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Szerkesztőségi levél

Editorial

Köszöntöm Olvasóinkat Magyarországon és Romániában!
Salut cititorii notri din Ungaria i România
Teszem ezt abból az alkalomból, hogy átnyújthatom Önöknek, még ha csak képletesen is, a Debreceni Pozsgástár 2011. 4. újságját, amely a Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társaság, valamint a romániai
Aztekium Kaktuszgyűjtők Egyesülete közös munkájának eredményeként került ki a nyomdából. A
két egyesület vezetői valamikor februárban találkoztak, amikor elhatározták a szorosabb együttműködést. Örömmel tölt el az a gondolat, hogy
mindaz, amit akkor megbeszéltünk, pontról-pontra, betűről-betűre elképzeléseink szerint megvalósult, köztük a most olvasható közös újság. Igen szerény anyagi lehetőségeink eredménye az eddigi 60
oldal 8 oldallal való kibővítése 68 oldalra. És itt meg
kell nyugtassam Önöket, hogy a 8 oldal bővítmény
a későbbiekben sem lesz „visszavéve”, vagyis újságunk 60 oldalnál sohasem lesz kevesebb. Két cikket
olvashatnak magyar és román nyelven egyaránt. Az
egyikből megismerhetik a Delosperma congestum
rejtelmeit, a másikból pedig egy páratlanul tüneményes természeti csodát, a Szkerice-Bélavár természetvédelmi területet. Egyesületünk alapszabályában a természetvédelmi területek megismerése,
megismertetése is szerepel, ezért öröm számunkra
egy közeli terület bemutatása. Gondolom senkit
sem zavar, ha ez alkalommal nem pozsgásnövényeket mutatunk be, de jövőbeni gondolatunk az
itt tenyésző pozsgásnövények ismertetése. Egy
kis terep- és kutatómunka azonban még elengedhetetlenül szükséges az itt élő, jó néhány pozsgás
érdekesség bemutatásához. A Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság ez alkalommal ajánlja fel segítségét az odavezető egy-két turistaút jelzésének újra
festésére. Szeretnénk, ha román nyelvű olvasóink
némi bepillantást nyernének többi cikkünk tartalmába is, ezért a továbbiakban német és angol nyelvű összefoglaló mellett román nyelvű összefoglalót
is megjelentetünk. Reméljük, elnyeri tetszésüket.
A két egyesület együttműködésében példamutató
a két szervezet egyenlőségén alapuló közös munka, az egymás szándékainak tiszteletben tartása
és megértése, a kölcsönös bizalom, valamint a kialakult emberi, baráti kapcsolatok, amelyek nélkül
közös újságunk nem lett volna megvalósítható.
Kívánom együttműködésünk további elmélyülését és még sok-sok közös sikert!
Ficzere Miklós
Debreceni Pozsgástár főszerkesztője

Mă folosesc de această ocazie și vă dau în
mână, cei drept numai formal, numărul 4 din
2011 al revistei Debreceni Pozsgástár care a ieșit
din tipografie ca rezultat al muncii colective între
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrețin
și Asociația Colecționarilor de cactuși Aztekium,
Satu Mare.
Conducătorii celor două asociații s-au întâlnit
cândva în luna februarie și au hotărât o colaborare
mai strânsă. Mă încântă faptul că ce s-a stabilit
atunci s-a realizat, pas cu pas, literă cu literă,
punctual, inclusiv acest număr de revistă. Într-o
situație financiară modestă am reușit mărirea
numărului de pagini al revistei cu 8 pagini, de
la 60 la 68. Doresc să vă liniștesc însă că această
mărire a numărului de pagini nu va reprezenta
pentru viitor un posibil proces invers de ”refacere”,
adica numărul de pagini al revistei nu va fi sub 60.
Pot fi citite două articole, în limba maghiară
și română. Un articol prezintă Delosperma
congestum, celălalt pitoreasca rezervație naturală
Scărișoara-Belioara. Statutul asociației include
și cunoașterea și popularizarea rezervațiilor
naturale, așa că este o bucurie pentru noi faptul
că putem prezenta o rezervație apropiată. Sper să
nu deranjeze pe nimeni faptul că acum nu vorbim
de plante suculente, în viitor dorim însă să
prezentăm și fauna de suculente a acestei regiuni,
după o mai amplă exploatare a zonei.
Cu acest prilej Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság își oferă ajutorul în revopsirea
indicatoarelor de traseu ale unor trasee turistice.
Am dori ca și cititorii români să aibă o mai bună
cunoaștere a conținutului revistei noastre. De
aceea rezumatul articolelor va apare în viitor și
în limba română, alături de cel german și englez.
Sperăm să câștige simpatie această modificare.
În colaborarea dintre cele două asociații locul
principal îl ocupă respectarea intențiilor comune,
încrederea și respectul reciproc și relațiile
personale directe, fără de care nu s-ar fi realizat
acest număr al revistei.
Sper ca această cooperare să se aprofundeze în
viitor și să avem parte de multe succese comune.
Ficzere Miklós,
redactor-șef Debreceni Pozsgástár

Traducerea: Tar Sándor/Alexandru Tar, Satu Mare
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Kiss László

Mammillaria berkiana
Zusammenfassung: Dir Pflanze wurde am 18. März 1980 von Alfred B. Lau in Mexiko, im Bundesstaat Jalisco, im Gebirge
San Andres Cohamiata, Sierra Huichol entdeckt, wo die Huichol-Indianer leben. Bei der Entdeckung wurde am Typusstandort
eine ca. aus 5000 Stück bestehende Population gefunden, die sich bis 1999 wegen eines kalten Winter auf weniger als 100 Individuen verminderte.
Abstract: This plant was discovered by Alfred B. Lau on 18 March 1980, in the State of Jalisco, Mexico, in San Andres Cohamiata,
Sierra Huichol Mountains, where the Huichol Indians live. There was a population of 5000 specimens in the type habit at finding,
but, due to a very cold winter, this reduced to less than 100 specimens to 1999.
Rezumat: Planta a fost descoperită de Alfred B. Lau, la data de 18 martie 1980 în statul Jalisco, regiunea San Andres Cohamiata
din Sierra Huichol, locul de baștină al indienilor huichol. În momentul descoperirii exista o populație de circa 5000 de plante, care
după iarna rece din 1999 s-a redus la mai puțin de 100 exemplare.

M. bombicina, (ssp. perez
delarosae), fittkaui
(ssp. limonensis), gui
llauminiana, jaliscana
(ssp. zacatecasensis), mathildae, merca
densis,
moelleriana, pennispinosa (ssp. nazasensis),
rettigiana, sinistrohamata, stellea-de-tacubaya,
weingartiana, zeilmanniana fajokkal együtt.
Ez majdnem megegyezik W. Reppenhagen
rendszerével, csak ott a Bombycina csoport
magába foglalja még a variabilis, boedekeriana,
fuscohamata, brachytricion, és viescensis fajokat, viszont a stella-de-tacubaya máshová lett
Térkép: A felfedezés helye a Sierra Huichol hegység
besorolva. Növényünket John Pilbeam is önJalisco államba tartozó déli része.
álló fajként ismerte el 1999-ben.
A növényt 1980. március 18-án
1. kép: Mammillaria berkiana kezdődő virágzása.
fedezte fel Alfred B. Lau Mexikóban,
Jalisco Szövetségi Államban a San
Andres Cohamiata, Sierra Huichol
hegységben, ahol a huichol indiánok
élnek. Lautól jelent meg a növény
első leírása is a Kakteen und andere
Sukkulenten 1986. évf. 2. számában. Munkássága elismeréseként
Horst Berk után kapta faji elnevezését, aki alapítója és első elnöke
volt a németországi Arbeitskreis für
Mammillarienfreunde csoportnak.
A megtalált növényt sokáig a
M. mercadensis szinonimájaként
tartották nyílván, ahogyan megtalálható E. F. Andersonnál (2001)
is. Hunt 1987-ben kiadásra került
Mammillaria rendszerében a Mam
millaria alnemzetség Hydrochylus fajcsoport, Stylothelae fajsor, Bombycina
csoportjába sorolta be együtt a
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2. kép: Ha ügyesek vagyunk, hálásan hozza virágait.

Leírása: Sarjadó, akár 40 sarjból álló csoportot is alkothat. Az egyes sarjak 4-6 cm átmérőjűek, 25-60 mm magasak, hajtáscsúcsuk
kissé bemélyed, a növénytest világoszöld színű.
A mammák (= szemölcsök = podáriumok) hengeresen kúposak, (6-7)4-5 mm hosszúak, alapjuknál (5-6)3 mm szélesek, sötétzöldek, matt
felülettel. Spirálarányuk 13:21. Az areolák oválisak, 2-3 mm hosszúak, kezdetben gyapjasak,
fehérek, mialatt az axilla rendszerint csupasz.
Peremtövisek száma (28-36)35-38, hosszúságuk (4-8)6 mm, a felsők rövidebbek, az oldalsók és az alsók hosszabbak, egyenletes eloszlásúak, széttartók, egyenesek, fehérek, merevek,
a növénytest és az areola felszínével érintőlegesek. Leírás szerint középtöviseinek száma
(4-8)5-8, de saját növényeimnél 9 található, az
areolából kiemelkednek, közülük 2-4 horgas,
(8-12)10 mm hosszú, a maradék egyenes, 4-5
mm hosszú. Színük kávésbarnás, vöröses, az
alapjuknál fehérek, világosak.
Virágja harang alakú, 10-12 mm átmérővel, hossza 12-14 mm, bíborpiros színű.

Szeptembertől októberig nyílnak élőhelyükön, de ez az időszak néha áthúzódik januárra.
A magház gömbölyű, 3-4 mm széles, fehéres
zöld. A virágcső rövid, hasas, fehéres-piros. A
külső sziromlevelek széle az alapjuknál zöld,
felső részük sötétpiros, néha bíbor, szélük felé
világosabbak, 3-5 mm hosszúak, 1,5 mm szélesek, ék alakúak, szélűk ép, néha fogazott,
felső szélük lándzsa alakú, rövid heggyel. A
belső sziromlevelek felső széle spatula alakú,
szélük fogazott, felső részük lándzsa alakú,
hosszúságuk (6)10 mm, szélességük 1,5 mm.
Színe bíborpiros, mely szín a Londoni Királyi
Kertészti Társaság színskáláján a 67A színnek
felel meg. A bibeszál bíbor színű, (8-9)7 mm
hosszú, a bibeágak száma (3-)4, alig felismerhetők 3-4 bemetszéssel, világos bíbor színűek, szélük irányába fehéresek. A porzószálak rövidek, közvetlen a nektárkamra fölött
emelkednek ki, erősen összehajlanak, színük
bíborpiros, alul fehérek. A portokok világossárgák, de Reppenhagen és a saját megfigyelésem szerint halványrózsaszínűek. Termésük
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a virágzás után 9-10 hónappal jelenik meg,
buzogány vagy henger alakúak, kis elszáradt
virágmaradvánnyal, hosszúságuk (15-25)20
mm, átmérőjűk (3-5)4 mm. Színük fehértől
a rózsaszínig változhat. A mag fekete, fényes
felületű, hosszúkásak, vagy vese alakúak, a
hilumnál kissé meghosszabbodott, 1,1 mm
hosszúak és 0,8-0,9 mm vastagok. A maghéj
(testa) barázdált. A faj önsteril, tehát megporzásához másik magból fejlődött példány
szükséges.
Élőhelye: A növény Jalisco Szövetségi államban terjedt el, közel a San Andrés
Cohamiata vidékéhez, 1800-2000 m magasságban, sziklás, gránit alapon fellelhető humuszon, nagyon apró mohával körülvéve.
Felfedezésekor a típusélőhelyen egy 5000
db-ból álló populációt találtak, amely 1999re egy hideg tél következtében 100-nál kevesebb egyedre csökkent. Élőhelyén fenyőfélékkel, Pitcairnia, Dasylirion, Agave, Echinocereus
polyacanthus és Mammillaria diguetti fajokkal
fordul elő.
Az élőhelyi klíma jellemzői a következők: Az éves középhőmérséklet 19 °C, a
december és január havi középhőmérséklet
3. kép: A Mammillaria berkiana apró magoncai.

7
14,5 °C, júniusban 25,5 °C. Az éves közepes
csapadékmennyiség mintegy 700 mm. Az
esős időszak júniustól októberig tartó meleg,
alig csapadékos, mérsékelt éves hőingadozással és esőkkel.
Ismert gyűjtőszámok:
L1245: Alfred Bernhard Lau gyűjtötte 1980.
04.18-án San Andres Cohamiata, Sierra
Huichol, Jalisco Szöv. Államban 1800-2200 m
magasan, együtt a M. senilis, és M. densispina
fajokkal.
L1572: Alfred B. Lau gyűjtötte 1988.06.013án Sierra Tepehuan, Los Cuernos, North of
Huazamata, Durango Szöv. Államban 2400 m
magasan, együtt a L1573 fajjal.
WK249: Wolfgang Krueger gyűjtötte 1992ben Jesus Mariato San Juan Capistrano, Zac.
Szöv. Államban.
WK330: Wolfgang Krueger gyűjtötte 1993ban Jesus Maria – San Juan Capistrano,
Nayarit Szöv. Áll. területén.
Kultúrában tartásánál figyelembe kell venni a késő őszi-téli virágzási időszakot, ezért a
növények tartásánál a bőséges napfényigényt,
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viszonylag hideg hőmérsékletet biztosítsunk,
ellenkező esetben a virág nem nyílik ki. Ehhez
még hozzá tartozik a hosszadalmas nedvességmentes időszak. Talaja megköveteli a kellő
szerves anyag tartalmat, de csak nagyon jó
vízelvezető képességű talajban.
Tapasztalatom szerint a magok váltakozó mértékben kelnek ki. A magoncok az első
évben lassan fejlődnek, és az első teleltetést
kevés egyedük vészelte át, így megítélésem
szerint nem tartozik a könnyen nevelhető
fajok közé. Eredményes nevelést a magoncok
Pereskiopsis alanyra való oltásával (6. kép),
és az első teleltetésnek a lakásban tartó végrehajtásával, mérsékelt öntözés mellett érhetünk el. Első két növényemet a kelésük után
2 hónappal cserépbe pikíroztam, majd 1-2,5
mm-es kaviccsal 1-1,5 cm rétegben letakartam, és a továbbiakban a többi magonccal
együtt neveltem. A 4,5-5 cm-es méretet 6 év
alatt érték el. Az utolsó magvetésemmel már
jobb eredményt sikerült felmutatnom. (5.
kép) Többször is virágoztak, de termést nem
érleltek. A növények virágzása elég problémás, mivel nálunk a virágzás idején már elég
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kevés a fény, és egyre rövidülnek a nappalok.
A hosszas várakozást és próbálkozást 2010
novemberében és decemberében siker koronázta, mert növényeim egyszerre virágoztak,
és sikerült megporozásuk is!
A külföldről, Németországból Mammilaria
berkeana(!) L1245 néven is gyűjtőszámon beszerzett növények is virágoztak 2011. áprilismájusában, és a növények külsőre is kísérteties hasonlóságot mutattak a Mammilaria
zeilmannianaval. A virág formája és a virágzás
időpontja is inkább ezen utóbbi faj leírásával
mutat egyezőséget. A legdöntőbb, amiben
nem felel meg a M. berkiananak az, hogy a
virágzás nem felel meg a szeptember-januári
elvárt időintervallumnak!
Kiss László, Orosháza
Képek a szerző felvételei.
Irodalom:
Anderson, E. F. (2001): The Cactus Family
Pilbeam, J. (1999): Mammillaria
Reppenhagen, W.: Die Gattung Mammillaria
Rod & Ken Preston-Mafham (1993): Kaktuszok képes lexikona

4. kép: Jól hozza bimbóit a Pereskiopsisra feloltott Mammillaria berkiana is.
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Herbert Thiele

Kaktusz-dinoszauruszok vagy a betelepülés specialistái?
Szemléletmódok a Weingartiák déli csoportjáról. I. rész
Zusammenfassung: Im Artikel mit dem Titel „Kakteen-Dinosaurier oder Spezialisten der Einsiedlung” schreibt der Autor sehr
interessante Feststellungen über die eine Änderung beanspruchende Betrachtungsweise der südlichen Gruppe der Weingartien.
Wir können fast annehmen, dass die Wissenschaft die südliche Gruppe der Weingartien verschweigt, oder einfach vergisst. Die
Notwendigkeit der Änderung der Betrachtungsweise wird durch mehr als 70 Bilder veranschaulicht. Die Veröffentlichung aller
Fotos für wichtig haltend, erscheint der Artikel in zwei Teilen. Jetzt ist hier der 1. Teil zu lesen.
Abstract: In his article, what is titled “Cactus-dinosaurs or the specialists of settling in”, the author writes very interesting things
about southern group of Weingartias. We could think this group is supposed to be hidden or simply is forgotten by the science. It is
necessary to change our point of view and more than 70 photos can underline this. We will publish this article in two parts, because
all of the pictures are important. Now you can read the first part of it.
Rezumat: În articol autorul prezintă necesitatea schimbării viziunii despre grupul sudic al genului Weingartia. Se poate considera că acest grup este pur și simplu ignorat. Necesitatea schimbării acestei viziuni este susținută prin 70 de poze. Considerând
importantă prezentarea acestor poze, articolul va apare în două părți. Publicăm prima parte a articolului.

Az angol botanikus, Dr. David Hunt szerzőtársaival együtt taxonomikusan sorolta
be ezeket a kaktuszokat a Rebutia nemzetségbe. Kétségtelenül megállapították a DNS

elemzések segítségével, hogy a Weingartiák
déli csoportja rokonságilag közelebb áll a
Gymnocalycium nemzetséghez, amely ugyanazon eredetű, azonban fejlődéstörténetileg

1. kép: A térkép a Weingartia fidaiana ssp. pygmaea (Mal Paso) és Weingartia fidaiana ssp. kargliana (Mochara
Pampa) előfordulását mutatja.

10
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2. kép: Weingartia fidaiana ssp. pygmaea élőhelye Pampa Mochara és Mal Paso között.

meglehetősen korán elvált a Rebutia kaktusznemzetségtől. Ha valaki Hunt könyveiben kezd nomenklatorikus információkat
keresni a Weingartia neumannianához, vagy a
Weingartia pygmaeahoz, az a „The New Cactus
3. kép: Weingartia fidaiana ssp. pygmaea.

Lexikon” szöveges kötetének 250. oldalán talál egy kis oszlopnyi méltatást 6 bekezdésnyi
szöveggel és egy éppilyen rövid, semmitmondó leírást az utóbbiról. Szinte azt feltételezhetjük, hogy a Weingartiák déli csoportját a
tudomány elhallgatja, vagy
egyszerűen elfelejti. Más
szerzők, mint pl. Augustin
és Hentzschel, a téma sokkal jobb ismerői, megalkotják e kaktuszok számára a
„déli csoport” fogalmat, és
Backeberg régi Weingartia
fidaiana ssp megnevezésével élesztik újra. Felismeréseik 2000-ben a „Kaktusy
spezial 1”-ben jelentek meg.
Ez egy igen népszerű tanulmány, mivel eddig senki sem foglalkozott ilyen
átfogóan és speciálisan a
Weingartia nemzetséggel.

Debreceni Pozsgástár 2011/4.

11

4-5. kép: Weingartia fidaiana ssp. pygmaea kultúrában.

Az érdeklődő gyűjtők ezzel egy olyan írást
kaptak a kezükbe, amely jó áttekintést ad a
fajokról és élőhelyeikről. De arra is kitűnően
alkalmas, hogy a déli Weingartia egész helyzetét megvitassa.
Néhány szerző a Weingartia cintiensist, a
Weingartia westiit és a Cintia knizeit is a déli
csoporthoz sorolja. Hogy véglegesen be lehet-e ezeket sorolni a Weingartia fidaiana formacsoportjába, az még további vizsgálatokat
igényel. Ezekkel a fajokkal azonban néhány
fontos különbség miatt itt nem tudunk részletesen foglalkozni. A déli csoport valóban

tipikus Weingartiája csak Bolívia déli részén
és Észak-Argentínában fordul elő. Mindegy,
hogy Bolíviában Potositól délre, vagy Argentínában Humahuacatól északra található az előfordulási hely, valamennyi jelenleg
ismert élőhelyi forma felmutat néhány jellegzetes közös tulajdonságot, mint a növény
földfeletti részeinek igen egységes kinézete,
valamint az erős gyökérrendszer, a kifejlett
répagyökértől kezdve az akár 40 cm hosszú
karógyökérig, és az ehhez viszonyítva igen
kicsi földfeletti növénytest és az élettér láthatóan igen exorbitáns (mértéktelen, szerte-

6-7. kép: Különböző virágszínű Weingartia fidaiana ssp. pygmaea kultúrában.
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Debreceni Pozsgástár 2011/4.

8. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana.
9. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana.

10. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana.

ágazó) kiterjedése. A Weingartia fidaiana ssp.
és a Weingartia neumanniana formacsoportjának elterjedése csak kevés eddig ismert és
biztosított élőhely előfordulásra korlátozódik Észak-Argentínában, itt jelenleg 2 ill. 3,
és Bolíviában jelenleg 5, valamint egy kb. 250
km hosszú, valamint kb. 50 km széles sáv a
bolíviai oldal északi részén, amely kb. a Villa Abecia magasságánál kezdődik, és Argentína déli részén Humahuaca-nál ér véget. A
betelepülés szigetpopulációkként jön létre
főként a 3000 m-es magasságszint fölött, az
időjárás miatt megrepedezett palakőzeten,
amelyek részben függőlegesen állnak ki a talajból. A térség fátlan és gyér. A Weingartia
mellett csak néhány kaktusz és más növény11. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana WR 677.
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12. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana RH2065.

féleség képes megtelepülni. A természet nem
hagy más lehetőséget, mert ezeknek a növényeknek a léte és fajfenntartása a kevés finom üledéket tartalmazó durva kőzetben és

13
az extrém klimatikus magashegyi viszonyok mellett csak akkor lehet sikeres, ha a faj a túléléshez és fennmaradáshoz szükséges energiát valamelyik
tároló szervben tárolja. Ezt az igen
speciális életmódot figyelembe véve
felvetődik a kérdés, hogy ezek a kaktuszok fajfejlődésük során szándékosan telepedtek-e meg ezeken az energia- és nedvességszegény területeken,
vagy valami kényszer okozta megtelepedésüket? Nem bizonyítható egyértelműen az a másik elmélet, miszerint
ezeket a kaktuszokat tekintik a délamerikai jégkorszak egyetlen túlélőinek, mivel minden előfordulás nagy
magasságokon tapasztalható, mint a
Weingartia fidaiana ssp pygmaea, amely
Tupiza-tól észak-keletre 4100 - 4200
m magasan él. Fosszilis leletek hiányában ez csak egy spekuláció marad.
Ha a Weingartia neumanniana ssp., fidaiana
ssp pygmaea ill. fidaiana ssp kargliana élőhe-

13. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana BLMT89.01.
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lyeinek különböző jellemzőit és földrajzát,
valamint a fajok elterjedésének módját tekintjük, megállapíthatjuk, hogy ez két vonalon vagy ágon fut.
Messzemenően tisztázatlan, hogy a fajok
délről észak felé, vagy fordított irányban terjedtek-e el, de kiindulhatunk abból, hogy az
argentínai Humahuaca és Iturbe területén
lévő csoport, bizonyító leletek hiányában nagyon elszigeteltnek tekinthető. Ezért az argentin-bolíviai határon lévő Berque régióban
való előfordulás a Cotagaida-tól és Tupizatól Sierra Mal Paso-ig terjedő előfordulással közeli rokonsági viszonynak tekintendő.
Egy másik, de sokkal rövidebb ág Tarija-tól
északra kezdődik a Paichu szurdok területén, amely légvonalban néhány kilométerrel
arrébb a Cieneguillas-i előfordulással véget is
ér. Talán a Weingartia fidaiana ssp. westii déli
populációinak a Culpina medencében való
előfordulását is ide sorolhatjuk. Ezt a feltevést a dél-nyugati Culpina medencében élő
Weingartia fidaiana ssp. westii igen erős gyö-

kérzete támasztja alá. Ezen az elterjedési vonalon belül a csoportok olyan jó közös jellemzőket képeznek, hogy ezek a taxonómiában
igen jellegzetes faji jellemzőkként méltatandók. Ezért megvitatása igen fontos.
A Weingartia fidaiana ssp.
előfordulása Tupiza környékén
Backeberg Echinocactus fidaianusa erről a
területről származik és a fidaianus > fidaiana
fajnév a felelős azért, hogy az utóbbi években a felfedezők újra ezt a nevet adták az általuk talált növénynek. Hogy hogyan néz ki
az igazi Fidaiana, vagy hogyan kell kinéznie,
azt nem lehet egyértelműen fotókkal bizonyítani. Kultúrában megállapították, hogy
a Mal Paso-i Weingartia fidaiana ssp pygmaea
és a Pampa Mochara-i Weingartia fidaiana ssp.
kargliana habitusa nem egységes, de közelít
a Backeberg kaktuszlexikonjában lévő képhez. A megfigyelések jelenlegi állása és a talált növények kiértékelése szerint a Mal Paso

14. kép: Virágzó Weingartia fidaiana ssp. kargliana BLMT89.01.
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15. kép: Weingartia fidaiana ssp. kargliana f. cotagaida.

területéről származó Weingartia fidaiana ssp
pygmaea a Fidaiana formakör legészakabbra
és legmagasabban található előfordulásának
tekinthető. Friedrich Ritter 1962-ben egy
utazás során Tupiza és Impora között az út
mentén, 4000 méteren egy Weingartiát fedezett fel, amelynek az FR 1102 lelőhelyi számot adta. Abból kell kiindulni, hogy a Tupizatól északra fekvő hegyvidéken tett vándorlása során nem talált további Weingartia
példányokat. Mint ahogyan a „Kaktuszok
Dél-Amerikában” c. könyvének 2. kötetében
olvasható, ő az említett leletet a legmagasabban előforduló Weingartiaként jelöli meg. Ez
egy olyan kijelentés, amelyet már megcáfoltak, mert néhány kilométerre Impora irányába és jó 200 méterrel magasabban további populációkat találtak. Walter Rausch utazásai
során a mélyebben fekvő Mochara pampán
Ritter lelőhelyétől dél-keletre felfedezett egy
Weingartia populációt a Weingartia fidaiana
ssp. pygmaea kicsit módosult jellemzőivel.
Ő azonban Weingartia karglianaként írta le,
mint WR 677-es leletet. Csak feltételezhető,
hogy Rausch olyan nagynak találta-e a térbeli távolságot az ő lelőhelye és a Ritter lelőhe-

lye között, hogy az általa ezen a területen talált Weingartianak más nevet adott. A tövisezettség kivételével a két forma nem nagyon
különbözik egymástól. Ugyanez érvényes a
Tupiza – Cotagaida útszakaszon találtakra
is. Ha egy gyűjtőnek abban a szerencsében
van része, hogy mindkét leletszámot együtt
figyelheti meg gyűjteményében, megállapíthatja, hogy mind a Weingartia fidaiana ssp.
pygmaea, mind pedig a Weingartia fidaiana
ssp. kargliana WR 677 termesztésben különböző habitus mellett ugyanazon viselkedésmódot mutatja, vagyis a bimbó kifejlődésének egyidejű kezdete, megegyező virágzási időpont és időtartam, hasonlóan rövid, 6
hetes termésbeérési idő és megegyező magjegyek. Míg a Weingartia fidaiana ssp. pygmaea
a lelőhelyen egységes képet mutat, addig kultúrában előfordulhat, hogy az egyes magoncok a klasszikus Fidaiana habitusában jelennek meg. A piros virágszínre is hajlamos lehet, ami az F1 generáció egyes növényeinél
jelenik meg. Összességében a csoport habitusát igen változatosként jellemezhetjük. Aki
az adott egyedről alkotott képét az első leírás képéhez köti, meglepetésekre számíthat.
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A nomenklatúra és taxonómia rendben lehet
az olyan érdeklődő számára, aki rendelkezik
kevés helyismerettel és egyéb ismerettel a
mindenkori származási helyről.
Ezen csoportok és a Weingartia fidaiana
ssp. másik formacsoportjának legközelebbi észak-keleti lelőhelyén élő csoport között vannak olyan területek, amelyeken a
Weingartia cintiensis és a Weingartia westii, valamint ezek átmeneti formái nagy számban
és számos élőhelyen igazolhatók. Ezekre a területekre a legújabb kori földtörténet tektonikus gyűrődései jellemzők, és olyan sziklás
hegyvonulatként mutatkoznak meg a szemlélő számára, amely az oxidáció miatt szinte minden kőzetfajtát színpompásan napvilágra juttat. Míg a Weingartia westii szinte
kizárólag palás talajon telepszik meg, addig
a Weingartia cintiensissel vörös homokköves
területeken is lehet találkozni. Ott, ahol elhagyja a vörös homokkövet, hirtelen meg-

változik a habitusa is, és így közelebb kerül a
Weingartia fidaianához. Ezeknél a növényeknél tulajdonképpen csak az erős répa- vagy
karógyökér hiányzik.
A Weingartia fidaiana ssp. előfordulása
Cieneguillas és Paichu vidékén
A gyűjteményekben ssp kargliana megnevezéssel előforduló másik Weingartia
fidaiana legközelebbi lelőhelye légvonalban
csak 50 kilométerre van kissé észak-keleti
irányban. A populáció egy völgyben található az 1-es főút közelében, alig néhány kilométerre Cieneguillas helységtől délre. Ez
a völgy első látásra nem különleges, jobbra és balra szürkésbarna palából álló dombokkal övezett. Ha a jobb oldalon indulunk
kaktuszkeresésre, akkor egy meglehetősen
extrém élőhely mutatkozik meg. A szemlélődőnek ez a terület elsősorban dombvidék-

16. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas előfordulási térképe.
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17. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas térképen jelzett élőhelye.
18. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas HTH106a.

17

18
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19. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas.

nek tűnik, amely csak 20. kép: Bimbódzó Weingartia fidaiana f. cieneguillas.
sötétszürke, apróra
tört palából áll. Igen
feltűnő ez a sötétszürke palaréteg a
völgy észak felé döntött oldalán. Ha felmegy az ember erre a
területre és ott elindul kaktuszkeresésre,
teljesen értelmetlennek fogja találni ezt
a tevékenységet, mert
aligha elképzelhető,
hogy éppen ezen az
élettel igen ellenséges
területen élnének, sőt
szaporodnának kaktuszok. Ennek ellenére hamarosan rábukkanhat az ember
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21. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas.
22. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas LH652.

19

20
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23. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas.

szeme meglepő, váratlan érdekességre. Mert lógiai viselkedése igen egységes benyomást
évszaktól függően azonnal szembetűnnek dokumentál és igazol, mind a virágzást, a
a Weingartia mélyen a talajban ülő, a fénylő virág élettartamát és a termés érési idenarancssárgától az olívzöldig terjedő fejei a pitypang- 24. kép: Weingartia fidaiana f. cieneguillas.
sárga virágokkal. Hogy a
közvetlen közelben más
kaktuszok is élnek, az a legtöbb arra járó számára rejtve marad. Csak a gyakorlott
szem találja meg a szürke
egyhangúságban a Parodia
subterranea
ill. Parodia
occulta formacsoportjához
sorolt Parodia slabana rövid
fekete tövisű egyedeit. Az
itteni Weingartiából a szerző gyűjteményében összesen négy gyűjteményszámú
szaporulat található. Ennek a négynek a habitusa
és gyűjteménybeli morfo-

21

25. kép: Cieneguillas és Paichu környékének térképe.

jét tekintve. A Tupiza-tól északra található Cieneguillasweingartia-val. A CieneguillasPygmaea formacsoport képviselőivel ellen- ról származó növényeket még nem írták le,
tétben a Cieneguillasweingartia- 26. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu teljesen kinyílt virága.
nál nagy különbségek vannak a
töviselrendeződés, a virágszín és
a föld feletti növénytest méretének és formájának tekintetében.
Mivel a mai napig nem találtak további Weingartiát a Cieneguillas
körül lévő területen, az előfordulást igen kicsi, térben korlátozott
szigetpopulációnak nevezhetjük.
Ez már feljogosít a fajnévben való
kételkedésre, mert Rauschnak
a Pampa Mochara-ról származó
Weingartia fidaiana ssp. karglianaja
a virágszínen és a répagyökéren kívül nem sok hasonlóságot mutat a
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27. kép: A táj Paichutal térségében.
28. kép: Weingartia fidaiana spec paichu.

Debreceni Pozsgástár 2011/4.

Debreceni Pozsgástár 2011/4.

23

29. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu virága oldalnézetben.

de kétségkívül a Weingartia fidaiana alfajá- fel, miután újra megtalálták, és Csehországban szaporított egyedek kerültek Németorhoz tartoznak.
Légvonalban alig 12 kilométer távol- szágba. Az ismeretek mai állása szerint, ezt a
ságra Cieneguillas Weingartia fidaiana ssp.- csoportot még nem kutatták ki teljesen. Aki
jétől
északkeleti
irányban található 30. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu elnyílott, leszáradó virágai.
a Weingartia fidaiana
ssp amerhauserii lelőhelye. Az ausztriai
Helmut Amerhauser
egyik utazása során a Paichu szurdok körzetében fedezett fel egy, a déli
csoport tipikus jellemzőivel rendelkező
Weingartiát. A talált
növény hosszú ideig
rejtvények sorát adta
fel. Csak azután vált
bizonyossá, hogy ezzel Bolíviában a déli
csoport egy további
képviselőjét fedezték

24
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már látta a Paichu
szurdok
bejáratának környékén található szikár, kavicsos tájat, az igazolva látja, hogy ezek
a kaktuszok csak
sziget popu l ác iókként és a szikár palakőzetet betelepítő specialistákként
maradhattak meg. A
Weingartia fidaiana
ssp.
amerhauserii
csupán külsőleg hasonlít első ránézésre az apró Weingartia
westiire. Az évek során sok arra járó
ment el mellette a
Paichu
szurdokba
vezető úton anélkül, hogy észrevette
volna. Mert ők csak
azért álltak meg,
hogy a Sulcorebutia
tarijensis,
a
Mediolobivia pygmaea
aff. vagy az Aylostera
spegazziana aff. kisebb változatát keressék. Pedig valójában bebizonyították

34. kép: Nyíló Weingartia fidaiana spec. paichu virág.

32 kép: Bimbós Weingartia fidaiana spec. paichu.

33. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu terméskezdeményei.
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ennek a Weingartiának a Paichu szurdokban
való előfordulását is. Amilyen jelentéktelennek látszik ez a Weingartia, annál csodálatosabb a látvány, amikor ez a kaktusz virágzik.
A növény leírásában az áll, hogy a HA 987 virágszíne piros. Sajnos, a Weingartia fidaiana
ssp amerhauserii HA 987-ből jóformán nincs is
szaporítás. Annál inkább örült a szerző, amikor pár évvel ezelőtt cseh kaktuszbarátoktól kapott néhány olyan Weingartia magoncot, amely a Paichu szurdok bejáratának környékéről származik. Két éves és nagy veszteségekkel járó nevelés után 2008-ban egy
Weingartia fidaiana ssp Paichu először virágzott. Már a bimbók növekedése is igen izgalmas történet volt. A fénylő bimbó sötétpirosan növekszik, hogy később sárga és narancs
színárnyalatokban pompázó virágot nyisson.
De az eddigi kilenc virágzó növényből egyiknek sem volt klasszikus piros virága. Bár létezik egy másik jellemző, ami alkalmas lehet
a fajmeghatározásra. A Paichuweingartia a
szerző gyűjteményében egy tartós virágzású növény. Május végétől október közepéig
készségesen bontja virágait, s ez egy olyan
tulajdonság, amely a déli csoport más képviselőinél nem ismert és/vagy nagyon ritkán
lép fel, ill. eddig nem mutatkozott vagy nem
volt ismert.
Herbert Thiele
Johannesweg 8
33106 Paderborn, Németország
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Augustin és Hentschel: Gymnocalycium
21(4)2008:767-782
Deutsche
Kakteen-Gesellschaft
Kuas
30(5):105 1979
Szerző: Aufzeichnungen der Feldforschung
sreisen 1999, 2003 és 2005.

30. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu.

A 8,9,10. kép Schädlich, az összes többi
Herbert Thiele.
Fordította: Kissné Balogh Judit, Debrecen
Irodalom:
Friedrich Ritter: Kakteen in Südamerika Bd. 2.
Dr. D. Hunt: The New Cactus Lexicon
Augustin és Hentschel: Kaktusy spezial 1
2000.
Augustin: Gymnocalycium: 11.(2)1998:241246
Augustin és Hentschel: Gymnocalycium
15(3)2002:453-472
Augustin: Gymnocalycium 19.(4)2006:683686

31. kép: Weingartia fidaiana spec. paichu.
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei.
Argentína: San Luis 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.
Rezumat: Autorul prezintă, în mai multe părți, habitatul genului Gymnocalycium, punând accent pe regiunile din Argentina unde
regiunile populate de acest gen sunt cele mai periclitate de om. Sunt prezentate corelările dintre distrugerea mediului și interesele
economice și efectele ecestei distrugeri asupra genului.

Képzelet- va lassan feltűnik a Sierra del Morro hegybeli utazá- ség magasabb hegyeivel: Carolina 2150 m,
sunkat a „The Cerro Largo és a Cerros del Rosario 1200
B l u e - v ö l g y m valamint a Cerro el Morro 1600 m. A teNagy-tavak ” repen számos faj található, így a sok válután, azaz a tozat mellett leltek már Gymnocalycium
Paravachasca borthii, bruchii és Gymnocalycium achirasense
és a Calamu v. villamercedenset. Itt az eredeti élőhelye a
chita régió befejező szakaszán a Central nálunk alig ismert 2002-ben leírt fajnak. Ez
Sierras
hegyeinek déli lábainál 1. kép: San Luis régió térképe, számokkal jelölve a fontosabb élőhelyek.
folytatjuk a völgyben. A tartományi határt pont a
Gymnocalycium achirasense szülőhelyé
nél lépjük át és
utunk San Luis tartomány
fővárosáig tart. A terepen
már
megszokottá
váló Gymnocalycium
achiranse,bruchii, vagy
a Gymnocalycium ca
pillaense mellett ezen
a területen szokatlanul Gymnocalycium
spegazziniit is találhatunk. Achiras és
La Punilla után végleg elhagyjuk Córdoba hegyeit. Mindvégig nyugatra halad-
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2. kép: Háttérben a Sierra del Morro hegység.

a Gymnocalycium lukasikii, amely kissé emlé- tozatainak megnevezése is bizonytalan. Az
keztet a Gymnocalycium gibbosumra, de a vi- apró termetű Gymnocalycium lukasikiira
rág hosszú, átmé- 3. kép: 1000 m feletti magasságban a Gymnocalycium lukasikii.
rője kb. 40 mm, a
bordák tompák,
többé-kevésbé
hullámosak, hos�szúkás areolákkal,
a tövisek szabálytalanul, pókhálószerűen borítják a
növényt. Nagyon
különleges
növény, szürke-zöld
hámréteg fedi, a
virág színe tejszínű, vagy világos
rózsaszín. Nevét
Emil Lukasik terepkutató 80. születésnapján kapta.
Alig találták meg
és máris vitatott
lett a neve, de vál-
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a Rózsafüzér, a Szűzanya stb.
jegyében kultikus ünnepségeket tartanak, amelyeket egy
buzgó vallásos körmenet fejez
be. La Tomát elhagyva egy nagyobb kiterjedésű, lapos pampám haladunk, majd megpillantjuk a közeledő Sierra de
San Luis hegyeit. Ha valakit komolyan érdekel, vagy szokott
böngészni a mezőszámok, vagy
ismertebben gyűjtő, terep és
más megnevezéseken említett
számok között, annak felhívnám figyelmét Ludwig Bercht
(LB) holland kaktuszkereskedő, terepkutató munkájára,
pontosabban a „Bercht-Cactus”
2009. évi maglistájára. Rajongója a Gymnocalyciumoknak és
San Luisnak, hiszen az általam
átnézett 1424 eset közül legkevesebb 700-nál lelőhelynek
a tartomány valamelyik pont4. kép: Gymnocalycium „poeschlii” San Lui-ban Saladillo-tól észak- ja lett megjelölve. A „találó”,
„felfedező” ha bizonytalan a faj
nyugatra.
1000 m tengerszint feletti magas- 5. kép: Gymnocalycium „fischeri” San Lui-ban a Campo La Siságban bukkantak. (3. kép) De említ- erra El Volcan hegyén 963 m magasan.
hetem az ideiglenes névvel ellátott
Gymnocalycium morroenset is, melyet a
vulkán hegyéről neveztek el. Elhagyva
a 10 km átmérőjű és átlagosan 1500 m
magasságú „krátert”, megérkezünk La
Toma-ba. Talán a kisváros környékén
a ma is folyó bányászati tevékenységnek köszönhetően, kedvenceink közül
a terepkutatók csak a Gymnocalycium
achirasense változatait találták meg.
Ezzel együtt, La Toma a márvány fővárosa. Többek között a Santa Isabel
nevét viselő bányában szép, zöld erezetű márványt termelnek. Következő kis falu Saladillo, és szintén nem a
Gymnocalyciumokról nevezetes. A környéken lévő misztikus jelekre, mint a
vulkánra, a féldrágakőre, a szenvedésre, az embernek csak egy válasza lehetett: a hit. Ezekben a kis falvakban, városokban, századok óta rendszeresen
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6. kép: Suyuque Viejo környékén 1355 magosan a 7. kép: Gymnocalycium „nataliae” a San Luis
Gymnocalycium neuhuberi San Lui-ban.
hegységben San Isidoro környékén.

nevében megjelölése általában sp., valamint
a lelőhely (pld. LB 1424 Gymnocalycium sp.
Saladillo, San Luis, Argentina, 940m). Még az
ilyen precíz nyilvántartás mellett is gondoljunk bele, egy maximum 60-80 fajt számláló nemzetségnek, mint a Gymnocalycium, reálisan lehet-e több mint 1400 féle vetőmagját forgalmazni??!! Ha ilyen megjelöléseket
találok, mint LB O 326 Gymnocalycium ssp.
nataliae v. morroense, Sierra del Morro északi oldala, San Luis, vagy a következőt: VS 33
Gymnocalycium riojense subsp. kozelskyanum
var. sanjuanense, Argentina, San Juan, Astica,
800m. Vajon mindent megértek!? Vagy mégsem? Pedig számtalan hasonló katalógus,
magjegyzék, növényjegyzék és mi egyéb fut
az Interneten. Ettől függetlenül a terepen
nagy számban fellelhető a Gymnocalycium
borthii és achirasense, míg Saladillo-tól északnyugatra 874 méteres magasságban virágzó, szép Gymnocalycium poeshliit találtak.
(4. kép) Továbbmenve nyugati irányba megérkezünk El Volcan-ba, ahol változatlanul
Gymnocalycium achirasense, borthii, monvillei,
és Gymnocalycium sanluisense n.n., valamint
a Gymnocalycium fischerit találták (5. kép).
Utunk lassan végéhez közeledik. Áthaladunk

egy másik kicsi, csendes üdülőfalun és megérkezünk San Luis-ba, a tartomány és lassan a
világ pihenni vágyóinak a fővárosába. A tőle
északra fekvő hegység völgyeiben, a már említett társnövények mellett, a terepen számtalan Gymnocalycium ochoterenai, cinereum,
fischerii, berchtii, poeschlii, borthii egyede látható és majdnem mindenütt jelen van a
Gymnocalycium stuckertii és schickendantzii.
Nagy Sándor, Jászberény
8. kép: San Luis várostól északra La Carolina körzetében 1706 m magasságban a Gymnocalycium
„carolinense”.
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Ficzere Miklós

Sziklakertünk télálló pozsgás ékszere:
a Delosperma congestum
Delosperma congestum - o bijuterie suculentă
rezistentă la ger în stâncări.
Zusammenfassung: Man kann fast nie über Delosperma congestum, über diese begnügsam wachsende, aber alle Leidensprobe unserer Winter ertragende Pflanze lesen und hören. Wie andere Delosperma-Arten, bedeutet auch diese Art Probleme für
Botaniker. Die Delospermas mit gelben Blüten, wenn sie von der Blüte D. nubigeum abweichen, wurden der Einfachheit willen
schon zu D. congestum gereiht.
Abstract: We almost never can hear about Delosperma congestum, this inconspicuous plant, which can tolerate all of the scourges of our rough winters. This species causes problems for botanists also, similarly as other Delosperma species. Delospermas with
yellow flowers were rated to Delosperma congestum when they have differences in flower from Delosperma nubigeum, simply,
because this was the easier.

În rândul colecţionarilor de suculente prinA pozsgásnövények gyűjtői körében az
egyik legnépszerűbb nemzetség a Delospermáé, tre cele mai populare genuri se numără genul
melynek fajai főleg Afrikában találhatók, de Delosperma, a căror reprezentanţi sunt în prinmegtalálhatók az Arab-félsziget dél-nyugati cipal de găsit în Africa, dar apar şi în Peninsula
sarkának keskeny sávjában, valamint Mada- Arabică, pe o fâşie îngustă din colţul sud-vestic
gaszkár és Réúnion szigetén. Tartásuk rend- al Madagascarului şi Insula Reunion.
Creşterea lor în
szerint nem körülcultura lor nu este de
ményes, ez részben
obicei dificilă, acest
magyarázza népszelucru explică în parte
rűségüket, de ugyanpopularitatea lor, deşi
akkor helyigényesek,
sunt mari consumamert többségük nötoare de spaţiu întrvekedése szinte buro colecţie. Cele mai
jánzó megfelelő kömulte dintre ele au o
rülmények között. A
creştere extravagantă
gyűjtők számára renîn condiţii corespun
delkezésre álló hely
zătoare, în multe caellenben az idő teltézuri însă acestă creştevel egyre szűkebbnek
re exagerată îi reduce
bizonyul, s ez kissé
din popular itate.
csökkenti
lehetséExcepţie sunt ace
ges népszerűségüket.
le specii care pot fi ţiKivételt jelentenek
nute în aer liber pe tot
azok a fajok, amelyek
nálunk is tarthatóak 1. kép: A korábbi Basutoland, a mai Lesotho térké- parcursul anului, întregész évben szabad- pe. Harta ţării Lesotho care în trecut a fost numită un colţ al stâncărie.
În condiţiile cliban, sziklakertünk Basutoland.
valamely kedvező adottságú szegletében. materice de la noi două specii sunt răspândit
Hazai körülményeink között mindössze két în cultura în aer liber: Delosperma cooperi şi Defaj szabadon tartása terjedt el, a Delosperma losperma nubigeum. Deşi în iernile mai reci sau
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2. kép: Lesotho-i panoráma, előtérben Agave americana. Lesotho vedere panoramică cu Agave americana
în prim-plan.

cooperié és a Delosperma nubigeumé, amelyek
keményebb vagy csapadékosabb teleken alkalmanként szinte teljesen kipusztulnak, de
szinte mindig marad életben egy kisebb rész,
amiről megújulásuk varázslatos gyorsasággal megtörténik. Türelem csak ahhoz kell,
hogy időben észrevegyük ebben a kis részben lappangó életet. Szinte érthetetlen az,
hogy az előbb említett két faj mellett szinte
sohasem lehet látni, és hallani a Delosperma
congestumról, erről a szerényen növekedő, de
teleink összes megpróbáltatását mégis elviselő növénykéről. Kertemben egyaránt elviselte az utóbbi tíz év legnagyobb hidegeit,
amikor két egymást követő, azaz 2004/2005
és 2005/2006 telén a nálam mért legalacsonyabb hőmérséklet -23C° volt, és mindkét
esetben mintegy két hétig tartotta magát ez
a száraz, hideg időjárás. Természetesen voltak más jellegű telek is, olykor sok hóval, ónos
esővel tarkítva, de volt, mikor rengeteg eső
esett, ami hol lefagyott, hol megolvadt, volt
némi hóolvadás, majd újabb lefagyás többször
ismétlődve, de olyan időjárási körülmény még
nem akadt, amely vesztét okozhatta volna.

cu mai multe precipitaţii, ocazional se distrug
aproape în totalitate, aproape de fiecare dată
rămâne în viaţă o mică parte din care refacerea plantei se face cu o viteză uluitoare. Trebuie
avută răbdare cu aceste plante, studiată planta considerată distrusă, pentru a observa aceea
mică parte din ea care mai este în viaţă. Este
de neconceput faptul că pe lângă cele două specii
amintite anterior, nu se pomeneşte nimic despre
Delosperma congestum, o plantă cu creştere umilă, dar care rezistă în faţa tuturor încercărilor
care o pun în primejdie în timpul iernii. În grădina mea, în ultimii zece ani de când o am a suportat condiţii extreme, atunci când în două ierni
consecutive 2004/2005 şi 2005/2006, temperatura cea mai joasă măsurată la mine a fost de
-23C°, în ambele situaţii vremea rece şi uscată
menţinduse două săptămâni. Bineînţeles au fost
şi ierni cu alte caractere, uneori cu multă zăpadă, cu lapoviţă pe deasupra, dar au fost şi cazuri
cu ploi foarte abundente urmată de îngheţ, dezgheţ, ninsori, topiri, apoi iar îngheţ, toate acestea în mai multe rânduri consecutive. Nu au fost
însă încă condiţii climaterice, care să-mi fi distrus în totalitate planta - Delosperma congestum.

Mit mond a botanika
a Delosperma congestumról?

Ce ne spune botanica despre
Delosperma congestum?

Elöljáróban elmondhatom, hogy végtelenül keveset, s ez talán illik is növényünk
szerénységéhez. Bővelkedik tudományos rejtélyekben, de nem bővelkedik szinonim nevekben, mivel most egyetlen egy sincs neki,

Pot afirm de la bun început, extrem de puţin. Acest fapt se potriveşte de asemenea, cu aspectul umil al plantei. Abundă în mistere ştiinţifice, dar nu abundă în sinonime. Momentan
are o singură denumire acceptată, deşi poate în

32
habár a későbbiekben elképzelhető, mert
hozzá nagy hasonlóságot mutat a Delosperma
basuticum. A Delosperma congestumot a tudomány számára elsőként begyűjtötte
Basutoland keleti részén, a Mokhotlong melletti Phutaberg-en L. C. C. Libenberg, és leírta Harriet Margaret Louisa Bolus (1877.
Burgersdorp - 1970. Cape Town), a kiváló
dél-afrikai botanikus 1954-ben a Notes on
Mesembryanthemum and Allied Genera, vol.
III. 270 (1954) című kiadványban. Bolus nagyon sok új pozsgásnövényt írt le, különösen a kristályvirágok köréből. A Delosperma
congestum évelő, a leírások szerint növekedése cserjeszerű, felálló hajtásokkal, melyek
hossza a 13 cm-t is elérhetik. A nálam lévő
példány növekedése nem ilyen, hanem egyértelműen szőnyegszerűen fejlődő, a talajon,
köveken elterülő, és a magassága a virágzás
idején is alig éri el az 5 cm-t. Levelei zöldesek, nem feltűnőek, hegyesen végződnek, de
semmiképpen sem szúrnak. Állaguk lágy, hú-
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viitor aceesta se va schimba, deoarece arată o
mare similitudine cu Delosperma basuticum.
Delosperma congestum a fost colectată pentru prima oară în la est de Basutoland, în Phutaberg lângă Mokhotlong, de către L. C. C. Libenberg. Descrierea a fost facută de Harriet
Margaret Louisa Bolus (1877. Burgersdorp 1970. Cape Town), renumita botanistă din Africa de Sud, în publicaţia numită Notes on Mesembryanthemum and Allied Genera, vol. III.
270 (1954).
Bolus a descris multe plante suculente noi,
în special din familia Aizoaceae.
Conform cu descrierea Delosperma conges
tum este o plantă perenă, cu o creştere arbustivă, cu lăstari erecţi a căror lungime poate atinge chiar 13 cm. Exemplarul care creşte la mine
nu se conformează acestei descrieri, creşte formând un covor, se târăşte pe sol, acoperă stâncile, iar înălţimea ei în perioada înfloririi abia
atinge 5 cm. Frunzele sunt verzui, nu ies în evidenţă, se termină în vârf ascuţit, dar nu înţe-

3. kép: Bimbózó Delosperma congestum. Delosperma congestum boboci florali.
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4. kép: És amikor kinyíltak a virágok. Delosperma congestum cu florile deschise.

sos, a levél keresztirányú metszete háromszög
alakú. Hosszúságuk 12-18 mm, szélességük 3
mm. Virágainak száma 3-7 a leírás szerint, de
a termesztés ezt sem igazolja vissza, hiszen
már egy tenyérnyi növényen is 32 virágot sikerült megszámolnom, amelyek majdnem egy
időben nyíltak. Élőhelyi képeken hasonló virágbőség tapasztalható. A virágok tömötten,
láthatóan összezsúfolódva helyezkednek el a
kis területen elfekvő hajtásrészek felett, legtöbbször teljesen eltakarva a leveleket. Erről
a tömött, összezsúfolódott virág elhelyezkedésből kapta a congestum fajnevet. A virágok
átmérője 2-2,5 cm, színük sárga, közepükön
halványsárga, esetleg majdnem kifehéredő
torok résszel. A porzószál és a porzók fehérek, a portok sötét sárga, a virágkocsány hos�sza 2-5 mm. A virágok nyílására rendszeresen
számíthatunk május vége felé. Később is nyílnak, olykor az ősz elején is lehetséges, de már
nem olyan bőségben. A későbbi virágképződés
és nyílás feltétele az esőben bővelkedő nyár
és ősz eleje. Ez a feltétel világosan igazolódott az esőben gazdag 2010. évben, amikor a
szokásos 600 mm csapadék mértéke mintegy
1000 mm-re nőtt. A virágok délben kezdenek

pător. Sunt moi, cărnoase, în secţiune transversală în formă de triunghi. Lungimea lor este de
12-18 mm, lăţimea 3 mm. Numărul florilor în
conformitate cu descrierea este de 3-7, dar cele
din cultură nu susţin aceste date, deoarece pe
o plantă mică de dimensiunea unei palme am
reuşit să număr 32 de flori, care s-au deschis
aproape toate deodată. În imaginile din locul
de provenienţă se poate vedea tot aşa o abundenţă de flori. Acestea sunt dese, înghesuite pe
suprafeţe mici deasupra lăstarilor culcaţi pe
sol, de cele mai multe ori acoperă de tot frunzele plantei. Această caracteristică a modului
de înflorire cu multe flori dese a fost cea pentru
care a primit denumirea de specie congestum.
Diametrul florilor este de 2-2,5 cm, au culoarea galbenă, cu mijlocul galben mai deschis, în
unele cazuri chiar albicios. Filamentul staminei şi staminele sunt albe, anterele galben închis, lungimea pedunculului floral este de 2-5
mm. Înflorirea se produce de regulă la sfârşitul
lunii mai. Pot înflori şi mai târziu, uneori la începutul toamnei, dar nu cu un număr atât de
mare de flori. Condiţia ca planta să înflorească
şi toamna este ca vara şi începutul de toamnă
să fie bogată în precipitaţii. Această condiţie s-a
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5. kép: . Kövek között tenyészik a legszebben. Între pietre se dezvoltă cel mai frumos.

kitárulkozni, de csak napfényes időben, majd
késő délután bezáródnak. Borús időben nincs
virágnyílás! Virágzása mindenképpen élmény
a növényszerető emberek számára. Az egyébként szerényen meghúzódó növény mellett
még a gyűjtők is rendszerint elmennek, úgy,
hogy felfigyelnének e kövek között alig kilátszó apróságra, néha még gyomnak is hitték.
Bezzeg, amikor virágzik, és itt a fővirágzásra
gondolok, nincs, aki már messziről ne figyelne
fel erre a csodás virágpompára. A növény öntermékenyülő, tehát egyetlen példány is biztosítja önmaga szaporodását. Ennek ellenére
magvait és a magokból fejlődő új növényeket
még nem tudtam megfigyelni. A magvak egy
felnyílt tokban találhatók, amelyek eső hatására kilökődnek. Ez a különleges mechanizmus biztosítja a magvak talajra kerülését, és
csírázásuk lehetőségét akkor, amikor az nedves. A D. congestum élettartama akár 20 év is
lehet, amennyiben életfeltételei kedvezőek.
Botanikai rejtelmek
Rejtelmekre felfigyelhettünk az előző fejezetben is, hiszen ahogyan azt olvashattuk,

adeverit foarte bine în anul 2010, bogat în precipitaţii când nivelul acestora a ajuns de la 600
mm la 1000 mm. Florile încep să se deschidă
în miezul zilei, dar doar în cele însorite, apoi se
închid după masa târziu. În zilele înnorate nu
se deschi florile! Înflorirea ei este o experienţă
plăcută pentru iubitorii de flori. În unele situaţii chiar şi colecţionarii au trecut nepăsători
pe lângă această mică plantă umilă, care uneori a fost confundată cu buruienele, care abia se
vede printre pietre. Dar când înfloreşte, şi aici
mă gândesc la prima înflorire din an, nu este nimeni care să nu o observe deja de la distanţă cu
minunatele ei flori. Planta este autofertilă, deci
chiar şi un singur exemplar reuşeşte să producă
seminţele necesare pentru propagare. Cu toate
acestea încă nu am reuşit să observ seminţele
plantei şi micile plăntuţe ce răsar din seminţe.
Seminţele se găsesc într-o capsulă deschisă, fiind împrăştiate de picăturile de ploaie. Acest
mecanism asigură ca seminţele să ajungă pe
sol, să germineze atunci când solul este umed
după ploaie. Delosperma congestum poate trăi 20
de ani, dacă condiţiile de viaţă îi sunt prielnice.
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az első leírás és a nálam levő növény nem
egyezik. Már hallom is, ahogyan mondják:
„Akkor az nem D. congestum!” De igen, D.
congestum! – mondom én és a szakirodalom.
Csak éppen gondok vannak az első leírás és a
begyűjtött növények között. Más Delosperma
fajokhoz hasonlóan ez a faj is jelent még
problémát a botanikusok számára, mivel
gyűjtőszám ide és oda, a több helyről begyűjtött példányok különbözősége nem volt követhető a nem, vagy nem elég pontosan megadott földrajzi hely miatt. Ez a nem kielégítő
helyzet különösen érvényes Lesothó és a vele
szomszédos területekre. Több, e területekről származó Delosperma elnevezése helytelen, nem követhető, és egyre inkább elterjed
a kertészeti termesztésben is. Ezért feltételezhető, hogy főleg Lesothóban, élnek különböző Delosperma fajok, amelyek még nem
kerültek leírásra. Erre a helyzetre már utaltak más szerzők is, mint pl. Hilliard és Burtt
1987-ben. Ők több, még azonosítatlan pél-
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Ciudăţenii botanice
Am avut deja prilejul de a observa anumite
ciudăţenii în capitolul precedent, spun asta deoarece cum s-a putut citi acolo, descrierea oficială a plantei nu este în conformitate cu planta crescută de mine. Deja parcă aud, cum mi se
spune: „Atunci tu nu ai Delosperma congestum!”
Ba da ceea ce am eu este Delosperma congestum!
– spun eu şi literatura de specialitate. Sunt probleme între prima descriere şi plantele colectate la locul de origine. Alături de alte specii de
Delosperma şi această specie prezintă probleme
pentru botanişti, deoarece chiar dacă există numerele de colectare, diferenţele dintre exemplare colectate în diferite locuri nu au putut fi observate din cauza lipsei sau a datelor înregistrate în mod imprecis, referitoare la locaţia geografică. Situaţia cea mai imprecisă se înregistrează
în zona Lesotho şi zonele învecinate. Denumirea
mai multor specii de Delosperma ce provin din

6. kép: Egy másik tő Delosperma congestum (D. basuticum?) teljes virágzásban. O altă plantă Delosperma
congestum (D. basuticum?) plină de flori.
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dányt begyűjtöttek és elhelyeztek az angliai
Kew Gardenben. Az ide begyűjtött anyag alkalmas a további vizsgálódásra és ösztönözhet másokat az e területen történő újabb kutatásokra. A Delosperma congestum a Dél-afrikai Köztársaság területén zárványként megtalálható Lesothó „szabadállamban” fordul
elő 3.000 m magasságú, nedvesebb éghajlatú hegységekben. Már ez a szakirodalomból
származó magassági adat is problémás, mivel Libenberg a gyűjtés helyének magasságát
5859 lábban jelölte meg, ami nagyjából 1900
méternek felel meg. Helytelenül a sárga virágú populációkba sorolták a D congestumot is,
oda ahová vita nélkül tartozik a D. basuticum,
a D. nubigeum és a Delosperma rogersii, de a D.
congestum fehéres virágtorka nem illeszthető
ebbe a sorba. Sok olyan növény kerül be a gyűjteményekbe D. lesotho vagy D. sp. vagy éppen
D. congestum néven, amelyek hasonlítanak az
előzőkben említett négyhez, de nem tudható
honnan származnak, és az sem dönthető el,
nem-e a termesztésben bekövetkezett hibri-
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această regiune este incorectă, nu poate fi studiată şi acestea sunt tot mai răspândite în cultură. Din acest motiv se presupune că în special
în Lesotho, există diferite specii de Delosperma,
care încă nu au fost descrise. Situaţia a fost semnalată şi de alţi autori, ca de Hilliard şi Burtt în
1987. Ei au colectat mai multe exemplare încă
nedeterminate şi le-au depus la grădina botanică Kew Garden din Marea Britanie. Materialul
vegetal colectat acolo este corespunzător pentru cercetări ulterioare şi poate impulsiona şi pe
alţii pentru a face cercetări noi pe acele teritorii. Delosperma congestum se găseşte în „statul
independent” Lesotho, care se află pe teritoriul
statului Africa de Sud, la o altitudini de 3000
m, o zonă montană cu climă mai umedă. Datele
privind altitudinea, publicate deja în literatura
de specialitate, sunt şi ele o problemă, deoarece
Libenberg dă altitudinea locului de colectare la
5859 picioare (foot), care corespunde aproximativ cu 1900 metri. Este incorectă şi includerea
Delosperma congestum în populaţiile cu flori de
culoare galbenă, din care fac parte în mod in-

7. kép: Fehér virágú formája a Delosperma congestum ’White Nugget’. Delosperma congestum „White
Nugget” forma cu flori albe.
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dizáció valamely fokát látjuk? A sárga virágú
Delospermákat, ha eltértek a D. nubigeum virágától, akkor már a D. congestumhoz sorolják a könnyebbség kedvéért. A magas hegyi
régiókban élő Delosperma populációk, fajok
meghatározása eléggé problémás, mert nehezíti az a tény, hogy ezek a populációk, fajok,
eléggé más külsőt mutatnak a magasság és a
termőhely függvényében. Hiába készülnek a
kiváló fotók tucatjai, ha ezeken az azonosításhoz szükséges apró részletek és valódi színek nem láthatók a valóságnak megfelelően,
s emiatt meghatározásra kevésbé használhatók. Tovább nehezíti a kérdést a congestum és a
congesta név használata, mert így neveztek el
egy „Corpuscularia congesta” nevű kristályvirág félét is, melyet a lesothó-i határtól mintegy 75 km-re délnyugatra, Észak-Aliwalban
gyűjtöttek be. E terület azonban már messze
túlesik a D. congestum jelenleg ismert elterjedési területén. Ráadásul ez a „Corpuscularia”
még hasonlít is a D. congestumhoz, legalábbis
annyira, hogy még senki sem akadt, aki leírja tudományosan! Senki nem tudja, honnan
származik ez a név? Senki nem tudja, mi is
lenne ez a növény valójában? Ugye, milyen
egyszerű az a módszer, ahogyan el lehet bizonytalanítani ismereteinket, anélkül, hogy
bárki is állítása igazolására kényszerülne!
Termesztése
A többi Delosperma fajhoz hasonlóan ez
is szereti a csapadékot a vegetációs időszakban. Amennyiben az éves csapadék mennyisége 300 mm alatti, ez már kritikus határ,
gátló tényező életben maradására. Annak ellenére is igaz ez az állítás, hogy levelei pozsgásak, amelyek megőrzik a nedvességet a
száraz időszakban. Mint említettem, virágzására is kihat a gyakori és bőséges eső. Kis
termete miatt élőhelyén a füves helyekről
kiszorult a hegyek magasabb helyeire, ahol
már nem jelent számára gondot a fűfélék
konkurenciája. Felhúzódik a 3000 m vagy
afölötti magasságokba is, ahol kövek között
tenyészik. Ilyen magasságokban Afrikában
is megjelenik a fagy és a hó, különösen Lesothóban. A kövek között gyökerei messze
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discutabil Delosperma basuticum, Delosperma
nubigeum şi Delosperma rogersii. Datorită faptului că Delosperma congestum are gâtul floral albicios nu poate fi inclusă în această serie. Pătrund
în colecţii multe plante cu denumirea Delosperma lesotho sau Delosperma sp. sau chiar de Delosperma congestum, care prezintă asemănări
cu speciile din seria celor cu flori galbene, dar
nu este cunoscut locul lor de origine şi nu se ştie
nici dacă nu sunt cumva hibrizi apăruţi în cultivare? Exemplarele de Delosperma cu flori galbene care diferă de florile de la Delosperma nubigeum, sunt etichetate incorect ca Delosperma
congestum de dragul comodităţi. Includerea în
diferite specii a populaţiilor de Delosperma ce
provin din zone montane înalte este problematică, îngreunată de faptul că acestea se prezintă
diferit în funcţie de altitudine şi condiţii climaterice. Chiar dacă se fac multe fotografii, dacă
pe acestea micile detalii necesare determinării
şi culorile veritabile nu se pot distinge, nu se pot
folosi pentru determinări. O altă problemă poate fi folosirea denumirii congestum sau congesta, deoarece astfel a fost denumită o altă plantă
„Corpuscularia congesta” care face parte tot din
familia Aizoaceae, şi care a fost colectată doar
la 75 km sud vest de graniţa statului Lesotho,
în North-Aliwal. Acest teritoriu este departe de
teritoriul de răspândire cunoscut al Delosperma
congestum.
Pe deasupra această „Corpuscularia” sea-
mănă cu Delosperma congestum, cel puţin atât
de mult încât încă nimeni nu s-a găsit să-i facă
o descriere ştiinţifică! Nu ştie nimeni, de unde
provine aceasta ?. Nu ştie nimeni, ce este această plantă în realitate ?. Vedeţi, cât de simplă este
această metodă, prin care putem să ne punem la
îndoială cunoştinţele, fără ca enunţul altcuiva
să necesite a fi dovedit!
Cultivarea
Asemene celorlalte specii de Delosperma şi
aceasta se bucură de precipitaţii în perioada
de vegetaţie. În cazul în care cantitatea anuală de precipitaţii s-ar situa sub 300 mm, stare critică, este periclitată rămânerea ei în viaţă.
În ciuda faptului că are frunze suculente care
înmagazinează apă pentru perioadele secetoase afirmaţia precedentă este valabilă. Am pre-
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szétágaznak, mélyre lehatolnak. Ezért sziklakertünkben mi is hasonló feltételeket alakítsunk ki részére, különösen ügyelve a talaj jó vízáteresztésére, mivel télen nem állhat meg gyökereinél a víz. Ez utóbbi feltétel
ugyanaz, amit alpesi sziklakerti növényeink
tartásánál is meg kell valósítanunk. Külön
talajkeveréket nem készítettem, a kertben
található, csak sóderrel, kővel vízáteresztővé tett földbe került kiültetésre. Ha ez a
feltétel adott, akkor bármikor öntözhetjük
a csapadékmentes időszakban. Jegyezzük
meg: sok öntözéssel életét meghosszabbítjuk, a kevés vízzel korai halálát okozzuk.
Tápanyag utánpótlás nincs. Szaporítása
magról könnyű, de gyorsabb hajtásdugványokról, mert azok könnyen gyökeresednek.
Nálam eddig sem rovar-, sem gombakártevő
nem jelent meg. Az öntözésen kívül semmilyen ápolási munkája nincs. A növény gazdasági értékét a kertészeti termesztése jelentheti, de lassú növekedése ezt a lehetőséget
korlátozza.
Ficzere Miklós
Debrecen
Képek a szerző felvételei.

cizat că precipitaţiile dese şi cu mari cantităţi
de apă au efect şi asupra înfloririi. Datorită staturii ei mici, a dispărut de pe suprafeţele cu iarbă, găsind loc pe munţii mai înalţi, unde nu mai
trebuie să concureze cu ierburile. Urcă la altitudini de 3000 m sau mai sus, unde trăieşte printre pietre. La aceste altitudini chiar şi în Africa
poate să apară îngheţul şi zăpada, în mod special în Lesotho. Rădăcinile ei se răspândesc mult
printre pietre, ajung la mari adâncimi. Din
acest motiv este bine să îi creăm condiţii similare în stâncăriile noastre, acordând o atenţie
deosebită permeabilităţii solului. Iarna nu este
voie ca rădăcinile să-i stea în apă. Această condiţie din urmă, este similară cu cea necesară celorlalte plante alpine pe care dorim să le creştem în stâncărie.
Pentru stâncăria mea nu am făcut un amestec de pământ mai special, am amestecat pământ din grădină cu nisip şi pietriş pentru a fi
suficient de permeabil şi am plantat plantele în
el. Procedând în acest fel, putem uda oricând
plantele în perioadele când nu sunt precipitaţii
suficiente. Să reţinem: cu udare adecvată vom
prelungi viaţa acestei plante, dar dacă o ţinem în
condiţii de secetă vom grăbi moartea ei. Nu este
necesară folosirea de îngrăşăminte. Se înmulţeşte uşor din seminţe, dar prin butăşire este mai
rapidă, se înrădăcinează uşor. Nu am observat
nici boli nici dăunători până acum care să o atace. În afară de udare nu este necesară nici o altă
îngrijire. Valoarea economică a plantei ar putea
fi influenţată de creşterea ei în cultivare, dar
creşterea ei lentă îngrădeşte această posibilitate.
Ficzere Miklós
Debreţin
Imaginile au fost realizate de către autor.
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Liviu Jidoveanu (Liviutz)

Să facem cunoştinţă cu regiunea montană de la Băişoara
Ismerjük meg a Kisbánya-havas
természetvédelmi területet
Zusammenfassung: Das Landschaftsschutzgebiet Scăriţa-Belioara kann ein wertvolles Erfahrungsgelände für Botaniker und
anderer Wissenschaftler sein, gleichzeitig ist es eine Sehenswürdigkeit für Touristen, wo es auf einem Gebiet von 405 Ha mehr
als 500 verschiedene Pflanzenarten zu finden sind, 70% davon stammen aus der Eiszeit, und viele gedeihen nur in diesem Gebiet.
Senkrechte Felsenwände, zackige Spitzen, scharfe Felsengrate, Felseneinbuchtungen, Höhlen und wildromantische Täler mit
Wasserfällen machen das Panorama atemberaubend.
Abstract: The Scăriţa-Belioara (Szerice-Bélavár) landscape protection area could be a valuable learning field for botanists and other scientists, and, in one, a touristic attraction also. More than 500 plant species live in the 405 hectares area, 70 per cent of them
are relict from ice age and lot of them grow in this area only. Upright cliffs, laced peaks, salients, sharp ridges, rocky pits, caves and
romantic valleys with waterfalls make breath-taking scenery.

Pentru ca este un loc deosebit din mai
multe puncte de vedere, sa prezentam cateva
date istorico-geografice. Statiunea turistica
Muntele Băişorii, cunoscută şi sub numele
de Complexul Turistic Muntele Băişorii şi
denumită în mod curent Staţiunea Băişoara
este una dintre cele mai importante staţiuni
turistice montane din judeţul Cluj şi din
ansamblul Munţilor Apuseni, prin cadrul
natural, prin accesibilitate, prin dotările
existente, prin valorile naturale şi culturale
din împrejurimi. Staţiunea actuală s-a
dezvoltat în ultimele două decenii, iniţial
aproape exclusiv pentru sporturi de iarnă.
Acum este cautată de tot mai mulţi turişti
în orice sezon, la sfârşit de săptămâna şi în
concedii, ca loc de odihnă şi de recreaţie, ca
punct de plecare în drumeţii şi de vizitare a
diverselor obiective din regiune, schi alpin
(există pârtie de schi cu telescaun), ciclism
montan, parapantă. Vara există condiţii
prielnice pentru vânat şi pescuit.
Istoric
Pe locul actualei staţiuni au existat,
din vechi timpuri, gospodării de vara ale
ţăranilor din Muntele Băişorii, sat atestat
documentar la 1760 şi format probabil prin
extinderea satului Băişoara, atestat încă de la
1460. Prima cabană turistică a fost construită

Mivel sok szempontból különleges hely,
ezért szeretnék bemutatni e területről néhány
történelmi és földrajzi adatot. A Kisbányahegy
Üdülőhely (Stațiunea Turistică Muntele Băișorii)
néven ismert Kisbányahegy Turisztikai Központ
(Complexul Turistic Muntele Băișorii), más néven Kisbánya Üdülőhely (Stațiunea Băișoara)
egyik fontos hegyvidéki üdülőhelye Kolozsvárnak (Cluj-Napoca), és az egész Erdélyi-középhegységnek természeti adottságai, megközelíthetősége, létesítményei, a környező természeti
és kulturális értékei miatt. A jelenlegi üdülőhely
az elmúlt két évtizedben fejlődött ki, kezdetben szinte kizárólag a téli sportok érdekében.
Ma már egyre több turista keresi fel minden évszakban, hétvégén és ünnepnapokon, mint pihenésre és szabadidőre alkalmas helyet, amely
kiindulópontja gyalogos túráknak, és ahonnan
felkereshetők a térség különböző látványosságai. A terület kiválóan alkalmas alpesi síelésre
(sífelvonó pálya kiépítve), hegyi kerékpározásra,
siklóernyőzésre. A nyári viszonyok kedvezőek
vadászatra és horgászatra.
Történelem
Az üdülőhely jelenlegi helyén a régi időkben nyári paraszti háztartások voltak. A Kisbánya-hegyi falu dokumentáltan 1760-ban
alakult, és valószínűleg Kisbánya falu terjeszkedésével jött létre, amely már 1460 óta hite-
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1. kép: Pereţi stâncoşi şi stânci înierbate la 1300-1400 m altitudine, la Scăriţa-Belioara.

Szkerice-Bélavár sziklafalai és sziklagyepei 1300-1400 m magasságban.

de ascociaţia turistică „Frăţia Munteană”,
înfiinţată la 21 noiembrie 1921 la Cluj (şi
devenită ulterior secţia „Munţii Apuseni” a
Touring-Clubului României), din conducerea
căreia făceau parte Emil Racoviţă, Valeriu
Puşcariu, Iuliu Moldovan, Titus Vasiliu, Leon
Daniello şi alte personalităţi. Inaugurată
la 30 septembrie 1934 în prezenţa a peste
500 de persoane, cabana dăinuie şi astăzi,
proprietar fiind Regia Autonomă Judeţeană
de Apa-Canal Cluj.
Conturarea actualei staţiuni a început
dupa 1970, când s-au construit primele case
de vacanţă iar turiştii au început să închirieze
colibele ţăranilor. Evoluţia s-a accelerat
după 1977-78. când s-a electrificat zona, s-a
construit un nou drum de acces modernizat,
un hotel şi un teleschi. Dezvoltarea staţiunii
cunoaşte un ritm exploziv în ultimii ani.

lesített. Az első turisztikai menedékházat a
Fratia Munteana (Muntean Testvériség) Turisztikai Egyesület építette, amely Kolozsváron alakult 1921. november 21-én. Ebből az Egyesületből lett később a Romániai Touring Club Muntii
Apuseni (Erdélyi-középhegység) részlege. Vezetői között megemlítjük Emil Racoviţă, Valeriu
Puscariu, Iuliu Moldovan, Titus Vasiliu, Leon
Daniello nevét, de sorolhatnánk más személyiségek nevét is. A menedékházat 1934. szeptember 30-án avatták fel több mint 500 ember jelenlétében. Az épület ma is fennáll, és a Regia
Autonoma Judeteana de Apa-Canal Cluj (Kolozsvár Kerületi Autonóm Vízügyi Igazgatóság)
tulajdona.
A jelenlegi üdülőhely alakítása 1970 után
kezdődött el, amikor felépítették az első üdülőházakat, és a turisták elkezdték kibérelni a
paraszti kunyhókat is. Fejlődése felgyorsult
1977-1978 után, amikor villamosították a területet, majd építettek egy új, korszerűsített
Aşezare
bekötőutat, egy szállodát és sífelvonót. Az elStaţiunea este situată la obârşia pârâului múlt években robbanásszerű ütemben fejlődött
Gera (izvor al văii Ierta), pe culmile ce pleacă az üdülőhely.
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spre est din vârful Buscat (1676 m), pe
teritoriul comunei Băişoara (jud.Cluj), la 46
de grade şi 32 de minute latitudine nordică şi
23 de grade şi 19 minute longitudine estică,
la o altitudine cuprinsă între 1200 şi 1400 m.
Priveliştea este largă, deschisă spre Câmpia
Transilvaniei, Cheile Turzii şi spre zări mai
departate, în condiţii de vizibilitate bună
putându-se admira munţii Maramureşului,
Ţibles. Rodnei, Călimani şi Făgăras iar uneori
şi Carpaţii Păduroşi, Gutâiul, Suhardul,
Gurghiul, Munţii Harghita, Ciucaşul. De pe
vârfurile din apropierea staţiunii se văd pe
cer senin şi Sureanul, Parângul şi Retezatul,
iar în condiţii excepţionale, chiar Tatra
Înaltă.
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Elhelyezkedés

Az üdülőhely az Érc (Ierta) patak forrásvölgyének eredeténél helyezkedik el, a kelet
felé húzódó hegygerinceken, az 1676 m magas
Buscat csúcs lábánál, a Kolozs megyei (jud.Cluj)
Kisbánya (Băişoara) területén 1200 és 1400 m
közötti magasságban, a 46 32’ északi szélesség
és 23 19’ keleti hosszúság koordinátákon. A kilátás széles, nyitott az Erdélyi síkságra, a Tordai hasadékra és a távolabbi hegyekre. Jó látási feltételekben megcsodálhatók a Máramarosi
hegyek, a Tibles (Széples),a Radnai-, Kelemenés a Fogarasi-havasok és néha az Erdős Kárpátok, a Gutâi-, a Suhard-,a Görgényi-, a Hargitahegységek,valamint a Csukás. Az üdülőhely közeléből, amikor tiszta az égbolt, látható még
Căi de acces
Parâng és a Retyezát hegyek, de kivételes köÎn staţiune se ajunge pe un drum rülmények között a Magas Tátra is.

modernizat, ce se desprinde din DJ 107M în
Băişoara şi urcă 10 km pe valea Ierta până în

2. kép: Ochiul-boului de munte (Aster alpinus) înflorită, în partea stângă se vede o floare cristată.

Virágzó törpe gerebcsin (Aster alpinus), baloldalon egy krisztáta virág látható.
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3. kép: Marginea stâncilor Scăriţa-Belioara o privelişte minunată. Pante şi formaţiuni stâncoase,
habitatul plantelor rare. Szkerice-Bélavár pereme csodálatos kilátással. A szikla képződmények és lejtők ritka növények élőhelyei.

satul Muntele Băişorii, apoi încă 8 km până
în staţiune. (Distanţa Cluj-Napoca - staţiune:
60 km). In staţiune există numeroase
posibilităţi de cazare, hotelul “Alpin” pune
la dispozitie 152 de locuri de cazare, diferite
cabane sau vile private, dar poţi să te cazezi
şi la localnici - care se mândresc a fi cei mai
primitori. Merita sa aflam mai multe despre
acest loc minunat.

Megközelítési útvonalak

Az üdülőhely elérhető a korszerűsített úton,
ami a DJ 107M útból indul ki Kisbánya
(Băişoara) falunál, felfele haladva a völgyben
10 km-t a Kisbányahegy (Muntele Baisorii) faluig, majd innen még 8 km az üdülőhelyig.
Kolozsvártól a távolság 60 km. Az üdülőhelyen
számos szállási lehetőség található. Például,
az Alpin Hotel 152 ággyal, vagy egyéb nyaraScăriţa-Belioara
lók, magán villák, de vendégek fogadására alkalmas falusi házak is, ahol a helyiek büszkék
Rezervaţia geobotanică Scăriţa-Belioara arra, hogy a környéken a legvendégszeretőb(adesea numită, în mod greşit, Scărişoara- bek. Megérdemli, hogy többet megtudjunk e
Belioara) se găseşte la 3 ore de mers spre csodálatos helyről.

sud-est din staţiunea Muntele Băişorii, pe
teritoriul comunelor Poşaga şi Ocoliş (jud.
Alba). Iniţiativa punerii sub protecţie a acestui
Szkerice-Bélavár (Scăriţa-Belioara)
areal a avut-o savantul Alexandru Borza încă
din anii ‚20. Rezervaţia a fost înfiinţată prin
A Scăriţa-Belioara botanikai tájvédelmi teJurnalul Consiliului de Miniştri nr.886 / rületet gyakran tévesen nevezik Scărişoara1941, la propunerea Academiei Române, Belioara-nak, amely 3 órás gyaloglás után ér-
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extinsă în 1958 şi reconfirmată prin decretul
287 / 1962 şi Deciziile 190 / 1962 a Sfatului
Popular al Regiunii Cluj şi 175 / 1969 a jud.
Alba. Rezervaţia cuprinde fânaţul Şesul
Craiului, situat pe un platou calcaros la
peste 1350 m altitudine, şi în continuare
pădurea de pe muntele Scăriţa, precum
şi spectaculoasele abrupturi ce străjuiesc
obârşiile văii Belioara (afluent al Poşegii),
cu pereţi verticali, ţancuri semeţe, vâlcele
întrerupte de săritori, brâne, creste ascuţite
şi multe grote şi peşteri. Rezervaţia are o
suprafaţă de 450 ha şi adăposteşte multe
specii rare de plante şi animale anterior
menţionate. Până în 1986, rezervaţia a fost
îngrijită de un localnic inimos, paznicul Gligor
Răfăila. Ulterior, rămasă fără pasionatul ei
ocrotitor, a fost puternic agresată de lipsa de
conştiinţă ecologică a oamenilor. Un incendiu
de pădure a făcut mari pagube în 1993, dar
mai grav s-a dovedit păşunatul necontrolat,
stopat în 1994 prin reconstruirea gardului ce
barează intrarea în rezervaţie (în cadrul unei
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hető el a Muntele Băişorii (Kisbányahegy) üdülőhelytől délkeleti irányban az Ocoliş és Poşaga
(Alba/Fehér megye) településekhez tartozó területeken. Az 1920-as évek elején a néhai tudós, Alexandru Borza kezdeményezte e terület
védelem alá helyezését. A Scăriţa-Belioara földrajznövénytani tájvédelmi területet a Miniszterek Tanácsa Lapjában a 886/1941. sz. rendeletével a Román Akadémia javaslatára hozták
létre, kibővítve 1958-ban, majd megerősítette
a 287/1962. rendelet és a Kolozsvár Régió Népi
Tanács 190/1962. határozata és a Fehér megyei
175/1969. határozat. A rezervátum magába foglalja a Şesul Craiului (Királykő) síkságon található rétet, ami 1350 m feletti magasságban egy
mészkőfennsíkon helyezkedik el, a Scarita hegy
erdejét, továbbá a lenyűgöző sziklaszirteket,
őrizve a Belioara (Bélavár) patak völgyét, amely
mellékága a Poşaga pataknak, ahol függőleges
sziklafalak, csipkés csúcsok, vízesések szakítják meg a völgyeket, és kiszögellések, éles taréjok, sziklamélyedések és barlangok teszik lélegzetelállítóvá a látványt. A rezervátum területe

4. kép: Minunata Genţiană vânătă (Gentiana cruciata) Pompázó keresztes tárnics

(Gentiana cruciata)
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5. kép: Coexistenţa dintre Urechelniţă (Sempervivum ruthenicum) şi (Saxifraga marginata

ssp. rocheliana). Kövirózsa (Sempervivum ruthenicum) és kőtörőfű (Saxifraga marginata ssp.
rocheliana) együttélése.
mai ample acţiuni a Clubului de Ecologie şi
Turism Montan „Albamont” din Alba Iulia).
Rezervaţia de la Scăriţa-Belioara este
unicul loc din Munţii Apuseni, unde se pot
găsi plante rămase din era glaciară, alături de
ele în crăpăturile stâncilor se pot găsi plante
din climat submediteranean. Dintre speciile
descrise până în prezent, apropae 500 de
feluri, circa 70% sunt reminescenţe din era
glaciară, unele din ele fiind endemice, se
găsesc doar în aceste locuri. Una dintre cele
mai rare, strugurii ursului (Arctostaphylos
uva-ursi) sunt de asemenea relicvă glaciară.
În afară de Belioara, în România se mai poate
găsi pe platourile montane din apropiere de
Băişoara vârful Buscat, pe Ceahlău şi câteva
piscuri montane din judeţul Suceava, în
brădete montane. Alături de multe specii de
orhidee şi alte plante de o rară frumuseţe
se găsesc suculente reprezentate de Sedum
alpestre, S. montanum, diferite specii de
Sempervivum. Se pot vedea exemplare de foaie
grasă Pinguicula alpina, plantă insectivoră

450 hektár, és otthona számos ritka növény- és
állatfajnak. 1986-ig a rezervátum egy helybéli, nemes szívű ember, Gligor Răfăila gondozta,
felügyelte. Később a terület szenvedélyes védelmezője nélkül maradt, és felelőtlenül rongálták
a környezeti öntudat hiányában élő emberek.
Egy erdőtűz nagy kárt tett 1993-ban, de súlyosabbnak bizonyult az ellenőrizetlen legeltetés.
A terület újrakerítésével 1994-ben leállt a legeltetés és tiltotta a belépést a rezervátumba. A kerítés felépítésének nagyobbik részét a Clubului
de Ecologie şi Turism Montan „Albamont” Alba
Iulia (Gyulafehérvári Ökológiai Klub és a Hegyi
Turizmus „Albamont” Klub) végezte. A szkericebélavári rezervátum az Erdélyi-középhegység
egyetlen olyan helye, ahol jégkorszaki növények maradtak fenn, míg a sziklahasadékokban
szubmediterrán éghajlatot kedvelők találhatók.
Az eddig itt leírt közel 500 féle növény 70%-a
jégkori maradvány, és sok közülük egyedül ezen
a területen tenyészik. Egyik legritkább növénye a medveszőlő (Arctostaphylos uva-ursi) szintén jégkori. Bélaváron kívül Romániában csak
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de dimensiuni mici, cu flori albe. Cercetarea
tezaurului din floră a demonstrate faptul că
dediţelul mare Pulsatilla grandis se găseşte
şi în România, deoarece existenţa acestei
plante pe teritoriul ţării noastre a fost pusă
la îndoială de academicianul Nyárády E. Gyula în monumentala lucrare Flora României,
volumul II. pagina 531. Un fenomen unic,
la nivel mondial, este înflorirea împreună a
cupelor Gentiana clusii de culoare albastră
specifică cu tulichina Daphne cneorum ce are
flori roz închis şi un parfum floral ameţitor.
Rezervaţia Scăriţa-Belioara este un
valoros teren de studiu pentru numeroşi
botanişti şi alţi oameni de ştiinţă şi o atracţie
turistică majoră, pentru a cărei conservare
se recomandă evitarea părăsirii potecii şi
se interzice păşunatul, camparea, facerea
focului, culegerea oricăror plante şi orice
activităţi ce pot dăuna mediului.

a Kisbánya feletti Buszkáton, a Csalhón és néhány Szucsáva megyei magaslaton, erdei fenyvesekben fordul elő. A sokféle orchidea és más
szépséges növény mellett a pozsgásnövények
is képviseltetik magukat, így a Sedum alpestre,
S. montanum, a kövirózsa (Sempervivum) fajok.
De látható a húsos levelű, fehér virágú havasi
hízóka (Pinguicula alpina), amely kis termetű,
rovarevő növény. A flórakincs kutatása során
bizonyítást nyert az, hogy a nagy kékvirágú leánykökörcsin, a Pulsatilla grandis Romániában
is él, ugyanis ennek a fajnak romániai előfordulását még megkérdőjelezte a Nyárády E. Gyula
akadémikus által szerkesztett monumentális
flóramű, a Románia Flórájának II. kötete az 531.
oldalon. Világszerte egyedülálló jelenség, hogy
együtt virágzanak a pompás tárnics (Gentiana
clusii) encánkék színű és a henye boroszlán
(Daphne cneorum) sötétrózsaszín és bódító illatú virágai.
A Scăriţa-Belioara (Szkerice-Bélavár) földLiviu Jidoveanu (Liviutz) rajznövénytani tájvédelmi terület értékes taBucuresti, Romania nulási terep lehet számos botanikusnak és más
Imagini: Ioan Nevezi, Baia Mare
tudósnak, egyben turisztikai látványosság,
amelyet megőrizhetünk, ha nem hagyjuk el az
ösvényt, nem legeltetünk, nem kempingezünk,
tüzet nem gyújtunk, növényeket nem gyűjtünk
és semmilyen olyan tevékenységet nem folytatunk, amelyek károsíthatják a környezetet.
Liviu Jidoveanu (Liviutz)
Bucuresti, Románia
Képek: Nevezi János, Szatmárnémeti
Magyar fordítás: Lőrincz István, Nagybánya

2012. év I. negyedévi programok
2012. január: Téli szünet
2012. február 25.: Japán Astrophytum-csodák. Előadó: Szászi Róbert
2012. március 31.: Taggyűlés
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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Tóth Norbert

Barangolások „Kaktuszországban”
Az Ortegocactus macdougallii nyomában
Zusammenfassung: Der Autor und sein Mitverfasser forschen nach der in den Sammlungen nicht oft vorkommenden Ortegocactus macdougallii. Die in ihrem Lebensraum kaum bekannte Art ist in einer versteckten, schwer zugänglichen Ecke des Staates
Oaxaca, in der Nahe des Dörfchen San Jose Lachiguiri zu finden. Lange wurde die Pflanze vergebens gesucht, das Suchen wurde
schon fast aufgegeben, als der winzige Kaktus mit Hilfe von Anweisungen eines Einheimischen entdeckt wurde. Viel Interessantes kam zur Tageslicht, unter anderem, dass die in der Fachliteratur als Kalkfreund gehaltene Art in der Wirklichkeit in den
Rissen und im krümeligen Boden von Serpentinenfelsen gedeiht.
Abstract: The author and his partner made investigation on the not common plant Ortegocactus macdougallii. This species is hardly known in its habitat that can be found in solitude, difficult of access corner of Oaxaca State,
near San Jose Lachiguiri village. They searched the plant without success for a long time, and they were near giving up, when they found the little cactus with help of a local. Several interesting things came out, for example, that these
plants live in rifts and debris of serpentine rocks, while they are reported in the literature as preferring calcareous soils.
Rezumat: Autorii caută după Ortegocactus macdougallii, o specie mai rară în colecții. În natură planta este foarte greu de găsit,
aria ei de răspândire fiind situată într-un loc greu accesibil lângă satul San Jose Lachiguiri din statul Oaxaca. Mult timp a fost
considerată ca dispărută până când în urma unor indicații ale localnicilor a fost din nou găsită. S-au descoperit lucruri noi despre
plantă inclusive faptul că planta descrisă ca trăind pe sol calcaros traiește de fapt în crăpăturile și sfărâmăturile blocurilor de serpentin din zonă.

Sajgó, elgyötört tagokkal ébredtünk
nyugtalan álmunkból, mely nyilvánvalóan
szokatlan szállásunk egyenes következménye volt. Aki megpróbált már egy teljes éjszakát autóban szundikálva eltölteni, az tisztában van a kellemetlen mellékhatásként jelentkező tünet együttessel, ami alaposan
rombolhatja a következő napi általános közérzetét. A hajnali, palackos vízzel történő
mosdást követően, csak reménykedni tudtam, hogy az előttünk álló, igencsak hosszúnak ígérkező nap rácáfol erre. A kellemesen
enyhe éjszaka sötétjét a hegyek mögül hirtelen előbukkanó nap, mintegy varázsütésre
elemésztve, lágy sugarait a két magyar kaktuszgyűjtőre szórta, akik reggeli helyett nekiálltak felderíteni a szálláshely közvetlen
környezetét. Külön-külön indultunk szétnézni a kiégett, ritkás fűvel borított lankákon, melynek egyhangúságát néhány alacsony bokor és termetesebb tűlevelű oldotta
némiképp. Érdekes, alacsony törzsű Yuccák
között megbújva, mint megannyi szerteszét
gurult labda, gömbkaktuszok sokasága tűnt
elő. Közelebb érve egyértelművé vált, hogy
ezek Ferocactusok, méghozzá F. recurvus

subsp. greenwoodii egyedek! A szakirodalom
ugyan ezt a területet is megjelöli, mint a
taxon egyik előfordulási helyét, arra azonban
nem számítottam, hogy ilyen könnyen és
első itteni kaktuszként fogunk beléjük botlani. Az előttünk hosszan elnyúló rézsűn viszonylag sok, 15-30cm átmérőjű példányt találtunk, sajnos sem elszáradt virágokat, sem
pedig terméseket nem sikerült felfedezni a
hordókaktuszok tenyészcsúcsán, melyek furcsa mód valamennyi növény esetében délnyugati irányba hajlottak. Egy leszakadt
partoldal függőleges falában sűrű, hófehér
tövisekkel borított Mammillaria albilanata
subsp. oaxacanák kapaszkodtak, virágzásuk
láthatóan még váratott magára. Mivel szinte
már a „levegőben éreztük az Ortegocactusok
„illatát” nem időztünk tovább éjjeli menedékünk környékén, hanem folytattuk utunkat
a fehér mészkőport okádó kátyús földúton
San Jose Lachiguiri felé. Hamarosan fából
összetákolt kunyhók tűntek fel az út mellett:
Ez lenne a keresett település? – tettük fel
hangosan a kérdést, majd az árok szélén poroszkáló helybeli férfiútól próbáltunk bizonyosságot szerezni a helység nevéről. A baju-
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1. kép: Ferocactus recurvus subsp. greenwoodii egyik élőhelyének látképe.

szos caballero azonban rossz hírrel szolgált!
Elmondása szerint még több, mint tíz kilométerre voltunk a kérdéses falucskától. Nincs
mese, tovább kell zötykölődnünk ezen a nehéz terepen. Csüggedő tekintettel lestük a
lassan vánszorgó kilométerórát, miközben
azért a mellettünk cammogó tájat sem mulasztottuk el szemrevételezni. Végre valahára az út fölé keresztbe függesztett rozsdás
tábla adta tudtunkra, hogy megérkeztünk
San Jose Lachiguiri-be. Mivel az útra való
felkészülés során, semmilyen élőhelyi felvételt nem tudtunk előkeríteni az Ortego
cactusról, halvány sejtelmünk sem volt élőhelyi környezetéről, ezért talán nem meglepő,
hogy megszállottként minden számba jöhető
területet igyekeztünk felkutatni növényünk
után. Kerestük függőleges sziklafalakon, füves oldalakon, kopár, sziklás lejtőkön, azonban hőn áhított kaktuszunk kitartóan bujkált előlünk. Rohamléptekkel közelített az
óramutató déli 12 óra felé, amit a magasan
járó, kemence forrósággal pirító nap akaratlanul is tudtunkra adott. Utolsó esélyként
megmásztunk egy meredek falú domboldalt.
Mire felkínlódtuk magunkat a tetején elterü-

lő aprócska fennsíkra, patakokban folyt rólunk az izzadság. A rézsűt még viszonylag
sűrű tölgyes borította, odafönt azonban
sziklás talajon, kiégett, ritkás gyep fogadott
bennünket, de megpróbáltatásunk jutalmaként óriási méretű Ferocactus recurvus subsp.
greenwoodiikra leltünk, melyek méltóságteljesen csücsültek a barna színű kövek között.
A legnagyobbak jóval 30 cm fölötti átmérővel
büszkélkedhettek, néhányuk zöldes pikkelyekkel borított terméseket érlelt. Az aprócska fennsíkon alacsony, élettelennek tűnő
bokrok, vaskos törzsű törpe Burserak, valamint Stenocereus stellatusok találtak otthonra, ez utóbbi oszlopkaktuszok – valószínűleg
fiatal korukból adódóan – közel sem nőttek
olyan magasra, mint az előző napon megcsodált óriások. A kőmorzsalékban kutakodva
hamar rádöbbennünk, hogy itt ugyan hiába
keressük az Ortegocactusokat. Lógó orral
ereszkedtünk le a domboldalon, majd rövid
tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy szoros útitervünk tartása végett ideje továbbállnunk e számunkra kudarcot kudarcra halmozó vidékről. Már benn ültünk a járgányunkban, amikor – ez ugyan csak később derült ki
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2. kép: Ferocactus recurvus subsp. greenwoodii San Francisco Loguec mellett a felkelő nap fényé-

ben.

– utolsó reménysugárként az égiek egy szamárháton baktató idősebb férfiút vezéreltek
utunkba. Máté éppen az indítókulcsot készült elfordítani, míg én veszteni valónk nem
lévén odasétáltam az öreghez, és előadtam
neki a mi mérhetetlen problémánkat, legalábbis ő minden bizonnyal ilyen gondolatok
kíséretében furcsálhatta a jómódjában, vagy
éppen a tűző napon megszédült gringó kérdését. Mérhetetlen szerencsénkre valódi természetbúvárral hozott össze a sors. Ugyanis
alig kezdtem el felsorolni neki az
Ortegocactusok legfőbb ismertetőjegyeit, már
pontosan tudta, hogy melyik növényről van
szó. A bácsika útmutatása alapján, miszerint
menjünk tovább az úton még vagy két kilométert és jobb kéz felől ott lesznek a keresett
növények, újfent nekibuzdulva startoltunk a
jelzett irányba. Máté az autónk kilométer
számlálójára tapadva leste, hogy mikor érjük
el a célt, míg én a vidéket pásztáztam tekintetemmel. Néhány száz méter választott el
bennünket a megadott ponttól, amikor egy
éles kanyar után a szürke minden árnyalatában tarkálló erodált sziklamező tűnt fel a

jobb oldali lankákon. Ez, a korábban látottaktól lényegesen eltérő felszín alaposan feltüzelte lankadóban levő érdeklődésünket, és
mikor odaértünk fényképezőgépet ragadva
siettünk a kopár kőrengetegbe. A szürke
sziklákba természeti erők által vájt üregekben, teknőkben nagyszámú, sárgára aszott,
3. kép: Mammillaria albilanata subsp. oaxacana

San Francisco Loguec-nél.
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szúrós levelekkel felfegyverzett Agave nőtt,
az itt-ott szétszórtan kelt, de már kiszáradt
fűcsomók szegényes védelmében Coryphantha
retusak bújtak meg. Megkínzott fizimiskájuk
alapján sokukat alaposan elintézett a forrón
tűző napsugár. Talán ha 5 percet tölthettünk
ott, amikor egy méretesebb szikla árnyékában kicsiny töviscsomóra lettem figyelmes,
mely alig látszott ki a „talajból”. Féltérdre
ereszkedve közelebb hajoltam a rejtélyes
lényhez, és amikor sűrű, fehér tövisei közül
előtűnt szürkészöld, jellegzetesen pöttyözött
epidermisze hatalmas boldogság öntött el.
Örömittas kiáltásomból Máté azonnal rájött,
hogy megtaláltuk az Ortegocactus mac
dougalliit! Újabb példányok után kutatva kétrét görnyedve vizslattuk a néhol fakózöld foltokkal tarkított köves felszínt. Hamar megleltünk a második, harmadik, negyedik példányt, mindazonáltal nyilvánvalóvá vált,
hogy meglehetősen ritkásan, egymástól távol, szétszórva élnek a faj képviselői. Bár szőnyegszerű növényáradatra nem számítottam, azonban nem gondoltam volna, hogy
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ilyen kevés példány alkotja a taxon egyetlen
ismert populációját. Általában „több fejű”
egyedeket láttunk, azt azonban nehéz volt
megállapítani, hogy a „nagy” példányokat
körülvevő apróságok sarjak-e, vagy éppen
magoncok. Megállás nélkül fotózva próbáltunk minél több virtuális élményt hazaszállítani magunkkal, annál is inkább, mert a
kaktuszgyűjtők népes tábora szinte alig rendelkezik információkkal e monotipikus nemzetségről. Az Ortegocactusok termőhelyét alkotó kőzetet vizsgálva feltűnt, hogy - bár a
fajról fellelhető szegényes irodalmi munkákban mészkövet emlegetnek – a furcsa, leginkább sötétszürke színben domináló, intenzíven aprózódó sziklák egyáltalán nem emlékeztetnek az imént említett kőzetfajtára. Érdekesnek tartottam továbbá, hogy több helyen, hol ritkábban, hol sűrűbben világos
szürkészöld foltok borították a rücskös, sziklás felszínt, így nem haboztam tovább és kőzetmintát gyűjtöttem, hogy idehaza derítsünk fényt a rejtélyre. Alaposan belefeledkeztünk a terepi munkába, mígnem a rekke-

4. kép: Tájkép San Jose Lachiguiri környékén, Oaxaca államban.

Debreceni Pozsgástár 2011/4.

51

5. kép: Virágzó Stenocereus pruinosus San Jose Lachiguiri közelében, Oaxaca.

nő hőség visszazavart járművünkhöz, hogy
sürgősen pótoljuk a szervezetünkből időközben elvesztett folyadékot. Hűsnek még a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető vizünket kortyolgatva a környező tájon járattuk
tekintetünket. A borzasztóan kopár, fehéres,
világosszürke színben játszó dimbes-dombos
vidék egyhangúságát csak az elszórtan növő
alacsony fák törték meg, melyek üdezöld
lombkoronákkal üdvözölték a néhány napja
beköszöntött tavaszt. Ezen kívül nem sok
egyéb utalt a kikelet időszakára, mind a kaktuszok, mind a lágyszárúak még javában
aludták csipkerózsika álmukat. A sivár, kietlen, de ezzel együtt fantasztikus környezet-

ben gyönyörködve, úgy négy-öt kilométeres
távolságra egy, az Ortegocactusok élőhelyére
kísértetiesen hasonlító sziklaformációt fedeztünk fel. Több sem kellett, kocsinkba pattanva az előző terepet felejtve, már robogtunk is a fehér dombok közül szigetszerűen
kiemelkedő magaslat irányába. Nagy szerencsénkre a poros földút éppen abba az irányba
haladt, így hamar odaértünk a sziklás domb
lábához. Parkolási helyünktől néhány métert
megtéve, már biztosak voltunk benne, hogy
ez ugyanaz a kőzet, amelyen az imént
Ortegocactusokat találtunk. További 2-3 lépés után a felaprózódott murvában kicsiny
Ortegocactus macdougallii csoportokba botlot-
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tuszok, becslésem szerint 1 négyzetméterre
akár 50, kisebb-nagyobb egyed is jutott. Ereje teljében lévő populáció tanúbizonyságaként egyaránt fellelhetők voltak itt az
Ortegocactusok a 2-3 milliméteres magoncoktól kezdve az 1 cm-es fiatal példányokon
át az akár 8-10 cm átmérőjű csoportokig
minden méretből és korosztályból.
Idehaza, Magyarországon, a kőzetelemzés során kiderült, mészkő helyett antigoritos
szerpentinben tenyésznek e ritka törpekaktuszok. Nemcsak a szerpentin sziklák repedéseiben, réseiben felhalmozódott soványka
talajban, hanem a nagyobb kőtömbök eróziója során felaprózódó törmelékben is otthono6. kép: Coryphantha retusa San Jose Lachiguiri közelé- san érzik magukat. Jellegzetes, testméretéhez képest nagy, sárga virágait nem állt móben nyugatra.
dunkban megcsodálni, mivel tavasz legelején
tunk! Nagy örömünkre ezen a területen való- járva, még csak hetek múlva kezdődött volsággal „hemzsegtek” az aprócska gömbkak- na a faj virágzási periódusa. Ennek ellenére
7. kép: A diadal pillanata: Tóth Norbert megtalálja az Ortegocactus macdougalliit.
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egyetlen példányon ugyan, de
sikerült felfedeznünk bimbókat, valamiért őkegyelme sietősebbre vetette a virágzáskezdetét a még javában szunyókáló
társainál. Bár megpróbáltuk az
egész antigoritos szerpentinmezőt felderíteni, néhány erősen aszott Stenocereuson kívül
nem sikerült más kaktuszfaj
nyomára bukkanni, mindössze
egyetlen magányos, nap pirította, vöröses levelű Echeveria
globulosa és elenyésző men�nyiségű törpe Bursera sp. alkotta a helyi pozsgásflórát. Ellenben boldogan konstatáltuk,
hogy több ezer Ortegocactus
macdougallii népesíti be a szerpentin sziklákat, továbbá nyilvánvalóvá vált az is számunkra, hogy az a néhány erre ve- 8. kép: A monotipikus Ortegocactus macdougallii.
tődő kaktuszgyűjtő vagy „begyűjtő”, aki rátalált a növényre,
Alig 10 km-re lehettünk az imént említett
értelemszerűen az elsőként útjába eső élőhe- aszfaltcsíktól, amikor a dúsabb cserjéssel, alalyet fosztotta ki, ott, ahol mi is ráakadtunk csony fákkal benőtt hegyoldalakon hatalmas
az első példányokra. Megrakott tarisznyával méretű oszlopkaktuszokra lettünk figyelmepedig eszük ágában sem volt tovább időzni sek. Néhány közelebbi, de még így is nehezen
ezen az isten háta mögötti helyen, így szeren- megközelíthető terepen magasodó, sokágú oszcsére a távolabbi kolóniák megmenekültek a lopkaktuszok hajtáscsúcsán sárgás cephalium
kifosztástól. Mivel még jó pár, az általunk fel- szerű képződményt véltem felfedezni. Mivel
derített antigoritos szerpentin szikla-sziget- meglehetősen távol voltak tőlünk, nem sikehez hasonló képződményt véltünk felfedezni rült megállapítani kilétüket, így aztán néaz előttünk elterülő végeláthatatlan dombvi- hány fényképfelvétel elkészítése után folytatdéken, bár száz százalékos biztonsággal nem tuk utunkat. Már itthon több órát eltöltöttem
állítható, mégis jó eséllyel ezek bármelyikét meghatározásukkal, mégsem sikerült beazotovábbi Ortegocactus macdougallii populációk nosítanom faji hovatartozásukat, ezért megnépesíthetik be. A faj élőhelyén tapasztaltak mutattam az ott készült fotókat Papp Lászlóalapján, miszerint alig néhány ezerre becsül- nak, a Debreceni Egyetem Botanikus Kert igazhető az itt tenyésző Ortegocactusok száma, gatójának, akinek kaktuszbotanikai jártassága
talán érdemes lenne elgondolkozni az illeté- az egyik legkiválóbb hazánkban. László barákeseknek arról, hogy a taxont a CITES I. ka- tom is igyekezett alaposan utánanézni, de a ketegóriába sorolva megóvják e kevéssé ismert vés rendelkezésre álló bizonyíték híján, ő sem
kaktuszt a kipusztulástól. Ilyen gondolatok tudott egyértelműen állást foglalni a kérdésjártak a fejemben, miközben magunk mögött ben. Feltételezés szintjén azonban nem zárta
hagytuk az Ortegocactusok földjét, hogy a ko- ki a Cephalocereusok, ill. a Pilosocereusok között
radélután tikkasztó melegében megtegyük a hibridizáció útján létrejött egyedek lehetőséhosszúnak ígérkező utat Miahuatlan város- gét. Mindenesetre a téma további feldolgozást
áig, ahol a 175-ös számú főút várt bennünket igényel, melyre az elkövetkezendőkben mina gyorsabb haladás reményével.
denképpen sort kerítünk.
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Miahuatlan-t déli irányban elhagyva, az
országút kacskaringóssá válik, és meredeken
kapaszkodik a Sierra Madre del Sur félelmetes gerincei felé. A növényzet jellege is alaposan megváltozik, ahogyan egyre magasabbra érkezünk a 2500-3000 métert ostromló
hegyhátakon. A sűrű fenyőerdők láttán olykor szinte Európában, az Alpokban éreztük
magunkat. A kis hegyi falvakon áthaladva
rengeteg fűrészüzemet láttunk, persze ezen
a vidéken a fafeldolgozás nyújtja az egyetlen
megélhetési forrást. A kellemesen hűs, men�nyei fenyőillattal telt levegőjű tájon kanyargó út hamarosan lejteni kezdett, a szerpentin vadsága azonban cseppet sem szelídült.
Amint ereszkedni kezdtünk a Déli Sierrák
Csendes Óceán felé néző oldalán, ismét változást észleltünk a környező flóra összetételében. Elsőként a dús tűlevelű erdőket lombhullató vegetáció váltotta fel, még tovább haladva megérkeztünk a dzsungelbe! Időközben
autónk kormányszervója is feladta a harcot,
valószínűleg túlmelegedett a sok kanyargásban – gondoltuk, ezért egy alkalmas helyen
rövid pihenő keretében elköltöttük „páncélos” ételekből álló kései ebédünket. Ekkor
szembesültünk életünk során első alkalom-
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mal az esőerdők éghajlatával, a tikkasztó hőséggel párosuló extrém páratartalom embert
próbáló együttesével. Folyamatosan „szakadt rólunk a víz”, amit a letekert ablakainkon beáramló menetszél sem volt képes hatékonyan megakadályozni. A valamivel szelídebbé váló kanyarulatokkal tagolt műút két
oldalán elterülő trópusi erdő egész egyszerűen elvarázsolt bennünket! Vörös törzsű fák,
hatalmas koronáját elképesztő mennyiségű
és változatosságú bromélia-félék, orchideák
uralták, az ágakról kötélvastagságú liánok
csüngtek. Meglepődve ismertük fel otthonainkban féltve őrzött szobanövényeink vadon
élő, soha nem látott méretekben pompázó
testvéreit. Az út által nagy ritkán keresztezett apró települések környezetében trópusi gyümölcsültetvények húzódtak, méretes
fürtökkel terhelt banános, termésektől roskadozó papayák nőttek az őserdőből kihasított földeken. Legnagyobb bosszúságomra
fényképezőgépem akkumulátora teljesen lemerült, mire akár egyetlen felvételt is készíthettem volna gyermekkori álmaim dzsungeléről. Mivel Máté szerkentyűje is az enyémhez hasonló problémákkal küszködött, jószerével egyetlen tűrhetően sikerült felvételt

9. kép: Az Ortegocactus macdougallii csoport termőhelye antigoritos szerpentin kőzet.
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sem tudtunk hazavinni magunkkal, megörökítve e csodás hely idilli varázsát. Bosszús
hangulatban folytattuk utunkat, belegondolva, hogy a reményeink szerint hamarosan
felbukkanó óceán látképe sem fog bekerülni fényképalbumainkba. Hosszú órák múlva értük el San Pedro Pochutla városát, mely
alig néhány kilométerre fekszik a Csendes
Óceán partjától. Valahogy ilyen formában
képzeli el az európai ember, egy tipikusan
banánköztársaságbeli település hangulatát.
Zsúfolt utcák, orrfacsaró szagok, az izzasztó hőségben piszkos gúnyákban szédelgő,
kevéssé bizalomgerjesztő kinézetű helybeliek, stb., stb. A városkával szembeni frissiben
kialakult ellenszenvünket csak növelte, hogy
sikerült alaposan eltévednünk a zegzugos utcák labirintusában, így aztán hatalmas sóhaj
kíséretében nyugtáztuk a település áthúzott
nevével ellátott rozsdás tábla felbukkanását.
Rákanyarodva az óceánparttal párhuzamosan haladó 200-as jelzésű főútra immáron
nyugati irányba róttuk a kilométereket. Hiába nyújtogattam a nyakamat dél felé, az országutat szegélyező cukornád ültetvények
teljesen eltakarták előlem a kilátást. Már Puerto Escondido híres, vagy inkább hírhedt,
kikötővárosa közelében jártunk, amikor
mintegy varázsütésre megszűntek a náderdők, és a déli horizonton felsejlett a párába
burkolózó hatalmas vízfelület. A tenger szerelmeseként hihetetlen boldogság kerített
hatalmába, szinte mágnesként vonzott magához a méltóságteljesen hullámzó óceán.
Mátét is hasonló érzések mozgathatták, amikor egy hosszú, homokos partszakasz láttán
azonnal lekanyarodott a főútról, hogy néhány pillanattal később gyermeki mosollyal
arcunkon belegázoljunk a hűs habokba. Az
óceán vizébe ereszkedő napkorong halványodó fényénél szárítkozva tudatosult bennem
igazán, hogy ennyire távol még soha nem jártam szeretett hazámtól. Mire beesteledett,
ismét a 200-as úton robogtunk, hosszú éjszaka állt még előttünk, hogy a világhírű üdülőváros, Acapulco fényeit megpillantsuk.
Tóth Norbert
Debrecen
10. kép: Ortegocactus macdougallii és Echeveria Képek: Dr. Fehér Máté: 4,7,8,9 a többi Tóth
globulosa.
Norbert.
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John J. Lavranos, Bakolimalala Rakouth és Tom McKoy

Aloe makayana (Aloaceae)
- egy figyelemre méltó új faj Nyugat-Magadaszkárból
Zusammenfassung: Walter Röösli und Ralph Hoffmann haben das Makay-Gebirge in Madagaskar zuerst im Jahr 2002 aufgesucht, wo sie die als Aloe makayana benannte neue Art entdeckt haben. Wie es heute bekannt ist, ist Aloe makayana im MakayGebirge endemisch, wo sie in einer Höhe von 580-650 m gedeiht. Es ist höchstwahrscheinlich, dass ihr Territorium auch die noch
höheren Gebiete des kaum bekannten Gebirges umfasst.
Abstract: Walter Röösli and Ralph Hoffmann visited the Madagascan Makay mountains first in 2002, where they discovered a new
species named Aloe makayana. As we knew by this time Aloe makayana is endemic in the Makay mountains where it grows in 580650 meters high elevation, but probably its habitat covers much higher areas of the hardly known mountains.
Rezumat: Walter Röösli și Ralph Hoffmann au escaladat prima dată masivul Makay din Madagascar în 2002, unde au descoperit
o specie nouă de Aloe, pe care l-au denumit Aloe makaya. Conform cunoștințelor actuale este o planta endemică a acestui masiv muntos, trăind la o altitudine de 580-650 de metri. Se presupune că planta s-ar găsi și în regiuni mai înalte, încă neexplorate. Publicăm
prima parte a articolului.

Közép Madagaszkár nyugati részén fekvő Makay-hegység egy érdekes, déli-északi
irányú hegységláncot alkot, ami a Mangoky
folyó mellett több mint 100 km hosszan húzódik és valamivel több, mint 1000 m-es
magasságot ér el. Megjelenésében és felépítésében számos hasonlóságot mutat a jobban ismert Isalo-hegységgel, amely tőle délre a Mangoky folyó átellenes partján terül
el. Mindkét hegyvonulat rendkívül idős, nagyobb részt mezoikum kori erodálódott homokkőből áll, amely prekambriumi keleti
alapkőzeten jött létre. Van néhány jelentős
különbség a két formáció között, így a Makay-hegység nyugati nyúlványa sokkal erodáltabban emelkedik ki egy jelentősen lekopott alacsonyabb felületből, mint az Isalo
hegyvonulat, amely egy mély, és kideríthetetlen szakadékoknak sokkal hatalmasabb
és tagoltabb egymásba fonódott rendszere.
Felszíne többnyire lapos hegyhátakkal borított, ezért megközelítésük rendkívül nehéz.
A Makay-hegység kivétellel bír abban is, hogy
lábainál csak egy vékony sávban népesült be,
egyébként nagyrészt lakatlan. Nem meglepő
tehát, hogy ez a legkevésbé ismert területe
a szigetnek. Ezzel szemben az Isalo-hegység
sokkal könnyebben hozzáférhető, és legalább
részben szinte minden Madagaszkár látogató
ismeri. Az Isalo-hegység érdekes és változatos növényvilágnak ad otthont, köztük számos endemikus fajnak is.

A nagyon savanyú talaj elősegítette sok
növénycsalád kialakulását. Ezért várható,
hogy a nagyobb és erősebben széttagolt Makay-hegység, ahol még több eső esik, egy gazdagabb botanikai kincsnek biztosít otthont.
Csak néhány út és ösvény vezet a hegységhez.
A mai napig nincs olyan út, amely mélyebben
bevezetne, vagy akár keresztezné a völgyeket. Hogy milyen meglepetésekkel szolgál ez
a masszívum, még csak nem is sejthető.
Mindez magyarázza, hogy a zürichi Walter Röösli és Ralph Hoffmann nagy hírnévre
tettek szert, mert a múltban merész expedíciókat szerveztek a nagy „Vörös sziget” kevéssé ismert régióiba, megpróbáltak behatolni a
Makay-hegységbe is, felfedni néhány titkát.
Ennek érdekében bázisállomásukat Manja faluba telepítették, ahol megtapasztalták Roger
Piaraly és családja vendégszeretetét. Manja
mintegy 110 km-re nyugatra fekszik a Makay-hegységtől a dombvidék lábánál, ahonnan a hegységbe csak egy út vezetett, ami eső
után természetesen járhatatlanná vált.
A két kutató a Makay-hegység régióit először 2002-ben kereste fel, ahol felfedezték
az itt leírt fajt. A következő években további
herbáriumi anyagot gyűjtöttek, többek között a Pachypodium rosulatum ssp. makayense
(Lavranos) Lüthyi néven ismert növény egyedeit, amely őshonos ebben a hegyvidéki régióban. Időközben Röösli és Hoffmann még két
alkalommal bejárta ezt a csodálatos élőhelyet.

Debreceni
2011/4.
1. kép: AloePozsgástár
makayana kissé
elfekvő törzzsel a Makay-hegységben.
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Az itt leírt új faj a típus élőhelyről lett elnevezve. A további kutatások ezen a területen minden valószínűség szerint még sok érdekes, és eddig leíratlan növény felfedezését
ígérik.
Az Aloe makayana nagyon hasonlít az Aloe
imalotensis Reynolds (sf. Reynolds 1966)-hoz,
annak közeli rokona. Ennek előfordulása eddig csak az Isalo-hegység déli, mély és ősi völgyeiben ismert, melyet a Mangoky folyó keresztülvágott a Mozambiki-csatornához vezető útja során a szikla formációkon. Az új faj
eltér az előzőtől abban, hogy hosszabb, keskenyebb és kevesebb a levele. Az élek egyenesek és nem olyan hullámosak, mint az
Aloe imalotensis, ráadásul nagyon sűrűn borítottak nagyon kicsi és nagyon kemény fogakkal, a levelek megjelenése fűrészlapszerű. Halvány rózsaszínű csüngő virágok egy
viszonylag laza virágfürtöt alkotnak, hos�szú, vízszintes és egyenes virágkocsánnyal
(virágszárral), rendezett és egyenes, henge-

res virágburokkal. Az Aloe imalotensisnél az
élénkvörös virágok a sűrű virágfürtben rövid
virágszáron helyezkednek el. A sziromlevél
ennél a fajnál hosszabb, keskenyebb és észrevehetően ívelt.
Aloe makayana Lavranos,
Rakouth & T.A. McCoy
Típus: Magadaszkár, Toliara tartomány,
Makay-hegység meredek homokkő lejtőin, a déli szélesség 21°24’ és keleti hosszúság 45°07’, 600 m magasan, begyűjtve 2003.
november 23-án.
Nevezéktan: Aloe az ógörög nyelvben az
ilyen típusú növények elnevezésére használt
név, a fajnév makayana, elnevezés élőhelye, a
Makay-hegység után.
Leírás: A növény törzs nélküli, vagy egy
rövid, elfekvő illetve csüngő szárral rendelkezik. Leveleinek száma 15-22, egy meglehetősen laza, rozettás elrendeződésű, kiszélesedő,

2. kép: Aloe makayana lepusztult homokköves élőhelyén.
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5. kép: Fű között élő Aloe makayana egyedek erodálódott felszínű élőhelyen.
6. kép: Fiatal Aloe makayana példány.
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körülbelül 4 mm-re kiemelkedik a virágszirmok fölé. A bibeszál a bibével 6 mm-rel kiemelkedik. A magház halványzöld, hengeres,
egy lekerekített heggyel, 4 mm hosszú, 1,75
mm átmérőjű. A termés felfelé álló tojásdad
tok, 25 mm hosszú, 10 mm széles, függőleges,
egyenes kocsányon, amely 30-35 mm hosszú.
Amennyire ma ismert, az Aloe makayana
a Makay-hegységben endemikus, ahol 580650 méter magasságban tenyészik. Nagyon
valószínű, hogy az élőhelye kiterjed az alig
ismert hegység még magasabb területeire is.
Tom McCoy, PO Box 56888, Saudi-Arabien
Riyadh 11564, John Lavranos, Apartado 243,
P-8100 Loulé, Portugal. Prof. Bakolimalala
Rakouth, Dep. De Biologie et Ecologie
Végétales, Faculté des Sciences Université
d’Antananarivo 906, Antannarivo, Madagaskar
Képek: Walter Röösli, Svájc
Fordította: Ruff József, Orosháza
A fordítást átnézte: Kiss László, Orosháza
4. kép: Halvány rózsaszínű virág, kinyúló porzóval, végén a portokkal.

3. kép: Az Aloe makayana viszonylag laza felépítésű virágfürtje.

egyöntetűen szürkés-zöld színű (egy lilás vagy
vöröses árnyalattal), 300-400 mm hosszú és
65-90 mm széles. A levelek éle recézett, fehér vagy rózsaszínű, sűrű, apró, kemény, háromszögletű, fehér vagy rózsaszínű hátrafelé
irányuló, kevesebb, mint 1 mm hosszú, alapján majdnem összefolyó fogakkal. Testnedve
megszáradva fénylő sárga. A virágzat majdnem 90 cm magas, legfeljebb 5 virágfürttel, a
virágzatszár 6-8 mm vastag, rövid, fehér fellevelekkel. A virágfürt alatt az ágak szemben
fekvők. A virágfürt meglehetősen laza, rövid
és kúpalakú, a virágok vízszintes vagy a csúcsán felfelé álló, merev virágnyélen lefelé lógnak, ezek fehérek, 20-28 mm hosszúak. A virágot takaró fellevelek fehéresek, csak 2-3 mm
hosszúak. A teljes virág halványrózsaszínű,
hengeres, egyenes, 26-30 mm hosszú, a magház felett 7,5 mm széles. A külső sziromlevél
a virágcső fölött 15 mm-en szabadon álló. A
porzószál krémszínű, a narancsszínű portok
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Ficzere Miklós

FFilatélia: Zimbabwe-i Aloék

2.

3.

1.

4.

5.

6.

7.

1. A bélyegblokk bélyegei: 2. Aloe ballii, 3. Aloe rhodesiana, 4. Aloe greatheadii, 5. Aloe ortholopha,
6. Aloe inyangensis, 7. Aloe arborescens. Kiadó: Zimbabwe. A bélyegképek kézi rajz után kézi
festéssel készültek.
A bélyegek Anonymus gyűjteményéből.
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Botos Júlia

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Bencze Sándor
Rezumat: Avem posibilitatea de a cunoaște colecționari de cactuși și suculente, care își prezintă colecțiile, istoria acestora, metodele, amestecurile pe care le folosesc, cele mai îndrăgite plante.

Nyár derekán járunk, amikor látogatást tettünk Sándor barátunk nyíregyházi otthonában, ahol él családjával és gyűjteményével.
Nagyon meleg volt ezen a napon, több mint
3o °C, kegyetlenül sütött a nap! És csodáltam a kaktuszokat, elgondolkodva azon,
hogy mekkora tűrő-, és alkalmazkodó képesség kell ahhoz, hogy a növények ezt kibírják.
Megérkezésünket Sándor már nagyon várta,
sajnos, egy kicsit késve érkeztünk. A gépko-

csiból kiszállva mindenütt a hűvöst kerestük.
Kaptunk hűsítőt, de az még inkább fokozta
szomjúságunkat, ezért előkerült az általam
hozott málna és meggy, amit még az induláskor összepakoltam, gondolván, jól esik majd
a nagy melegben. Tényleg jól is esett, de hát
mivel is kedveskedjen egy kert barát boron és
pálinkán kívül, habár ez utóbbiak kimaradtak a csomagból. Amikor ocsúdni kezdtem,
láttam, hogy a kutya kijelölt pályán szaladgál, ami elég murisan hatott. Sanyi határozott parancsszavára egyből behúzta fülit, farkát, és megértően elsomfordált. A gazda
elmondása szerint elég sok
kárt és bosszúságot okoz,
mivel a virághagymákat
előszeretettel kikaparja, a
kaktuszokat is felborogatja, igaz, ha megszúrja az orrát, akkor sürgősen elviharzik. Egyik ámulatból estem
a másikba, mivel a kert végében hatalmas madárházat véltem felfedezni. Nem
tudtam ellent állni, így hát
a kaktuszokat egy kicsit elfelejtve, gyorsan odamentem. A látvány valami fantasztikus, ennyi gyönyörű
színes madarat csak az állatkertek madárházaiban
láttam, de visszazökkenve, eredeti célomhoz, Sándor barátomhoz fordultam
kérdéseimmel, puhatolózva növényeken is túlmutató
kedvtelései iránt.
- Kedves Sándor, megkérlek,
mondj magadról néhány gondolatot!
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2. kép: A szabadba kiültetett Agavék ágyása.

Nyíregyházi kaktuszgyűjtő vagyok. Legalább
21 éve gyűjtöm a kaktuszokat és a többi pozsgásnövényt. E növények szeretete 13 éves korom óta megrendíthetetlen, ettől számítható
a gyűjtésük is, de ebben a folyamatban voltak kisebb-nagyobb megszakítások. Itt arra
gondolok, hogy a család nemegyszer túlságosan szúrósnak találta e növényeket, és
természetesen féltve gyermeküket, az időnkénti családi rá-, ill. lebeszélés alkalmanként
erősebbnek bizonyult szenvedélyemnél. Egy
nem egészen helyesen végig gondolt elhatározás eredményeként gyűjteményemet elajándékoztam. Majd később egy pesti gyűjtőtől 1989- ben kaptam 14 cserép kaktuszt,
azóta viszont nincs megállás, biztatásának
köszönhetően egyre jobban belemerültem a
gyűjtésbe. A panellakásban ezek a növények
28-30 °C melegben teleltek. Mondták is a
gyűjtőtársaim, nehogy megöntözzem őket.
Keserves látványként ma is kísért, ahogyan
aszalódtak, ráncosodtak, de a telet ilyen körülmények között is átvészelték, és fokozatos öntözéssel szépen kiteltek. Érdeklődésem
erősödésével tagja lettem a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Egyesületének, majd csatlakoz-

tam a Debreceni Kaktuszgyűjtők Egyesületéhez, a mai Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság elődjéhez, ahol kezdetben a magfelelősi
teendőket láttam el, mely feladattal Molnár
Imre bácsi bízott meg akkoriban. Ebben az
időszakban nagyon sok gyűjtővel ismerkedtem meg az ország számos területén. Óriási
segítség volt részemre, mivel sokat tanultam
és rengeteg tapasztalatot szereztem. Ettől
kezdve évről-évre csak gyűltek és gyűltek a
növények.
- Szeretném Tőled megkérdezni, hogy milyen
családokat, nemzetségeket, vagy fajokat gyűjtöttél, vagy gyűjtesz jelenleg?
Nincs külön meghatározva! Mindent, ami
megtetszik, igyekszem megszerezni. Rendszeresen járok kiállításokra, ahol vásárolok
is, mert ami a szememnek megtetszik, azt
megveszem. Kezdetben a gyorsan fejlődő fajok érdekeltek. Az első növényem valamilyen
Opuntia lehetett, de hamar rá kellett jönnöm,
nagyon-nagy a helyigényük, és a 3 éves példányok már alig hagytak helyet más növények részére. Kedvelem a most, látogatásotok
idején virágzó Lobiviákat, a Mammilláriákat a
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nagyon szép, köralakban kifejlődő virágaikkal. Szeretem az oszlopos Cereusokat, ebből
olyan is található gyűjteményemben, amely
5o-6o cm-t is nő egy évben a szabad földbe
kiültetve, ha kedvező az időjárás. Jól tarthatók a Turbinicarpusaim is, szinte bármilyen körülményt kibírnak. Nincsenek ellenben Melocactusaim, mivel igényesek, inkább
üvegházi körülmények kellenek a nevelésükhöz. A ritka, körülményesen megtartható fajokat kerülöm, mert általában hamar kipusztulnak adottságaim mellett. A meleg igényesek gyűjtéséről lemondtam mindaddig, amíg
nem lesz fűthető fólia sátor vagy üvegház.
Egyébként az egyéb pozsgás növények gyűjtésének szintén híve vagyok, tekintettel a
gyorsabban elérhető eredményre. Közülük
nálam megtalálható az Agavé, Aloé, mint a
fontosabbak, de sorolhatnék másokat is, hiszen nálam elég sok minden fellelhető.
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Vásárlásoknál, bemutatókon, na meg persze
a saját káromon tanultam meg sok mindent.
A tartalmas beszélgetések egy-egy gyűjtővel mindig sokat jelentettek, meg jelentenek
most is. Sajnos, sok beazonosítatlan növényem van. Idővel a jelölések elkallódtak róluk, az írás lemosódott, amit időben nem vettem észre, vagy nem pótoltam azokat.
- Ilyenkor még is, hogyan tudod megállapítani,
egyáltalán, hogyan tudod meghatározni, melyik
növényről van szó?
Különösebb gondot nem okoz, mivel már szereztem annyi ismeretet, hogy a növény formájáról, virágzatáról, egyéb jellemzőiről,
megközelítőleg elég pontosan meg tudom
mondani, melyik lehet. Ettől függetlenül
természetesen tisztában vagyok azzal, hogy
rend a lelke mindennek, és e téren is rendet
kell teremtenem növényeim között, s e nem
kevésnek tűnő munkát már beterveztem.

- Milyen módon tettél szert a gyűjtői ismeretekre?- Gondolok itt könyvekre, folyóiratokra, gyűj- - Milyen tartási módokat alkalmaztál kezdetben
és jelenleg? Milyen tapasztalatokra tettél szert
tők tapasztalatainak átvételére.
Igazán erre nem fordítottam nagy figyelmet, ezen a területen?
mert jött magától is, ha akartam, ha nem.
Amint látjátok, teleltetési lehetőségem
3. kép: Papagájok a rács mögött. Modellt állni szeretnek, nincs, ezért a növények nagy részét szaszaporodni nem!?
bad földbe kiültettem, másrészt edényekben, cserepekben található. Télen
egy barátomnál telelnek ki a nem fagytűrő példányok. A nálam maradók különböző körülmények között telelnek,
pincében, garázsban. A mostoha körülmények sok növény vesztét okozzák.
Ebben elsősorban a hőmérséklet ingadozása a ludas. Nagyon sok vesztességem írható számlájára! Jól belegondolva, a teleltetett állomány több mint fele
kipusztult. Oka mind visszavezethető a
nem megfelelő a tartási körülményekre.
- Az évek során bizonyára sok gyűjtővel
teremtettél kapcsolatot! Ha megosztanád
velünk, hogyan alakult ki kapcsolatrendszered?
A Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Köre
2oo3-ban egyesületté alakult, és személyemet bízták meg az elnöki teendők

Debreceni Pozsgástár 2011/4.

65

4. kép: Sanyi az átalakítás előtti fóliaházban, ahol minden van, csak hely nincs.

ellátásával. Később átadtam az egyik kollégának, majd újra átvettem az elnöki posztot. E
tisztségből eredően nagyon sok emberrel találkoztam, és sok tapasztalatot gyűjtöttem.
Funkcióm sok levelezést igényelt az egész
országban, ezért nagyon sok kapcsolatot sikerült kialakítani. A nagyobb kiállításokon
rendszeresen találkozom a gyűjtőkkel. Az
egyesület megalakulása óta folyamatosan
bővült a taglétszám. A vezetőséggel együtt
szeretnénk minél több fiatalt beszervezni.
Látom, hogy más egyesületekben is sok a fiatal, ez a jó, ez a jövő. Öröm az is, hogy egyre több hölgy választja az időtöltésnek ezt a
nagyon hasznos és kellemes lehetőségét, és
választják az egyesületi tagságot, kerülnek
be társaságunkba. Így színesedik a paletta!
Tapasztalatszerzésre nagyon jó alkalom volt
a város szervezésében megrendezett vásár,
ahol jó magam is értékesítettem, közben nagyon sok emberrel találkoztam. Szerintem
több kiállítást kellene szervezni, akár úgy is,
ha pl. Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza össze-

fogna, és közösen szerveznénk kiállításokat.
Jó lenne, ha elmennénk a nagyváradi, szatmárnémeti gyűjtők által megrendezett kiállításokra, mert lehet látni, a különbséget.
Nagyon sok tapasztalatra tennénk szert, sok
gyűjtővel ismerkedhetnénk meg, sok új gondolatot vehetnénk át, és természetesen ők is
tőlünk.
- A növényeket támadják a különböző gombabetegségek és a rovar kártevők. Milyen növényvédő
szereket alkalmazol?
Éveken át a Fundazolt alkalmaztam, nekem
ez bevált, de sajnos már nem forgalmazzák.
E szerrel minden gondot okozó rozsdásodást
meg tudtam állítani. A takácsatkákat sajnos,
nehezen lehet észrevenni, legtöbbször már
csak akkor, amikor komolyabb kárt okozott
a növényen, vagy amikor már ki is pusztult.
Rovarölő szerrel védekezést egy évben kétszer szoktam végezni, valamikor tavasszal,
meg augusztusban. Felszívásos módszert alkalmazok, amikor a vízben a megfelelő per-
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metező szert feloldom, és ebbe az oldatba be- trágyával vagy más anyagokkal. Ezt nem tarlerakom a növényeket. Ily módon egy alapos tom jó megoldásnak, a növények kiéghetnek,
öntözés is elvégezhető.
több öntözést is igényelnek, e miatt ki is rohadhatnak, és elveszíthetik a fajra jellemző
- Magvetéssel, neveléssel, tartással kapcsolatos küllemet. De a cserepekben, ládákban tartapasztalataidról, ha mondanál egy pár gondo- tott növényeket sem kényeztetem el. Talajuk laza, vízáteresztő, hozzákeverve szitált
latot.
Magvetéssel nem foglalkozom, mivel nem sóder. Nincs semmilyen különös talajkeveadottak a szükséges feltételek, közöttük egy rékem, sem csodaszerként használatos adanagyon fontos személyi feltétel. Ugyanis lékom.
nincs türelmem kivárni, míg megnőnek, inkább megvásárolom, ami tetszik. Ez így gyor- - Tervezel-e bővítést, felújítást gyűjteményed
sabb számomra. A tartási módok a lehető tartási lehetőségeivel kapcsolatosan?
legegyszerűbbek. Kertemben kb. 70 m2-en, Eljött az ideje jelenlegi fóliaházam korszerűszabadföldben igyekszem rendszerbe szedve sítésére. Süllyesztett lesz, emiatt ki kell ásni,
nevelni azokat a pozsgásokat, amelyek elvi- be kell vasalni és betonozni az oldalfalakat,
selik ezt a körülményt. Tápanyagot nem kap- tetejére dupla fóliát húzok. Ezek a lépések
nak különösebben, igaz, ezért kisebbek, de hozzásegítenek ahhoz, hogy télen is tudjam
szépen virágzanak. Persze léteznek olyanok, megfelelően tárolni növényeimet. Üvegház
akik „tuningolják” a növényeiket, pl. tyúk építésében nem gondolkodom, mivel annak
5. kép: Az egyéb pozsgásnövények gyűjteménye. Előtérben az elvirágzott Graptopetalum bellum, mögötte
szürkés, hamvas leveleivel az Echeveria laui.
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megépítése nagyon költséges. Szeretnék viszont a kertembe télálló kaktuszokat telepíteni, aminek megvalósítása már könnyebb és
olcsóbb feladat. Több helyen is láttam, hogy
nagyon kevés ráfordítással, csodálatosak az
így nevelt növények.
- Melyek azok a szempontok, tapasztalatok,
amit szeretnél még elmondani, hogy ezek az észrevételeid megjelenjenek a cikkben?
Szeretném, ha a gyűjtők főleg nem a haszonszerzés szempontjára koncentrálnának, hanem jobban segítenék egymás munkáját,
természetesen minden tiszteletem a kivételnek. Ennek egyik formája lehetne, ha egymás
között a felesleges növényeket kicserélnék,
vagy a kezdő gyűjtőket segítenék ily módon
is.
- Kedves Sanyi ne haragudj meg, de ezzel nem
igazán értek veled teljes mértékben egyet!
Ugyanis vannak gyűjtők, akiknek vissza kell
forgatni a pénzt a téli fűtési költség fedezetére,
de sorolhatnám még mire, hiszen egy üvegház
fenntartása nem kis pénzbe kerül. Kérdezted,
hogy miért nem működhetne úgy ez a kedvtelés
is, mint pl. a bélyeggyűjtő esetében. Szerintem
azért nem, mert nem mindenki engedheti meg
magának, hogy csak hobbi szinten tartson növényeket. Elképzelhető, hogy kereset, vagy nyugdíj
kiegészítés az innen származó bevétel. De ismerek olyan gyűjtőket is, akiknek a gyűjteménye
csak kedvtelés és szép elfoglaltság. Természetesen elfogadom a szélsőséges esetek meglétét is. A
kedvezményes árat viszont jó magam is megtapasztaltam már többször is növényvásárlásnál,
sőt több gyűjtő ajándékkal segítette kialakulóban lévő érdeklődésemet. Persze azt tudja mindenki, hogy sok munkával jár a növények gondozása, van ehhez segítséged?
A családom szokott segíteni, főképpen, amikor fel kell szedni a növényeket, és beszállítani a téli tároló helyre.
- Láttam, a kaktuszokon és egyéb pozsgás növényeken kívül más növényeid is vannak, amelyek
most nyitják virágjukat, vagy már elvirágoztak.
Szeretem a liliomokat, van belőle több féle.
A leánderek feleségem kedvencei. Ez, és a kerítésre futtatott fehér virágú jázmin a medi-
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terrán hangulatot juttatják eszünkbe, itt Magyarországon.
- A cikk elején már említést tettem Sanyi madarairól, ami számomra meglepő volt, a sok
szinüsége miatt. Különböző papagáj félék, más
egyéb ritkasággal együtt. Nagyon tetszett, amikor Sanyi kifakadt a madaraira, mert már rakta ide, pakolta oda, és csak nem akarnak utódot
gyártani ezek a fránya madarak! (Remélem, látogatásunk óta rendeződtek a dolgok, és született utánpótlás.)
- Sanyi mióta van meg benned ez a madár szeretet?
Az állatokat mindig is szerettem. Már gyermekkoromban több félével éltem együtt, így
nyúllal, hörcsöggel, tengeri malaccal, dísztyúkokkal.
- Említést tettél a sziklakerti növényeidről, mi
lett a sorsuk?
Nagyon sok sziklakerti növényem volt, amit
ősszel felajánlottam ingyen, de nem kellett
senkinek sem. Így hát sajnos, tönkrementek.
Hiába jártam a szomszédokat, ajánlottam a
munkahelyemen az óvodában, ahol dolgozom, gondolván, majd a gyerekek örülni fognak neki, de nem kellett! Itt mintha nem igazán szeretnék a növényeket! Egy kevés növényen úgy tudtam túladni, hogy aki kért belőle, én vittem a helyébe.
- Szeretnél-e még valamit elmondani?
Minden kaktusz és pozsgás gyűjtőnek kívánok sok sikert, eredményes munkát, és jó
egészséget.
- A riport készítése közben egyfolytában a madarak csicsergése színezte be ezt az együtt töltött
délutáni programot. Búcsúzáskor már a kutya
is előbújt és vakkantással köszönt el tőlünk. Köszönjük Sanyikám a riportot, és hogy itt lehettünk. További munkádhoz kitartást, elképzeléseidhez sok sikert és jó egészséget kívánunk.
Amit láttunk kedves gyűjtőtársunknál, több
mindenben eltért a szokványostól, tanulságos és
elgondolkodtató felvetések kerültek felszínre.
Botos Júlia
Debrecen

