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Szerkesztőségi levél

Köszöntjük a 80 éves Libnár Antalt
Tevékenyen részt vett a Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre munkájában, szakcikkeket írt, részt
vett a kiállításokon és díjakat nyert ott is.
1989-ben és ’90-ben két alkalommal is tanulmányozta Mexikó kaktuszos élőhelyein (mind
a 32 államban) a Ferocactus, Mammillaria és
Coryphantha nemzetségek tagjait az egyesület
elnöke és Balogh László társaságában, útjainak
részleteiről folyamatosan beszámolt a szakmai kiadványokban. 1998-ban aktívan bekapcsolódott
Papp László és Molnár Imre munkája nyomán Debrecenben szervezett Magyar Kaktusz- és Pozsgás
Társaság Közhasznú Egyesület szakmai életébe,
és ennek Debreceni Pozsgástár című kiadványában
szakcikkei jelentek meg, továbbá részt vett az egyesület kiállításain. Mezőtúron, Székesfehérváron,
Kecskeméten is ott találjuk Libnár Antal nevét a
kiállításokon és díjakat is nyert növényeivel.
2003-ban kiadta több évtizedes tapasztalatainak és feljegyzéseinek eredményeként a „Dél-Amerika legszebb kaktuszai” című könyvét magánkiadásban. E mű az első magyar nyelven megjelent
összefoglaló munka a Gymnocalycium nemzetségről. 2009-ben jelent meg Tóth Norbert - Libnár
Antal: Hordókaktuszok címmel közös kiadványuk,
amely a Ferocactus nemzetséget részletesen ismerteti magyar nyelven, e témakörben szintén ez
az első az országban. Életének egy szakaszát Cegléden töltötte. Az ottani Kossuth Művelődési Házban Kaktusz- és Egzóta Klub-ot szervezett és vezetett, több kiállítás gazdagította ottani munkáját.
Irodalmi munkásságát 50 körüli szakcikke értékeli, kiállításokon közel 20 az elnyert díjainak
száma. Antal barátunk gazdag szakmai életutat és
sikerek sokaságát mondhatja magáénak. Egy baráti
beszélgetés közben elhangzott visszaemlékezésében megragadott egy mondata: „Úgy 30-40 évvel
ezelőtt élénkebb volt a kapcsolat a kaktuszgyűjtők
között” vagy csak mi öregek látjuk így?
Kedves Anti Barátunk! Isten éltessen, még sokáig maradj köztünk, hogy egy-egy kaktuszos találkozó alkalmával együtt emlékezhessünk a régi
szép kiállításokra, Backeberg, Buxbaum, A. Lau,
Haude előadásaira, Kéri Gyulára, Gaál Jóska és
Kondér Pista bácsikra.

1931. ápr. 11-én született Antal barátunk.
Ő még a háború előtti korszak szülötte. Bátran
mondhatjuk, több történelmi korszakot megért
nyolc évtizede folyamán, világháborút, az utána
jövő nehéz kort, 1956-ot, és a rendszerváltást. Van
mire visszatekintenie.
Hosszú életéből bizonyíthatóan 46 évet kaktuszok „közelében” élt. 1965-től a Csili Kaktuszkedvelők Szakkörének tagja. Részt vett az ottani
kiállítások szervezésében és a magakciókban, maga
is többször kiállította növényeit. Több szakmai cikket írt a szakkör Tájékoztató-jában. A korabeli idők
nyomdai nehézségeit ismerő gyűjtők nagy segítsége volt az akkori stencil-technikával előállított
kiadvány. A háború után ez volt az első szakmai
„folyóiratunk”. 1968-tól a Gymnocalycium nemzetség felé fordult és ehhez kiváló szakmai kollégákat talált Szabó Dezső és Bozsing Ferenc ausztriai
magyar gyűjtő személyében (sajnos, azóta mindkét nagynevű gyűjtőtársunk elment közülünk).
E három gyűjtő szakismeretével és közleményeik
segítségével vált elterjedté és kedvelté itthon a
Gymnocalyciumok nemzetsége. A sikerhez európai
szakmai utjaik is hozzájárultak.
1987-től a Csili Szakkör átalakult Magyar Kaktusz- és Szukkulens Kedvelők Egyesülete névvel.
Ennek Tövisek című rendszeresen megjelenő kiadványában több szakcikket írt és részt vett a nevezett egyesület kiállításain.
1971-ben a megalakuló Magyar Kaktuszgyűj- Jó egészséget kívánva a régi szeretettel üdvözöl:
tők Országos Egyesülete (MKOE) Jelölő Bizottság
elnöke volt és szervező titkári feladatot vállalt.
Dr. Nemes Lajos
Részt vett az egyesület kiállításain és több szakmai
cikket írt a Kaktusz-Világ-ban.
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei.
Argentína: Córdoba tartomány
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.

Córdoba
tartomány
a dél-amerikai kontinens egyik
legrégebbi
lakott területe. Córdoba, a tartomány nevét viselő város volt a
Spanyol Birodalom első gyarmati fővárosa.
Úgy tekinthető, mint Argentína kereskedelmi és történelmi fővárosa, mert itt jött létre
az első egyetem és püspökség. Amiért pedig
ez szóba került, annak oka, hogy vélhetően
ezen a nagy területen jelentek meg először a
Gymnocalycium nemzetség legősibb fajai. Innen kezdődött küzdelmük a létért, terjedtek
el az egész dél-amerikai kontinensen, majd
a gyűjtők révén megismerhették az egész világon. De ha a figyelmeztető „jeleket” nem
vesszük észre, és nem őrködünk felettük,
nagy az esély arra, hogy a természetes élőhely tekintetében itt tűnhetnek el először fajaik. Már most is előfordulhat, hogy úgy tűntek el, hogy nem is tudunk róluk!
Argentína majdnem földrajzi közepén
Córdoba tartomány 165.321 négyzetkilomé1. kép: Córdoba állam fővárosa: Córdoba város.

ternyi területet foglal el, de lakosainak száma alig több mint másfél millió. Az ország
közigazgatásilag 23 tartományra, Córdoba
pedig 26 megyére lett felosztva. Az előző,
Bevezető részben közreadott „Argentin tartományok” térképen látható, hogy északon
Catamarca és Santiago del Estero, keleten
Santa Fe, délen La Pampa és Buenos Aires,
nyugaton San Luis és La Rioja tartományok
határolják. Keleten a Grand Chaco folytatásaként a La Platá-alföld húzódik, s hogy ez
ne váljon unalmassá, északon a Mar Chiquita
tó, dél felé haladva pedig a nagy víztározók
találhatók. Nyugaton, vagy inkább északnyugaton egy hegységrendszer húzódik, a
„Sierras de Córdoba” nevű földrajzi terület
(lásd térkép), de mi, kaktuszokkal foglalkozók nyugodtan nevezhetjük Dél-Amerikai
Kaktuszközpontnak is.
Ez a terület számos magas és sok középhegységet foglal magába. Alapvetően négy
vonulatra osztható. Keleti irányból első a Sierra Chica, hossza meghaladja a 450 km-t.
Hegyei, délről-északra a Sierra de los Penas,
mögötte a kondor keselyűk „gyakorlópályája”, a Sierras de los Condores, majd a Sierras
Chicas következik az 1260 m magasságú
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2. kép: A pánamerikai sztráda egyik csomópontja: „fejlődésünk útjai?”

Pan de Azucar hegycsúcsával. A vonulat első
szakasza az 1950 m magas Uritorco csúc�csal fejeződik be. A folytatásban a pontosan
300 m-rel alacsonyabb Sierra de Masa hegység Pajarillo nevű csúcsa jelenti a magassági mércét. Majd a folytatásban sorakoznak
a Copacabana, a Higuerita, az Ischilin, a
Macha, az Ambargasta, és végül a Sumampa
egyre alacsonyabb hegyei. Keletről a Sierra Grande a második vonulat, ennek hos�szúsága meghaladja a 250 km-t. Achiras
városától északra legmagasabb hegysége a
Sierras de Comechingones (Ias OvejasIas

2206 m, Champaqul 2790 m csúcsokkal),
majd az Achala, a Grande, és a sort a Cumbre
de Gaspar zárja. (6. fotó). Keletről a harmadik a Nyugat-Sierras hegylánca a Pocho,
Guasapampa és a Serrezuela hegységekkel,
ahol a magassági csúcsot a Pota tartja 1500
m magasságával. Nagyobb vizes területei a
Laguna de Mar Chiquita, amely 6000 km2 területű sós vizű tó, a Salinas Grandes, a mocsarak, valamint a természetes és a mesterséges víztározók.
A tartomány területén az éghajlati feltételek is jelentősen eltérnek. Keleti része mér-
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sékelt pampa, a déli szubtrópusi, míg az északi száraz, szezonális jellegű. Nyugati részén
lévő hegyekben szubtrópusi éghajlat uralkodik, amely nagyon hasonlít Európa déli vidékeinek mediterrán éghajlatára. A hegyek
keleti lejtői nedvesebbek, főleg nyáron, míg
nyugaton a klíma szárazabb, melyet erősít
a kevesebb csapadék és a száraz szél. A hőmérséklet az évszakhoz igazodva 10 és 30 C°
közötti, a csapadék mennyisége eléri az évi
800 mm-t. A lehullott csapadékot számtalan rövid és néhány nagyobb folyó vezeti el,
vagy szállítja a nagyszámú természetes, illetve mesterséges tározóba. Csak a Popotis
ered a szomszédos St. Luis tartományban,
és áthalad Córdobán nyugatról kelet felé. A
Chica és a Grandes hegyei között hosszanti
völgyek alakultak ki, ahol kaktuszaink számára igen kedvezőek az éghajlati és környe-
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zeti viszonyok. Ilyen kedvező adottság például a folyók, patakok közelsége, vagy a sziklák
közötti magas füvek, cserjék árnyékot nyújtó védelme. Ennek a védelemnek a júniustól
szeptemberig tartó száraz időszakban van
jelentősége, hiszen a homokos, agyagos talaj vízvesztését a levelek árnyékolása csökkenti. Nem szabad figyelem kívül hagyni azt
sem, hogy valószínűleg a madarak, hangyák
a magok elterjesztésében is aktívabbak a részükre kedvezőbb környezetben. Ismereteim szerint először E. W. Putnam (1978), majd
később Pilbeam 1995-ben megjelent könyve
adott megfelelő betekintést a gyűjtők számára arról, hogy valójában hol is élnek kedvenc növényeink. Nézzük hát, hol élnek, hol
találhatóak a nemzetség képviselői a Sierras
de Córdoba hegyei között? Ha jól számoltam,
az Argentínában élő 59 fajból ebben a hegy-

1. térkép: A Córdoba hegységrendszer, ahol az argentínai Gymnocalycium fajok majd fele megtalálható.
Északi részén a Traslasierra és Punilla völgyekkel.
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3. kép: Argentína, Córdoba, a kopár Sierras Grandes hegység.

ségrendszerben 24 faj él, ill. található. Ezek
a következők: Gymnocalycium amerhauseri,
andrea, baldianum, bicolor, bruchii, calochlorum,
capillaense, carminanthum, erinaceum, inter
textum, leptanthum, monvillei, mostii, neu
huberi, parvalum, quehlianum, saglionis,
ragonesi, schickendantzii, schoederianum, stella
tum, taningaense, valnicekianum és vatteri. Az
említett könyvek megjelenése óta a kutatás,
a terepmunka folyamatos. Új fajokat írnak le,
illetve Schütze óta, főleg az elmúlt években,
komoly átrendeződést tapasztalhatunk a régebbi fajlistájához képest. Az pedig, hogy a
kereskedő hol, mit talál, és azt minek nevezi,
már a kereskedelmi adj el többet, adj el kön�nyen kérdéskörébe tartozik.
Adott négy terület: a Punilla, a Trasla
sierra, a Paravachasca és a Calamuchita völgy.
Ha a „kutató” Villa Carlos Paz városából indul el, akkor annak földrajzi elhelyezkedése
lehetővé teszi, hogy az autópályán haladva
egy nap alatt megnézze az említettek közül
a Punilla, Traslasierra vagy Calamuchita legfontosabb idegenforgalmi látnivalóit. Córdobától 35 km-re nyugatra az autópályán észak
felé haladva szempontunkból legfontosabb
városokat érinthetjük, mint Villa Carlos Paz,
Cosquín, La Falda, La Cumbre, Villa Giardino
és Capilla del Monte. Ha az említett városokat
környező terepet megszemléljük, akkor Villa
Carlos Paz város környéke a Gymnocalycium
bruchii, calochlorum, knolli, leptanthum,
mostii, multiflorum és stellatum élőhelye. A
Punilla Völgy (lásd térkép) mente pedig a

Gymnocalycium bicolor lelőhelye. Haladva
északra Cosquin környékén a Gymnocalycium
capillense és számos beazonosításra váró
Gymnocalycium sp. található. La Falda megint
a Gymnocalycium bruchii, mostii, quehlianum,
illetve változatainak élőhelye. Megemlítem,
hogy a környéken 1180 és 1418 m közötti magasságokban találták meg a Gymnocalycium
bruchii alfaját, a Gymnocalycium bruchii ssp.
lafaldensét. Egy kis kitérőt téve La Cumbrenél sok Gymnocalycium monvilleit és mostiit
találhatunk.
Capilla del Monte városába lassan több
„UFO” lesz, mint kaktusz. Ha valaki csak
azért megy, hogy megnézze a G. capillaensét
élőhelyén, akkor azt csak a város környéki településeken találhat. Erre a turnéra jó lehetőség adódik pld. Tres Cascadas, San Jeromino,
Cienaga del Coro, Ongamira, Sierra la
Higuera vagy Achiras települések határában,
ahol a Gymnocalycium capillense jól érzi magát a G. bicolor, knolli, multiflorum, papschii,
sutterianum és valnicekianum társaságában.
A völgyben találhatunk még egyéb fajokat,
közülük megemlítem a G. puginacanthumot,
a quehlianumot de ezek több változata is fellelhető. A következő völgy, amelyet meglátogatunk, az előző folytatása is lehet északról
délnek haladva. Ez a Traslasierra völgy (lásd
térkép), valamivel hosszabb és szélesebb az
előzőnél. A Sierra Grande nyugati és a Nyugat Sierras keleti oldalán húzódik. Határa
nyugaton a Sierra de Pocho, keletről a Sierra de Achala, valamint a Comechingones
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4. kép: Gymnocalycium amerhauseri Córdobában, 5. kép: A gazban rejtőző Gymnocalycium mostii CarAlta Gracia környékén.
los Paz városánál.

Traslasierra területe, ahol a legmagasabb
csúcs a Cerro Champaquí 2994 m-es magasságával. Ezt a területet egyedi éghajlat jellemzi, itt egy évben több mint 300 a napsütéses napok száma. A táj fenséges, részben
gyér, részben buja növényzettel borított. Fő
folyója a hideg vizű Rio Mina Clavero, valamint a meleg vizű Panaholma folyó. A Córdobai autópályán haladva hosszú balkanyar

2. térkép: A Punilla völgy 14 faj élőhelye.

végén megérkezünk Cruz del Eje városába. A
terepen kb. 500 m tengerszint feletti magasságban vagyunk. Találhatunk itt G. bicolort,
bruchiit, schutzianumot és valnicekianumot.
Délre fordulva elérjük Villade Soto-t, ahol
a G. bicolor az uralkodó faj. Közben emelkedünk, és elhagyva a 900 méteres magasságot, megérkezünk Saisacate városába, illetve kicsit délre Taningába. Itt 995 m magasságban párosával található a G. intertextum
(1. fotó). A terepen haladva G. calochorumot
és ennek egy változatát a proliferumot figyelhetjük meg, de található még G. ochoterenai
v. moserianum és G. capillense is. Délre az
autópályán egy kis kitérőt megtéve elérkezünk Ambulig, itt több G. monvilleit és G.
intertextumot találtak, úgy, mint Nina Paulban. Maradva a mezőn, Panalholma városa
felett G. parvalum honos. Tovább délre tartva az úton elérjük Nono városát, egy csendes
kis települést, majd Las Rabonas-t, ahol a G.
vatteri és a calochlorum él.
Lassan balról, San Javerinél elhagyjuk a
Sierra de Achala hegyeit, majd ezt követi a Sierra de Comechingones. A völgybéli képzeletbeli utazásunkat La Paz és Loma Bola városaiban fejezzük be. Letérve az útról találkozunk
a G. papschii és a G. vatteri példányaival. Utunk
során, mint a Gymnocalyciumok társnövényeivel folyamatosan találkozhatunk más kaktuszokkal, így a Cereus forbesii, Trichocereus
candicans, Notocactus submammulosus, Lobivia
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6. kép: Gymnocalycium monvillei La Cumbre város határában.

aurea, Opuntia salmiana, Frailea asteroides, és
különböző színű Lobiviák egyedeivel.
Következő völgy a Paravachasca és a
Calamuchita (lásd térkép), melyek Carlo Paztól délre akár a Punilla folytatásának is tekinthetők, egészen az itteni Nagy Tavakig.
Ezt a hatalmas régiót legegyszerűbben úgy
lehet jellemezni, hogy nem egy hely, hanem
különböző helyek sorozata. A látszat ellenére területileg is könnyen elhatárolható. Északon a Sierras Chicas de Córdoba keleti lábától Achiras-ig, és a Sierras de Comechingones
déli lábáig, keleten végig csökkenő magassággal fokozatosan belesimul a Pampába. A
völgy meghatározója a dús, kusza növényzet, a csend és nyugalom, melyet csak a gyors
folyású folyók, patakok csobogása tör meg
tavasszal, vagy nagyobb esők után. Ez a terület egy lankás, monszun éghajlatú hegyvidék. Az éves csapadék összege 700 és 900
mm között mozog. Havi átlagos hőmérséklet
nyáron 28-36 C°, itt a nyár decembertől márciusig tart, télen 8-14 C°, de télen a hegyek

magasabb részein a minimális hőmérséklet
elérheti a -6 C°-ot. Utunkat e területen Villa Paz-tól délre az országos RA 20-as úton
egy kis kitérővel kezdjük el Copina-ig. Az
igen kanyargós útról letérve találhatunk G.
amerhausei, bruchii, multiflorum és quehlianum
példányokat, majd 900 méter magasságban
G. altagracienset, 1190 m-en G. mostiit, és
1250 m tengerszint feletti magasságban G.
tubuschianumt, sőt 1762 m-en G. andreat is
megfigyelhetünk. Copina és Alta Gracia közötti út menti terepen 900 m feletti magasságban találták a G. andreae komplexum, ill.
G. amerhauseri és bruchii számos példányát.
Alta Gracia város Santa Maria megye székhelye. A Paravachasca völgy központjának nevezetességei között meg kell említeni a tiszta levegőt, a történelmet, a jezsuita hódítás
emlékeit, valamint az elmúlt évszázad egyik
vitatott egyéniségének, Che Guevara nevét.
A várostól északnyugatra egy terepkutató
727 m magasban szinte egy helyen talált G.
bicolort, monvilleit és stellatumot. De gyak-
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Alpa Corral, majd Achiras
következne, de mostani utazásunk befejeződött, de nem
fejeződött be Córdoba területére, annak jövőjére gondoló töprengésem!
A világ minden tájáról
érkező kutatók tapasztalataikat közreadó beszámolóikban folyamatosan jelzik, hogy egyre kevesebb
Gymnocalyciumot találnak
Córdobában, annak ellenére, hogy a CITES a kihalástól veszélyeztetett növény- és állatfajok védelme
érdekében, 1973-ban életbe
léptetett szerződésben szabályozta a kaktuszok védelmét, kereskedelmét. A G.
capillense a névadó városból
és szűkebben vett határából, mint természetes élőhelyéről eltűnt. Keresik okát,
ki árnyaltabban, ki sürgetően! Az okokat véleményem
szerint az alábbiakban lehet
összefoglalni:

3. térkép: A Traslasierras völgy.

ran láthatjuk a G. colochlorum, moserianum,
quehlianum és a sigelianum fajokat és változatait is. Ha a tartományi 5-ös úton délre haladunk, egy sor kisebb üdülőhelyet találunk,
amelyek a kaktuszosok számára is figyelmet
érdemelnek, ezek a következők: Anisacate,
Anisacate Valley, Villa La Bolsa, La Paisanita,
Los Aromos, Serranita, La Rancherita, Villa City of America, Potrero de Garay és San
Clemente. A Los Molinos tó déli sarka már a
Calamuchita régió. Más néven a „The Bluevölgy Nagy-tavak.” A név kiválóan egyesíti három jól körülhatárolható táját: a Sierra
Grande lejtőit, a folyókat és a tavakat. Délre

1. A mezőgazdasági művelésbe vonható földterület
nagyarányú kiterjesztése,
sajnos úgy, hogy a bevont területen egyetlen természetes faj sem marad meg!
2. A gyorsuló urbanizáció és annak minden,
a természeti értékek ellen ható velejárója.
3. Korszerű autópályák, utak építése hatalmas területeken mindent letarolva!
4. A turizmus nagyarányú fejlesztése a „világszínvonalú igények” kielégítése miatt.
5. A területek flórájának és faunájának féktelek kirablása az egzotikus fajok iránti világméretű kereslet kielégítése érdekében!
6. Mint a világ sok helyén, itt is megjelentek
a tüzek, a szárazság vagy a gyújtogatás következtében.
7. Mindez szabadon, ellenőrizetlenül, a lakosság közömbössége és érdektelensége
mellett történik.
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A felsoroltak bizony kemény dolgok! De
sajnos, nagyon kevés az ellenük ható pozitív
példa. Mégis azt gondolom, hogy nemzetközi
segítség és összefogás sikeres lehetne. A bevezető gondolatok jegyében összeállított írásommal igyekeztem bepillantást adni arról,
hol alakulhattak ki, milyen körülmények között élnek a Gymnocalycium nemzetség tagjai Córdoba tartományban. Tudjuk, hogy sikeres alkalmazkodóképességüknek köszönhetően évmilliókon keresztül elterjedtek a kontinens egész déli részén. Életük során, 1492től megkapták az első, és talán utolsó ellenfelüket, amely nem más, mint maga az EMBER.
A küzdelem végét, bár szeretném, de nem
áll módomban megvárnom, de tudom, hogy
amíg a Condor keselyű vitorlázik a Sierras de
Córdoba felett, addig lent a völgyekben élni
és szaporodni fog a Gymnocalycium nemzet- 7. kép: Gymnocalycium intertextum Ambuli településnél a Traslasierras völgyben.
ség és többi társa.
Kérem, tartsanak velem a következőkben is!
Nagy Sándor,
Jászberény
8. kép: Az RA 20-as út mentén Gymnocalycium quehlianum is található.
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Ficzere Miklós

Filatélia: Argentin nemzeti parkok és emlékhelyek kaktuszokkal

1.

2.

3.

4.

5.

1. és 3.: A Quilmes romok a 40-es út mentén Tucumán tart.-ban. 2. A Hold völgy Ischigualasto
Nemzeti Parkban, San Juan tart. 4. A Lihue Calel Nemzeti Park, 5. Los Cardones Nemzeti
Park.
A bélyegek Anonymus gyűjteményéből.
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Dag Panco de Grid

A kaktuszok talaja.
Elsõ rész. A kaktusztalaj hat törvénye.
Zusammenfassung: Die persönliche Meinung und Bewandertheit des Autors führte im Laufe der Jahre dazu, dass die Mehrheit der Kakteensammler die Bodenmischung der Kakteen mit seiner „Methode“ fertigen wollte. Deshalb haben sie an ihn verschiedene Fragen gestellt, die er nicht immer beantworten konnte. Aber bevor er die Antworten gefunden hätte, kam er darauf,
dass er alle bisherigen Kenntnisse über das Thema hinter den Ofen werfen kann, und von null an starten muss. Es passierte, als
er bemerkte, dass er die Welt der „Steinfressenden“ betreten hat.
Abstract: The author’s own opinion and practice eventuated such result through years that the majority of cactus collectors would
use his method to make soil mixture for cacti. Due to this, the collectors took several questions to him and sometimes he did not know
the answer. He realized, before he could find the answers, he would cast away all of the knowledge about this area and start from the
zero. In that time he found that he entered into the “stone eater’s” world.

Úgy döntöttem, hogy nyilvánosságra hozom hosszú évek alatt végzett kísérleteim
eredményét, azoknak, akik maguk készítette
„természetes” földkeverékben akarják a növényeiket nevelni. Az idő multával két dolgot
vettem észre:
1. minden kaktuszosnak megvan a saját földkeveréke, amely szerinte a legjobb, és az
egyedüli jó,
2. minden alkalommal, amikor egy új keveréket kellett készítenem, sikeresebb lett,
mint az előző.

Az évek során az idő multával a kaktuszos
kollégák mindinkább az én „módszeremmel”
akarták a keverékeiket elkészíteni, minek
érdekében mindenféle kérdéseket tettek fel,
melyekre nem mindig tudtam a választ, pontosabban, hogy miért éppen úgy készítem a
keveréket, ahogy.
De mielőtt megtaláltam volna a válaszokat, rájöttem, hogy minden eddigi ismeretemet a témáról sutba dobhatom, és a nulláról
kell indulnom. Ez akkor történt, amikor rájöttem, hogy beléptem a „kőevők” világába.

1. kép: Mammillaria limonensis, Infernillo, Michoacanból.
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2. kép: Mammillaria microcarpa gránitos talajon Sonoyta közelében Sonorából.

Feltételek és meghatározások

lik. Nem megfelelő a kaktuszok öntözéséhez
a forrásvíz, a kútvíz, a csapvíz, tehát az olyan
1. feltétel: Feltételezzük, hogy a növé- vizek, amelyeknek a keménységi foka nanyeket esővízzel locsoljuk, ellenkező esetben gyobb, mint 4-5 DH (német keménységi fok).
a vízben oldott karbonátok és szulfátok felhalmozódhatnak a földkeverékben, megvál2. feltétel: Nem mindegy, hogy egy kaktoztatva annak kémhatását.
tusz cserépbe van ültetve, vagy természetes
Megjegyzés: A pH és a vízkeménység két körülmények között nő a szabad földben. Cseteljesen különböző fogalom. Előbbi a víz kém- rép esetében nemcsak a növényt tartjuk foghatásának mérésére, jellemzésére szolgál, va, de a földkeveréket is, ezért nem lehet ös�megmutatva az oldat savasságát, semlegessé- szehasonlítani a két körülmény viselkedését.
gét vagy bázikusságát (lúgosságát), utóbbi peMegjegyzés: Természetes körülményeken
dig a vízben oldott (kalcium- és magnéziumsók, az élőhelyi körülményeket értem, vagy legstb.) karbonátok és szulfátok mennyiségét alább az állandó szabadföldben való nevelést.
mutatja. A pH=7 érték semleges oldatot, az
ennél kisebb értékek savas, a 7-nél nagyobb
1. meghatározás: Az ásványi földkeveértékek lúgos oldatot jeleznek. A víz kemény- rék természetes kőzeteket, vagy ezek feldolségi foka annál nagyobb, minél több kalci- gozásával előállított, növénytermesztésre
um-, és magnézium sót tartalmaz oldott ál- megfelelő elemeket tartalmaz, amiből teljelapotban. A talajban felhalmozódott sók idő- sen hiányoznak a szerves bomlástermékek.
vel megváltoztatják ennek a kémhatását is, Megjegyzés: Az a földkeverék, amely 5%-nál
savassá vagy lúgossá téve, minek következ- több szerves bomlásterméket tartalmaz,
tében a földkeverék használhatatlanná vá- nem nevezhető ásványi földkeveréknek.

Debreceni
3. kép:
Sonora. Pozsgástár 2011/3.
16 Egy vulkán lejtőjén Echinocactus polycephalus Sonoyta mellett,
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Szerves talajnak a szerves bomlástermékeket és ásványi összetevőket tartalmazó keveréket nevezzük. Megjegyzés: Azt a keveréket,
amely legalább 60% ásványi elemet tartalmaz,
általában ásványi keveréknek, ásványi földnek
mondjuk, viszont az én meghatározásom szerint
ezek szerves talajok!
De miért is kell foglalkozni a kaktuszok
földjével, termesztő közegével? A válasz egyszerű, de nehéz elfogadni! Azért, mert ezek
különleges növények. Termesztési igényeik
meglehetősen eltérnek a legtöbb, általánosan
elterjedt dísznövényétől. A gond abban rejlik,
hogy a növénykutatókat nem érdekelte a kaktuszok termesztése, csak az élőhelyi tanulmányozásuk. Tehát ezek az emberek „csak”
növénytani munkákat publikáltak, és nem
tanulmányozták a termesztésüket. A kertészek, akik elkezdték termeszteni és mind a
mai napig nevelik, akár nagyüzemi keretek
között is a kaktuszokat, elhanyagolták azt a
tényt, hogy milyen különleges növényekkel
van dolguk. Ők csak egzotikus növényt láttak bennük, amit termesztettek és utána értékesítettek. Ennyi. Így tudták csinálni, így
is csinálták, és jól ment nekik. Miután a kaktuszgyűjtés sokaknak szenvedélyévé vált,
ezek a kertészek könyveket írtak, melyekben
saját tapasztalataikat megosztották olvasótáborukkal!
Tehát minket, szenvedélyes gyűjtőket,
úgy tanítottak, hogy a kaktuszok olyanok,
mint a hagyományos növények, melyek „a
rendes növények törvényeit tartják tiszteletben” úgy, ahogy mi ismerjük azokat. Vagyis
a szokásos növényeknek szükségük van vízre és a földre. Ezért mi állandóan elfelejtjük,
hogy figyelembe kell vennünk a természetes élőhelyüket, noha ismerjük ezt az élőhelyet, sőt ennek az élőhelynek a különlegessége nagyon is felkeltette az érdeklődésünket,
de nem mindig próbáljuk a termőhelyi feltételeket utánozni. Mindenki elfelejti, hogy
ezek a növények extrém körülmények között
élnek, és az anyagcsere-folyamataik (CAM),
különböznek a más ismert növényekétől. Ennek ellenére, habár tudjuk, hogy különbözik
az anyagcseréjük, azaz a gázcserét nem nappal, hanem éjszaka hajtják végre, mégis azt
akarjuk, hogy különben úgy viselkedjenek,
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mint más növények, amelyek nem tudnak
föld és víz nélkül élni. Ezért minden kaktuszokról szóló tanulmányban azt olvashatjuk,
hogy a kaktusztalaj olyan keverék, ami általában 33% durva homok, 33 % lombföld, 33%
gyepföld, vagy ezeknek a változatai termelőtől és országtól függően. Ugyancsak azonos jellegű forrásokból megtudhatjuk, hogy
egyes ritkább, vagy érzékenyebb fajokat ásványi anyagokban gazdagabb talajba kell ültetni. Én úgy gondolom sok-sokévi kísérleteim alapján, hogy ezeknek a termelőknek
hibásak az elképzeléseik a kaktuszok talaját
illetően. A kaktuszok nem olyan növények,
melyek földben élnek, hanem kövek között.
Tehát szerintem a kaktuszok nem ’földevők’
hanem mindenekelőtt ’kőevők’.
Ezekből a következtetésekből kiindulva,
megváltozik a helyzet: már nem kell azon
gondolkodni, milyen földkeverékre, milyen
arányban, stb. van szüksége a mi kaktuszainknak, hanem fel kell tennünk a kérdést,
hogy melyik fajnak van szüksége szerves talajra vagy, hogy egyáltalán szüksége van-e
rá. Tudom, nehéz ezt megérteni, de én azzal
4. kép: Ferocactus cylindraceus ssp. cylindraceus So
noyta-tól keletre, Sonorából.

18

Debreceni Pozsgástár 2011/3.

tusz, melyek többé-kevésbé igénylik a szerves részt a talajban. A többi kaktusz legnagyobb része ásványi talajban él, és hihetetlenül jól fejlődik ebben, míg mások kimondottan „csak” ilyen ásványi talajban élnek meg!
De ne tévesszük össze az ásványi talajt a jó
vízáteresztő talajjal!!
Mint mondtam, az ásványi talajnak
nincs növényi bomlástermékeket tartalmazó összetevője.
Az ásványi talaj és a jó vízáteresztő talaj közötti különbséget csak ritkán jelzik a
könyvekben, habár ennek a különbségnek
óriási jelentősége van a kaktusz termesztésben. Olyan mértékű, hogy egy minimális felesleges vízmennyiség a talajban már elpusztíthatja a növényt. A jó vízáteresztő földkeverék tulajdonsága, hogy a vizet könnyen
átengedi, éppen csak megnedvesítve. Ez az
elegy tartalmazhat növényi bomlástermékeket is, vagy pedig kizárólag ilyen szerves vegyületeket tartalmaz. Más szóval: a talaj fizikai minősége, a vízáteresztés is a keverék
5. kép: Cristian Perez Badilo egy Mammillaria ssp. f. elemeinek fizikai tulajdonságaitól függ, függetlenül attól, hogy ezek növényi vagy ásvácristata és Thelocactus bolaensis társaságában.
nyi eredetűek.
kezdtem, hogy mindent el kell felejteni, amit
eddig tudtunk, és nulláról kell indulni, mert II. TÖRVÉNY:
amit eddig tudtunk nem illik ahhoz, amit ke- Ásványi vagy szerves, a földkeverék jó
resünk.
vízáteresztő legyen. Az olyan összetevők, mint az agyag és a kötött talajok
I. TÖRVÉNY
A földkeverék készítésénél nem szerves 6. kép: Mammillaria candida Nunez mellett, San
földkeverékből indulunk ki, amit fajtól Luis Potosi államban.
függően mineralizálunk, hanem ásványi
keverékből indulunk ki, amihez szerves
részt keverünk, de csakis akkor, ha ezt a
növény igényli.
Első pillantásra úgy tűnik, hogy a két dolog ugyanaz, de nem, mert a kövek és ásványi anyagok a talajban aktívan részt vesznek
a növény táplálásában, és mivel ezek szerepe
messze nem csak az, hogy a keverék jó szellős
és vízáteresztő legyen, hanem ezek az ásványi anyagok olyan talajoknak az alapelemei,
melyeken a kaktuszok legnagyobb része él.
Nagyon ritkák az olyan kaktuszfajok, amelyek mást is igényelnek, mint ásványi talajt.
Ezek az epifiták, pár nagyméretű oszlopkaktusz faj, és néhány „préri”, vagy erdei kak-
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(pl. kerti talaj), nehezítik a vízelvezetést. Minél kötöttebb egy talaj és minél
több agyagot tartalmaz, annál jobban
csökken a vízelvezetési képessége.
Az I. és II. törvényből következik a:
III. TÖRVÉNY:
Ha nem tudod, milyen talajt igényelnek
a kaktuszaid, használj jó vízáteresztő
ásványi keveréket!
Persze, tiszteletben kell tartani a kivételeket, amelyeket már említettem: az epifita,
és az élőhelyükön erdőkben vagy dús növényzet között élő kaktuszokat.
IV. TÖRVÉNY:
Ahhoz, hogy tudjuk mi a legjobb földkeverék kaktuszainknak, ismernünk kell
– legalább képről – az élőhelyi körülményeiket.
Még egy fontos szempontot figyelembe kell venni ahhoz, hogy megértsük a
xerofitákat, a szárazságkedvelőket. Ezek a
növények a leromlott és erodált talajok specialistái, extrém körülmények közepette élnek, ami az éghajlatot illeti, azon kívül a szélsőséges talajokkal is szembe kellett nézniük.
Eszerint léteznek meszes talajt nem tűrő
kalcifób, és ilyen talajt kedvelő kalcikol növények. A kalcifób növények azok a növények,
amelyek nem tűrik a lúgos talajokat. Egyesek
még elfogadják a semleges talajt, de legnagyobb részük az enyhén savas talajt kedveli,
ahol a pH=6,5–5,5. A mészkő, ha jelen van a
talajban, drasztikusan növeli a pH értékét,
lúgosítva a keveréket. A kalcikol növények
„szeretik”, vagyis eltűrik a lúgos, mészköves
talajt, amikor is a talaj pH-ja 7,2-8,8 között
lehet. Megjegyzés: a növények csak „megtűrik” a meszes talajt.
Sótűrő kaktuszok. A kaktuszok nem
tűrik el a sós (NaCl) talajt. Mégis vannak
olyan fajok, amelyek néha érintkeznek a
tengervízzel, vagy más olyan fajok, amelyek
megtalálhatók a tengerpartokon. De ez nem
azt jelenti, hogy elviselik a sós környezetet.
Mégis, a természetben előforduló ilyen helyzetek esetében a só mennyisége nagyon kicsi.
A kaktuszok nevelésében teljesen ellenjavalt 7. kép: Mammillaria candida Matehuala-tól északra,
a só használata (NaCl, KCl). Ezért nem kell Nuevo Leonban.
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8. kép: Ariocarpus retusus ssp. retusus Nuevo Leon állam, La Boca del Refugio.
9. kép: Ariocarpus fissuratus.
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10. kép: Gipszes talajon Strombocactus disciformis Vizzarontól északra, Queretaroból.

tengerparti homokot használni a földkeverékekbe, mert egyrészt konyhasót tartalmaz,
másrészt pedig kagylótörmeléket, aminek a
fő összetevője a mészkő.
V. TÖRVÉNY
Egyetlen egy növénynek sincs szüksége mészkőre a talajban! A növényeknek
kalciumra (Ca) van szükségük! A termesztőnek azonban – néha - szüksége lehet, hogy mészkővel pótolja a kalciumot.
Kicsit bővítve a témát, azok a növények,
amelyek mészkövön vagy meszes talajon élnek, erősen „szakosodtak”, alkalmazkodtak
a nagy pH-jú talajhoz. Ez az alkalmazkodás
tette számukra lehetővé, hogy egy ökológiai
területet foglaljanak el, ahol más konkurens,
de a talajhoz szintén alkalmazkodott növényekkel csak redukált mennyiségben élnek
együtt. Ezzel a szakosodással viszont elveszítették azon képességüket, hogy más, eltérő
talajokra specializálódott növényekkel ver-

sengjenek, azok megszokott környezetében.
Ezért az ilyen eltérő talajú területeken ezek a
növények nincsenek képviselve. Vannak persze olyan növények is, amelyeknek nagyobb a
tűrőképessége a mésztartalmú talajok iránt,
és jobban alkalmazkodnak más talajokhoz is.
Például a Thelocactus nemzetség megtalálható mind az extrém, mind a „kellemesebb” talajkörnyezetekben
Az a tény, hogy bizonyos növények alkalmazkodtak a nagy pH-jú talajokhoz, nem jelenti azt, hogy nem érzik jól magukat a savasabb és gazdagabb talajokban, de csak rövid
és középtávon. A probléma csak az, hogy ez
a növény természetellenes növekedésnek indul, mert a lúgos pH-érték gátolja a növekedést. Mivel a savas, vagy semleges gazdag talajokban nincs meg ez a növekedésgátló magasabb pH-jú lúgos talaj, a növény potenciális nagysága eléréséig növekedik, ami nem
természetes. Ez a növekedés olyan, mintha a
növényt felfújnák. Ez a növekedés nemcsak a
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11. kép: Aztékium hintonii meredek gipszfalon.

növény esztétikai jellegére hat ki kedvezőtlenül, de legyengíti a növény természetes védekezőképességét a különböző biotikus (élő) és
abiotikus (élettelen) tényezőkkel szemben.
Ezek a növények mészkő nélküli környezetben felismerhetetlenné válnak, mivel a természetes inhibitor (mészkő) hiánya miatt
nem tartják meg a faj jellegzetességeit, a formát, a bőrszínt és a tövisek színét és nagyságát. Sok termelő azt mondja, hogy a növényeknek szükségük van mészkőre. Mások azt
mondják, hogy értelmetlen mészkövet tenni a növény földjébe. Mint élőlényeknek, az
igaz, hogy szegény növényeknek nincs szükségük - bármilyen módon - erre a kőzetre.
És mégis, mészkő akkor javasolt, ha a növények kalcikolok, vagyis nagyobb pH-hoz alkalmazkodtak, és hogy a növény ne induljon
természetellenes növekedésnek, valamint

megtartsa faji jellegzetességeit. Tehát a növények hosszú távú egészségének megőrzése
érdekében a kalcikol növények talajába a termelő adagoljon mészkövet, gátolva a természetellenes növekedést.
Megjegyzés: általában, anélkül hogy
általánosítanánk, a dél-amerikai növények kalcifóbok, míg az észak-amerikaiak
kalcikolok. Természetesen mindkét féltekén
számos kivétellel találkozhatunk. Az északamerikai növények között léteznek olyanok,
amelyek majdnem tiszta mészkőn élnek!
Ehhez még hozzáteszem, hogy egy „felfújt” növény nem lehet egészséges vagy szép!
A növény aspektusa, látványa a gyűjteményben meg kell, hogy közelítse az élőhelyi növény kinézetét!! A fenti tények arra köteleznek, hogy átfogalmazzam a III. törvényt.
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12. kép: Aztekium hintonii gipszes lejtőn La Poza-tól délkeletre, Nuevo Leon.
13. kép: Encephalocarpus strobiliformis és Echinocactus horizonthalonius köves talajon.
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14.24
kép: Strombocactus disciformis Vizzaron-tól északra, QueretóbanDebreceni
(Mexikó). Pozsgástár 2011/3.

Debreceni
Pozsgástár 2011/3.
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15. kép: Mészköves konglomerátumon Ariocarpus lloydii.

III. TÖRVÉNY átfogalmazva:
Ha nem tudod, milyen földkeverék kell a
kaktuszodnak, tedd jó vízelvezető ásványi keverékbe, mészkő nélkül!
a) Ha a növény „szenved”, adj a keverékbe kevés humuszt!
b) Ha „felfújódik”, adj hozzá mészkövet!
A fentiekből kiindulva, megfogalmazhatjuk a
VI. törvényt:
VI. TÖRVÉNY átfogalmazva:
Egy földkeverék egyensúlyát az ásványi
földkeverék mészkővel, vagy anélkül, és
a szerves rész aránya biztosítja.
Dag Panco de Grid
Románia
Fordította: Lévai Magdolna és Lévai Menyhért, Temesvár
Képek: Cristian Perez Badilo: 5, 9, 11, 13, 15.
Tóth Norbert: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14.
A fordítást átnézte: Kiss László, Orosháza.

2011. év IV. negyedévi programok
2011. október 29.: Ismerkedjünk a rovaremésztő növényekkel.
Előadó: Dr. Csajbók József
2011. november 26.: Kerékpáron San
Franciscótól Colorádóig.
Előadó: Sarkady Gyula
2011. december 17.: Mexikó: A barangolás folytatódik.
Előadó: Tóth Norbert
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!
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Willi Gertel és Peter Lechner

Sulcorebutia tarvitaensis
– egy új faj Villa Orias (Bolívia) környékérõl
Zusammenfassung: In den vergangenen Jahren wurden mehrere Sulcorebutia aus den Gebieten von Cordillera Mandinga
und Azurduy beschrieben. Dieses bolivianische Gebiet wurde von den sich nach Kakteen interessierenden Reisenden überhaupt
nicht in Acht genommen, weil dieses Gebiet außerhalb des Verbreitungskreises der damals bekannten Sulcorebutia Gattung
lag. Deshalb ist Sulcorebutia tarvitaensis eine neuere spanende Entdeckung aus der süd-östlichen Ecke des Areals der Gattung.
Abstract: Several Sulcorebutias were described from the region of Cordillera Mandinga and Azurduy in years before. This Bolivian
area was neglected by travelers interested in cacti, because it lied outside of the known field of Sulcorebutia genus. Sulcorebutia tarvitaensis is a new, exciting finding from the south-eastern corner of the area of the genus.

Az elmúlt években több Sulcorebutiát írtak le a Cordillera Mandinga és Azurduy térségéből. Ezt a bolíviai területet egyáltalán
nem vették figyelembe a kaktuszok iránt érdeklődő utazók, mert ez a terület kívül esett
az akkor ismert Sulcorebutia nemzetség elterjedési körén. Ennek ellenére megfontolandó turisztikai úti cél lehetett volna, végtére
is létezik egy Aylostera tarvitaensis (F. Ritter),
amit Lau is ismert, és ő találta meg Sopachuy

környékén a Sulcorebutia crispata Rausch formáit (L390 és L391).
Az első ember, aki tudomásunk szerint
ellátogatott az utóbbi időben erre a távoli
területre, Hansjörg Jucker volt, aki feltárta
Azurduy környékét 1993-ban, és három évvel később Ralf Hillmann, aki akkor felfedezett egy élőhelyen egy rokon fajt (RH1606),
amely itt kerül leírásra, mint új faj. Ugyanakkor szinte senki sem tudott semmit erről a

1. kép: Sulcorebutia tarvitaensis HJ1162 Tarvitától nyugatra.
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2. kép: Sulcorebutia tarvitaensis G334, 2750 m magasan Tarvita közelében.

leletről, és így történhetett, hogy Peter Lechner és Alfred Draxler életük első bolíviai utazása során 2002-ben szintén felfedezték az
új fajt (PL20.025), és az új leletről tájékoztatták a többi Sulcorebutia nemzetség kedvelőit.
Így vált lehetővé, hogy Renate és Willi Gertel
is megtalálta ezeket a növényeket (G334)
2004-ben. Az elkövetkező években különböző tanulmányok által világossá vált, hogy
egy új fajnak kell lennie, amelynek a laza, sötét tüskék, a szinte egységesen piros-lila virágok, és a viszonylag nagy mag a jellemzője.
Meg kell még említeni, hogy időközben
Jucker több populációt (HJ1162, HJ1164)
fedezett fel a fajból Tarvita-tól nyugatra. Lechner és Birchmann is talált még egy
élőhelyet ebből a fajból néhány kilométerre északra Tarvita-tól (PL20.136). Hogy az
új faj valójában csak Tarvita (most már hivatalosan Villa Orias-nak is nevezett) helység körül, annak is közvetlen közelben fordul elő, ma már megkérdőjelezik. Lechner
és Draxler talált növényeket Sopachuy területén, ami körülbelül 50 km-re északra van
Tarvita-tól, s ezek nagyon hasonlítanak a S.
tarvitaensisre. Ezek az előfordulások azonban már az S. crispata elterjedési területén
találhatók, de kétségtelenül kivehetően ma-

gasabban fekszenek. Tarvita-tól délre és nyugatra ezen új faj előfordulási területe több helyen közvetlenül határos a nemrég bemutatott S. azurduyensis Gertel, Jucker, de Vries
(2006) élőhelyével anélkül, hogy átmeneti,
illetve hibrid formákat találtak volna.
Sulcorebutia tarvitaensis
Gertel & Lechner
Típus: Bolívia, Chuqisaca megye,
Azurduy tartomány, Tarvita környéke, 2750
m magasan Willi Gertel találta 2004.12. 02én, és a G334 gyűjtőszámot kapta.
További megvizsgált példányok: Bolívia, Chuquisaca megye, Azurduy tartomány, Tarvita-tól nyugatra, 2800-2900 magasságban, 2002.11.11-én. Peter Lechner
PL20.025; Azurduy tartomány, Tarvita É-K,
2600-2700m, 2003.11.24-én Peter Lechner PL20.136; Azurduy tartomány, Tarvita É-Ny, 3200 m, 2005.11.26-án Hansjörg
Jucker HJ1162; Azurduy tartomány, Tarvita
K, 2700 m, 2005.11.26-án Hansjörg Jucker
HJ1164.
Etimológia: A fajnevet Tarvita-ról, az elterjedési területéről kapta ez az új változatos
faj. Az Aylostera és a Sulcorebutia nem közeli

Debreceni Pozsgástár 2011/3.
rokonok, ennél fogva az Aylostera tarvitaensis
és a Sulcorebutia tarvitaensis nem tartoznak
egy nemzetségbe.
Diagnózis: Eltér az ugyanazon területen
előforduló Sulcorebutia azurduyensistől a következő, zárójeles számokban, adatokban. A
növénytest szinte mindig egyedülálló (gyakran sarjadzó), 2 cm magas és 4 cm, esetenként 7 cm átmérőjű (1 cm x 1,5-2 cm), élénkzöld ( alkalmanként olaj-színűtől az ibolyakékig változik). A tövisek laza állásúak,
erősek, kb. 0,2 mm, erősek ill. vastagok (sűrűn tövisezett, nagyon finom), sötétbarnák,
csaknem feketék (fehéres, sárgás vagy barnás). Minden virág kárminpiros, piros torokkal (piros, narancsszínű – világos narancsszínű – sárga torokkal). A porzószál világos
rózsaszínű (fehéres, sárgás vagy narancsszínű). A magok egyértelműen nagyobbak, átlagosan 1,5-1,8 mm hosszúak, és 1,4-1,6 mm
3. kép: A névadó Tarvita (Villa Orias) távlati képe.
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szélesek (1,1-1,2 mm x 0,8-1,0 mm); A HMR,
a Hylum Mikropylar Regió, azaz köldök csírakapu övezet egészen sík (magasan a csírakapu fölé emelkedik), a csírakapu oldalról nézve alig látható (kivehetően látható).
Leírás: teste gyakran egyedülálló, sérülés nélkül a teteje nem sarjad, lapos gömb,
2 cm magas és 4 cm átmérőjű, egy összesen
7 cm hosszúságot is túllépő répagyökérrel.
A gyökér eleinte 3 cm és kúpos, lefele keskenyedő, azután több húsos gyökér ágat fejleszt. Több élőhelyen szórványosan előfordul, hogy 7 cm átmérőjű nagy példányt is
találnak. A bőrszövet fénylő zöld színű. A
szemölcsök a test körül, 12-14 spirálarányban, körben elrendezettek, kb. 7 mm hos�szúak és 5 mm szélesek, alapjuk szabálytalan rombusz. Az areola a szemölcs felső oldalán helyezkedik el, 3-4 mm hosszú és 1
mm széles, kevés füge-színű gyapjúval. Csak
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4. kép: A Willi Gertel által talált Sulcorebutia tarvitaensis G334 Tarvita közeléből.

nál kissé világosak. A virágbimbók az alsó
areolákból, gyakran a képzeletbeli érintővonal alatt fejlődnek ki, kerekded, pirosas-barna színűek. A virág hosszú, tölcsérformájú,
35 mm hosszú és 30 mm széles, gyakran többé, vagy kevésbé kármin-(bíbor) pirosak, a
Biesalski 1957-es színskálán a 10E, a virágtorok valamivel kevésbé ibolyakék (len-piros 9L). A magház gömbölyű, 4 mm átmérőjű, barnás, széles ujjköröm formájú, hegyes
csúcsban végződő pikkelyekkel. A virágcső
5. kép: Sulcorebutia tarvitaensis G334 virágának pirosas-barnás, pirosas lándzsaszerű pikmetszete.
kelyekkel fedett. A külső sziromlevelek
lapát (spatula) alakúak, gyakran hegyben
végződnek. A belső sziromlevelek karcsúak, lándzsaszerűek. A porzószálak a virágcső belső oldalából egyenletes magasságban
fejlődnek ki, a szálak többé-kevésbé világos
rózsaszínűek, felső felük irányába világosodik, a portok fehéres-sárgás. A bibeszál kb.
5 mm-re húzódik vissza a virágcső felső részétől, hozzávetőlegesen olyan hosszú, mint
a felső porzószálak, kb, 25 mm hosszú, zöldes-barnás sárgás bibével. A nektárium nagyon rövid, gyakran alig felismerhető, világos rózsaszínű. A magház gömbölyű, 2 mm

peremtövisekkel rendelkezik, 18-20 tövise
vékony, max. 0,2 mm vastag, csak alig megvastagodott tővel, gyakran 6-7 oldalsó állású tövispárral, 1-3 felfelé álló és ugyanannyi
lefelé irányuló tövissel. A középső oldalt álló
tövisek max. 10 mm hosszúak, a többi tövis
rövidebb, 8 és 3 mm közötti hosszúsággal,
gyakran a test felé hajlók, esetenként még
kissé kifele állóak, sima felülettel, feketésbarnák, vagy csaknem feketék, az alapjuk-

Debreceni Pozsgástár 2011/3.

31

6. kép: Virágzó Sulcorebutia tarvitaensis G334 a bolíviai Tarvita környékéről.

átmérőjű, fehéres, a külső fal mentén sűrűn
összetömörült, fehér magkezdeményekkel.
A termés egy pirosas-barna 5-6 mm átmérőjű fénylő bogyó, mely éretten beszáradva
pergamenszerű, és nem felrepedő. Termésenként a magok száma átlagosan 20-25,
megfelelnek a Sulcorebutia nemzetség magtípusának. Meglehetősen nagy, 1,6-1,8 mm
hosszú és 1,4-1,6 mm széles, gyakran laza
bőrszöveti maradékkal borított. Szórványosan keletkeznek 2 mm hosszú és 1,8 mm széles magok is. A HMR laposan fekszik, mélyen besüpped, csaknem sima, az átmérője
kisebb vagy ugyanolyan nagy, mint a magé.
A felszíne bőrszöveti maradvánnyal fedett,
a köldököt teljesen eltakarja, és a csírakapu
is alig felismerhető. Oldalról nézve gyakran
nem is látható. HMS, a Hilum-MikropylarSaum vagyis a köldök csírakapu szegély egyenes, vagy kissé ívelt és nem feldomborodó. A
micropylar széle (felszíne) egy markáns gerincet képez.
Sulcorebutia tarvitaensis egy újabb izgalmas felfedezés a nemzetség elterjedési területének délkeleti sarkából. Kezdetben nyugtalanított minket csodálatos hasonlósága

a Sulcorebutia frankianaval (Rausch), de ennek előfordulási helye mintegy 150 km-re
északnyugatra terül el. Közöttük meglehet,
hogy az összes ismert Sulcorebutia-élőhely
majdnem fele megtalálható, anélkül, hogy
ehhez hasonló Sulcorebutiát találtak volna.
Végső soron a gyanút a magok vizsgálatával
lehetett megszüntetni. Még a tisztán szabad szemmel való vizsgálás is azt mutatja,
hogy a S. tarvitaensis magok sokkal nagyob7. kép: Sulcorebutia tarvitaensis G334 teste a gyökérzettel.
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9. kép: Jobbra a S. tarvitaensis G334, balra a S.
azurduyensis G273 magjai.

bak, mint a S. frankiana magjai. Mint leírtuk,
egyes S. tarvitaensis termésekben már „hatalmas”, 2 mm hosszú és 1,8 mm széles magokat is találtak. A S. frankiana magjai alig
nagyobbak, mint 1,2 mm x 1,1 mm. A HMR
felépítése, szerkezete egyértelműen eltér. A
magok jelzik a S. tarvitaensis kapcsolatát a
S. crispatához, amely a közvetlen térbeli közelség alapján érthető is. A közvetlen kapcsolat a két faj között fenn tudott maradni
Sopachuy területén, különösen azokon a hegyeken, amelyek jóval 2600 m fölé emelkednek, és ezzel mindkét fajnak egy és ugyanazon életteret biztosítanak.
A S. azurduyensishez hasonlóan a S.
tarvitaensis előfordulása is elképesztő magasságokba terjed anélkül, hogy ebből nagyon nagy morfológiai különbségek adódnának. Hillmann megtalálta a RH1606-t 2500
m körül, Lechner a PL20.025, PL20.136-ot,
míg Gertel a G334-t találta 2700 és 2900
m magasság között, Jucker pedig a HJ1162
és HJ1162a-t 3200 és 3000 m magasan. A
HJ1162 és a HJ1161 között, azoktól 700
m-re található S. azurduyensis egy magasföldi formája. A G334 és a PL20.025 és a S.
azurduyensis legközelebbi előfordulása között nem kevesebb, mint 1000 m a távolság.
A két élőhely közötti több órás keresés ellenére sem találtak Sulcorebutiát. Meglepő mó8. kép: Az érett termés. Sulcorebutia tarvitaensis don, a S. azurduyensis és a S. tarvitaensis élőG334.
helyek ökológiai adottságai nagyon hasonló-
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10. kép: A Sulcorebutia tarvitaensis HJ1162 Tarvitától nyugatra lévő élőhelyén látható társnövények
együttese.

ak, azaz meglehetősen nedves és takart he- Fordította: Kiss László
lyen, magas fűvel és gyógynövénnyel árnyal- Képek: Hansjörg Jucker: 1,10.; Renata Gertel:
tak. Mindazonáltal mindkét faj teljesen más. 3.; Willi Gertel: 2,4,5,6,7,8,9.
Ennek egyik oka lehet, hogy nincsenek átmenetek, illetve hibridek sem ismertek.
Itt szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a cikk szerzői által szerkesztett www.
Willi Gertel
sulcorebutia.de honlapra, és a KompenRheinstraße 46
dium der Feldnummern der Gattung
D - 55218 Ingelheim
Sulcorebutia című időszakos kiadványra,
mely Günter Fritz, Willi Gertel, Johan de
Peter Lechner
Vries szerkesztésében jelenik meg. Bővebb
Universität für Bodenkultur Wien
tájékoztatást W. Gerteltől lehet kapni a
Muthgasse 107
Willi.Gertel@t-online.de címen. (Szerk.)
A - 1190 Wien
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Ficzere Miklós

Az areolák nodális hálózata:
Fibonacci-szám és Fibonacci-szerkezet.
Nincs bizonyíték a kaktuszok letörpülésére!?
Zusammenfassung: Die Fibonacci-Folge ist nicht nur zur Beschreibung von Fillotaxis der pflanzlichen Organe, sondern auch
zur Herstellung der die pflanzlichen Symmetrie entscheidend bestimmende Fibonacci-Konstruktion geeignet. Zur Rückstellung
der Fibonacci-Konstruktion vor dem Niedrigerwerden ist keine solche konstante Zahl zu finden, mit deren Hilfe aus dem heute
bekannten Zustand der Zustand vor dem Niedrigerwerden zurücktransformiert werden könnte. Letzten Endes ist das Niedrigerwerden eine unbewiesene Theorie, die Spiralität bedeutet kein Niedrigerwerden, die Dichtheit der Spiralität weist nicht auf
das Ausmaß des Niedrigerwerdens hin.
Abstract: The Fibonacci sequence is suitable not only for description of the phyllotaxis of the organs of the plants, but for producing the Fibonacci-structure what determines mainly the plants’ symmetry. There can not be found such a constant number which
could help us to retransform the original Fibonacci-structure from the present dwarfed status. In conclusion dwarfing is a not proven
theory, the spiral-structure does not mean dwarfing and its density does not refer to the degree of dwarfing.

Mottó: „Kérem, ne értsenek meg túlságosan leírható modellek jellegzetessége, és ez természetes módot ad bizonyos végtelenek kikügyorsan!” (André Gide)
szöbölésére. Érdekes, de szimmetrikus a víz
A levelek keletkezésének, kifejlődésének, is, mivel minden irányban és minden pontmódosulásainak megismerésén túl nagyon ján egyforma. Megállapították azt is, hogy a
érdekes és fontos az a rendszer, ahogyan a le- fizika alaptörvényei időszimmetrikusak. A
velek elhelyezkednek a növény szárán. Min- leginkább meghökkentőbb szimmetriák a viden kaktuszgyűjtő figyelmét megragadja az a lágmindenségben észlelhetők. Ezek egyike az
szépség és gyönyörűség, ami a kaktuszok tes- ősrobbanás, a „Nagy Bumm” és a fekete lyuk,
tén a virágok, termések, a levélmódosulások mint két esemény közötti szimmetria. A kez(tövisek, podáriumok) valamint a levélmó- deti szingularitás állapotából a világegyetem
dosulások helyét jelölő areolák elrendeződé- az ősrobbanással kezdett tágulni. Ennek a
sében, az elrendeződés szabályosságában lát- történetnek tükörképe az a fordított irányú
hatók. Többször is utaltam már a növények- folyamat, ami egy adott csillag gravitációs
nél fellelhető szimmetriákra és azok követ- összeomlásakor játszódik le, amikor a téridő
kezményeire, de azt is sejtem, erről hallva, és az anyag a végtelenig összehúzódva visszaolvasva, sokaktól egy kézlegyintés lehetett a tér egy másik szingularitásba, melynek eredválasz, gondolván, valami elvont „úri huncut- ménye a fekete lyuk. Mindezzel, a megértetés
ság” kaktuszgyűjtőnek erről képzelegni. Pe- szándéka nélkül, csupán azt kívántam érzédig ez a szépség, amiben oly sokszor gyönyör- keltetni, hogy a szimmetriák különböző típuködünk, nem más, mint a szimmetria, amely sai a természetben, annak jelenségeiben mina rész és az egész közötti szoros rendezettség- denhol megtalálhatók. Ezért a növényvilág
ről és összehangoltságról beszél, és kiterjed a szimmetriáival sem érdektelen és felesleges
növény egész földfeletti testére. De előbb a megismerkedni. Sokszor a paleontológusok is
növényi szimmetriákkal kapcsolatos elkép- a szimmetriaviszonyok megállapításával kezzeléseinket kibővítve, néhány sorban látogas- dik egy-egy lelet vizsgálatát, mert ez a megsunk el a természettudományok egyéb terü- határozás folyamatának döntő lépése lehet.
leteire is, megnézve, milyen szimmetriákkal Ezer évekkel ezelőtt a görögök a szép, arátalálkozhatunk? Az 1970-es években egy ad- nyos tárgyakat nevezték szimmetrikusnak. A
dig ismeretlen, új szimmetriát, a szuperszim- száron a levelek is arányosan és rendezetten
metriát fedezték fel, amely a matematikailag jelennek meg, mely elrendeződést levélállás-
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1. kép: A növényeken megfigyelhető spirális elrendeződés. Sorrendben: Cephalocleistocactus chrysocephalus,
Aeonium arboreum, Pinus nigra v. pyramidata ‚Molett’, Echinocereus bradeengei. Ez utóbbin a Fibonacci-rácsszerkezet is jól látható.

3
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2. kép: Cephalocleistocactus chrysocephalus testén a
jobbra (kék) és balra (piros) futó spirálisok. A sárga
színű vonal az ortosztichon.

nak, fi llotaxisnak nevezünk, amit meghatároz a nóduszonként fejlődő levelek száma és a
divergenciaszög, amely nem más, mint a sorban egymást követő levelek által bezárt szög.
Ha felülről lefelé nézünk a hajtásra, akkor azt
is láthatjuk, hogy a divergenciaszög meghatározza azt is, hogy egymás alatt a levelek hány
sorban helyezkednek el. Ezt szemlélteti a hajtásdiagram. Hajtásdiagram a kaktuszoknál is
létezik, de főleg a kistermetűeknél igen öszszezsúfolt szerkezetet jelenít meg. A hajtásdiagram létéből következik az a konzekvencia,
hogy e növényeknek is létezik hajtása, cáfolva minden ellenkező hiedelmet. Az oldalszervek, azaz a levelek, virágok, termések a száron, mint közös tengelyen kétféleképpen helyezkedhetnek el:
1. ha egyetlen oldalszerv jelenik meg a
tengely egy szintjében, akkor az oldalszervek
szórt állásúak. Ilyet figyelhetünk meg „levélkaktuszoknál”, vagy a Pereskia nemzetségnél,
stb.
2. ha két vagy több oldalszerv jelenik meg
a tengely egy szintjében, akkor ezek örvöt
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alkotnak. Erre példa lehet sok Mammillaria
faj virágzása, amikor a tengely egy szintjében körkörösen jelennek meg a virágok, majd
természetesen ugyanilyen elhelyezkedésűek
lesznek a termések is.
A szimmetria viszonyok mindkét esetben
fellelhetők. Örvös elhelyezkedésnél egyenletesen, egymástól egyforma távolságra találhatók a tengely körül az örvök egyes tagjai.
Ha egy örv kerületén 12 tagot (pl. virágot) találunk, akkor ezek egymástól 1/12-ed távolságra helyezkednek el, azaz 1 kör mentén 12
egység látható, amelyek egymástól való távolságát megkapom, ha a kör kerületét, ami
360°, elosztom 12-vel, és így kapjuk a távolságot, ami esetünkben 30°. A Mammillaria
spinonissima virágai, majd termései egymás
fölött körben (örvben) helyezkednek el úgy,
hogy a felső örv tagjai felülről nézve az alsó
örv tagjai között találhatók. Ezek a váltakozó vagy alternáló örvök. Kaktuszoknál azonban nagyon ritka, amikor az oldalszervek egy
síkban jelennek meg. Leggyakrabban a szórt
állás jellemzi a levelek helyét
jelölő areolákat, de nyilvánvalóan az alatta lévő podárium
ugyanezt mutatja. A továbbiakban az areolát, podáriumot
a könnyebbség kedvéért egységnek nevezem. A képeken
jól láthatjuk, hogy a szomszédos egységek nem egy síkban
erednek, hanem fokozatosan,
és ezek a voltaképpen keletkezésük sorrendjében megjelenő
egységek egymással, egy csavarvonallal köthetők össze.
Kiindulási ponttól függően
több csavarvonal is indítható.
Egy tetszőlegesen kiválasztott
csavarvonal az alapspirális.
Ha az egymás feletti egysé1. ábra:
Cephalocleistocactus
chrysocephaluson körbefutó egyetlen kiválasztott csavarvonal az
alapspirális, a rajta elhelyezkedő
areolákkal, mint egységekkel (jelképesen a zöld ellipszisek, nincs
minden egység jelölve).
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3. kép: Orostachys miniatán jól láthatók a jobbra és
balra tartó spirálok.

geket függőleges egyenes vonallal összekötjük, akkor ezt az egyenest ortosztichonnak
nevezzük. Ezért az alapspirális első egységétől elindulva addig kell haladnunk az
alapspirális mentén, amíg egy olyan egységhez érkezünk, amely pontosan a kiinduló
egység fölött lesz, azaz összeköthető egy függőleges egyenes vonallal, az ortosztichonnal
az alatta lévő egységgel. Ez azt is jelentheti,
hogy a spirál mentén, addig haladhatunk,
amíg találunk erre az egyenesre eső egységet.
Az alapspirális mentén több ortosztichon is
létrejöhet.(2. kép). Az alapspirálisnak azt a
darabját, amelyet az első tagból kiindulva
leír addig, amíg ismét az első tag fölé kerül és
annak ortosztichonjára esik, egy ciklusnak
nevezzük. Ahány teljes fordulat keletkezik
ortosztichontól ortosztichonig, annyi a ciklusok száma. Egy ciklust törtszámmal fejezünk ki, az előzőkben már említett példához
hasonlóan. A nevezőbe az alapspirális által
érintett tagok száma kerül, a számlálóba pedig az, hogy az alapspirálisnak hányszor kell
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a tengelyen körbefutnia, míg a
megfelelő ortosztichonba jut.
Ha a spirálisnak kétszer kell
a tengelyen körbefutnia ahhoz, hogy a ciklus befejeződjék, miközben 5 tagot érint,
ezt 2/5-del jelöljük. Leggyakrabban fordulnak elő az 1/2,
1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, stb.
törtek, mely sorozatban minden törtszám nevezője az előző két tört nevezőjének öszszege, és a számláló is az előző
két tört számlálójának összege. Ezt a számsort nevezzük
Fibonacci-számsornak. Ez a
számsor az összeadással képezhető legegyszerűbb exponenciális növekedésű sorozat,
és ezzel a számsorral írható
le pontosan a levelek állása,
a fi llotaxis. Általában az egyszikűek, pl. a Yucca fi llotaxisa
3/8. Ha a 3/8-ot szorozzuk
360°-kal, akkor megkapjuk a
levelek divergenciaszögét, ami jelen esetben
135°, azaz a levelek 135°-nyi távolságra követik egymást a tengelyen. A Fibonacci-számsorral kifejezhető a kaktuszok areoláinak,
podáriumainak, mint egységeknek az állása is, de olyan magas számú törtekkel, hogy
ilyen esetekben az ortosztichonok már nem
látszanak jól. Persze, ez is csak a kaktuszok
egy részére igaz. Helyettük az érintkező ferde, spirálishoz hasonló parasztichonok láthatók. Erre nagyon jó példa a kaktuszokon kívül a tőlevélrózsás növények (Sempervivum,
Echeveria, Agave stb.), vagy a fenyők toboza.
Miért nincs bizonyíték
a kaktuszok letörpülésére?
Közismert „elmélet” a kaktuszok letörpülése, mint válasz és alkalmazkodás a kedvezőtlen életfeltételekre. Erre az „elméletre”
korábban én is hivatkoztam, azonban ezt a
nézetet már nem tartom elfogadhatónak az
ezen írásban is nyomon követhető okok miatt, amelyek alapján a letörpülés matematikai
úton sem bizonyítható. De meglátásom sze-

5
38

Debreceni Pozsgástár 2011/3.

2. ábra: Orostachys miniatáról lefejtett, egymással érintkező, közös egységeket tartalmazó spirálok.

rint más módszerekkel sem, még akkor sem,
ha ma már a tudomány képes a világegyetem
megszületését elindító „Nagy Bumm”, vagy
közelebbi példaként, az ipolytarnóci, korai
miocén erdők rekonstrukciójára, legalábbis
elméletben. Vizsgáljuk meg, vajon lehetséges lenne egy ilyen letörpülés előtti állapotra
való visszaállítás a kaktuszoknál? Ugyanis, a
letörpülést állítók a hipotézisüket igazoló jellegzetességekre hivatkozva érvelnek, valódi bizonyítékok nélkül. Ezért induljunk ki a
következő feltételezésből: ha létezett letörpülés, akkor a letörpülésre utaló jellegzetességek alapján a letörpülés előtti állapot is rekonstruálható. Nos, kíséreljünk meg választ
adni a feltételezésre! A Fibonacci-számsor
nemcsak a növényi szervek fi llotaxisának leírására alkalmas, hanem a növényi szimmetriákat döntően meghatározó Fibonacci-szerkezet előállítására is. Az egységek elhelyezkedését másképpen is leírhatjuk, ezért példának vegyünk egy Opuntia szártagot (4. kép),
ahol ismétlődő egységek az areolák, amelyen
ezek, mint pontok a felület pontrácsát alkotják. Az egységeket kössük össze legközelebbi
szomszédaival, majd jelöljük be az összekötőszakaszok felező merőlegeseit, amelyekből nyert szakaszok egy felületi mozaikhálózat élei lesznek, s egyúttal megkapjuk a felület mozaikrácsát. Ne essünk kétségbe akkor

sem, ha szabálytalan ponthálózatot kapunk,
mert ez a pontrács is átalakítható mozaikrácsba. Jól megfigyelve, mozaikborításunk
hézagmentesen fedi a szártagot, és jobbra,
valamint balra futó szalagokból áll. Ha valamelyik kaktusz fi llotaxisa 13/34, az azt jelenti, hogy a szalagokból 13 fut az egyik, 34 a
másik irányba, azaz az egyik szalagrendszer
jobbos, a másik balos haladási irányú. Szimmetria szempontjából a szalagrendszer elemei az egész szalagrendszerhez viszonyítva
összehangoltak és rendezettek az egybevágóság alapján. Ezt megértjük akkor, ha veszünk
egy kockát, amit köztudomásúan egyforma
négyzetlapok határolnak. Ha nem figyelünk
oda, és valaki a kockát bármelyik tengelye
körül elforgatja, akkor a lapok egymással felcserélődtek. De ebből az elforgatásból semmit nem veszünk észre, mert úgymond a kocka mindig fedésbe kerül önmagával. Az ehhez
hasonló műveleteket egybevágósági műveletnek, azaz szimmetriatranszformációnak nevezzük. Az Opuntia szártagon végzett művelet a Dirichlet-Vorovoj-Wigner szimmetriatranszformáció. Az egybevágóságból következően elvileg a felület mozaikrácsának,
de a szalagrendszernek is minden egyes eleme, a rácsok, pontok, szalagok egymással felcserélhetők, önmagukkal fedésbe hozhatók
meghatározott szabályok szerinti mozgatás-
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3. ábra: A Cephalocleistocactus chrysocephaluson és
az Opuntia scheerin elvégezhető Dirichlet-VorovojWigner transzformáció kezdeti lépései sorrendben. A 3c. ábrán megjelenik a henger tengelyirányú
zsugorítása. A jobbra és balra futó szalagokat külön
szín jelöli.

sal. Ha a rácsot lefejtjük a szártag felületéről,
akkor ez a művelet ugyanaz, amikor a végtelen síkbeli mozaikrácsot önmagával fedésbe
hozzuk. Ezek közül azonban a szár csúcsi és
töve felé iránya az egyik irányba végzett eltolásokat megkülönbözteti. Az előzőekben a
hengeres (radiális) növényi szimmetriák ren-
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dezettségét, összehangoltságát vizsgáltuk
nagy vonalakban, s ebbe jobban nem kívánok elmerülni, mert hosszú és egyre bonyolultabb. A további vizsgálat azonban megmutatná egy mélyebb szimmetria, a tükörszimmetria fennmaradását és a szerkezetek
rokonságát is láthatóvá tenné. Az is kiderülne, hogy a tükörszimmetria következménye
maga a Fibonacci szerkezet. A 3. ábrán egy
növényi testen látható Fibonacci-szerkezet
átalakítását láthatjuk, melynek végeredménye a szár (henger) tengelyirányú zsugorítása. Kérdés, hogy ellenkező irányú transzformálással eljuthatnánk-e valamely kaktusz
zsugorodása, letörpülése előtti állapotához,
és az milyen növényi felépítést mutatna, filogenetikailag levonható-e valamilyen következtetés? Példáinkban egy visszafelé irányú
transzformáció elvégezhető, mivel ismeretes
egy jelenben meglévő kiindulási állapot. De
éppen a valamikor meglévő és az akkori, kiindulásnak elfogadható állapotnak ma egyetlen paramétere sem ismert, vagyis nem tudjuk, hogy a zsugorodott növényi testet milyen
mértékben nyújtsuk meg ahhoz, hogy elérjük az eredeti méretét. Kaktuszokon a jobbra
és balra futó areola spirálokat jobbra és balra futó szalagoknak elképzelve, azok jobbos
és balos párokat alkotva, egymásba tükörrel
vihetők át. Ezeket a párokat enantiomorf pároknak nevezzük, és a kezdeti tükörszimmetriát őrzik. Egy populációban a jobbos és ba-

4. kép: A képeken egy Opuntia scheeri szártag látható. A 4a. a felület pontrácsát, amely egybeesik az
areolákkal, a 4b. a felület megrajzolható mozaikrácsát, míg a 4c. a jobbra és balra futó szalagrendszer egy
részletét mutatja. Kék a jobbos, piros a balos szalag.
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5. kép: Spirális elrendeződés nem oszlopos szerveződésű növényeken: fent balra: Aeonium tabuliforme,
fent jobbra: karfiol (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis), lent balra: Orostachys spinosus, lent
jobbra: Sempervivum calcarata cv. Extra

los enantiomorfia akkor fejlődhet ki egyenlő Stapelia, stb. jellegzetessége lenne. De így
számban, ha tükörszimmetrikus kezdeti fel- szerveződnek a virágok, virágzatok, a karfiol
tételekkel indul az egyed fejlődése.
rózsája stb., ahol, ha ez a szerkezet nem is látható tisztán, rejtetten akkor is megtalálható.
Mi következik az előbbiekből?
Másodszor: A letörpülés előtti Fibonacci-szerkezet visszaállítására semmilyen olyan
Először: a kaktuszoknál is megfigyelhető konstans szám nem található, amelynek sespirális elrendeződésű nodális hálózat a kak- gítségével a ma ismert állapotból vissza lehettuszokon át a fenyőkig, az egész növényvilág- ne transzformálni a letörpülés előtti állapora jellemző felépítésbeli elrendeződés. Egyál- tot. Végeredményben a spiralitás nem jelent
talán nem mondható ki az, hogy ez a testfel- letörpülést, és a spiralitás sűrűsége nem utal
építés jellemző sajátosság a Cactaceae család, a letörpülés mértékére.
vagy más, a kaktuszokhoz hasonló testfelHarmadszor: evolúciós törvényszerűépítésű egyéb pozsgás növény pl. Euphorbia, ség, mivel a növényi test felszínén kialakuló
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rácsok a növény deformációs mozgásával alakulnak ki, és ennek a mozgásnak egész számú lépéseit mutatja ki a Fibonacci-rácsszerkezet. A különböző Fibonacci-számokkal jellemezhető növényi szerkezetek egy deformációs folyamat végső állapotát jelenítik meg. A
növényeken, de különösen a kaktuszokon a
filogenézis és az ontogenézis során több deformációs lépés megvalósulhat. Más Fibonacci-szerkezetet mutat egy bimbó, és mást egy
kinyílott virág. A virág elemei kettős sorban
is megjelenhetnek, ahogyan ez sok kaktusz
virágjánál megfigyelhető, akár a sziromlevelek, akár a porzók elrendeződésében, és akkor
az alsó sor deformációs változása a Fibonacci-szerkezet átrendeződéseként jelenik meg
a felső soron. Elmondható, hogy a növények
rácsszimmetriáját az egyenes henger, azaz a
szár, ill. tengely radiális szimmetriáján kívül
a tükörszimmetria rejtett és enantiomorf párokban kifejezett léte jellemzi. A virág radiális
szimmetriája, de a fillotaxis (levélállás) is jel-
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lemző Fibonacci-szerkezet következménye lehet. Azonban olyan folyamat, amely a levélállásból létrehozná a levelekből kialakult virágszirmoknak egyetlen körkerületre rendezett
sorozatát, ma még ismeretlen. A szimmetriáknak akár rejtett módon való megmaradását
a természetben a növények példázzák a legkifejezettebben.
Negyedszer: Egyetemes geometriai törvényszerűség, amely a világegyetem tükörszimmetrikus létére utal. De ez már olyan
csillagászati kérdéseket vet fel, melyek vizsgálata nem feladatunk.
Ficzere Miklós, Debrecen
Képeket és ábrákat a szerző készítette kivéve a 6. képet ami Dr. Csajbók József felvétele.
Irodalom:
Bérczi Sz. (1998): Szimmetria és struktúraépítés. Tankönyvkiadó Bp.

6. kép: Az Agave victoriae-reginae leveleinek elrendezésén is jól látható a spirális rendeződés.
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Mánfai Gyula

Gymnocalycium ragonesei

1. kép: A barnás bőrű Gymnocalycium ragonesei,
amelyen az areolák és a belőlük kiálló tövisek
együttesen egy pók látványát idézik.

Nomenklatúra:
Gymnocalycium ragonesei Castellanos,
Lilloa Revista de Botanica XXIII (1950) 5-7.
Holotípus: Ragonese 13 – XII – 1949
(LIL(1) n°. 16. 120). Herbáriumi megfelelője: Cronica Botanica V (1939) 143-150
oldalánvolt említve.
Gymnocalycium ragonesei f. roseiflorum
nom. nud. Rowland D. & V. - A botanical
listing of seeds from many succulent plant
families (1999)
Latin diagnózis: „Planta parva, hemis
phaerica, tabularis vel echinoidea, leviter
umbilicata (± 3-5 cm diam. 1,5-2,5 cm alta)
colore testaceo usque viridescenti-fumoso,
instructa costis 10 depressimis (± 1,5 mm altis),
radiatis (± 3 mm latis in vertice, usque 12 mm
in peripheria) levibus sulcis transversalibus
munitis. Areola invenitur in gibbo parvo in parte superiore spatii inclusi; spatium interareolare
± 3 mm; areola circularis (±l mm diam.) pilis tomentosa spinulisque 6 arachnoideis,

setaceis, albidis, lateralibus, 3 mm longis
instructa; spinula centralis 0. Flores 2-3 in
vertice (3,5-4 cm longi) extus parum fumosi;
ovarium subobconicum (± 21 mm longum, 6
mm diam. in parte superiore), extus bracteis
semilunaribus margine clarioribus instructum
intus est cavita ovarica, ±11 mm longa, 3 mm
diam. tubus perianthii parum infundibuliformis
(± 12 mm longus, 7 mm diam.), fundo leviter
colore rubescenti tincto; Pk 2 seriebus foliorum
compositum, quorum exteriora sunt crassiora,
dorsaliter parti exteriori floris concoloria et
clariora solum in margine; interiora maiora
et tenuiora; Pc album, seriebus 2 foliorum
lingueformiter elongatorum acuminatorum
compositum quorum exteriora (± 16 mm longa,
4 mm lata) et interiora minora sunt. Starnina
et filamentis viridescentibus antherisque
2. kép: A bimbós növény.
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pallidis, biseriata; series altera paucinumerosa,
in fundo tubi perianthii circum stylum inserta
eique semiaequilonga altera numerosior in
altitudinibus variis tubi usque faucem floralem
inserta. Stylus columniformis (± 10 mm longus,
1,5 mm diam.) viridescente-pallidus radiisque 8
stigmaticis 4 mm longis coronatus. Fructus et
semina ignota.”
Magdiagnózis Franz Buxbaum után:
„Semina ca 1 mm magna, late conica, interdum
obli
qua, hilo maximo; hili margine valvatospongioso. Testa ferrug inea laevis, testae cellu
lae partim verruculam minimam gerentes. Series
VIII. Quehliana.”
A fajnév eredete: a faj első felfedezőjéről, Arturo Enrique Ragonese (1909-1992),
argentin botanikusról került elnevezésre.
Morfológiai jellemzés: Szuk kulens törzse kistermetű, 30-50 mm széles, 15-25 mm
magas. Formája a nyomott fordított kúp alakútól a kissé félgömb alakúig, színe füstszürke, teljes napon tartva vöröses illetve barnás árnyalatú. Csúcsa kissé besüllyedt, rostos gyökérzettel. Bordáinak száma általában
10, meglehetősen laposak, 1,5 mm magasak,
gyér keresztbarázdákkal, melyek egyenletes
elrendezésűek. Areolái a bordák apró kidudorodásain helyezkednek el, egymástól 3 mm
távolságra állnak és átmérőjűk 1 mm, fiatalon kevés fehér filccel, később csupaszok. Töviseinek száma leggyakrabban 6, amelyek a
testre fekszenek, pókhoz hasonló kinézettel,
serteszerűek, fehéresek, az oldalsók a hos�szabbak, de ezek is ritkán érik el az 5 mm-t, a
többiek 3 mm hosszúak. Virágai a csúcsközeli,
általában az előző évi areolákból képződnek, „karcsúcsövesen” nagyok, 45-60, esetenként 70 mm hosszúak. A perikarpellum
igen vékony, majdnem kúp alakú és, mint a
receptákulum füstszínű, fehérperemű pikkelyekkel borított, melyek fokozatosan a külső
szürkésfehér lepellevelekbe mennek át. Mint
már említettem, a külső lepellevelek szürkések, 10 mm hosszúak és 4-5 mm szélesek. A
belső lepellevelek tiszta fehérek, 20-25 mm
hosszúak és 4-5 mm szélesek, és ezek kissé
húsosak, olykor barnás vagy világosszürkés
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középcsíkkal. A porzószálak kb. 5 mm
hosszúak, zöldes színűek, a tövük bíborszínezetű, sárga portokokkal. A bibeszál
kb. 10 mm hosszú
és kb. 2 mm átmérőjű, zöldessárga, 5
mm hosszú, krémszínű, 10 db bibeággal. Termése keskeny orsó alakú, 3040 mm hosszú és kb.
5 mm átmérőjű, világos pikkelyekkel,
színe
megegyezik
a szukkulens törzs
színével. Magja kb. 1
mm nagy, sapka formájú, nagy világos
köldökkel. A maghéj
fényes barna, kicsi,
tüskeszerű dudorokkal.
Elterjedése és
élőhelye: Argentína, Ca
tamarca tartományban Salinas
Grandes, Totoralejos
és a 969. km között,
200-300 m tengerszint feletti magasságban. Ez a vidék
igen száraz, kavicsos. A növények testének nagy része behúzódva a talajban
található, így ezen
a helyen e növények
kiásva apró, kis hengeralakot mutatnak.
A növény kis termete és testszíne által
beolvad a terep színébe, és így alig észrevehető. Élőhelyén
épphogy 1-2 mm-re 3. kép: A hosszú virágcső a
látszik ki a talajból. bimbóval.
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4. kép: A kinyílt virág, a külső sziromleveleken szürkés sávokkal.

Újabb adatok szerint a taxon megtalálható nyek szerint egy kevés konyhasót is keverheCórdoba tartományban is, Cruz del Eye kör- tünk. Fő virágzási ideje május-június, ilyenkor bőségesen öntözzük. Télen száraz legyen
nyékén (W. Rausch: R 224).
a termesztőközege, a léghőmérséklet ne sül�Gondozása: Nem különösebben igényes lyedjen 8 C° alá, de jobb a 10-12 C°. Nem ajánnövény, azonban szép, barnás testű egye- latos túl hidegen teleltetni. Peireskiopsisra
deket csak kellő (5-8) órai közvetlen napfé- oltható.
nyen nevelhetünk. Magja általában jól kel,
de igen lassan növekszik. Ennek ellenére viVélemények: 1996-ban Hans Till és
szonylag fiatalon, már 1-2 cm-esen képes vi- Walter Till felülvizsgálta a taxon helyzetét
rágozni. Földkeveréke inkább ásványi anya- és a Stellatum aggregatumba helyezték, meggokban gazdag legyen, bár én sikeresen ne- hagyva faji státuszukat. Hazánkban csak
velem az általános kaktusz talajkeverékben az utóbbi évtizedekben kezdett elterjedni,
is (pl. ABS, cseh import). Ásványi anyagok- ez a Gymnocalyciumok között is figyelemre
ban gazdag keverékben dúsabb gyökérzetet méltó faj. Egyike azon kevés Gymnocalycium
hoz. Érdekes módon földjébe, egyes vélemé- fajoknak, mely karakterisztikus habitus-
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sal rendelkezik, így nem téveszthető ös�sze más fajokkal. Sokáig G. ragoneseiként
volt forgalomban egy növény, melyet ma G.
pseudoragoneseinek határoznak meg. Ez a növény egy jóval nagyobbra növő, apró tövisekkel. Azon túl, hogy egy magcsoportba tartoznak semmi közelebbi rokonság nincs közöttük. Erről a növényről Bohumil Schütz és
Franz Strigl irt a KuaS 1976 évi számának a
198-201. oldalán, illetve az 1983/4. számában. A közelmúltban, 2000 tájékán megjelent egy érdekes rózsaszín virágú formája is a
fajnak. Itt a virágbimbók és a perikarpellum
élénk rózsaszínűek, ahogyan az angol mondaná „pink” színezetűek. A szukkulens törzs
bizonyítja, hogy egy valódi G. ragoneseiről
van szó. Vélhetőleg csak az európai gyűjteményekben keletkezhetett.
Olykor felbukkan egy G. ragonesii nevezetű növény, de ez a G. ragoneseinek hibás ragozású formája. Gyakorlatilag nincs szinonimája, bár egyesek a G. obductumot annak
tartják, de a már előbb említett karakterisztikus habitus miatt ez kizárható. A közelebbi rokonsága viszont nem, de ennek mértéke
csak a jövőben fog eldőlni.
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Edwina Pfendbach szerint a tenyészidő
szakbani gondozása kissé problematikusnak tűnhet. Élőhelyükön szikes talajon élnek, ezért ajánlatos a konyhasó hozzáadása
földkeverékéhez. Gondot okozhat a túlzott
tápanyagellátottság is. Edwina Pfendbach a
következőket írja 2008. novemberében tett
északnyugat argentínai utazása alkalmával: „Az utolsó előtti napon a Córdoba felé vezető vissza úton órákon át csakúgy szakadt az
eső, ami sebes, vad áramló vízmozgássá alakult
át, és szinte semmi reményt nem láttam arra,
hogy lehetséges lenne a tervezett G. ragonesei
élőhely meglátogatása. Egyébként, ez lett volna
az utolsó kaktusz, amit ezen az úton szerettem
volna megtalálni. Nem sokkal érkezésem előtt,
azonban kiderült az ég, sütött a nap, így átkutathattuk a területet. Ezekre a növényekre rátalálni nem virágzó állapotban sem könnyű feladat, a homokkal elárasztott növényeket pedig
rendkívül nehéz. A G. ragonesein kívül, sajnos
más kaktuszon nem volt nyitott virág, bár ez
az élőhelye a G. schickendantzii, a Tephrocactus
articulatus és a Stetsonia coryne kaktuszfajoknak is.„

6. kép: Virágos Gymnocalycium ragonesei egyedek Fáskerti Imre gyűjteményében.
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DV 58 (Dirk Jan van
Vliet) Argentína.
GN 91-422/1363 (Gert
Josef Albert Neuhuber)
Argentína, Córdoba tartomány, Salinas Grandes,
200 m tengerszint feletti
magasságban.
SH
472
(Dennis
Sargant) = L 427 (1970. 07.
15), L473, L479, L480
STO 91-474 (1991)
(Helmut
Amerhauser,
Franz Strigl, Hans Till) Argentína, Catamarca tartomány, San Salvador 968
km.
STO 91-474/1 (1991)
(Helmut
Amerhauser,
Franz Strigl, Hans Till) Argentína, Catamarca tartomány, San Salvador.
STO 92-474/1 (1992)
(Helmut
Amerhauser,
Franz Strigl, Hans Till) Argentína, Catamarca tartomány, San Salvador.
VS
136
(Vladimír Šorma) Argentína,
Catamarca
tartomány,
Salinas Grandes, 300 m
tengerszint feletti magasságban.
5. kép: Gymnocalycium ragonesei lila virágú változata, még bimbóban, de
WP 97-313/681 (1997)
már terméssel is.
(Wolfgang Papsch) Argentína, Catamarca tartoGyűjtőszámos populációk nem teljes
mány, Totorolejos.
listája:
L 427 (1970. 07. 15), L473, L479, L480
Mánfai Gyula, Budapest
(Alfred Bernhard Lau) Argentína, Santiago
del Estero, Salinas Grandes, 200 m tengerszint feletti magasságban.
P 18 (Brigitte & Jörg Piltz) Argentína, Irodalom:
Córdoba tartomány, Salinas Grandes, 400 m Backeberg, C. (1959): Die Cactaceae III. 1724
Krainz, H. (1974): Die Kakteen C VI 1. 10.
tengerszint feletti magasságban.
P 121 tulajdonképpen a G. obductum, Mánfai, Gy.: Gymnocalycium ragonesei
Pozsgások 30. kártya
Salinas Grandes.
R (vagy WR) 224 (Walter Rausch) ArgenKépek:
tína, Córdoba tartomány, Cruz del Eye.
A 91/I/43a (Walter Albrecht) Argentína, Fáskerti Imre: 6., Holló László: 5., Mánfai
Gyula: 1,2,3,4.
Córdoba tartomány, Totoralejos.
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Lothar Diers és Walter Rausch

A Parodia uhligiana – egy új leírás
Zusammenfassung: Wegen verschiedenen Gründen wissen heute nur wenige Experten, wie Parodia uhligiana aussieht. Da
ihre Beschreibung bis heute ungültig war, wird sie diesmal von den Autoren gültig beschrieben, bevor diese interessante Pflanze
endgültig in Vergessenheit geraten würde. Eine eventuelle Verwandtschaft mit Parodia faustiana Backeberg ist schon lange zu
ahnen, sie wurde vom Entdecker von Anfang an ahnen lassen, aber es blieb bis zum heutigen Tag eine Streitfrage.
Abstract: Due to different reasons, only few experts know the aspect of Parodia uhligiana nowadays. Forasmuch as its description
was not valid up to now, the authors describe it validly hereby, before this interesting plant would be absolutely forgotten. The possible relation with Parodia faustiana Backeberg could be suspected for a long time, what the descriptor suspected from the beginning
also, but this remains a debating point till now.

Rausch már 1962-ben felfedezte Argentínában és Bolíviában tett első expedícióján az itt bemutatott Parodia fajt és a WR20
gyűjtőszámot adta neki. Curt Backeberg
mikor meglátta a növényt az Uhlig cégnél,
azonnal felismerte, mint újdonságot, és leírta Parodia uhligiana néven (Backeberg 1963).
Nem vette azonban figyelembe, hogy az
1958. január 1-től érvényben levő nemzetközi nevezéktani kódex szerint nem elégséges faj leírás esetén a nevezéktani típus
1. kép: Virágzó Parodia uhligiana.

megadása ahhoz, hogy egy bevezetendő
név érvényes legyen. Ezzel már akkoriban
érvénytelenné vált az általa választott fajnév leírása, s lett egy „nomen invalidum”.
Ennek eredményeként az ezt követő években, egészen napjainkig ránk maradt egy
érvénytelen leírás. Még a publikálásban serény Parodia-specialisták is, mint Walter
Weskamp és maga Fred H. Brandt sem vették tudomásul nomenklatúrai szempontból
a Rausch-leletet.
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2. kép: Parodia uhligiana egyedek, eltérő tövisezettséggel és areola szőrözöttséggel.

Ezért különféle okok miatt szeretnénk
a növényt kiemelni az érvénytelenségből,
és érvényes nevet adni részére. Ökológiai szempontból, pl. előfordulás a Parodiák
osztályozásában, a nemzetség osztályozása
alnemzetségekre, szekciókra stb. így látszik
igazolhatónak. Egy lényeges körülményt
azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, mégpedig azt, hogy a felfedező által eredetileg magával hozott példányok fajtársai,
tudomásunk és megbízható terepkutatók
szerint is, ma már nem lelhetők fel élőhelyükön.
Alred Lau 1971-ben volt a növény lelőhelyén és gyűjtött ott anyagot L568 gyűjtőszámon. Ebből kapott Diers közvetlenül Argentínából öt növényt, köztük két nagy, idős példányt. Ellenőrzött beporzással a magok szaporításra kerültek, az így rendelkezésre álló
megbízható eredetű anyag egész évben megfigyelhető, összehasonlítható és részletesen
kutatható lett. Sajnos a növények ritkasága,
a kereskedők ismerethiánya miatt a gyűjteményekbe hibás nevű példányok is kerültek,
úgyhogy ma már csak kevés hozzáértő tudja,
hogyan is néz ki a Parodia uhligiana.

Ehhez hozzájön még Rausch újbóli utazásának szomorú eredménye, hogy az általa ismert lelőhelyen és annak környékét hosszasan átkutatva, már egyetlen növényt sem sikerült találnia. Mielőtt ez az érdekes növény
végleg feledésbe merülne, ezennel szeretnénk érvényesen leírni. A lehetséges rokonsága a Parodia faustiana Backeberg növén�nyel már régen gyanítható, amit a felfedező
kezdettől sejtetett, de mind a mai napig vitás kérdés maradt. Ezért az összevetésben a
Parodia faustianatól való különbségek lesznek
a diagnózisban megadva.
Típus: Argentína, Salta tartomány,
Amblayo helységtől kb. 10 km-re keletre, köves, sziklás talajon kb. 3400 m tengerszint
feletti magasságban (volt) található. 1971.
Alfred Lau 568. holotípus: L568/A (WR)
Isotípus: L568/1 (S.I.)
Diagnózis (Összevetés): A Parodia
faustiana adatai zárójelben.
A növények nagyobbak, 10 cm körüli
átmérőjűek, 33 cm magasak (többnyire kisebb, 7 cm körüli átmérőjűek), szürkés-zöld
színűek (fűzöld). A bordák alig felismerhetők, teljesen szemölcsökre tagozódnak (min-
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dig jól felismerhetők, a dudorok osztottak). A oszlop alakúak, kb. 10 cm átmérővel, és kb.
középtövisek 7-12 (3-4) darab, 6 cm (4 cm) 20 cm magasak, idős korukban támaszkodó,
hosszúak, felső részükön sötét (világos vagy félig elfekvők, olykor 33 cm hosszúak is lefehér) színűek. Peremtövisek száma 26-40 hetnek. A gyökerek többszörös elágazással
(16-20), fehérek, néha a felső részüknél ró- a felső talajrétegben szétágaznak. A bordák
zsaszín-világosbarnák (csak tiszta fehér). A majdnem teljesen spirális lefutásúak, kúpovirágok többnyire nagyobbak, átmérőjűk sak, mintegy 1 cm magas szemölcsökre tagoegészen 7 cm-ig (5,5 cm). A virágcső pikkely- zódnak. A szemölcsök 13:21 spirálarányban
hónaljából fekete serték nőnek (serte nélkü- rendezettek. Az areolák többé-kevésbé kereliek). A magházak pikkelyhónaljából fekete kek vagy enyhén oválisak, 3-6 mm átmérőserték nőnek (csak a felső pikkelyek hónaljá- jűek, fehér gyapjasak, gyorsan lekopaszodók.
ból fejlődik kevés fekete serte). A külső szi- A tövisek túlnyomó többsége a növény teteromlevelek (takaró levelek) pirosak (lilás ró- jén helyezkedik el, azt teljesen elfedik. Az
zsaszínű, alsó részén sárga), a belső szirom- alapjánál minden tövis többé-kevésbé jelenlevelek színe piros-narancs piros (sárgás na- tősen megvastagodott. A középtövisek szárancssárga vagy sárgásnarancs színű. A felső ma 6-12, kb. 6 cm hosszúak, a leghosszabb az
porzószálak piros-narancs (sárgás vagy sár- areola közepe alatt található, előre vagy kissé oldal felé,
gás-narancs)
vagy felfeszínűek. A
lé irányul, a
bibeágak
felső részéenyhén kinél
gyakszélesedők,
ran
kissé
felfelé tekinmeghajlott,
tők (szélesen
a centrális
k it á r u lók).
he ly z et űe k
A
magok
rövidebbek,
kisebbek,
előre vagy
0.35 - 0,45
felfelé állmm
hos�nak, a töbszúak (hos�biek ferdén
szuk 0,5-0,6
oldal
felé,
mm). A kölvagy ferdén
dök z s i nór
felfelé tekinmaghoz való
tenek, bev iszony ítálőlük a legsában
narövidebb az
gyobb, 0,62
areola felső
mm (kisebb,
részén lát0,45 mm),
ható. Színük
többnyire
kezdetben
egycsúcsú
többnyire
( l e g i n k á bb
fekete vagy
kétcsúcsú).
sötétbarna,
A maghéj söesetleg vötétbarna (fe- 3. kép: Parodia uhligiana Andrzej Mucha gyűjteményében.
röses barna,
kete). Külső
falon a magházsejtek a mag oldalán laposak mindegyik fokozatosan szürkés-vörös vagy
szürkésfekete lesz. Az elülső (középső és a fel(jelentősen boltozatosak).
Leírás: A növények egyedülállóak, vi- ső) tövisek tartják meg leghosszabb ideig a
lágostól sötét szürkés-zöld színűek, vaskos sötét színtónusukat. A peremtövisek szá-
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ma 28-40, 8-18 mm hosszúak, teljesen sugarasan, egy síkban rendeződtek, jobbra-balra
tekintenek, fehérek, néhány a felső részén
rózsaszínes vagy világosbarna színű. A virágok a növény teteje közelében jelennek meg,
gyakran a hosszú és sűrű tövisektől összenyomottak, 30-43 mm hosszúak 5-7 cm szélesek. A virágcső kerekded, 6-7 mm magas,
7-8 mm átmérőjű, fehéres világoszöld színű.
Csak a felső részén (felső harmadában) kevés, 3-5 db, 0,5-1,5 mm hosszú, háromszögletű, hegyes pikkely jelenik meg, amelyek
többnyire barnás hegyben végződnek. Hó

mm, felül 13-15 mm széles, sárgás-világosrózsaszín, esetleg barnás színű, teljes hos�szában néhány 1-4 mm hosszú vonalas vagy
ovális pikkellyel, alkalmanként barnás tüskeszerű heggyel, minden pikkelyhónaljban
3-5 durva, barna, 6-20 mm hosszú, gyakran
hajlott serte látható, nyalábszerűen rendezett fehér és több barnás , 2-20 mm hosszú
szőrrel. A nektárkamra serleg alakú, 3,5-5
mm magas, felül 5-6 mm széles, fehér színű,
a nektármirigyek jól kivehetők a nektárkamra falán 1 mm magasságban, ahol a kamra oldalán előtüremkednek. 5-8 piros vagy sötét-

4. kép: Andrzej Mucha a Parodia uhligianát mutatja üvegházában.

naljukban számos 1-10 mm hosszú, fehér
vagy világosbarna, és esetenként további 1-5
db. barna, durvább, 1,5-4 mm hosszú, göndör szőr található. De gyakran 1-4 durvább,
4-10 mm hosszú, barna, többé-kevésbé hajlott serte is megfigyelhető. A magház széles
tölcsér alakú, 12-15 mm hosszú, alul 6,5-9

piros, többé-kevésbé egyenes átmeneti takarólevele van. A sziromlevelek száma 28-34,
s ezek 2-3 sorban helyezkednek el, hosszúkás, ovális-lándzsa alakúak, lekerekítettek
vagy hegyesek, csúcsi részüknél fogazottak.
A külső sziromlevelek 22-26 mm hosszúak,
4-6 (ritkán 9) mm szélesek, pirosak eseten-
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ként szélüknél narancs-pirosak. A belső sziromlevelek 3-4 mm szélesek, gyakran a külsőknél kissé rövidebbek, teljesen pirosak
vagy narancs-pirosak, esetenként az alapjuk felé narancssárgák. A porzószálak száma
330-405, 7-10 darabonként sűrűn összeállva
körben helyezkednek el. Az alsó szálak 8-11
mm hosszúak, halványsárga, narancssárga
színűek, a felsők 7-9 mm hosszúak, narancspirosak. A portokok világossárgák, 1,3-1,5
mm hosszúak, mintegy 0,5-0,7 mm szélesek,
a porzószálon nem, vagy csak rövid „vékony
szálacskán” ülnek. A bibe világossárgás-világoszöldes színű, 22-30 mm hosszú, átmérője 1,2-1,5 mm, hegyénél kb. 2 mm széles.
A bibeágak száma 6-12, enyhén szétterpeszkedők, fogazott korona alakban felfelé tekintenek, fehéres világossárgák, hengerded
alakúak, kb. 4-5 mm hosszúak, 0,7-0,9 mm
vastagok, csúcsuk felé elkeskenyedők, dudorosak. A bibe jelentősen meghaladja a portokok magasságát. A termés ürege ovális – szív
alakú – háromszögletű körvonalú, kb. 4,5-6
mm széles, 4-7 mm magas, csomókba rendeződött, mintegy 0,3 mm hosszú és 0,250,3 mm széles magággyal. A köldökzsinórok
hajasak, részben többszörösen elágaznak,
egymáshoz ragadtak. A termés alakja többnyire gömbölyű, 4-6 mm átmérőjű, az érés
folyamán vékonyfalúvá, törékennyé válik,
végül szabálytalanul megreped, szétesik,
és a magok kiszóródhatnak. Termésenként
320-410 szem magot érlel. A magok többnyire kerekdedek, 0,35-0,45 ritkán 0,5 mm
magasak, 0,4-0,6 mm szélesek. A csírakapu
különböző méretű, az egész köldök csírakapu öv (HMR) kiemelkedő, sárgás színű, 0,10,4 mm hosszú, többnyire egy-, ritkán kétcsúcsú, nagyobb köldökkapu, ill. köldökzsinór maradványokkal. A csírakapu szegélye
egyenes, nem kitüremkedő, nem duzzadt. A
maghéj (testa) fénylő sörétbarna, külső falán
a sejtek hosszúkásak, többnyire 4-8 szögletűek, csak a csírakapu széle irányába enyhén kidomborodók, különben laposak, simák, hámráncosodás nélküliek, amely csak
alkalmanként, enyhe zsinórszerű formában,
egyenesen vagy kissé kiugróan jelenhet meg
az oldalfalakon. A sejtsarkok nem, vagy alig
bemélyedők.
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Előfordulás: A növények többnyire fűfélék szegényes vegetációja mellett, ásványi
talajon, köves, sziklás részeken növekednek,
kb. 10 km-re keletre Amblayo helységtől,
Salta tartományban, Argentínában, kb. 3400
m tengerszint feletti magasságban.
Etimológia: Az első Rausch-féle növényekre alapozva Backeberg nevezte el ezt a
Parodia fajt Karlheinz Uhligról, a Stuttgart
mellett Rommelshausenben élő ismert kaktusz-termesztőről és kereskedőről.
Prof. Dr. Lothar Diers
Universität Köln
c/o Brunnenstr. 60
D - 53474 Bad Neuenahr
Walter Rausch
Emzianweg 35
A - 1224 Wien-Aspern
Képek: Prof. Dr. Lothar Diers: 1., Andrzej
Mucha: 2,3,4.
Fordította: Dr. Erostyák Mihály, Orosháza.
Átnézte: Kiss László, Orosháza

WR20 gyűjtőszámon a növény élőhelyeként
Cachipampa Cochi, Salta, Argentína szerepel. A cikk megjelenése után a faj elfogadott
neve Parodia uhligiana Diers & Rausch
lett. Sajnos a faj magjaihoz napjainkban
sem lehet hozzájutnia magkereskedéseknél,
pedig a növény szépsége és veszélyeztetettsége is indokolná szélesebb körű elterjesztését. A www.sclerocactus-echinomastus.cz
honlap maglista oldalán szerepel ugyan a kínálatban mag, de kérdés, hogy fajazonos-e?
A. Mucha úrtól kapott információ szerint
maglistákban P. tilcarensis néven lehet a
maghoz hozzájutni! Az interneten a faj változataként Parodia uhligiana var. robustior
n.n. és a var. stuemerioides n.n. található.
Ezúton köszönjük Andrzej Mucha lengyel
kaktuszgyűjtőnek, hogy felvételeivel emelte
a képanyag színvonalát! (Szerk.)
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Kiss László

Kaktusz- és pozsgásgyûjtõk: Ruff József
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can
get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Meggyőződésem szerint a magyar kak- bácsival, Kiss Józseffel, majd Kispesten Rátuszgyűjtők bemutatásánál nem a gyűjte- kosi Ernőnével. A pesterzsébeti Vasas Szakmény nagysága az elsődleges szempont, ha- szervezet Művelődési Házában működő Csili
nem mindenekelőtt a gyűjtőtárs valamely Kaktuszkedvelő Körnek, más néven Csili-nek
olyan teljesítménye, ami közösségünk tag- 1965-ben lett tagja. Az itt megismert gyűjtők, mint Kern
jai körében elisPéter a kör vezemerést
váltott
tője, Kondér Piski. Ruff József
ta bácsi, Vincenorosházi gyűjtőti Tihamér, Esztársunk gyűjtői
tergályos Ferenc
pályája sokunk
által újabb növészámára ismerős
nyekre és magokelemeket tartalra tett szert. Temaz azzal, hogy a
kintettel német
többszöri gyűjtenyelvismeretére
mény-felszámokelet-németorlás ellenére sem
szági, az akkotudott felhagyni
ri NDK-s barátai
szenvedélyével.
révén a Haage
Mivel gyűjteméKertészettől is
nye elhelyezésévásárolt magonek a társasházi
kat. Az első kaklakásának erkétuszokkal foglallyei szabnak hakozó irodalmat
tárt és lehetőséSzűcs Lajos: Kakget, annak bemutuszok, pozsgás
tatása sok gyűjnövények
című
tő érdeklődésére
művét
1960tarthat számot,
ban, majd 1962akik hasonló felben a budapestételek mellett
ti Idegen Nyelvű
hódolnak kedv1. kép: Ruff József. A gondos gazda türelme is szükséges a
Könyvesboltban
telésüknek. Első
szép növények neveléséhez.
W.Haage:
Das
kaktuszait 1958ban vásárolta a Dunaharasztiban élő Fekete praktische Kakteenbuch in Farbe című könyvét
Sándor kertésztől. Megragadta a növények vásárolta meg. Ekkoriban Mammillariakat,
k at, de szinte mindent
alakja, változatos tövisezettségük, és nem Echinofossulocactuso
utolsó sorban viráguk szépsége. Folyamato- gyűjtött, amihez hozzá lehetett férni. Növésan kiépítette ismeretségét az ötvenes-hat- nyeit a vegetációs időszakban melegágyi kevanas évek ismertebb gyűjtőivel, s így került ret alatt tartotta szülei családi házában, a tekapcsolatba Dunaharasztiban Badag Laci leltetést pedig a zárt verandán biztosította.
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2. kép: Oltott Ariocarpus magoncok.
3. kép: Peireskiopsison nevelt különféle magoncok.
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4. kép: Virágzó korban levő Echinocereusok.

Ekkoriban sajátította el a különböző oltási
módokat, az ekkor szerzett tapasztalatnak
később jó hasznát vette. Miután 1969-ben
megnősült lakóhelyet váltott, és ebből kifolyólag gyűjteményének nagyobbik részét értékesítette, de a következő évben újabb bővítésbe kezdett az NDK-beli Haage kertészetből beszerzett magok vetésével. Később
gyűjteményét kényszerűségből ismét felszámolta, amikor 1980-ban Orosházán állapodott meg családjával. Mostani állományának
kialakítását 1994-ben kezdte el. Mivel családi életét egy harmadik emeleti lakásban
alakította ki, növényeit is itt tartja, annak
egy délnyugati és egy északkeleti fekvésű
erkélyén, összesen mintegy hat négyzetméternyi alapterületen, az erre a célra kialakított polcrendszer felhasználásával. Jelenlegi gyűjteményét az Ariocarpus, Astrophytum,
Echinocereus, Lobivia, Mammillaria, Neo
chilenia, Rebutia nemzetség fajaiból válogatta
össze. Szinte kezdettől fogva küzdött a helyhiányból adódó szűkösséggel, ezért főleg a kisebb testnagyságú, és ritkább fajokat kereste
előszeretettel. Növényei többsége számára a
vegetációs időszak március végén kezdődik

és október végéig tart, köszönhetően a harmadik emeleti erkélyeknek, amelyek magasságában a talaj menti fagyok nem veszélyeztetik a kényesebb fajokat sem. A gyűjteményi
anyagot télre egy mérsékelten fűtött szobában helyezi el. A kevésbé kényes növényeket,
főleg az alanynak valókat a kertjében, hidegágyban neveli, de télre beköltözteti ezeket is a fűtetlen pincéjébe. A bővítés céljára
szolgáló magokat G. Köhrestől, és a szintén
német Piltz kereskedéstől vásárolja, a hazai
forrásokból Rigerszki Zoltán, Tóth Norbert
és Kiss László gyűjtőktől kapott magokat.
A 60-as években megszerzett oltási tapasztalatait tovább bővítette, elsősorban újabb
alanyfajok kipróbálásával. Az ehhez szükséges ismerteket az utóbbi időben főképp az internet segítségével szerezte meg. A magokat
műanyag ételtartó edényekbe veti átrostált
talajkeverékbe, majd a vetést Dithane M45
oldattal szívatja fel, és lezárja az edényt. A kikelt magoncokat, a ritkább, vagy kényesebb
fajokat a lehető legkorábban Pereskiopsisra
oltja, és azon neveli tovább 1-3 éves korukig.
Amikor a nemesek elérik a 1,5-2 cm-es méretet, vagy sarjakat fejlesztenek, akkor átoltja
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5. kép: Oltással nevelt cristata-félék.
6. kép: Klorofil hiányos növények Hylocereus és Opuntia alanyra feloltva.
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7. kép: A gyűjtemény az egyik erkélyen.

Trichocereus hungaricus, Trichocereus pachanoi,
Hylocereus trigonus, Eriocereus jusbertii, vagy
Opuntia humifusa alanyokra. Többek közt ez
az utóbbi tevékenysége az, ami számos gyűjtőtárs érdeklődését felkeltette, ugyanis az
oltás a kényes, esetenként lassan fejlődő, és
nehezen vagy drágán vásárolható fajok gyűjteményében való megjelenésének egyik legfőbb módszerévé nőtte ki magát. Sok fajnál
már a 2-3 éves oltványok virágot nevelnek, és
termést hoznak. A cristáta növények nevelésénél is az oltást részesíti előnyben. A kapott,
vagy vásárolt cristátákat azonmód, illetve
a magoncokat még a vetés évében, vagy 2-3
éves korban feloltja. Jelenleg kb. 30 cristata
faj boldog gazdája. Legújabb kedvencei a vásárolt magból nevelt Astrophytum kultivárok
(cv.), valamint olyan hibridek, melyeket elsősorban az egymással rokonsági kapcsolatban
álló nemzetségek fajainak keresztezésével,

8. kép: A türelmes munka szépséges eredménye: Lobivia aracnacantha x Echinopsis.

Debreceni
Pozsgástár
9. kép: A keresztezés
másik 2011/3.
szépsége: Chameocereus hybr. x Lobivia.
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pl. Echinopsis x Lobivia, saját maga állít elő. Az is gondol, s már csak minőségi csere jöhet
így nyert magok elvetését követően a magon- szóba. Ennek nem mond ellent, hogy azért
cok feloltásával kísérlete eredményét hama- minden évben igyekszik beszerezni az újdonrabb láthatja! Erre, nyugdíjas lévén kellő időt ságok magjait. A Magyar Kaktusz és Pozstud fordítani, arról nem is beszélve, hogy két gás Társaság Közhasznú Egyesület tagja. De
éves leány unokája fokozott érdeklődéssel aktívan részt vesz az Orosházi Dísznövényklub
renviszonyul a
dezvények a kt uszokin, gyakran
hoz, és „seelőadások
gíti” a gyűjmegtartásátemény gonval is hozzádozását.
járul annak
A növészínvonalanyeket Úrisabb műköból vásárolt
déséhez. Kiműanyag
váló német
cserepeknye lv t ud á be ültetve
sát felhaszneveli, ahol
nálva segít
ültető köa Debrecezegnek 40%
ni PozsgásFlorasca B,
tár számára
30% marocikkek forsi homok és
d ít á s á b a n ,
30% zeolit
levelezések
keverékét
lebonyolítáhasználja.
sában, olyHa a növény
kor lektorámég savalások elvégnyúbb talajt
zésével. Így
igényelne,
je lentősen
akkor balti
ho z z á j á r u l
tőzeget keszerkesztőver hozzá.
ségi törekA gombabevésünkhöz,
tegségek és
hogy minél
a rovarkáraktuálisabb
tevők ellen
cikkek
és
a vegetációs
növény úji d ő s z a k b a n 10. kép: Alanyra feloltott Uebelmannia.
donságok le3-4 alkalommal Bi-58, Dithane M45, és Ridomil Gold ol- írását tárhassuk az olvasók elé.
Őszintén kívánjuk, hogy minél több örödatával védekezik. Az atkák ellen denaturált
szeszes permetezést tartja kiváló módszer- möt leljen a kaktuszok gyűjtésében, jó erőnek. Az öntözővízhez évente 2-3 alkalom- ben és egészségben szerettei körében, és
mal Vitaflóra kaktusz tápoldatot, és augusz- gyűjtőtársai megbecsülésével övezetten!
Kiss László, Orosháza
tusban kálium-kelátot kever. Öntözéshez állott csapvizet használ 1-2 heti gyakorisággal.
Mivel növényeivel lakásuk mindkét erkélyét Képek: Kiss László 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
Ruff József 8, 9.
„belakta”, ezért a gyűjtemény bővítésére nem
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ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

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

B, b
bruchii

benannt nach: Bruch

Bruch-féle

brunescens

Tiefbraun werdende

mélybarnává váló

brunneoradicata

mit tiefbrauner Wurzel

mélybarna tövű,
mélybarna gyökerű

brunispinus

kastaniehbraun

gesztenyebarna tövisű

bucareliensis

benannt nach Herkunft: Bucarel,
Mex.

Bucarel-ről elnevezve

bueckii

Eigenname:Bück, Dr. Johann
Nikolaus

Bück-féle

buenekerii

Eigenname: Büneker, H.

Büneker-féle

buiningia, buiningii

Eigenname: Buining, Albert F. H.

Buining-féle

bulbiforum

zweibeltragend

sarjhagymát hozó

bulbilli

die Ausschlagzwrebel,Sprosszwiebel sarjhagyma

bulbispina

mit verdickten Dornen

sarjhagyma-szerű
vaskos tövisű

bulbocalix

zwiebelkelch (blütiger)

hagymaszerű kelyhű
(virág)

bulbosa

zwiebelig

hagymaszerű, hagymás

bulbotuber

die Zwiebelknolle

hagymagumó

bulbus

die Zwiebel

hagyma

bullardiana

Eigenname: Bullard Mr.

Bullard-féle

bullatus

blasigflächig

hólyagos felületű

bumamma

grosswarzig

nagyszemölcsű

buofloma

hagymaszerű gyökerű

bupleurifolius

hasenohrblättrig

nyulfüllevelű

burchellii

benannt nach: Burchell

Burchell-féle

bustamantei

Eigenname: Bustamante, Miguel

Bustamante-féle

buxbaumeriana,
buxbaumianus

Eigenname: Buxbaum, Dr. Franz

Buxbaum-féle

buxifolia

buchsblättrig

puszpánglevelű

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

