0 mm szélesek, sárgák, közvetlenül,
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2. kép: Jól látható a Lobivia krahn-juckeri virágának
felépítése.

vagy egy nagyon rövid (0,1 mm) és vékony
szálacskával csatlakoznak a porzószálakhoz.
A portok tartomány összességében 14-35
mm magas összefüggő, vagy 8 mm-nél nem
szélesebb szabad sávot képez a legfelső és a
legalsó portok tartomány között. A bibeszál
alul zöld, felfelé egészen sárgásig halványodik, 2,5-6,5 cm hosszú, 1,5-2,0 mm vastag,
többnyire a bibénél a legvastagabb. A bibe

3. kép: A sárga virágú változat. Jól láthatóan elkülönül a sziromlevelek belső és külső sora.
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4. kép: Kultúrában nevelt Lobivia krahn-juckeri.

krémszínű, világossárgától világoszöldig terjedő árnyalattal, (7-) 9-10 részre osztott, az
5-11 mm hosszú és 0,5-1,0 mm széles bibeágak enyhén szétterülnek, és a középső, ill.
a legfelső portok övéig felnyúlnak. A magház
többé-kevésbé ellipszoidhoz hasonló, kehely
vagy szív alakú, 3,5-5,0 mm magas, 3,5-5,0
mm széles, csupasz, gyakran egymással ös�szetapadt, elágazás nélküli, ill. többszörösen elágazódó (max. ötszörösen) köldökzsinórokon sűrűn elhelyezkedő magkezdeményekkel. A termés gömbölyded ellipszoid,
13-17 mm hosszú, 11-17 mm széles, száraz
állapotában több 1-2 mm hosszú hegyes háromszögletű pikkellyel borított, a pikkelyek
tengelyében néhány tiszta fehér, max. 1 cm
hosszú hullámos, vagy nagyszámú, alul barnás-fekete és felül fehéresben végződő hajjal.
Egy, ritkán legfeljebb három hosszirányú re-

pedéssel nyílik fel, és 350-950 magot tartalmaz, amelyek a teljesen beszáradt, elhalt köldökzsinór maradványok között találhatók. A
termés belseje a felrepedés után szárad ki. A
mag többé-kevésbé tojás alakú, ritkán gömb,
a köldök-csírakapu tájékán egyenesen, vagy
enyhén ferdén lenyesett, alkalmanként alig
látható taréjjal, hosszúsága 1,05-1,55 mm
és szélesége 0,80-1,15 mm. A maghéj fekete
vagy sötétbarna, matt, ritkán enyhén fénylő. A maghéj cellák átmérője legtöbbször azonos, de ritkán enyhén megnyúltak lehetnek,
a felülettel párhuzamos (periklinális) külső
falak többé-kevésbé domborúak, vagy kupolaalakúan kidomborodók. A külső falak legtöbbször teljes egészében nagyon durva kutikula redőkkel fedettek úgy, hogy a cellahatárok és cellasarkok nem, vagy alig láthatók.
A kör alakú, vagy ovális köldök-csírakapu táj
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egésze kráterszerűen erősen besüllyed; benne gyakran két lyukszerű bemélyedéssel. Az
egyikben, legtöbbször a kisebbikben a csírakapu, a másikban, legtöbbször a nagyobbikban a köldökzsinór tapadási pontja ismerhető fel. A köldök-csírakapu táj bemélyedését
részben, vagy egészben kitölti a köldökzsinórokból származó világosbarna szövetmaradvány, ami gyakran az egyenes, nem kidudorodó és nem előrehajló köldök-csírakapu táj
peremét is átfedi.
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1200, WK 1234a, Heger 201, amelyeket főleg
a Rio Turuchipa középső és alsó folyásának
területén találták, egészen a Rio Pilcamayoba torkolásáig. Ezt a fajt meghatározták az
előbbi területeken kívül még néhány más helyen is, így északra a Cerro Pucara-n és annak nyugati lejtőin, amely már a szomszédos
Chuquisaca állam Yamparaez tartományának
határterületén található. De előfordul a Cerro
Pucara-tól nyugatra Millares irányában, valamint a Rio Pilcamayo mentén keletre, néhány
kilométernyire a Rio Turuchipa-nak a Rio
Előfordulás: A növények Bolívia Potosi Pilcamayo-ba torkolásától.
állama Linares tartományában, 2500-3600
m magasságban tenyésznek. A talaj gyakran
Etimológia: Mivel Hansjörg Jucker,
a magassági fekvéstől függően változik, a (Teufen, Svájc) és Wolfgang Krahn (Stuttmélyebb helyeken inkább köves, száraz, hu- gart, Németország), az itt leírt faj előfordulámuszban szegény, kevés kísérő növényzet- sát és elterjedését illetően, valamint a növétel, magasabb fekvésben humuszban valami- nyek élőhelyén egymástól függetlenül elvégvel gazdagabb, dúsabb kísérő növényzettel, zett vizsgálatukkal különösen rászolgáltak,
többnyire alacsony bokrokkal. Ismertek élő- ezért a fajt róluk nevezték el.
helyek alacsonyabb fekvésű akácialigetekben
Prof. Dr. Lothar Diers
homokos, több humuszt tartalmazó talajokon is. E a populációkat az alábbi gyűjtőszá- Képek a szerző felvételei.
mokon regisztrálták: HJ 822, HJ 1111, HJ
1148, HJ 1197, HJ 1262, HJ 1275, WK 1000, Fordította: Ruff József, Orosháza
WK 1150, WK 1153, WK 1154, WK 1198, WK A fordítást átnézte: Kiss László, Orosháza
5. kép: Lobivia krahn-juckeri a hosszú, szőrös virágcsővel oldalnézetben.
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Ruff József

Erkélylakó kaktuszok

1. kép: Kintről nézve nagyon jól látszik gyűjteményem elhelyezése a lakásom erkélyén.

A történetem 1980 októberében kezdődött, amikor elszörnyedve és elkeseredve
láttam meg a III. emeleti új lakásunk nyugati és északi fekvésű erkélyeit, amelyek akkori megítélésem szerint minden másra alkalmasak voltak, csak kaktuszok tartására nem.
Meg aztán ott volt a teleltetés szinte megoldhatatlannak tűnő kérdése. Így aztán első nekikeseredésemben, túladtam az akkor mintegy 300 db-os gyűjteményemen. Mára kiderült, hogy nagyon meggondolatlanul cselekedtem. Egyedül egy 10 éves Mammillaria
elongatat tartottam meg. Még a régi kaktuszos kapcsolataim is megszakadtak. Ez az
állapot 1994-ig tartott, amikor az egyik németországi utam alkalmával az enyémhez

hasonló körülmények között megláttam
egy szép gyűjteményt. Szerencsémre a tulajdonos is megjelent. Szóba elegyedtem vele,
megmutatta a növényeit, melyek között jó
néhány, számomra különlegességnek számító növény is volt. Elbeszélgettünk, és nagyon
sok hasznos tanácsot adott. A teleltetéssel
kapcsolatosan elmondta, hogy ő az egyik szobában 16-18 °C hőmérsékleten telelteti a növényeit. Végezetül megajándékozott néhány
Lobiviával és Mammillariával. Ennyi elegendő is volt, hogy újult erővel és fokozott izgalommal nekilássak egy új gyűjtemény kialakításához. A nyár végére az ismertebb fajokból mintegy 60 növényt szereztem. Eleinte a
külföldi útjaim során vásároltam, majd egyre

2. kép: Kis erkélyen
meglepően
sok növény helyezhető el okos beosztással. Láthatók a szövegben említett
Debreceni
Pozsgástár
2011/2.
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színes, feloltott kaktuszok a kép bal oldalán.
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több hazai gyűjtővel vettem fel a kapcsolatot
és a tőlük vásárolt növényekkel szépen gyarapodni kezdett a gyűjteményem. Alkalmanként még a holland importból is vásároltam.
Hat éve elkezdtem a magvetéssel szaporítást
is. De hamarosan jelentkeztek a problémák
is. Hogyan helyezzem el a növényeimet úgy,
hogy a számukra elfogadható körülmények
között esztétikusan, minél többet tudjak ös�szegyűjteni? Ezek a szempontok különösen
a teleltetés esetében jelentettek nehézséget.
Növényeimet egyenként becserepezve, a cserepeket 60x30 cm-es műanyag rekeszekben
tartom. Ezeket a rekeszeket nyáron az erkélyen, az ablakpárkányon, az erkély padozatán, és a falra szerelt, kereskedelemben
beszerezhető tartókon, télen pedig az egyik
kevésbé fűtött szoba sarkában bútorlapból
kialakított polcrendszeren helyezem el. Sajnos, a rendelkezésre álló hely korlátozta be
a gyűjteményem méretét. Összetételének,
azaz, hogy milyen fajokat és egyebeket tartsak, annak a növények tűrőképessége szabott határt. Ezt a korlátot mostanra sikerült
eléggé kitágítanom. Először a nyugati erkélyt
lakták be kaktuszaim, majd kényszerűségből
sor került az északi fekvésű erkély birtokbavételére is. Itt először csak az alanynak szánt
növényeket tartottam, majd amikor láttam,
hogy ezek milyen szépen fejlődnek, lassanként egyre több növényt helyeztem el itt is.
Mostanra már mindkét erkélyem megtelt.
A többéves tapasztalatom alapján már
egy viszonylag kiforrott tartásmód alakult
ki.
Jó vízáteresztő talajt alkalmazok, aminek az összetétele 1/3 rész Florasca B virágföld, 1/3 rész durvaszemcsés homok, 1/3 rész
zeolit. A savanyúbb talajt igénylő növények
számára ehhez kb. 10% balti tőzeget, illetve
a meszesebb talajt kedvelőknek alginitet adagolok. A növényeket viszonylag korán kihelyezem. Erre sokszor már március elején sor
kerül. A telelőhelyre csak közvetlenül az erősebb lehűlések (-4 °C) előtt hordom be. Kivételt képez néhány melegigényes nemzetség,
mint pl. az Übelmannia, Discocactus. Tavasszal a legnagyobb problémát a növények
napégés elleni védelme jelenti, mivel a nap-
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sütés du. 1-kor minden átmenet nélkül éri a
növényeket. Ez ellen fátyolfóliás takarással
védekezem. Az öntözést csak a növekedés
beindulása után kezdem meg, ügyelve arra,
hogy két öntözés között a talaj ki tudjon száradni. Az öntözővízhez évente 2-3-szor Vitaflóra kaktusz tápoldatot, és augusztusban
káliumkelátot keverek.
És végül a legfontosabb kérdés! Milyen
kaktuszok viselik el a fenti körülményeket?
A nyugati erkélyen szépen nőnek és virágoznak: az Echinocereusok, Mammillariák,
Lobiviák, Neochileniák, Parodiák, Rebutiák,
Sulcorebutiák, Mediolobiviák, Turbinicarpusok,
Thelocactusok, Lophophorák, Ferocactusok és
a „hajas” kaktuszok. Megpróbálkoztam az
Ariocarpusok tartásával is. Ezeket azonban
csak feloltva tudtam megtartani, de így nagyon jól érzik magukat. Ugyancsak oltványként nevelem a törpe Mammiláriákat, mint
pl. M. luethy, M. theresea, M. hernandezii. M.
saboe stb.
Az északi erkélyem növényei a következők: Gymnocalyciumok, Astrophytumok,
Matucanák, Notocactusok, feloltva az
Übelmanniák, Discocactusok és a klorofill hiányos növények, vagy ismertebben, az alanyra
feloltott színes kaktuszok. Itt tartom a magvetéseket, a frissen oltott növényeket és az
alanyokat. A magvetéseket zárt átlátszó műanyag ételtároló dobozban, a Peireskiopsisra
oltott magoncokat pedig nagyméretű, zárt,
átlátszó műanyag tároló dobozban nevelem.
Remélem, hogy rövid kis írásommal bátorító és segítő ismereteket adhattam mindazoknak, akik érdeklődnek a kaktuszok
iránt, de a kissé mostoha körülmények eddig
elriasztották e tüskés kedvencek tartásától.
Ruff József
Orosháza
jruff@orosnet.hu
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Tóth Norbert

Barangolások „Kaktuszországban”
A zapotékok földjén
Talán az elmúlt este izgalmainak köszönhetően rövid, nyugtalan alvás után már pirkadatkor talpon voltunk. A kellemes hajnali
levegő megtelt számunkra újsütetű madárhangokkal, mintha ezek gazdái türelmetlenül
unszolnának bennünket a tovább indulásra.
Mi ezt bölcsen megfogadva, hallgatva a természet szavára, gyorsan bepakoltunk az autóba, és a felkelő nap első sugarai már Oaxaca
város utcáin találták vidáman duruzsoló járgányunkat. A meglehetősen gyér, vasárnapi
forgalomban hamar átverekedtük magunkat
a nagyvároson. Ez a szerencsés manőver talán annak volt betudható, hogy a külső körgyűrű, melyet az Oaxaca várost északról határoló hegyek oldalába vájtak, messze elkerülte a zsúfolt „ciudad” központját. Mindenesetre innen a magasból, már amennyire az
elszórtan kiépített zajvédő falak takarásából
előbukkanó rések megengedték, fenséges látványt nyújtott az alant álmosan elterpeszkedő, áttetsző párapaplanba burkolózó főváros.
2. kép: Kaktuszos táj Oaxaca várostól keletre.

1. kép: Coryphantha retusa Oaxaca várostól keletre.

Mitla irányába haladtunk a 190-es autópályán, amely hamarosan két sávos úttá
keskenyedve szeli át az Oaxaca-völgyet.
Az államszékhelytől keletre Tlacolula de
Matamoros település közelében kanyarodtunk le a főútról, mivel úgy ítéltük meg,
hogy ez a dombos terület alkalmas lehet egy
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3. kép: Oaxaca várostól keletre egy Myrtillocactus schenckii méretes példánya.

laza reggeli növényvadászatra. Az itt már
jócskán zártabb völgyet, északról a Sierra
Juarez 3000 méteres csúcsai alkotó hegylánc határolja, míg délről valamivel szelídebb magaslatok vigyázzák a többé-kevésbé sík vidéket, ahol a perzselő naptól kiégett
fűszálak tengere aranylik. A lankák felderítése során csak talajba húzódó Coryphantha
retusák, és néhány felismerhetetlenségig
megcsonkult Mammillaria képviseli a gömbkaktuszok kasztját. A remélt Ferocactus
macrodiscusoknak se híre, se hamva! A panorámát jellegzetessé formáló hatalmas terme-

tű fa alkatú oszlopkaktusz, a Myrtillocactus
schenckii szép példányai éppen terméseiket
érlelték ég felé nyúló tövises karjaikon, a bordák élein szinte minden areolában szőlőszemeket formázó gyümölcsök sorakoztak. Néhány hálás fotótéma megörökítését követően
folytattuk utunkat Matamoros városa felé. A
bosszantó topezekkel („fekvőrendőrökkel”)
sűrűn díszített széles úttest gyakorlatilag középen szeli ketté a környék agrárközpontjává
előrukkolt „mezővárost”, ahol akár Ázsiában
is érezhetné magát a látogató a rengeteg háromkerekű, emberi meghajtású tricikli-taxi
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láttán. Gyorsan magunk mögött hagyjuk az
utolsó „házakat” is, de alig tettünk meg néhány kilométert az országúton, amikor balkéz felől nagy, színes tábla állja utunkat, hirdetve Yagul régészeti körzet látványosságait.
Mivel még utazásunkat tervezgetve megállapodtunk abban, hogy a kultúrának áldozva,
minden prekolumbián emléket igyekszünk
megtekinteni, ami utunkba esik, ezért természetes mozdulattal kanyarodtam a tábla mutatta bekötőútra. Az egyenesen északra haladó aszfaltcsík mindkét oldalán áthatolhatatlan tövises bozóterdő húzódott, melyekből
néhol oszlopkaktuszok ágai magasodtak ki.
Már a kocsi ülésből nézve is feltűnt, bizony
virágok fehérlenek a tövises hajtásvégeken!
Azonnal a fékre lépve, kerestünk egy bokrokkal ritkábban benőtt részt, ahonnan közelébe tudnánk férkőzni valamelyik virágzó óriáshoz. Nagy távolságból nézve a legtöbb dolog kivitelezése aránylag egyszerűnek tűnik,
de ahogy közeledik a cél, hamar rádöbben az
ember a csupasz valóságra. Nem volt ez másként esetünkben sem! A csak karnyújtásnyira levő kaktuszfák becserkészése során alaposan megtépáztak bennünket a tövises bozótok, a besték nem voltak restek letépni kalapot, inget megszaggatni! Így utólag persze
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4. kép: Myrtillocactus schenckii hajtáscsúcsa érő termésekkel.

megérte a szép Stenocereus pruinosus virágok
látványa, de ott akkor teljesen más, morcos
gondolatok jártak fejünkben a helyi vegetációt illetően. Jó kilométer megtétele után ér-

5. kép: Stenocereus pruinosus a Rio Quiechapa partján San Pedro Tolopan közelében.
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6. kép: Stenocereus pruinosus, rajta Tillandsia
recurvata Yagul közelében.

keztünk a régészeti körzet kihalt parkolójába. Első látásra igencsak elhagyatottnak tűnt
a hely, a bejárat melletti üresen tátongó jegyárusító fülke csak megerősítette érzésünket.
Mindenesetre jól nevelt ficsúrokhoz méltóan, egyúttal hívóhangként is, nagy erejű „Buenos dias”-okat kiabáltunk. Vélhetően ennek
köszönhetően, hamarosan egy idős úriember
tipegett elő árnyas pihenőszobájának hűvöséből. A néhány pezónyi belépődíjat legombolva, rövidesen benn találtuk magunkat a
korabeli zapoték birodalom egyik jelentős
városában. Az Oaxaca-völgy Tlacolula völgyágában Dainzú és Lambyteco mellett Yagul
számít a legjelentősebb prekolumbián városállamnak. Yagul a zapoték állam hatalmas
fővárosa volt, Monte Alban és az előbbiekben
említett két kisebb város válságát, fokozatos
hanyatlását kihasználva indult fejlődésnek.
Bár a vidék már a késői preklasszikus korszaktól, azaz i. e. 400-tól i. sz. 300-ig lakott
volt, ennek ellenére Yagul csak i. sz. 800 után
indult fejlődésnek, amikor a szomszédos
Lambyteco-ból menekülő lakosság betelepü-
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lésével új városközpont építése vette kezdetét. A több szintet elfoglaló városmag legalsó részén az ún. 4-es és 5-ös udvar található,
melyet ősi halomstruktúrák határolnak. A
3-as szinten igazi különlegesség, az Oaxacavölgy legnagyobb labdajátékterének kiválóan restaurált maradványai láthatók. Fölötte
helyezkedik el a feltételezhetően tanácsteremként funkcionált szerkezet, két nagy pillér keretezte bejárattal. A város legmagasabb
pontján a Hat udvar palotája épületegyüttes
fogadja elsőként a régészeti körzet területére érkező látogatót. Ez az építmény valószínűleg a városi előkelők lakhelyéül szolgált, a
romokban különálló szobák és árkádos udvarok falai ismerhetők fel. Körülbelül egy
órát sétálgattunk a valaha bizonyára csodaszép épületek maradványai között, megpróbálva elképzelni Yagul régi fényét. Hasonló
történelmi emlékek között bolyongva gyakran vesz rajtam erőt a gondolat, hogy bárcsak
időutazóként megcsodálhatnám az adott történelmi hely eredeti szépségét, rég letűnt korok világát! Így voltam ezzel annak idején a
budai vár elbűvölő környezetében éppúgy,
mint Rómában a Colosseum lépcsőin ballagva, vagy éppen középkori hangulata révén
magával ragadó Toledo utcáin csatangolva.
Yagulban a különféle építmények között
élő néhány kaktusz, mintha hasonlítani akarnának a régi építmények nagyságához, óriásira nőttek! Ekkora méretű Myrtillocactus
schenckii fákat sehol máshol nem láttunk
utunk során. A legnagyobbak jóval 5 méter
feletti magasságukkal és a még ezt is meghaladó ágkorona szélességükkel, ámulatba ejtik
a képzőművészet rajongóinak botanika iránt
kevés vonzalmat érző képviselőit is.
Késő délelőtt járt az idő, amikor rövid autózás után a távolban feltűntek Mitla városának
körvonalai. Hogy csupán néhány óra elteltével értünk be a környék legnevezetesebb településére, annak két oka volt. Az első mindjárt
az út jobb oldalán késztetett hirtelen fékezésre: Fabrica de Mezcal – állt a rendkívül ízléses
italkimérés vadnyugati hangulatot idéző cégtábláján, bár a golyó ütötte lyukak hiánya jelentősen rontotta képzeletem összképét. De,
hogy tiszta vizet, akarom mondani, agavé-pálinkát öntsünk a pohárba, az égetett szeszek
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változatos világában kevésbé jártasoknak is
tegyük világossá, mit takar a „mezcal” elnevezés? Az ital neve az ősi nahuatl nyelvben használt „metl”kifejezésből ered, jelentése agavé,
míg az „ixcalli” szóval annak főzését illették.
A spanyol konkvisztádorok megérkezése
előtti időkben készítettek-e agavéból párlatokat, sajnos, egyértelmű bizonyíték nem áll a
régészek rendelkezésére, bár néhány szakértő híven kardoskodik az indián szeszfőzdék
feltételezett létezése mellett. A valószínűbb,
és kétségkívül dokumentált verzió szerint a
Cortez vezette hispánok hamar megismerkedtek az aztékok körében igen nagy népszerűségnek örvendő pulque-val, melyet az agavé erjesztett levéből készítettek. Nos, a derék
hódítók nem elégedtek meg e gyengécske nedűvel, úgy gondolták, ha ennek a szúrós növénynek a leve megerjedve ilyen ízletes, próbáljunk belőle valami erősebbet kihozni! Nem
árulok el nagy titkot, kísérletezésüket siker

35
koronázta, melynek levét ma valamennyien
ihatjuk…!!
Eredetileg minden agavé-párlatot mesz
kálnak hívtak, mígnem a 19. század második felétől rebellis jalisco-i termelők új főzési
eljárást kezdtek el alkalmazni, így született
meg az Európában jóval közismertebb tequila. Többoldalas cikket lehetne kanyarítani e
témában, itt most elégedjünk meg annyival,
hogy a két egymástól jelentősen eltérő főzési eljárásnak köszönhetően különböző ízeket
tapasztalhatunk a párlatok kóstolásakor. A
meszkál esetében földalatti, míg a tequilánál földfelszíni, épített kemencékben zajlik a
főzési folyamat. A legjelentősebb különbség,
hogy a meszkál füstös aromájú és édeskésebb
ízű a meglehetősen fanyar tequilánál. Míg az
előbbit tájegységekre jellemzően 28-féle agavéból készítik, addig a tequila alapanyagául
egyetlen Agave faj szolgál.
Nemcsak ízükben térnek el, hanem ere-

7. kép: Landolásra készül a Stenocereus pruinosus virágát megporzó méhecske. Yagul, Oaxaca.
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8. kép: Yagul romvárosa.

jükben is: a tequila alkoholtartalma 38-40%,
ennél jóval ütősebb is lehet egy meszkál ital a
maga 38-55% alkoholtartalmával.
Az italbolt parkolóját mi más díszítette volna, mint majd minden meszkál szülőanyja, az Agave angustifolia, amelyből e füstös
itóka 90%-a készül. A széles fogpasztareklám vigyorú boltos szorgosan kapkodva le a
polcokról, készségesen kínálta főzdéjük folyékony gyümölcsét. A hölgyekre is gondolva,
volt itt a különféle ízesítésű meszkál likőrtől
kezdve a keményebb italnak számító broncomeszkálon át a méregdrága, aranyszínű, érlelt, többéves „aňos” típusú meszkálig minden mi szemnek, de elsősorban szájnak ingere. Mivel aznap én voltam pilóta sorsra
kárhoztatva, ezért Máté barátomat érte az a
szerencse, hogy elmerülhetett a kóstolás élvezetében. Az intenzívebb nyálcsorgást megelőzendő, a tulaj engedélyével, a főzde rövid
szemrevételezésével ütöttem el az időt, míg
Máté próbálta magát kiismerni a párlatok
íz kavalkádjában. Kissé irigykedve tértem
vissza a pulthoz, ahol szépen gyülekeztek a
kiválasztott palackok, bízva barátom ízlésében, alaposan bevásároltunk ajándékba

szánt különféle meszkálokból, legnagyobb
különlegességül azt a kivitelt választottuk,
melyben vidáman búvárkodott néhány centis kukac-lakója, a Hypopta agavis nevű lepke
lárvája.
Jelentősen feltöltött italkészletünkkel a
csomagtartóban, folytattuk utunkat Mitla
irányába. Körülbelül 3 kilométerre lehettünk
a várostól, amikor egy elhagyatott mezőgazdasági terület mögött oszlopkaktuszok uralta ritkás bozóttal benőtt domboldal kecsegtetett bennünket az újabb látnivalók ígéretével. Közelebb érve, már korántsem tűnt olyan
idilli helynek a magaslat, legalábbis, ami a terepen való közlekedést illeti. Kiderült, a távolról ritkásnak tűnő bozót nem is annyira
gyér, leginkább erdőszerű, de legalábbis erősen tövises. Akárcsak a bokrok alján megbúvó kaktuszok! Tulajdonképpen háromféle gömb alakú kaktusz uralta a cserjés alsó
traktusát: az 5-7 cm átmérőjű Coryphantha
retusák, korábban általunk még nem látott
Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensisek,
valamint azok a lapított formájú „ördögnyelvek”, melyek leginkább megdobbantották a szívemet, a Ferocactus recurvus subsp.
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greenwoodii csodás példányai! A tövises bozótok között kisebb halmokban emelkedtek ki
a kiégett, hosszú, szőke fűszálak ritkás mezejéből az imént felsorolt kaktuszok. Szép
populációja volt ez a M. karwinskiana subsp.
nejapensisnek, akár a magános, akár a több
hajtású, olykor dichotómikusan elágazó „fejekből” álló csoportjait figyeltük meg. Sajnos nem virágoztak, ahogy a Coryphanthák
sem. Titkon abban reménykedtem, hogy elcsíphetünk nyíló Ferocactus recurvus subsp.
greenwoodiikat, de az idősebb, 15 cm átmérő feletti példányok csúcsán díszlő, érésben
lévő zöld termések látványa, már amelyiken
volt, szertefoszlatta hiú ábrándjainkat. E ritka hordókaktusz, mely sárgás árnyalatú virágjainak őszi-téli nyílásával, illetve lapított
gömb formájával alaposan eltér a típusfaj
leginkább Pueblában előforduló populációitól, nagy számban kandikáltak ki a bokrok
aljából. A legnagyobb, 20-30 cm-es egyedek
inkább a napsütötte, nyíltabb térközöket részesítették előnyben, és szemmel láthatóan
kiváló egészségnek örvendtek. Miután bejártuk ezt a „vendégmarasztaló” fás szárúak
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uralta magaslatot, visszaindultunk gépjárművünkhöz. Visszatekintve, a domb aljában
magasodó Myrtillocactus schenckii óriás intett
búcsút több méter hosszú tövises karjaival.
Bár a Ferocactus macrodiscus továbbra is észrevehetetlenül elbujt előlünk, búslakodásra
nem jutott idő, várt ránk Mitla ősi városa.
Mintegy 50 kilométerre Monte Albantól fekszenek itt a zapoték világ legszebb, legkifinomultabb épületegyütteseivel büszkélkedő
Mitla misztikus műemlékei. A város a késői klasszikus korszakban kimagasló kereskedelme miatt indult virágzásnak, és még a
spanyol konkvisztát követő évtizedekben is
képes volt fenntartani. Természetesen a kolonizáció nem kerülhette el Mitlát sem, azonban meglehetősen épségben maradtak fenn
az utókor számára a csodálatos frízekkel díszített városközpont egykoron fényűzőnek
számító építményei. Erre már idehaza olvasva döbbentem rá, egyúttal mérhetetlen bos�szúságot érezve, amiért elmulasztottuk meglátogatni ezt a minden bizonnyal páratlan
látványosságú régészeti körzetet. Azonban
gazdag útitervünkből adódó kevés időnkből,

9. kép: Hatalmas Myrtillocactus schenckii fa Yagul évezredes romjainál.
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10. kép: Mitla határában a meszkal főző üzem boltjában.

így utólag belátva, nem futotta másra, minthogy a város egyik visszafogottan nyomorúságos postahivatalának gyanított házikójából hazatelefonáljunk szeretteinknek, biztosítva őket egészségünkről, és megnyugodva
az otthoni élet rendben lévőségétől. A szűk
utcákon próbáltunk átvágni Mitla útvesztőjén, miközben teljesen véletlenül akadtunk
rá a zocalora, a város főterére. Piaci nap lehetett, mert a tér csaknem minden talpalatnyi helyét árusok sátrai foglalták el. Kapható volt itt minden, mi jól jöhet az idelátogató
messzi földről érkezett utazónak, emlékül az
itt töltött boldog napokról. Mi jóval földhözragadtabb okból vetettük bele magunkat a
bazárba: Máté nem hozott magával kalapot,
ezért hogy elkerülje az elmúlt napokban sikeresen megúszott napszúrást, vásárolt magának egy tradicionális főfedőt. Természetesen
azért nem úsztuk meg, hogy néhány ajándék
csecse-becsével forduljunk ki a sátrak tengeréből, hasonlóképpen a pirosra sült orcájú
amerikai turista sorstársainkhoz.
Mitla déli határában ejtettük meg a következő terepi megállót, némileg reménytelen helyzetben, ugyanis itt már szinte
minden arra alkalmas földterületet Agave
angustifolia termesztésére törtek fel. Ez per-

sze nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy
csak Oaxaca államban legalább 500 meszkált
előállító kisüzemet kell alapanyaggal ellátni.
Ez a tevékenység közel 35 000 ember megélhetését biztosítja e rendkívül szegény államban, ahol mintegy 2000 hektáron nevelnek
Agavét. Fiatal növényekkel beültetett Agave
mezőn kellett átbandukoljunk, hogy elérjük
a Myrtillocactus fák jelezte érintetlen terület határát. Odaérve azonban keserű látvány
fogadott bennünket! A megművelt terület
tisztítására alkalmazott égetés tűznyelvei
terjedtek át erre a kaktuszos élőhelyre, ahol
annak rendje-módja szerint a legtöbb kistermetű egyedet az enyészet tárgyává hamvasztották. Tökéletesen épségben maradt példányokat nem is nagyon találtunk, szinte valamennyi kaktuszon mély sebeket ejtett az ember eszközévé vált lángtenger, mely nem kímélte a magas oszlopkaktuszok törzsét sem.
Szerencsére némi örömet jelentet a sok elszenesedett torzó látványán túl az a méretes
Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis
telep, melynek egyik hajtása szépen tekergő
krisztáta formát öltött.
Dél tájékán folytattuk utunkat San Pedro Totolapan irányába, a Sierra de Juarez gigászi hegyvonulatai között kanyargó 190-es
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11. kép: Piaci kirakodás Mitlában.

számú főúton. Koradélután lévén a tűző napsütésben már valahol 30 °C körül járhatott
a száraz levegő hőmérséklete. Hiába kentük
be ajkunkat szőlőzsírral, mégis minduntalan
kicserepesedett. Végeláthatatlan szerpentinen róttuk a kilométereket a meglehetősen
egyhangú tájon át. A hegyoldalak lombjukat
vesztett fáktól barnállottak, közöttük ittott oszlopkaktuszok törtek az ég felé. Olykor hófehér szakállat növesztő példányokat
véltünk felfedezni a meredeken kapaszkodó
erdő sűrűjében, viszont több kilométer után

találtunk csak parkolásra alkalmas helyet
az út szélén, hogy testközelből győződjünk
meg e kaktuszok hovatartozása felől. A fölöttünk magasodó hegyoldal aljában kifeszített, rejtélyes célt szolgáló szögesdrót kerítés megmászása után értünk egy ilyen óriás
szomszédságába. Feltekintve „karjaira”, sejtésünk beigazolódni látszott: íme, egy újabb
Pilosocereus faj, a P. quadricentralis! Viszonylagosan nagy egyedsűrűsége miatt az avarban
számos magoncára lettünk figyelmesek, az
alig néhány centiméteres apróságoktól kezd-

12. kép: Meszkal agavé (Agave angustifolia) ültetvény Mitlától keletre.
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ve, a félméteres ifjoncokig minden méretben.
Az „óvodára” kúszó-mászó életmódot folytató Opuntia puberulák vigyáztak, némelyiken
még ott virítottak a narancsos árnyalatú virágaik.
A gigászi hegyoldalakon tekergő útkígyón tovább kacskaringózva, a táj ugyanolyan maradt, mint az előző 20 kilométeren.
A meredeken Pilosocereusok és Stenocereusok,
míg a széles, zöldellő völgyekben hatalmas
Pachycereus grandisok alkotta erdők nőttek.
Hogy miért is volt annyira valószínűtlenül
üde zöld színe a völgy flórájának, az San Pedro Totolapannál derült ki, melynek határában kiszélesedő katlan mélyéből előbújt a
Rio Quiechapa sekély vizű folyama. Egyébként Totolapan igencsak elhagyatott városkának tűnt, persze ebben talán jelentős szerepet játszott, hogy éppen sziesztaidőben
robogtunk át a település útjain. A legutolsó
házaknál találkoztunk mexikói utunk során
13. kép: Agave angustifolia (vagy A. mescalensis) először katonai ellenőrző ponttal, a homokzsákokkal körbesáncolt mobil erődítmény
Mitlától keletre.
14. kép: Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis csoport Mitla közelében.
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15. kép: Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis krisztáta Mitlánál.

falainak hűvösében pihenő zöld ruhás katonák kevés figyelemre méltattak bennünket,
hasonlóan az unott képpel, kezében piros
zászlóval továbbot intő társukhoz. Bár semmi takargatnivalónk nem volt, mégis határozott megkönnyebbülést éreztünk, amikor
magunk mögött hagyhattuk ezt az európai
szemnek igen szokatlan ellenőrző pontot, főleg az alkalmi tábor közepén kialakított géppuskafészekben megbúvó, fegyverét markoló
katona sötét tekintetére gondolva.
Néhány kilométerrel odébb megmásztuk
a hegyoldalt, de a sűrű, fás, bokros vegetációban csak elvétve találtunk fiatal Ferocactus
recurvus subsp. greenwoodiikat, pedig főként
miattuk tettük meg az utat idáig. Kocsinkhoz visszatérve az út fölé magasodó meredély peremén Mammillariákat pillantottunk
meg, azonban a nagy látótávolság miatt
képtelenek voltunk pontosan meghatározni kilétüket. A rövid megálló arra kiválónak
bizonyult, hogy elgémberedő tagjainkat átmozgassuk kissé, és hangulatos fotókat készítsünk a Rio Quiechapa által kettészelt vidékről. Rövid kupaktanácsot tartva úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább keleti
irányba a főúton, hanem megpróbálunk eljutni egyik fő célunkhoz San Jose Lachiguiri

16. kép: Pilosocereus quadricentralis Mitlától délre.
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környékére az Ortegocactus macdougallii felségterületére. A térképet elnézve alig 40 kilométerre lehettünk északra a helységtől,
azonban semmilyen utat nem tüntettek fel
Totolapanból arrafelé. Nem volt más választásunk, mint hogy visszaforduljunk, és próbáljunk érdeklődni a helyieknél, útbaigazításban reménykedve. Legkézenfekvőbbnek
az előttünk újra feltűnő katonai ellenőrzőpont tűnt, ha ezek nem tudják, akkor ugyan
ki segítene? Mindazonáltal túl nagy sikert
nem értünk el a rövidebb út megtalálásának
érdekében, de legalább némi izgalmat vittünk a tábor unott hétköznapjaiba. Erre engedett következtetni, hogy az ellenőrzőpont
egész állománya odacsődült tiszteletünkre,
mikor feltettük a kardinális kérdést egyik
társuknak. Bár ők elég sok mindent megtudtak rólunk, honnan jöttünk, mit csinálunk
errefelé, és a többi, mi viszont egy jottányival sem lettünk okosabbak. Így nem maradt
más választásunk, mint búcsút intve a díszes
kompániának, nekivágjunk az alig 150 kilométeres kerülőútnak Miahuatlán felé.
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Őszintén bevallom erről az útszakaszról nem sok élményem maradt, mindössze
arra emlékszem, hogy szokatlanul sok mezőgazdasági területen hajtottunk keresztül
és kihalt, aprócska települések mellett robogtunk el, és persze a rengeteg topez tett
nem is annyira rám, mint szegény autónkra mély benyomást. Késő délután érkeztünk
Miahuatlanba, a környék legnagyobb városá
ba. Bár ez a tény inkább a térképet készítő
munkatársak fantáziájára lehetett nagy hatással, és nem az általunk tapasztalt keserű valóságra. Ugyanis szállást nem sikerült
találnunk, ezért elhatároztuk, hogy a vidék
elhagyatottságára tekintettel, megpróbálkozunk a kocsiban alvás kétséges kimenetelű élményével. Mivel még több, mint egy óra
választott el bennünket a sötét éjszaka beköszöntétől, úgy gondoltuk, minél közelebb tudunk jutni az Ortegocactusok birodalmához,
másnap annál nagyobb eséllyel bukkanhatunk a keresett ritkaságra. Mivel útjelző táblával itt is eléggé spórolósan bántak a mexikói utak gazdái, jobbnak láttuk megkérdezni,

17. kép: A kaktuszóvodára felügyelő Opuntia puberulák San Pedro Totolapan környékén.
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18. kép: A fák és cserjék közül őrszemként kiemelkedő Pachycereus grandis Mitlától délre.

melyik út vezet San Jose Lachiguiribe? Egy
közért előtt tébláboló középkorú mesztictől
érdeklődtünk, aki szinte gondolkodás nélkül
mutatott az éppen mellettünk betorkolló utcácskára: arra menjünk!
– Senor, mégis körülbelül milyen messze
lehet San Jose? – szegeztük mellének a következő kérdést, mire ő derűsen felelte: – Alig

3 óra ilyen kocsival. – nyújtva mutatóujját kocsink alváza irányába, amit mi nem nagyon
értettünk, mivel térképünk tanúsága szerint,
mindössze 30 kilométerre lehetett az ominózus település. Biztosan elhallottunk valamit.
Ez a „hadarva-spanyolnál” gyakran megesik
az emberrel! Próbáltuk nyugtatni magunkat,
melyet megerősítendő, gyorsan távolodtak
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Az út porából igen gyakran felbukkanó tengelyreccsentő gödrök, és a még sűrűbben
elénk kerülő alvázhámozó nagydarab kövek
miatt, szinte lépésben tudtunk csak haladni. Erős szürkületben értünk el arra a pontra,
hogy elegünk lett az egészből, és mivel érzésünk szerint, valahol a célállomás közvetlen
közelében járhattunk, egy félreeső, alig járt
útra letérve nekikészültünk az előttünk álló
éjszakának. Gyorsan sötétedett, ezért minden szükséges holmit autónk utasterében elérhető közelségbe helyezve költöttük el puritán vacsoránkat, tervezgettük az előttünk
álló napot. Az első üléseket hátradöntve próbáltunk álomba merülni, és bármennyire is
fáradtak voltunk, a városi zajokhoz szokott
fülünk szivacsként itta magába az oaxacai éj19. kép: Ferocactus recurvus subsp. greenwoodii Mitla szaka érdekes hangjait, furcsa neszeit. Csak a
civilizációtól ennyire távol eső vidéken lehet
határában.
olyan csodálatosan szép csillagos égben gyömögöttünk a városszéli házikók körvonalai. nyörködni, amely tüneményes fényeivel lasAkkor szembesültünk csak a keserű valóság- sacskán álomba ringatott bennünket.
gal, mikor az út egyébként kiválóan sima feTóth Norbert, Debrecen
lülete, minden előzetes figyelmeztetés nélkül, ráadásul kanyarban, hepehupás, földbe Képek: Dr. Fehér Máté: 7., 11., az összes többi
döngölt kavicsszőnyeg borításúvá változott. Tóth Norbert felvétele.
20. kép: Mammillariák és Dyckiák uralta sziklakert San Jose Lachigu hegyeiben. A fákon Tillandsiák.
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John J. Lavranos és Tom A. McCoy

Aloe roeoeslii (Aloaceae), egy szép új faj Észak-Madagaszkárból
Zusammenfassung: Aloe roeoeslii wurde im Bereich von weit bekannten Parque National de l‘Ankarana (Nationalpark Ankarana), in dem sog. Foret de Betsimipoaka Karstgebiet des Juras, im nördlichen Teil der Insel kurz nach Weichnachten vom Jahr
2001 entdeckt. Sie bekam den Artennamen von Walter Röösli aus der Schweiz, der Experte und Feldforscher der Sukkulenten in
Madagaskar ist.
Abstract: Aloe roeoeslii was discovered in the famous national park, Parque National de l’Ankarana, in the strongly karstic, Jurassic chalky region, called Foret de Betsimipoaka, in the northern part of the island, short time after Christmas 2001. It is named after
Walter Röösli, the Swiss expert and field researcher of the Madagascan succulents.
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kori mészköves
Ankarana egy
térségen, a sziget északi részén. Örömünkre kis felgyülemlésén, nagyon nehezen megköszolgál, hogy Walter Röösli gyönyörű növé- zelíthető, most magántulajdonban lévő terenyét bemutathatjuk.
pen. Az egyik itt gyűjtött élő példány (Röösli

2. kép:
46 Aloe roeoeslii az élőhelyén. Jól látható a mészkő különlegesen erodált
felülete.
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és Hoffmann 53/01) kitűnően fejlődik Röösli zürichi üvegházában, ahol
2004-ben ki is virágzott,
és így lehetővé vált első
leírása. A terület természettudományok iránt érdeklődő tulajdonosa, az
Antsiranana-ban (Diego
Suarez) élő York Pareik úr
megadta az engedélyt a tudományos kutatómunka
elvégzésére, és engedélyt
adott az Antsiranana-tól
112 km-re délkeletre levő
Ambilobe közti főút melletti kis Tsingy terület felkeresésére, és az ott élő
növényekből mintapéldányok begyűjtésére.
Tekintettel az Aloe
nemzetség iránti közös
érdeklődésünkre, 2004
szeptemberében alkalom
nyílt ennek az új Aloe fajnak a tanulmányozására. Mint már említettük,
egy olyan terepen tenyészik, amelyet nehéz megközelíteni, ahol egy hibás,
könnyelmű „félre” lépés
komoly sérüléshez vezethet. A vegetáció fajokban
gazdag, nagyrészt száraz lombhullató erdőből
áll, amely az össze-vissza
lévő mészkő hegyek közötti völgyekben nagyon
magasra növekszik, de a 3. kép: A keskeny, kékesen hamvas levelek. Aloe roeoeslii és az Uncarina
dombokon alacsonyabb ankaranensis társulása az élőhelyen.
és kevéssé buja növekeCommiphora. A kisebb növények között egy,
dést mutat.
A Röösli és Hoffmann által meglátott fajok még valószínűleg leíratlan Madlabium faj, több
sokaságát lehetetlen volna itt felsorolni, azon- Cyphostemma és Adenia, Euphorbia ankarensis,
ban ezen új Aloe fajnak néhány figyelemre mél- E. neohumbertii és E. pachypodiides, a nagyon
tó társát meg kell említenünk. Az első és a leg- szép és nagyobbra növő Pachypodium decaryi,
fontosabb közülük a levél nélkül is pompásan egy nemrégiben leírt Uncarina ankaranensis és
virágzó Hildegarida erythrosiphon, a nagy sár- még sok más egyéb.
Az éghajlat trópusi, „télen” száraz, ahol
ga virágú Delonix velutina, a nagyobb egyedszámú Dracaena, egy Pandanus, és több féle a száraz évszak 6-7 hónap időtartamú. A
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hőmérséklet átlagosan magas, 36 oC közeli
csúccsal, míg a minimum ritkán kevesebb,
mint 12 oC. Az esős évszak meglehetősen rövid, de kiadós esőkkel tarkázott. Az átlagos
éves csapadék 1900 mm körüli, melynek nagyobb része január és március között esik.
Aloe roeoeslii Lavranos és McCoy
Élőhelye: Madagaszkár Antsiranana tartománya, 35 km-re északra Ambilobe-től,
valamint néhány helyen az erősen karsztosodott, jura korabeli mészköves d’Ankarana
Tsingy-n, a déli szélesség 12o 57’ és keleti
hosszúság 49o 09’-én, 150 m tengerszint feletti magasságon.
Leírás: A növény mintegy 125 cm magas,
nem elágazó, nem képez sarjakat, törzses, egy
felálló, vagy esetenként elfekvő szárral, mely
idősen elszáradt levelekkel borított. A levelek száma max. 30, egy meglehetősen laza
rozettát képeznek. A levél sima, laposan elfekvő, néha többé vagy kevésbé erősen lefelé
ívelt, ezüstszürke, foltmentes, 500 mm hos�szú, tövénél max. 55 mm széles, keskeny háromszög, amely egy éles hegyben végződik.
A levél széle 1-2 mm vastag, rózsaszínű éllel,
háromszögletű, némileg felfele hajló, kb. 1,5
mm hosszú, egymástól 5-9 mm-re álló, éles,
rózsaszínű fogakkal. A növény testnedve világos citromsárga, megszáradva azonban világosbarna. A virágzat több mint 90 cm magas,
általában rövidebb, kettősen elágazó, akár
10 felfelé álló oldalággal. A szár alsó része
10 mm vastag, az oldalág alatt egy nagyobb,
a virágfürt alatt kevés kis fellevél található.
A virágfürt kissé laza állású, a középső max.
250 mm, az oldalsók kb. 120 mm hosszúak,
kúposak. A 6-12 mm hosszú üreges fellevélen ülő, világos vörös, a felső felén sárgás,
csupasz, alig ívelt, 35 mm hosszú, alapjánál
5 mm, felül 4 mm-re keskenyedő virágok 18
mm hosszú, az alapján 1,25 mm vastag, csak
kissé megvastagodott virágszáron helyezkednek el. A külső sziromlevelek felső 20 mm-es
része szabadon áll. A portok 1-2 mm hosszú.
A bibeszál nem emelkedik ki. A zöld, hengeres formájú magház kezdemény mintegy
5,0 x 2,5 mm, a magház kiszáradt állapotban
15 mm hosszú. Magja a mai napig ismeretlen!
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Etimológia: A fajnevét a svájci Walter
Röösli-ről kapta, aki szakembere és terepkutatója a madagaszkári pozsgásnövényeknek.
Az Aloe roeoesliinek kétségtelenül közeli
rokona az Aloe suarezensis (Perrier 1926, Reynolds 1966), amely az Antsiranana várostól
keletre fekvő Montagne-des-Francais dombokon, gyakran a széthasadozó mészkövön
él. Azonban az A. roeoesliit megkülönbözteti
az ezüstszürke levél, a hosszú virágfürt és virágnyél, valamint a sokkal hosszabb, ámbár
kevéssé vastag, kopasz virága, ahol a külső
sziromlevél alul 15 mm-re összenőtt, míg az
A. suarazensis esetében ezek majdnem a tövükig szabadon állnak. Úgy tűnik, ez a két faj
a többi madagaszkári Aloe fajjal nem mutat
rokonságot.
John J. Lavranos
Apartado 243
P-8100 Loulé
Portugal
Tom A. McCoy
PO Box 56888
Riyadh 11564
Saudi-Arabien
Képek: Walter Röösli, Zürich: 1, 2, 3.
Fordította:
Ruff József és Kiss László, Orosháza

Madagaszkári bélyeg egy Tsingy terület képével.
(Anonymus gyűjteményéből)
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Ficzere Miklós

Filatélia: egy különös elsõ napi boríték

1.

2.

3.

6.

4.

5.

7.

A bélyegeket a dél-afrikai, akkor még Rhodesia, Salisbury városában megrendezett Aloe Konferencia alkalmából adták ki 1975-ben. Csakhogy kettő kakukktojás, mivel a 6. Euphorbia
confinalis, a 7. Hoodia lugardii. Miért kerültek ebbe a sorozatba? Rejtély! A többi bélyeg: 2. Aloe
excelsa, 3. Aloe ortholopha, 4. Aloe musapana, 5. Aloe saponaria.
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Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai XI. (befejezõ rész)
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.

Navajoa nemzetség Croizat
Mivel e nemzetség tagjai nemcsak az
Észak-Amerikai, de az összes kaktusz között
ritkaságok, a különlegességek közé tartoznak, és kevés az olyan gyűjtő, aki meri vállalni termesztésüket. Mindemellett fagynak
ellenálló alanyra oltva kibírják a hazai telet. Indokolt a takarás alatti nevelésük, mert
magasabb nedvességtartalomnál a növény
parás tövisei penészednek, ezáltal a kaktusz
elvesztené jellegzetes formáját.
N. peeblesiana Croizat ssp. peeblesiana
(peeblesiana: elnevezve Dr. R. H. Peebles amerikai botanikusról és gyűjtőről.)
A növénytest egyedülálló, néha sarjadzik,
gömbölyű, háromszögesen gömbölyded, vagy

tojásdad, 1,5-6 cm magas, 2-5 cm széles, kékes színű, a szemölcsök 2-6 mm magasak. Az
areola kör alakú, gyapjas, középtövise 0-1db,
meggörbülten ívelt, parás vagy parásodó, fehér, szürke, sárga színű, 6-22 mm hosszú. Középtövise 3-6, és 2-10 mm hosszúak. A virág
tölcséres, 2 cm átmérővel. A termés gömbölyű, függőlegesen felreped, körkörösen barázdált toktermés, 8 mm nagyságú. A magok sötétbarnától a feketéig változnak, rücskös felülettel, 1,5 mm hosszúak, 2-2,5 mm szélesek.
Élőhelye: USA: Arizona, 1200-1700 méter magasan található.
N. peeblesiana Croizat ssp. fickeisenii (Bac
keberg ex Hochstätter) Hochstätter
(fickeisenii: elnevezve F. Fickeisen kaktusztermesztőről)

1. kép: Navajoa peeblesiana ssp. peeblesiana, Navajo 2. kép: Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii, Fredonia,
Co., AZ. Egyedül az O. fragilis alanyra oltott növény AZ. Fűtetlen üvegház alkalmas tartására.
bírta a szabadban termesztést hihetetlenül hosszú
ideig. Pusztulása után megállapították, hogy már
saját gyökéren nőtt.
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A növénytest egyedülálló, néha sarjadzik,
gömbölyű, háromszögesen gömbölyded, vagy
tojásdad alakú, 2-6,5 cm magas, 2-5,5 cm átmérőjű, kékes színű, a szemölcsök 2,8-7 mm
magasak. Az areola ellipszis alakú, gyapjas.
A középtövise ívelt, 1-2,5 cm hosszú, 1 mm
vastag, majdnem merőlegesen álló. Peremtövise 4-8 db, 3-8 mm hosszú. A virág tölcséres,
2 cm nagy. A termés gömbölyű, függőlegesen
felnyíló toktermés, amely 8 mm átmérőjű.
Magja sötétbarnától a feketéig lehetséges, felülete rücskös, 1,5-3 mm hosszú, 2-2,5 mm
széles.
Élőhelye: USA: Arizóna, 1400-1700 méter magasan fekszik.
3. kép: Toumeya papyracantha. Világos töviseivel naToumeya nemzetség Engelmann

gyon díszes növény.

E monotipikus nemzetség egyetlen képviselője végtelenül érdekes, sajátos tövisezettségével tökéletesen utánozza a száraz füvet
és beleolvad ebbe a környezetbe. A lapos, papírszerű tövisei némi hőszigetelést is nyújtanak a növény föld feletti részének. A növény északi fekvésű élőhelyeken fordul elő,
és ezért elviseli az alacsonyabb hőmérsékletet is a vízmennyiség megfelelő szabályozása
mellett.
T. papyracantha (Engelmann) Britton és
Rose
(papyracantha: papír tövisű)
A növénytest egyedül álló, ritkán sarjad,
hengeres alakú, 5-10 cm magas, 2,5 és kivételesen 4 cm átmérőjű is lehet, sötét majd kékes-zöld színű, a szemölcsök mintegy 0,5 cm
magasak. Az areolák fiatalon szürkén, vagy
szürkés-fehéresen gyapjasak, később kopaszok. A középtövisek száma 1-4 db, papírszerűek, laposak, világos majd sötétbarnák,
sárga, később szalmasárga színűek, tövük
fiatal korban rózsaszínű majd (vagy) vöröses. Közülük 1-3 felfele áll és 2 cm hosszú,
1-2 lefele áll, kb. 5 cm hosszú, gyakran íveltek, görbültek. A peremtövisek száma 5-10,
sugárszerűen elrendezettek, fehérek, laposak, 0,2-0,4 mm hosszúak. A virág tölcséres,
1,5-2 cm nagyok, fehérek, elefántcsont színűek. A termés gömbölyű, felső részén pikkelyezett toktermés, barnás-fekete színű. A

4. kép: Toumeya papyracantha. Saját gyökéren is jól
növekedik.

5. kép: Toumeya papyracantha, Bernalillo Co., NM.
Többnyire alkalmas fűthető üvegházban való nevelésre.
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A test egyedülálló, hengeres, 25 cm magas,
12 cm széles. Bordáinak a száma 18-20, azok
spirális lefutásúak, alacsony dudorokkal. 4-13
középtövise 7 cm hosszú is lehet, feketés-vörösek, majd szürkék. A virág 7,5 cm nagy, sárgásak zöldesek, vagy vörös színűek. A termés
1,5 cm, pikkelyes, gömbölyű, vagy hengeres,
sárgás-barnák, szárazon hosszában felreped.
A mag vese alakú, fekete, 2 mm nagyságú.
Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah államokban 500-1200 méter közötti magasságban található.

6. kép: Echinomastus intertextus v. dasyacanthus, Sierra Co., NM. Alkalmatlan a szabadban tartásra,
gyökere érzékeny a nedvességre. Üvegházban fűtés
nélkül gondot jelent nevelése.

magok nagyok, fényesek, feketék, 2-3 mm
hosszúak.
Élőhelye: USA: Új Mexikó, Arizona, Texas államok, 1200-1300 m tengerszint feletti
magasságban.

E. intertextus (Engelmann) Britton és Rose
var. dasyacanthus (Engelmann) Backeberg
(dasyacanthus: durvatövisű)
A növénytest egyedülálló, gömbölyű, vagy
hengerded, 14 cm magas, 8 cm széles. A szélső
tövisei 2,5 cm, a középsők 1,8 cm hosszúak.
A virágok lazacszínűek, vagy fehérek, 3 cm
nagyok. A termés zöld, később barnás színű,
12 mm hosszú, 6 mm széles, hordóalakú, szárazon az alapjánál felreped. A mag fekete, fényes, rücskös felülettel, 1,5 mm hosszú.

Echinomastus nemzetség Britton és Rose
Az ide tartozók valóban gyönyörű, csodálatos tövisekkel rendelkező növények, melyek azonban többnyire a száraz déli területekről származnak, ezért a mi nedves telünk
szinte csapást jelent az egész évben szabad
kultúrában, takarás nélkül nevelt fajok termesztésénél.
Az egész évben takarás nélküli tartás
alapfeltételei csak az E. johnsonii nevelésénél
biztosítottak, amely a nemzetség elterjedési
területének északi részén honos, Nevadában
és Utahban, azonban itt is csak a mérsékeltebb körülmények között, a kevésbé csapadékos helyeken. Melegebb területeken teleltetésre alkalmas fűtetlen üvegházban is, máshol csak fűtött üvegházban marad életben.
Echinomastus johnsonii (Parry ex Engelmann)
(johnsonii: elnevezve J. E. Johnson amerikai
7. kép: Az Escobaria nemzetség elterjedési területe.
gyűjtőről)
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Élőhelye: USA: Új Mexikó, Texas, 900- egész évben a szabad kultúrában való tartás1500 méter magasságban.
ra.
Escobaria nemzetség Britton és Rose
Ebbe a nemzetségbe olyan fajok is tartoznak, melyek igen érdekesek a fagytűrés
szempontjából. Ezek nem feltűnő, gyakran
sarjadzó kaktuszok, melyek elterjedése felhúzódik egészen Kanadáig. Ezzel jellemezhető az Escobaria vivipara v. vivipara szívóssága a télálló kaktuszok között, és életterének
határa messze lenn délen található. Erről a
déli területről származó kaktuszok éppen ellenkezőleg, igen érzékenyek a fagyra, de főképp a mi nedves teleinkre. Ez a fagyállóságban mutatkozó változatosság a fajok változataira is igaz, ami gyakran nekünk is okozhat
kellemetlen meglepetéseket. A legmagasabb
helyeken tenyésző E. vivipara v. rosea felhúzódik 2750 méter magasra is. Ugyanilyen
érdekes az E. missouriensis v. missouriensis
változata a v. similis, amelyik legészakabbra
található a nemzetség elterjedési területén,
és a faggyal szemben szintén a legellenállóbb kaktuszok közé tartozik, ezért megfelel

E. missouriensis (Swet) D. R. Hunt v.
missouriensis
(missouriensis: elnevezve a Missouri folyóról)
A növénytest egyedülálló, vagy szabálytalan csoportban növő, az egyes sarjak, hajtások szabálytalan gömb alakúak, sötétzöldek,
3,5-5 cm szélesek, 5 cm magasak, szemölcsei
kúp alakúak, 2,5 cm hosszúak. Az areolák kör
alakúak, 2 mm nagyok, kezdetben gyapjasak.
Peremtöviseinek száma 6-20, fehérek, sárgák
gyakran sötét heggyel, 10-20 mm hosszúak.
A középtövisek száma 0-1. A virág 2-3, de lehet 5 cm nagyságú is, sárgászöld, vagy rózsaszín krémes középcsíkkal a sziromleveleken.
A termés gömbölyű, fordítottan tojásdad, vörös, húsos, 10-20 mm nagy. A mag fekete, kb.
1 mm átmérőjű, gödrözött felülettel.
Élőhelye: USA: Dél-Dakota, ÉszakDakota, Idaho, Montana, Nebraska, Colorado, Kansas, Új Mexikó, Arizona, Wyoming és
Utah államok területe 600-1800 méter magasságú területei.

8. kép: Escobariák csoportja sziklakertben, amelyek jó állapotban vészelték át a telet.
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E. missouriensis (Swet) D. R. Hunt v. similis
(Engelmann) N. P. Taylor
(similis: hasonló)
A növénytest csoportosan, telepet képezve növekszik, hajtásai szabálytalan gömb
alakúak, világos vagy sötétzöld színűek. Az
areola kör alakú, 1,5 mm átmérővel. Peremtöviseinek száma 10-17, fehérek, szürkék,
néha sötét heggyel, 0-1 középtövise 1-2 cm
hosszú. A virág sárga, zöld vagy bronzszínű,
5 cm nagy. A termés gömbölyű, 0,6-1,5 cm
széles, vörös, húsos. A mag 1,5-2 mm nagyságú.
Élőhelye: USA: Oklahoma, Kansas, Texas, 350-1000 méter magasságban.
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Élőhelye: Kanada: Alberta és Monitoba
állam, az USA-ban Oregon Montana, Idaho, Wyoming, Nebraska, Nevada, Colorado,
Kansas, Utah, Dél-Dakota, Észak-Dakota, Új
Mexikó, Texas, Oklahoma államok 300-2400
méter magasságban fekvő területei.
E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v. radiosa
(Engelmann) D. R. Hunt
(radiosa: sugárszerű, a tövisei elrendeződése
alapján)
A növénytest egyedülálló, ritkán sarjad
zó, hajtása tojásdad alakú, 5-7,5 cm hosszú,
2-5,6 cm vastag. Az areola kör alakú, kb. 2
mm széles. A peremtövisek száma 12-26 db,
sugárszerűen állók, fehérek, rózsaszínűek,
1,2-1,9 cm hosszúak. Középtöviseinek száma
5-8 db, rózsaszínűek, vörösek, vagy barnák,
1,5-2,2 cm hosszúak, a felsők felfelé állóak, a
növénycsúcs felett gyönyörűen összekapcsolódnak. A virág 3,5 cm nagy, tölcsér alakú,
vöröses-rózsaszínű. A termés mérete 1,9- 2,5
cm, fordított tojásdad vagy buzogány alakú,
zöld. A magok alakja veséhez hasonló, méretük 2 mm.
Élőhelye: USA: Texas, Oklahoma, Új Mexikó 240-1800 méter között elhelyezkedő területei.

E. missouriensis (Swet) D. R. Hunt v.
marstonii
(marstonii: az élőhelyéről elnevezve)
A növénytest csoportosan tenyészik, hajtása szabálytalan gömb formájú. Az areola
kör alakú, 1-2 mm nagy. A peremtövisek száma 9-12 db, amelyek az areolák felső részében, a szőrcsomóban találhatók, szaruszínűek, vagy világosbarnák. Középtövisek száma
0-3 a virág 3,8-5 cm átmérőjű, sárga. A termés gömbölyű, vagy fordított tojásdad alakú,
0,5-1,5 cm nagy. A mag 2-2,5 mm.
Élőhelye: USA: Utah, Arizona, 15002200 méter magasságban található.
E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v. arizonica
(Engelmann) D. R. Hunt
(arizonica: Arizona államról elnevezve)
E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v. vivipara
(vivipara: elevenszülő)
A növény széles telepet képez, a hajtások toA növénytest egyedülálló, majd széles jásdad alakúak, 5-10 cm magasak, 5-6,2 cm szécsoportot képez szabálytalan gömb vagy lesek, az epidermisz (bőrszövet) sötétzöld. Az
tojásdad alakú, szürkészöld vagy sárgás- areola kör alakú, 1,5-3 mm átmérőjű. Peremtözöld színű, 2-5 cm nagyságú hajtásokból. viseinek száma 20-30 db, és 1,2-1,5 cm hosszúA szemölcsök hengeresek, 9 mm hosszúak. ak. Középtövisek száma 2-6 db, vörösek, sötétAz areola kör alakú, 1,3-3 mm széles. A pe- barnák, tövüknél fehérek, hosszúságuk 1,5-1,9
remtövisek száma 12-20 db, fehérek, véko- cm. A virág 3,8-5 cm átmérőjű, tölcséres, vörönyak, 9-12 mm hosszúak. Középtöviseinek ses-rózsaszínű. A termés 2 cm nagy, zöld, forszáma 3-7, világos vagy sötét színűek, tö- dított tojásdad vagy buzogány alakú. A magok
vüknél fehérek, 1,2-1,9 cm hosszúak, vörö- veséhez hasonlóak, 2 mm nagyok.
Élőhelye: USA: Utah, Arizona, Új Mexisek, barnák, a tövüknél gyakran fehérek,
közülük egy a növény testétől ferdén eláll. A kó, Colorado, Nevada 1400-2160 méter mavirág 3,5 cm nagy, tölcséres, sötét bíborvö- gas területei.
rös. A termés 1,2-2 cm nagyságú, fordított
tojásdad vagy buzogány alakú, zöld. A ma- E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v. desertii
gok vese formájúak, barnák, méretük 1,5- (Engelmannii) D. R. Hunt
1,8 mm.
(desertii: sivatagi)
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9. kép: E. missouriensis v. missouriensis, amely gyűj- 12. kép: E. vivipara v. vivipara Laramie Co., WY. Az
teményeinkben korábban v. robustior név alatt sze- egyik legellenállóbb taxon, mélyebben gyökereserepelt, igen ellenálló faj.
dik, a szabadban tartásra kiváló.

10. kép: E. missouriensis v. similis széles, nagy csoportot képez, nagyon jól tartható a szabadban.
A képen együtt nő egy egyedülálló Echinocereus
reichenbachii ssp. baileyivel.

13. kép: Az E. vivipara v. vivipara kevésbé ellenálló, a
talaj falszínén sekélyen gyökeresedik.

11. kép: E. vivipara v. arizonica sekély, a talaj felszí- 14. kép: E. vivipara v. radiosa sekélyen gyökeresedik,
néhez közeli gyökérzettel rendelkezik, ezért télen szenved a fagytól, új gyökereit lassan növeszti.
szenved a fagytól.
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A test egyedül nő, tojásdad vagy hengeres,
7,5-13 cm magas, 7,5-8,7 cm széles. Az areola
kör vagy megnyúlt ellipszis alakú, 3 mm széles, fehéren gyapjas. A szemölcsök hengeresek, 10-12 mm hosszúak. 20-33 peremtövise
fehér, sugárszerűen elrendeződött, 9-12 mm
hosszú. Középtöviseinek száma 4-12, fehérek, végükön rózsa-, vagy vörös színűek, 1,21,9 cm hosszúak, elállóak, szúrósak. A virág
2,5-3 cm nagyságú, tölcséres, sárga, sárgászöld színnel. A termés 2,5 cm nagy, zöld vagy
15. kép: E. vivipara v. arizonica finom gyökérzete ke- vörös, fordított tojásdad, vagy buzogány alavésbé alkalmas a szabadban tartásra.
kú. A mag 1,5-2 mm, héja vörösesbarna, gödrözött.
Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah államok, 1620 méter magasan tenyészik.
E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v. rosea
(Clokey) D. R. Hunt
(rosea: rózsaszín)
A növénytest szoliterként, magányosan
fejlődik, gömbölyű vagy szabálytalan gömb.
Az areola kör alakú. A peremtövisek száma
12-18, fehérek, 1,5-2 cm hosszúak, 10-12 középtövise fehér, fehéres vörös heggyel. A növény olyan benyomást kelt, mintha tövisei
sűrűk lennének, amelyek testhez simulók. A
virág alakja tölcséres, 3-5 cm átmérőjű, ró16. kép: E. vivipara v. vivipara. Érzékenyek a tartós
zsaszín vagy bíborszínű. A termés zöld, fornedvességre.
dított tojásdad, vagy buzogány alakú, 2 cm
nagy. A mag vese alakú, mérete 2 mm.
Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada, Arizona, 1500-2750 méter magasságban.

17. kép: E. vivpara v. radiosa, Sanderson, TX. Nálunk
Coryphantha vivipara v. fragans (helyesen: fragrans)
néven is felbukkan. Alkalmatlan a szabadban tartásra, eléggé kockázatos fűtetlen üvegházban teleltetni.

E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v.
neomexicana (Engelmann) F. Buxbaum
(neomexicana: Új Mexikóról elnevezve)
A növénytest egyedülálló, önállóan növekszik, csak kivételesen sarjadzik, tojásdad,
vagy oszlopos alakú, 6-12 cm magas, 3-4 cm
széles. Az areola kör alakú, átmérője kb. 2
mm. Peremtövisek száma 20-36, fehér vagy
vörösesbarna, gyakran kétszínű, kb. 10 mm
hosszú. Középtövise 3-12 db, sötét, kétszínű,
vörös vagy barna, vastagabb, árhoz hasonló,
10-20 mm hosszú. A virág rózsaszín, tölcséres, 3,5 cm nagy. A termés zöld, húsos, fordított tojásdad vagy buzogány alakú, 1,5-2 cm
nagy. A mag maximum 2 mm. Mint változa-
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tot gyakran megkérdőjelezik, és inkább formának felel meg rendszertanilag.
Élőhelye: USA: 100-1800 méter magasságban Új Mexikó, Texas államokban.
E. vivipara (Nuttal) F. Buxbaum v.
kaibabensis (P. C. Fischer) N. P. Taylor
(kaibabensis: a Kaibab plateau, vagyis az
arizoniai fennsíkról származó)
A növénytest egyedülálló, kivételesen
sarjadzik, félgömb vagy szabálytalan gömb
alakú, kékes-zöld, 4-7 cm magas, 5-6,6 cm 18. kép: E. vivipara v. kaibabensis nagyon ellenálló
átmérőjű. Az areola kör alakú, 2 mm átmé- faj, rendszeresen virágzik.
rőjű. Peremtöviseinek száma 14-37, amelyek
8-16 mm hosszúak, lapos keresztmetszetűek, színük fehér, fénytelen (matt), vagy fényes. Középtövise 1-6 db, hosszúságuk 9-15
mm, árszerűek, elállók, színük fehér, narancs
vagy fekete, felületük matt vagy fényes. A virág tölcséres, lilásrózsaszín vagy lila 2,5-3,3
cm hosszú, 2,8-4,5 cm széles. Termése zöld,
fordított tojásdad, húsos, 12-23 mm hosszú,
7-10 mm széles. A mag vese alakú, barna,
1,45-1,85 mm nagy.
Élőhelye: USA: az Arizona állam elterülő
Kaibab fennsík 1800-2300 méter magas helyei.
E. sneedii Britton & Rose v. sneedii
(snedii: elnevezve J. R. Sneed gyűjtőről)
A növénytest sarjadó, terjedelmes telepet
képez, az egyes sarjak oszloposan hengeresek,
6 cm hosszúak, 2 cm szélesek. Az areola kör
alakú. A szemölcsök hengeresek. Középtövisek száma 13-17, kemények, 4,5-9 mm hos�szúak. Peremtövisek száma 25-45, kemények,
5 mm hosszúak, mind fehér színű. A virág tölcséres, 1,2-1,5 cm nagy, sötét rózsaszín vagy
vörös. A termés hengeres, 1 cm hosszú, 0,6 cm
széles, sárgászöld, pirosas-vöröses árnyalattal. A mag vese alakú, barna, 1 mm hosszú.
Élőhelye: USA: Új Mexikóban 1200-1650
méter magasan található.
E. sneedii Britton & Rose v. leei (Rose ex.
Böd.) D. R. Hunt
(leei: elnevezve W. T. Lee gyűjtőről)
A növény nagy, sarjadzó telepeket alkot,
az egyes sarjak gömbölyűek vagy hengeresek, azok 2,5-7,5 cm hosszúak, 1,2-2,5 cm

19. kép: E. organensis, Dona Ana, NM. Későn kezd
sarjadni, igen ellenálló annak ellenére, hogy déli
élőhelyről származik.

szélesek. Az areola kör vagy ellipszis alakú,
1,5 mm átmérőjű. A szemölcsök hengeresek.
25-35 permtövise fehér, 4,4-6 mm hosszú.
6-9 középtövise szintén fehér, rózsaszínű, levendula színű heggyel, 4,5-9 mm hosszúak.
A virág 1,2-2 cm nagy, rózsaszín vagy vörös,
tölcsérszerű. A termés gömbölyű, vagy hengeres, színe a barnától a rózsaszínig terjed,
1,5 cm hosszú és 0,6 cm vastag. A mag vörösesbarna, 1-1,5 mm nagy.
Élőhelye: USA: Új Mexikóban 2100-2400
méter magasan található.
E. organensis (D. A. Zimmermann) Castetter
(organensis: elnevezve az új mexikói Organ
hegységről, az Organ hegységből való)
A test sarjadó, az egyes sarjak hengeresek,
12 cm hosszúak, 3 cm szélesek. Az areolák
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20. kép: E. sneedii v. sneedii, Dona Ana, NM. Alkal- 21. kép: M. wrightii, Cibola Co., NM. Nagyon vonzó,
faggyal szemben ellenálló növény, amely üvegházmatlan a szabadban való tartásra.
ban fűtés nélkül tartható.

kör alakúak, 3 mm szélesek. Szemölcsei kúposak, 3-7 mm hosszúak és 3-6 mm szélesek.
Peremtöviseinek száma 33-35, egyenesek,
fehérek, világossárgák, hosszúságuk 6-12
mm. Középtöviseinek száma 9-12 db, tömörek, kemények, színük szalmasárga vagy sárga, vastagabbak a peremtöviseknél, hegyük
sötétebb vörösesbarna, hosszúságuk 9-19
mm. A virág tölcséres, 1,5-1,6 cm nagy, rózsaszínű, a szélén világos, kétszínűek. A termés fordított tojásdad, sárgás-zöld, 6-14 mm
hosszú, 3-5 mm széles. A mag vörösesbarna,
mérete 1-1,25 mm.
Élőhelye: Az USA-ban Új Mexikó állam
2100-2400 méter magasságú területei.

M. heyderi Muhlenpfordt v. meiacantha
(Engelmann) L. Benson
(meiacantha: vékony tövisű, gyenge tövisű)
A test egyedülálló, szabálytalan gömb, kékes-szürke, 11 cm nagy, fokozatosan a talajba
süllyedő. Az areolák kör alakúak, 1,5 mm nagyok, a szemölcsök kúp alakúak. Peremtöviseinek száma 5-9, amelyek szürkék, barna heg�gyel, 9 mm hosszúak. Középtövisek száma 0-2
db, hosszúságuk 6-7 mm. A virág 2,5 cm nagy,
tölcséres, fehéres-rózsaszín. A termés 2,7 cm
nagyságú, kárminpiros színű, húsos.
Élőhelye: USA: Arizona, Új Mexikó, Texas államokban 1200- 1600 méter magasan
fordul elő.

Mammillaria nemzetség Haworth

M. tetrancistra Engelmann
A növénytest egyedülálló, tojásdad vagy
hengeres, 7,5-15 cm magas, 4-6 cm széles. Szemölcsei hosszúkásak, 10 mm hosszúak. Az
areola kör alakú, 1,5 mm nagy. Középtövis 1-4
db, vörös, fekete, tövük fehér, 1,2-2,5 cm hos�szúak, horgasak. Peremtövis 30-46 db, fehér,
vöröses fekete heggyel, sorokba rendezett Hos�szúságuk 9-12 mm, kivételesen 25 mm is lehet.
A virág tölcséres, 3 cm nagy. A termés hengeres,
vörös, 2-3 cm hosszú, 1 cm széles. A mag fekete,
2 mm hosszú, 1,5 mm széles, 1-1,5 mm vastag.
Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada,
Utah, Arizona, 200-750 méter magasságban
tenyészik.

Észak-Amerika flórájának ékességei közé
tartozik e nemzetség néhány képviselője,
amelyek a különleges mikroklímájú, szélsőséges körülményeket is elviselik. Ha ezeket
a körülményeket sikerülne utánozni, lehetséges, hogy megfelelő körülmények között és
a csapadék szabályozásával egész évben szabad kultúrában nevelhetők lennének. Nem is
annyira a szépségük a figyelemre méltó, mint
inkább az tűrőképességük. Minden bizon�nyal a legellenállóbbak a M. wrightii formái,
amelyek a legmagasabban, egészen 2400 m
magasságig élnek.
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M. viridiflora (Britton & Rose) Bödecker
(viridiflorus: zöld virágú)
A növénytest egyedülálló, kivételesen sarjadzik, gömbölyű vagy tojásdad alakú, 7,5-10
cm magas, 5-7,5 cm széles. A szemölcse kúpos, 4,5 mm hosszú. Az areolák kör alakúak,
1,5 mm nagyok. Középtövis rendszerint 1,
de kivételesen akár 4 darab is lehet, melyek
vörösesbarna színűek, horgasak, 9-30 mm
hosszúak, és 0,25 mm vastagok. Peremtövisek száma 14-24. Hosszúságuk 8-10,5 mm,
vastagságuk 0,2 mm, tövük barna. A virág
3,8 cm nagy, tölcséres, zöldessárga vagy halvány rózsaszínű. A termés tojásdad, zöldes
piros, 1-2,2 cm hosszú, 0,4-1,3 cm széles. A
mag feketésbarna, 1-1,5 mm hosszú, 0,7-1
mm széles.
Élőhelye: USA: Arizona, 1500-2200 méter magasan.
M. wrightii Engelmann
(wrightii=elnevezve Ch. W. Wright gyűjtőről
és természettudósról)
A növénytest egyedülálló, gömbölyű vagy
szabálytalan gömb alakú, 4-10 cm magas,
4-7,5 cm széles. A szemölcsei hengeresek,
3-4,5 mm hosszúak. Az areolák ellipszis alakúak, 1,5 mm átmérőjűek. Középtövis 1-5
db, de néha akár 7 is lehet, amelyek sötétvörösek vagy barnák, 2,5 cm hosszúak, közülük
1-2 horgas. Peremtövise 8-30, fehéresvörös,
szürke, 13,5 mm hosszú, 0,3 mm vastag. A
virág akár 7,5 cm is lehet, színe lilás. A termés zöldes bíborszínű, tojásdad, 9-28 mm
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hosszú, 6-26 mm széles. A mag barnás fekete, 1,5 mm hosszú, 1-1,2 mm széles, 0,8-0,9
mm vastag
Élőhelye: USA: Új Mexikó, Texas 15002400 méter magas helyei.
Veres Gábor,
Szlovákia
Képek a szerző felvételei.
Fordította és lektorálta: Laukó Zsuzsanna,
Tótkomlós, Kiss László, Orosháza
Megjegyzés: A növények nevét a szerző által
használt formában közöljük.
(Ficzere Miklós főszerk.)
Fagytűrés jelzései:
egész éves, szabadban való nevelésre
alkalmas
szabadban való nevelésre alkalmas a
csapadékmennyiség szabályozásával
télen is fűtés nélküli, üvegházi nevelésre alkalmas
üvegházi nevelésre alkalmas, télen
mérsékelt fűtéssel
oltása a fagynak ellenálló alanyra javasolt
Veszélyeztetett fajok a CITES I listáján

2011. év III. negyedévi programok
2011. július: Nyári szünet
2011. augusztus 20.: Országos kaktusz és pozsgás kiállítás Debrecenben.
Szervező: Tóth Norbert
2011. szeptember 24.: Egy sohasem volt őskaktusz kálváriája a hiúság vásárán.
Előadó: Ficzere Miklós
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 16 órakor.
Előadásaink, rendezvényeink ingyenesek,
azokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

