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Dr. Nemes Lajos

Szerkesztőségi levél

A történet 50 évvel ezelõtt kezdõdött!
A Debreceni Kaktusz- és Pozsgásgyűjtők
Egyesülete hírlevelében az egyesület történetére vonatkozó ismertetés jelent meg, 40
évesként jegyezve a debreceni egyesületet.
Mint ma már csak egyetlen élő érintett, kiegészítést, ill. némi módosítást javasolnék.
A mai debreceni egyesület - maradjunk ennél a fogalomnál - több mint 40 éves. 1962.
május havában az akkori Megyei Művelődési
Ház (MMH) főelőadója Új Imre úr, több debreceni gyűjtő, többek között dr. Ludmány
Gyula, dr. Matolai Györgyné, Kunkli Ferenc,
Szabó János, Romhányi Tivadar, Szilágyi
István kérésére megkeresett engem, és felajánlotta, hogy az MMH vállalná egy Debrecenben működő Kaktuszkedvelő Szakkör létrehozását és működtetését havonta kétszeri
foglalkozással, terem, vetítés biztosításával és
évenként 2-3 nem debreceni előadó meghívásával. A megalakulással vállaljam el a szakkör
vezetését és az egyetemi Botanikus Kert adjon lehetőséget a szakmai gyakorlatokhoz.
Mindezeket írásba foglaltuk, és a már jelzett évben, azaz 1962 május hónapjában megalakult a Debreceni Kaktuszkedvelők Szakköre. Tehát a mai Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság Közhasznú Egyesület (MKPT) ha a
jogelődjét elfogadja, akkor 50 éve alakult.
A szakkör az első kiállítását 40 éve szervezte és tartotta akkor még a Kossuth utcai
MMH Nagytermében. Ekkor készültek azok
a diafelvételek, amelyek a 2011. évi kiállítás
megnyitóján bemutatásra kerültek. Külön
hangsúlyoznám, hogy nem az 1971-es szakköri kiállításunk volt az első kaktuszkiállítás
Debrecenben. Az 1930-as években két alkalommal is rendezett kertészeti kiállítást az
akkor létező Debreceni Kertészeti Egyesület a
Simonyi út és Nagyerdei körút kereszteződésében az akkori Debreceni Kertészet telepén.
A kiállításon belül gazdag kaktuszkiállítást
mutattak be a híres Ábel testvérek. A rendezésben és a tartalomban egyaránt magas színvonal miatt mindkét alkalommal aranyérmet

nyertek. Erről a korabeli szakfolyóirat, a Kertészeti Szemle, és gondolom, hogy a helyi lap
is beszámolt.
Mit jelent az 1971 májusában megjelent
Kaktuszkedvelők Lapjában a „Köszöntjük olvasóinkat lapunk új formájával?” mondat.
Egy évvel előttünk, tehát 1961-ben, a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Házban vagy ahogyan akkor nevezték a Csili-ben, megalakult
a Budapesti Kaktuszkedvelők Szakköre és mi,
alakulásunk után felvettük a szakkörrel a kapcsolatot.
A Csili stencil nyomdai módszerrel sokszorosított kaktuszos szakmai folyóiratot engedélyezett a szakkörnek. Ez volt az első szaklap a háború után ebben a témakörben. Ezt a
lapot akkor „kaktuszos salátának” neveztük,
benne ismert gyűjtök közleményei, cikkei jelentek meg. A „saláta” sorsa bizonytalanná
vált a későbbiekben, és ekkor próbálkoztunk
Debrecenben, teljesen illegális - engedély nélküli - megjelentetési úton „...lapunk új formájával”. Némi „ejnye-ejnye” elmarasztalás előtt,
mind a 100 példányt gyorsan szétküldtük az
ország gyűjtői között. Ma már ez ritka kiadványként ismert. Közben a Csili „saláta” továbbra is megjelenhetett, mi pedig nem szüntettük meg a debreceni lapot, mert a MMH
átvette a kiadást, és ezzel legálissá vált. Abban
az időben tehát két kaktuszos szaklapja is volt
a hazai gyűjtőknek. Hamarosan megalakult
az MKOE, s ezzel a Csili kiadvány végleg megszűnt, és megjelent a Kaktusz-Világ, amit egy
időben Debrecenben szerkesztettünk, és a
debreceni Piremon Nyomda végezte a nyomtatását.
A debreceni szakkör további működése
már ismert, a későbbi egyesület és a Debreceni Pozsgástár pedig napjaink történetéhez
tartozik.
Dr. Nemes Lajos
Szomód
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Herbert Thiele

Kaktusz-dinoszauruszok vagy a betelepülés specialistái?
Szemléletmódok a Weingartiák déli csoportjáról II. 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 consi
dera 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.

A Weingartia fidaiana ssp.
Berque környékén
A következő ismert és alaposan tanulmányozott populáció a bolíviai-argentin
határon található kb. 30 km-re nyugatra,
Villazon határvárostól. Eredetileg ez a lelőhely is Walter Rauschra vezethető vissza,
aki a WR 749 számot adta a lelőhelynek. Ő a
felelős azért is, hogy ezt a leletet Weingartia
neumannianának nevezték el. Felelős abban a
nézetben biztosan, hogy a déli csoport valamennyi Weingartiája az élőhelyeken első pillantásra csak kevés meghatározó különbséget mutat.
A Berque-i terület és az igazi Weingartia
neumannianának az argentin Jujuy tartományban fekvő Humahuaca és Iturbe környékén lévő területei között kb. 150 km van.
Amíg Berque-től északra az utóbbi időben további Weingartia neumanniana aff. leleteket
találtak, addig a déli csoport Weingartiájának
további leletei a felfedezők által kedvelt, és
ezért gyakran felkeresett Humahuaca és a
bolíviai határ között fekvő területein máig
teljesen ismeretlenek. Jogos az a felfogás,
hogy a Berque / Casira-tól északra előforduló leletek laza rokoni kapcsolatban állnak a
Tupiza-tól északra előfordulókkal.
A Berque-i lelőhely igen kedvelt a felfedezők körében. Számos lelőhelyi szám a bi-

zonyíték erre. Szinte mindenki, aki ebben a
régióban tartózkodik, ellátogat oda, mert a
Weingartia fidaiana ssp. mellett ugyanazon a
területen még néhány más kaktusznemzetséget is meg lehet találni, így pl. a Parodia
maassii és a Maihueniopsis glomerata mellett
a Neowerdermannia vorwerkii aff.-t és a Puna
subterranea aff.-t is. E régió Weingartiáiból
sajnos, még túl kevés a szaporítvány. Ezeknek a növényeknek a morfológiája a szerző
gyűjteményében arra enged következtetni,
hogy a Berque-növényeket nem a Weingartia
neumannianához kellene sorolni, mint a
Cieneguillas-növények esetében, hanem itt
is át kellene gondolni, majd aktualizálni a taxonómiát és a nomenklatúrát.
A Weingartia neumanniana ssp. előfordulása Humahuaca és Iturbe környékén
A legdélebbi és a legelőször felfedezett
Weingartia neumanniana előfordulási helye
az argentin Jujuy tartománybeli Humahuaca
és Iturbe hegyeiben található. Első említése 1930-ban történt. Ebben az időben ezt
az igen jellemző kaktuszt még Echinocactus
neumannianus 1933-nak hívták. A fajnév felelős azért, hogy időről időre minden déli
Weingartiát újra ennek a nomenklatúrának
kell alávetni. A populációk az elterjedési területen elszigeteltek és nincs közöttük igazol-
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1. kép: Weingartia fidaiana f. berque élőhelye a térképen.

ható kapcsolat. A két populáció átmenetében eddig nem ismertek növényleletek. Jelenleg éppígy nincs
bizonyíték arra, hogy Humahuaca
/ Iturbe és a Berque-i előfordulás
között léteznének Weingartia leletek. A 9-es számú úttól keletre fekvő hegyvonulatok azonban olyan
geológiai struktúrákat mutatnak,
amelyek a Humahuaca vagy Iturbe
biotóp struktúrának felelnek meg.
Ezek légvonalban 20 km-re találhatók mind a Humahuacatól északra
lévő Cerro Negro hegyvonulattól,
mind az Iturbe-től délre fekvő palaköves mezőkön lévő hegyvonulattól. A két biotóp növényei nem
csak azzal tűnnek ki, hogy mind
élőhelyükön, mind pedig kultúrában különböző tövisvastagságot
és -hosszúságot mutatnak, hanem
azzal is, hogy az Iturbe-től délre
lévő Weingartiák között találhatók
olyan növények is, amelyek piros
virággal rendelkeznek. Ez pont az
a tulajdonság, amely miatt a gyűjtők körében igen keresetté váltak.
A ritteri FR 50-es gyűjtőszámú és
a svéd Matts Winberg MN 172-

2. kép: Ilyen környezetben tenyészik a Weingartia fidaiana f. berque.
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sabb és leglevegősebb helye a legmegfelelőbb.
Magától értetődik, hogy nemcsak a hatalmas
méretű gyökérrendszerük miatt szükségeltetik mély cserép, hanem ahhoz is, hogy a nyugalmi időszakban a fajra jellemzően visszahúzódhassanak. A déli csoport Weingartiája
igen gyorsan alkalmazkodik az adott környezet feltételeihez, és néhány év után elveszítik
jellegzetes aszketikus habitusukat. Az oltott
növények rövid időn belül nagy, több hajtásból álló teleppé fejlődnek, amelyből idővel
jelentéktelen és hosszúkás hajtások képződnek. Ezért a déli csoport Weingartiáját inkább gömb alakú Echinopsisokra kell oltani.
Így a tömzsi hajtás legalább az első években
megmarad. Ha a déli Weingartia számára biztosítjuk a megfelelő, száraz nyugalmi időt,
akkor készségesen és gond nélkül virágzik.
Ha a beporzás sikerül, úgy a gyűjtő azt állapíthatja meg, hogy a termés, a természetes
élőhelyivel ellentétben, nagyobb lesz, igen
sok gyümölcsvelővel, pulpával, de kevesebb
maggal. Ennek köszönhető, hogy olyan kevés
mag áll a gyűjtők rendelkezésére a magvetéshez. A magból való nevelés első látásra problémamentes. A friss magok kb. 25-28 °C-on
meglepően jól kicsíráznak. A csírázás szempontjából előnyös lehet, ha a nappal és az éj-

es gyűjtőszámú szaporításainak ismert ez a
tulajdonsága. De a teljesség kedvéért el kell
mondani, hogy a piros virágra való hajlam
nincs meg minden növénynél. Valószínűleg
a két taxon szaporulata fordul elő leggyakrabban, és örvend a legnagyobb népszerűség- 4. kép: Weingartia fidaiana f. berque HTH 150.
nek.
Kultúrigények,
gondozás és szaporítás
Az Andok magasan fekvő területeiről
származó kaktuszok hosszú fejlődésük során
a betelepülés specialistáivá alakultak. Az erős
napsugárzást nagy hőmérséklet különbségek
váltják. Rövid idő alatt kell felvenni, majd
tárolni a rendelkezésre álló nedvességet. Ez
vonatkozik a talajban lévő tápanyagokra is.
A túlélés feltétele a földalatti tároló szerv, a
répagyökér. Ez a magatartásforma nem teszi
egyszerűvé a kultúrában tartás feltételeit. A
hazai viszonyok között az élőhelyhez hasonló,
tisztán ásványi közeg előállítása még megvalósítható, de a klimatikus viszonyok lemásolása már nem lehetséges. Ezeknek a kaktuszoknak a gyűjtemény legmagasabb, legvilágo-
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5. kép: Weingartia fidaiana f. berque HTH 150.
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6. kép: Kultúrában Weingartia fidaiana f. berque
HTH 150.

7. kép: Weingartia fidaiana f. berque HTH 150 ma- 8. kép: Virágzó Weingartia fidaiana f. berque HTH
gonc erős tövisekkel.
150.

szaka közötti hőmérséklet különbsége 20 °C. A Neowerdermanniához,
Sulcorebutiához, Yaviához és Punához
(Maihueniopsis) hasonlóan majdnem
100% csírázási arány érhető el. A frissen csírázott magoncoknak is szüksége van már az első órától kezdve a
nappal és az éjszaka közötti hőmérsékletkülönbségre. Egyébként már
az első hónaptól kezdve megnyúlnak.
A sikeres termesztés sikerét szolgálja, ha a gyűjtő és nemesítő a magoncokat az igen világos helyen való
tartással már eleve arra kényszeríti, hogy erős gyökereket képezzen.
A gyökérképződés megakadályozásának elkerülése miatt fontos, hogy
a déli csoportú Weingartia magoncait első átültetéskor különösen mély
cserépbe ültessük. Így azok már a
negyedik évben elkezdenek virágozni. A magoncok származásuk szerint
9. kép: A térképen Humahuaca és Iturbe, a Weingartia igen különböző külsőt fejlesztenek,
és emiatt már nagyon korán megneumanniana élőhelyével.
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különböztethetők. A déli
csoport Weingartiájának
száz százalékosan kereszteződésmentes szaporítása gyakran teljesen máshogy néz ki. Az ilyen növények termesztőinek figyelembe kell venni, hogy
az exponált hely nem jelent elegendő gondozást a
növények számára. Ha a
szaporítvány az új élettérben jobban érzi magát, akkor a genetikus emlékezet
felismeri ezt a szituációt,
és olyan Weingartia fejlődik, amely a lelőhelyről
származó eredeti növén�nyel csak részleges hasonlóságot mutat.

10. kép: Weingartia neumanniana L456. Humahuaca környékéről.
11. kép: Virágzó Weingartia neumanniana L456. ( Humahuaca)
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Összefoglalás

Igen gyakoriak az olyan gömbkaktuszok, amelyek répagyökerének tömege többszöröse a föld feletti részek tömegének. A Turbinicarpus
nemzetség mexikói kaktuszai között található a Rapicactus- korábban
Gymnocactus- alnemzetség, amely
nagy gyökérrendszerével és exponált
betelepülési viselkedésével különbözik a nemzetség más képviselőitől.
Különösen kiemelendő a Rapicactus
mandragora, amely a lemezes palában
is benépesít egy helyileg igen korlátozott területet. Különös jellemzői a
mandragóraszerű répagyökér, a viszonylag kicsi föld feletti hajtás és
igen nagy mag. Ezek olyan tények,
amelyek a déli Weingartia csoportjára is vonatkoznak. Hasonló mond- 12. kép: Weingartia neumanniana MN57. (Humahuaca)
13. kép: A Weingartia neumanniana MN57 virága. (Humahuaca)
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14. kép: Weingartia neumanniana MN57 (Huma 15. kép: Weingartia neumanniana HUN824.3,
huaca) gyűjteményben.
Iturbe.

16. kép: Weingartia neumanniana WR42, Iturbe.

17. kép: Virágzó Weingartia neumanniana WR42,
Iturbe, kultúrában.

18. kép: Weingartia neumanniana WR42, Iturbe, teljes virágpompában.

19. kép: Weingartia neumanniana WR42, Iturbe, virága oldalnézetben.
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20. kép: Weingartia neumanniana MN172, Iturbe.
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21. kép: Piros virágú Weingartia neumanniana
MN172, Iturbe.

ható el a chilei Thelocephala kaktusznemzetségre, amely ma az Eriosycéhez tartozik. A
Thelocephala napina példája igazolja ezt a benyomást, különösen azért, mert a kaktusznemzetség/faj még azt a luxust is megengedi
magának, hogy csöves termést képez. Minél
hosszabb ideig foglalkozik az ember az említett Weingartiákkal annál inkább az a benyomása, hogy olyan területekre húzódtak
vissza, amelyeket más kaktusznemzetségek
nem hódítanak el tőlük. A répa- vagy karógyökér kialakulásával látszólag befejeződött a
fejlődés. A taxonomikus és nomenklatorikus
23. kép: Weingartia neumanniana MN172, Iturbe,
narancsvörös virággal.

22. kép: Weingartia neumanniana MN172, Iturbe,
teljesen kinyílt virággal.

elkülönítés a bolíviai taxonoknál meglévő
Fidaiana formacsoportra és a két argentin
taxonnál meglévő Neumannianára minden
esetre megtartandó.
A déli csoport Weingartiája érdekes megfigyeléseket kínál a gyűjtőknek, mivel gyűjtésük, termesztésük kihívást jelent. Sajnos
még mindig túl kevés a növény és a mag.
Köszönet Ludwig Berchtnek, Karl Augus
tinnak, Cyrill Hunkelernek, Kurt Köhlernek,
Volker Schädlichnek, Willy Verheulpennek és
Rainer Wahlnak, akik tanácsokkal, ötletekkel
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24. kép: Weingartia neumanniana FR50, Iturbe.
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27. kép: Weingartia neumannia öt hónapos magoncok.

25. kép: Weingartia fidaiana ssp. pygmaea öt hóna- 28. kép: Weingartia fidaiana ssp. forma paichu.
pos magoncok.

és képekkel álltak rendelkezésemre azon elképzelésem megvalósításakor,
hogy a déli Weingartiák
csoportjáról cikket írjak.
Herbert Thiele,
Johannesweg 8
33106 Paderborn,
Németország
A 15. kép: Cyrill Hunkeler,
23. kép: Velheulpenr, az
összes többi H. Thiele.
Fordította:
Kissné Balogh Judit
26. kép: Weingartia fidaiana ssp. forma cieneguillas öt hónapos magoncok.
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29. kép: Weingartia fidaiana ssp. forma kargliana 32. kép: Weingartia fidaiana ssp. pygmaea, 2 J.
BLMT 89.01. 3 J.

30. kép: Weingartia neumannia WR42, 3 J.

33. kép: Weingartia fidaiana ssp.forma cieneguillas, 2 J.

31. kép: Weingartia fidaiana ssp. westii, 2 J.

34. kép: Weingartia knizei (Cintia) 2 J.

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)1998:241-246
Augustin és Hentschel: Gymnocalycium 15(3)
2002:453-472
Augustin: Gymnocalycium 19.(4)2006:683-686
Augustin és Hentschel: Gymnocalycium 21(4)
2008:767-782
Deutsche Kakteen-Gesellschaft Kuas 30(5):105
1979
Szerző: Aufzeichnungen der Feldforschungsreisen 35. Összehasonlító ábra: Weingartia fidaiana
1999, 2003 és 2005.
westii/ cieneguillas/pygmaea/ knizei.
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Szabó Imre

A magvetés fogásai
Zusammenfassung: Der Autor hält die Kakteenaussaat für eine alleinstehende Kunst. Er hat viele Beschreibungen durchgelesen, aber er fand, dass alle verscheiden sind. Jetzt stellt er seine eigene Erfahrungen dar. Mit dem Säen begann er vor 30 Jahren,
und mit jährlichen Änderungen gestaltete er für heute die in seinem Artikel publizierte Methode.
Abstract: Cactus sowing is a really science in the author’s opinion. He read several descriptions but he saw they are differing from
each other. Now he shows for us his own experiences. He started 30 years ago and with applying little changes year by year worked
out his method that is published in this paper.
Rezumat: Autorul consideră însămânțarea o știință aparte. A citit despre multe metode și le-a considerat distincte. Ne prezintă
experiența sa de 30 de ani în domeniu. Fiecare an a adus mici elemente noi ajungând în final la metoda pe care o folosește și o descrie
în articol.

A kaktuszmagvetést egy külön tudománynak tartom. Sok leírást olvastam, de
úgy láttam, hogy mindegyik más és más.
Most az én tapasztalataimat mutatom be,
amit 30 éve kezdtem és évenkénti kis változtatással alakult ki ez a változat.
A vetés alapja a jó mag. Ezért a megporzással kezdem, lehetőleg nem hibridizálok
feleslegesen. A termést beérés után azonnal
leszedem, mivel a hosszú ideig a növényen
maradt termés megpenészedhet, elmolyosodhat, vagy valami elhordhatja. A leszedett
magokat a léhától megtisztítom, a gyümölcstermésűeket vízzel kimosom és megszárítom. A megtisztított száraz magokat Ridomil
Gold Plus 42,5 WP gombaölő szerrel szárazon
bedörzsölöm, és így csávázottan tasakban tárolom. A tárolásra fagymentes száraz hűvös
helyet választok. A vetés talaja: 50% sóder,
4-5 mm-es rostán átrostálva, a nagyobb kavicsokat így eltávolítom, majd átfolyó vízzel
alaposan átöblítem és hagyom megszikkadni. A másik 50% Florasca A (pH 5,5) vagy
Florasca B (pH 6,5) virágföld. A Florasca
A csak a dél-amerikai savanyú talajt igénylő fajok talaja. A két komponenst összekeverem, forró gőzzel legalább 90 fokra felmelegítem, és 10-15 percig melegen tartom. Ez a
hő elpusztít mindent; gyommagvat, gombát
és más élőlényt. A hőkezeléssel megöltük a
hasznos mikroorganizmusokat is, ami a talaj életegyensúlyát fenntartja. Ezért lehűlés
után régebben hőkezelt és újraélesztett talajjal visszaoltom. Kb. 10 rész új talajhoz 1
rész régi hőkezelt talajt keverek. Azután 5
mm lyuknagyságú rostán átrostálom, ezzel

kiválasztom a nagyobb szemcséket, és ezáltal tökéletes keverést is biztosítok az új és
a régi talajnak. Ezt a talaj-előkészítést már
ősszel elvégzem. Tavaszig fekete fóliazsákban, garázsban tárolom. Tavaszra a mikroorganizmusok szétterjednek minden részre.
Ha valaki kis mennyiségű magot akar vetni, azt a kevés földet tűzhely sütőjében vagy
mikróban is csíramentesítheti, de ezt is visz1. kép: A talaj kifőzésére szolgáló bukóüst.
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2. kép: A magok keveredés mentes kijuttatását sablon segíti az ültető ládában. Háttérben a magvak
jelölése is látható.
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tás után erre szitálok földnedves vetőföldet
kb. fél cm vastagon, olyan nagylukú szitával,
amelyen minden szemcse átesik. Ez a réteg
lazának maradjon, mert ebbe majd könnyebben fúródnak a kis gyökerek. Erre szórom a
porral csávázott magokat, mivel azok színesek, így jól láthatók. Erre annyi földet szitálok, hogy a magvak éppen ne látszanak ki.
Itt már kisebb szitát használok, én egy régi
levesszűrőt találtam alkalmasnak. Utána letakarom, itt még nincs szükség fényre sem,
ezért árnyékolom még fekete fóliával vagy
tetőpala darabbal is. Locsolni nem kell, a tőzegtalp nedvessége két-három hétre is elegendő nedvességet tartalmaz. Kettő-négy
nap, vagy kettő-négy hétre kezdődik a kelés,
ekkor már szükség van fényre, ezért eltávolítom a sötétítőt, és törtfényt áteresztő árnyékolóval lefedem. Kelés előtt már megjelenhet a penészedés, ha léhás volt a mag. Ekkor olyan vegyszerrel permetezem, amit pl.
a szamóca szürkepenész ellen használnak,
régen a Sumilex-et alkalmaztam. Palántadőlés (Phytophtora omnivora, Helminthosporium
cactivorum és a Botrytis cinerea) ellen Ridomil
Gold Plus 42,5 WP-vel érdemes 0,2%-os töménységgel permetezni, vagyis 10 liter vízbe
20 g permetszer adagolva. Megelőző perme-

sza kell éleszteni. A vetés időpontját március
17-18-19.-e napjaiban találtam a legjobbnak.
Kivétel a melegebb igényű fajok, például az
Astrophytumok, amelyek szeptemberig sikeresen keltek. De megfigyelésem szerint a február 28-án vetett, hidegebb helyről származó (Escobaria, Echinocereus) fajok magjai igen
jó eredménnyel keltek ki. A májusban vetett
Echinocereusok több változatával viszont gyenge 3. kép: Szitálással egy réteg talajjal takarjuk a magvakat.
eredményt értem el. Nagyon sok mag ősszel vagy
a következő tavasszal kelt
ki, a hűvösebb időszakban. A vetésnek lehetőleg új ládát vagy cserepet
használok. Vetőládának
60x30 cm, és 7 cm magas
ültető ládát, a kis menynyiségű magoknak 7x7
cm-es szögletes cserepet
használok. A vetőládában vagy a cserépben kb.
1 cm előre beáztatott tőzegtalpat terítek, erre kerül a vetőtalaj elsimítva
kb. 3-4 cm vastagságban,
ezt víz áteresztésig meglocsolom lehűtött forralt
vízzel. Rövid szikkasz-
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4. kép: Cserépben keltetett magoncok.

5. kép: A kikelt magoncokat ültető ládába kitűzdeljük.

tezésre 0,1%-os töménységet használok. Legnagyobb gondot az algásodás okozhat. Ezért tartom a vetést sötétben,
ameddig csak a kelés meg nem indul. Ez lehet 2-4 naptól
akár 2-4 hét is. Az átlátszó takarót, keléstől számítva több
mint 1-2 hónapig nem távolítom el.
Naponta egyszer szellőztetek. Van olyan eset is, hogy
egy hónapig nem öntözök, mivel a védő permetezés elegendő. A magvetésnél csak kellő hőfokra lehűtött, előző-
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leg felforralt esővizet használok. A kitakart vagy a fedetlen vetés gyorsan kiszárad, és
ha nedvesen tartjuk, akkor a
szabadból, belehullnak az alga
spórák! Minden elővigyázat
ellenére előfordult, hogy megjelentek az algák vagy a moha
előtelepei. Ezek a talajfelszínen zöldes pontok vagy foltok formájában jelenek meg.
De nem várom meg, hogy az
egész talajt befedje, és zöld réteget hozzon létre. Ilyen esetben permetezővel ráporlasztva gyengén megöntözöm tiszta vízzel. Mikor a kis növények
megszáradnak, finomszemcsés
szitával (teaszűrővel), faszénporral leszórom kb. 1mm vastagon. A faszénporba keverhetünk gombaölőszert is, így
megelőző védekezést hozunk
létre a gombák ellen. A talajra szórt szénpor a talajtól felnedvesedik, így megtapad, de a
kis növényeken száraz marad,
ott nincs tapadás. Néhány perc
után levegőt fúvok rá, ez lehet
egy mini ventillátor, de én a
legolcsóbbat, a számat használom. Így a nedves talajon
megtapadt szénpor ott marad,
a száraz szénpor a növényről
elszáll. Evvel a módszerrel azt
érem el, hogy az alga fényhiányban elpusztuljon. A kis magoncok szabadon fejlődhetnek
tovább, a szénpor az utókelést
sem akadályozza. Ezt a módszert csak addig lehet alkalmazni, míg a magoncokon ki
nem fejlődnek a tövisek, mert
akkor már a szénpor fent marad a tövisek között. A jó fejlődéshez Muskátlidoktor-t használok 0,5% töménységben 2-3
alkalommal. A Muskátlidoktor
hatóanyag-tartalma a következő: nitrogén (N) 4%, foszfor
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6. kép: Mire jó a használt gumi? Anyagtárolásra!
Az egymásra rakott gumik közét az ültető talajunk
egyes komponenseivel kitöltjük. Mennyiségétől
függ az egymásra rakott gumiabroncsok száma.

(P) 6%, kálium (K) 8%. A pH az eredeti, hígítatlan oldatban 6,0. Ez, és az N, P, K aránya
nagyon kedvező a kisnövények számára.
Júliusra eltávolítom a vetőláda takarását, csak az üvegház árnyékoló és az üvegház üvegje biztosítja a szórt fényt. A környezeti hő és a száraz levegő gyorsan kiszárítja
a vetést, ezért ha kell, naponta a korareggeli órákban permetezővel megöntözöm. Augusztus elején kezdem az átültetést, más néven a pikírozást. Ekkorra már a kis magoncoknak elágazó gyökere fejlődött. Előfordul,
hogy minden igyekezetem ellenére a magvak
hiányosan vagy kis százalékban kelnek ki,
de előfordult az is, hogy teljesen elmaradt a
kelés. Ebben az esetben, pikírozás után a talaj tetejét elsimítom, és letakarva száraz ál-
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lapotban betárolom. A következő tavasszal
alaposan felszívatom langyos vízzel, és a továbbiakban úgy kezelem, mintha friss vetés
lenne. Előfordult már olyan eset is, hogy több
kelt ki a második évben, mint az elsőben. Az
átültetés előtt a vetőláda talaját hagyom kiszikkadni, így kevesebb föld tapad a kiszedett növényekre. Az átültetéshez használt
talajt is előtte gőzzel kifertőtlenítettem és
visszaoltottam. Ez a talajkeverék megegyezik a felnőtt növényeknek készített földdel,
esetleg a legfelső rétegnek kisebb szemcséjűt
használok. A föld földnedves legyen, vagyis ne legyen túl nedves, de száraz se. Akkor
jó, ha pikírozó pálcával fúrt lyuk nem omlik
be, és nem ragad a pálcához sem. Ültetés után
egy-két napig nem öntözök, csak félárnyékos
helyen tartom. Az első öntözést permetezővel végzem, gombaölőszeres vízzel (Ridomil
Gold Plus 42,5 WP 0,2%-os töménységben)
a talaj tetejét jól megveretem, hogy a szemcsék átrendeződjenek. A továbbiakban apró
cseppeket szóró locsolóval és már nem felforralt esővízzel öntözöm be. A Ridomil Gold
Plus 42,5 WP gombaölőszert csak kaktuszoknál alkalmazom, mert réztartalma miatt a
többi pozsgásnövény egy része nem bírja és
megperzselődnek. A pozsgásokra szerves
gombaölőszert használok, régebben Buvicid
F-t, mivel ebből még maradt a készletemben, vagy ennek megfelelő hatóanyagút. Sajnos, ez a szer már a forgalomból kivonásra
került, és a hasonló hatóanyagú szerek már
nem szabad forgalmúak. Így jelenleg a szabadforgalmú III. kategóriás szerek közül a
Prolant, Switch 62,5 WG, Mycostop, Galben
M gombaölőszerek javasoltak.
A vegyszerek használata előtt javaslom
áttanulmányoznia a következő honlapokat:
http://www.syngenta.hu/?Path=ajanljuk/
termekeink /gombaolo_ szerek /ridomil _
gold_plus
http://www.syngenta.hu/?Path=ajanljuk/
termekeink/rovarolo_szerek/
nemathorin_10_g

Képek: Szabó Imre.

Szabó Imre
Mezőhegyes
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Dag Panco de Grid

A kaktuszok talaja.
Második rész. A földkeverék összetevôi és arányai.
Zusammenfassung: Die persönliche Meinung und Bewandertheit des Autors führte im Laufe der Jahre dazu, dass die Mehrheit der Kakteensammler die Bodenmischung der Kakteen mit seiner „Methode“ fertigen wollte. Deshalb haben sie an ihn verschiedene Fragen gestellt, die er nicht immer beantworten konnte. Aber bevor er die Antworten gefunden hätte, kam er darauf,
dass er alle bisherigen Kenntnisse über das Thema hinter den Ofen werfen kann, und von null an starten muss. Es passierte, als
er bemerkte, dass er die Welt der „Steinfressenden“ betreten hat.
Abstract: The author’s own opinion and practice eventuated such result through years that the majority of cactus collectors would
use his method to make soil mixture for cacti. Due to this, the collectors took several questions to him and sometimes he did not know
the answer. He realized, before he could find the answers, he would cast away all of the knowledge about this area and start from the
zero. In that time he found that he entered into the “stone eater’s” world.
Rezumat: Experiența dobândită de a lungul anilor a autorului și părerea acestuia a dus ca o mare parte a colecționarilor să
folosească metodele lui de preparare a amestecurilor de sol pentru cactuși. În timp nu a reușit de fiecare dată să dea un răspuns la
toate întrebările primite, referitoare la subiect. Și-a dat seama că se poate lepăda de toate cunoștințele sale și trebuie să o ia de la
zero, deoarece a pătruns într-o lume nouă, cea a ”mâncătorilor de piatră”.

Az ásványi anyagok keverékét általában
úgy kell összeállítani, hogy semleges vagy savanyú talajt biztosítson a növényeknek, mint
a metamorf* kőzetek, üledékes, vulkanikus,
kompakt*, porózus és vulkáni kőzetek expandált* törmelékei.
I. A földkeverék összetétele.
1. Ásványi elemek.
Akadam: Egy félig kalcinált, vulkáni
agyagos kőzet, szemcsés megjelenésű, Japánra jellemző, ahol általában a bonszájok
földjében használják. Professzionális kertészeti termék. Mivel jó a vízáteresztő képessége, és a mikroelemeket fokozatosan adja át
a növényeknek, megfelel a kaktusztermesztésben is. Szemcséi jó nedvesség mutatók,
mivel változtatják a színüket a közeg nedvességi szintje függvényében, főleg ezért használják sikeresen a bonszáj termesztésben. A
kaktuszok esetében, ha csak ezt a terméket
használják, idővel ki kell cserélni, mivel az
idő multával kompaktizálódik, tömörödik és
elveszíti a jó vízáteresztő képességét. Ez egy
viszonylag drága termék. Nálunk is kapható.
Agyag: Üledékes kőzet, amely szilikátokat, csillámot és finom kvarchomokot tartalmaz. Agyagok különböző helyeken fordulnak
elő, és nagyon elterjedtek. Színük változó. A

mi céljainknak legjobban megfelel a kékesfekete ásványi agyag. Az agyag számos mikro-, és makro elemet tartalmaz, melyekre a
növényeinknek szükségük van. Viszont nem
vízáteresztő, ezért csak szemcsés vagy félig kiégetett állapotban ajánlatos használni.
Por vagy törmelék alakjában nagyon veszélyes, mivel a talaj vízelvezetését akadályozza.
Ezért használata korlátozott, ne haladja meg
a földkeverékben az 5-7, max. 10 %-ot, keveréktől és fajoktól függően. Létezik egy expandált agyagfajta szemcsék formájában, amit
egy bizonyos agyagfajta égetésével állítanak
elő (mint a perlit vagy vermiculit), azonban
kereskedelmi forgalomban csak 10-20 mmes szemcsék formájában kapható. Úgy gondolom, hogy a kis és közepes növényeknél fölösleges használni, viszont a nagyobb termetűeknél vagy a kiültetéseknél jól alkalmazható. (Itt és a továbbiakban zárójelben felsoroljuk
a magyarországi lelőhelyeket: Felsőpetény, Őrbottyán, Bátaszék, régi hegyvidéki téglagyárak
környékén stb.)
Andezit: Vulkáni kitöréseknél felszínre
került magmatikus kőzet, plagioklázt (Na-Ca
tartalmú földpát) és vas-magnézium vegyületeket tartalmaz. Használható a kaktuszok ültető közegében, esetenként a típustól függően nagyobb mennyiségben, mint a bazaltot.
Alkalmas szemcsenagysága 2-8mm. Figye-
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1. kép: Escobaria cubensis Holguin-tól északnyugatra, Holguinból, Kuba.

lem! Az andezit szemcséi élesek, megsérthetik a répagyökeres kaktuszok gyökerét. (Apc,
Bükkösd, Bodrogkeresztúr, Erdősmecske, Cserkút, Gyöngyössolymos, Karancsberény, Komlói
andezitbánya, Komlóska, Mecsekjános, Nagyharsány, Nógrádkövesd, Recsk, Sámsonháza-kőfejtő,
Sárospatak, Tar-Fehérkő-bánya, Tállya, stb.)
Bazalt: Bázikus magmatikus, vulkanikus kőzet. Vigyázat a felhasznált mennyiségekre! A kőzet kalcium, vas, és magnézium
vegyületeket tartalmaz, amelyek szükségesek a növények számára. Tartalmaz még földpátot, ami ugyancsak bázikus kémhatású.
Ezt a kőzetet bele tehetjük a földkeverékekbe, de csak kis mennyiségben, és 2-8 mm-es
szemcsék formájában. (Dunabogdány, Uzsa,
Zalahaláp, Sümeg, Diszel, Alsórákos, Somoskő
stb.)
Csillám: Egy nagyon elterjedt kristályos szilikát, alkotóelemei között nagyon
sok hasznos kémiai elem és vegyület található, melyek a növények számára szükségesek,
mint például a K, Na, Ca, Mg, Fe, Li, stb. A
földkeverékbe a csillámpalával együtt adagoljuk vagy anélkül, de össze kell törni és jól
el kell keverni. (Cserkút, Dunabogdány, stb.)

Csillámpala: Metamorf kőzet, sok csillámot és számos fontos vegyületet tartalmaz,
mint pl.: TiO2, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO,
Na2O, K 2O stb. Mikroelem tartalma, valamint jó vízmegkötő képessége által a csillámpala az egyik legjobb összetevője az ásványi
földkeveréknek. Szemcseméret 0,2-8 mm.
(Brennbergi medence, Sopron-Füzes-árok)
Dacit: Vulkanikus eredetű kőzet, szilikátokat és földpátot tartalmaz. Az a tapasztalatom, hogy ezt kiválóan lehet alkalmazni
földkeverékekben, akár 65%-ban is jobb híján. Szemcseméret 0,2-5 mm. (Dunabogdány,
Tar stb.)
Dolomit: üledékes kőzet, kalcium-karbonát és magnézium-karbonát tartalma által sikeresen használható a kalciumot tűrő
(calcicol) kaktuszok földkeverékében, viszont figyelembe kell venni a mészkőnél nagyobb oldhatóságát, ezért kisebb mennyiségben kell használni a mészkőnél, javasolt
a fele mennyiség. Szemcsenagysága 3-8 mm.
(Alsópáhok, Alsótelekes, Balatonalmádi, Csobánka, Iszkaszentgyörgy, Pilisvörösvár, Rudabánya, Szentkirályszabadja, Telki, Tóhely, Veszprém-Kádárta, Zámoly, stb.)

Debreceni
Pozsgástár
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2. kép: Ferocactus
lindsayi csoport
meredek lejtőn Paso del Chivo-nál Michoacanból. Egy, az eltűnőben
2011/4.
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levő Ferocactus lindsayi populációból.
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Égetett tégla: olyan ipari termék, amit
az agyag magas hőmérsékleten való égetésével állítanak elő. Porózus* anyag, nagyon
kedvező a növényeknek, amelyek „szárazon”
kivonják belőle a maradék vizet és hasznosítani tudják. Szemcsenagysága 3-8 mm legyen. Használat előtt ki kell mosni belőle a
port, mert a téglapor ugyanolyan veszélyes,
mint az agyag. (téglagyárak)
Földpát: Nagyon hasznos ásványi anyag
a talajban, de nem nagy mennyiségben. Sok
nyomelemet tartalmaz, amire a növényeknek szükségük van, mint B, Ba, Ca, K, Na,
NH4, Szemcsenagysága 5-8mm legyen. (Bodrogkeresztúr-Mezőzombor, Pécsvárad, Szarvaskő, Erdősmecske, stb.)
Gipsz: Kalcium-szulfát, a természetben
üledékes kőzet formájában található, enyhén
oldódik vízben, keménysége kicsi és könnyen
porló. Mivel tengervizek elpárolgása által keletkezett, különféle kémiai vegyületeket és
számos nyomelemet tartalmaz, melyeknek
jótékony hatása van a gipszet eltűrő növényekre. Tehát ezek a növények nem is inkább

a gipszet, hanem főleg a nyomelemeket hasznosítják. Szemcsenagyság: 5-8 mm, lehetőleg félig kristályos formában. (Gánt, Perkupa,
Gyöngyösoroszi, Rudabánya, Alsótelekes, Dorog
stb.)
Gránit: Magmatikus kőzet, savanyú
kémhatással. Földpátot és csillámot is tartalmaz, mellettük viszont sok más vegyület
is előfordul, sokszor csak nyomokban: CaO,
FeO, Fe2O3, K 2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, Rb,
Sr, TiO2. Ez a kőzet ugyanolyan jó a földkeverékekben, mint a dacit, de a legjobb kombináció, ha fele-fele arányban adagoljuk. Szemcsenagysága: 0,2-8 mm. (Erdősmecske, Himesháza, stb.)
Homok: általában a kőzetek természetes
úton történő aprózódása által jön létre, hordalékos eredetű, kis szemcsenagyságú. Általában nem ajánlom a használatát, csak konkrét esetekben, vagy ha nincs más alternatíva,
mivel - szerintem -, nem lehet eléggé előrelátni hatását. A jó vízelvezető képessége csak
akkor érvényesül, ha nincs nagy mennyiségben a földkeverékben, ellenkező esetben víz-

3. kép: Mammillaria geminispina Metztitlan közelében, Hidalgoból.
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4. kép: Aztekium hintonii gipszes lejtőn La Poza-tól
délkeletre, Nuevo Leonból.

megtartó hatása van a
kapillaritás jelenségének köszönhetően.
Több fajta homokot
különböztetünk meg:
1. Bányahomok, eredetileg folyami homok,
mely idővel leülepedve
a talaj alkotóeleme lett.
Ez a homok, általában
lösz szemcséket is tartalmaz, miáltal a talaj
termékenységét növeli,
viszont csökkenti a vízáteresztő képességét. Kis
mennyiségben használva hasznos lehet.
2. Kvarchomok: lásd
Kvarc
3. Úgynevezett „foszszilis” homok: egy különleges homokféle, amely
Románia déli részén
a Regátban található.
Könnyen
felismerhető vöröses színéről. Nagyon jó egyes dél-afrikai
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növények földkeverékében, a kaktuszoknál
is használható nem túl nagy mennyiségben,
a már említett ásványi elemekkel vegyesen.
Jelentősen hozzájárulhat a mikroelemekkel
való ellátásban.
4. Tengeri homok: kagylók és/vagy korallok aprózódásával keletkezett, főleg szerves
eredetű mészkő. Ez a szerves eredetű mészkő tartalmaz más mikroelemeket is, viszont
konyhasótartalmánál fogva nem ajánlom
használatát.
5. Folyami homok: főleg kvarchomok a fő
összetevője, lásd Kvarc.
Homokkő: Üledékes kőzet, a különböző
homokfajták cementeződésével keletkezett,
a rétegek nyomása alatt. A nyomástól függően lehet keményebb vagy többé-kevésbé morzsalékos. Kitűnően lehet használni a növények gyökereinek fejlesztésében, ha kisméretű növényeket nagyobb edényekbe ültetünk.
5. kép: Turbinicarpus lophophoroides gyűjteményben
ásványi közegben.
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6. kép: Geohintonia mexicana La Poza-tól délkeletre, Nuevo Leonból.

A homokkő lemezeket függőlegesen helyezzük az edénybe! Ezen kívül nagyon jól lehet
használni földkeverékekben is, 5-8 mm-es
törmelék formájában. (Balatonrendes, Budakeszi, Felsőpetény, Karmacs, Keszthely-ezüsthegyi bánya, Romhány, Szászvár, stb.)
Horzsakő vagy habkő: Nagyon könnyű,
likacsos szerkezetű, gyakran a gránit kémiai
összetételével egyező vulkáni eredetű kőzet.
Vulkánkitörések során, a lávában található
gáznemű anyagok robbanásszerű kitörésekor izzón folyós állapotban szóródik ki. Hólyagos-üreges szerkezete az olvadékban lévő
gázbuborékok megszilárdulása útján keletkezik. Tartalmaz földpátot, és olyan összetevőket, mint Fe (vas), dacit, andezit. Különösen javasolt a keverékek összetételében
különböző arányban, a növénytől függően.
A bonszáj kultúrában nagyon elterjedt. Ajánlott szemcsenagyság 3-8 mm.
Kavics: Ugyancsak hordalékos, üledékes
kőzet, hasonlóan a homokhoz. A szemcsenagyság, ami megkülönbözteti a kettőt, kivételt képez a tengeri, szerves eredetű. A ka-

vics viselkedése a földkeverékekben viszont
nagyban eltér a homokétól. Míg a homoknak
vízretenciós (víz visszatartó) hatása van, addig a kavics megszakítja ezt a kapilláris hatást. Viszont a szemcsék gömbölyűségének
köszönhetően, felszínükön egy vékony film
alakjában vízréteg alakul ki, ami elősegíti az
anaerob* baktériumok szaporodását. Ezen
tulajdonságánál fogva nem ajánlom használatát, csak nagyon kis mennyiségben, és
csak akkor, ha nem lehetséges ásványi kőzetek törmelékének a használata. Nem vagyok
híve a kavics, vagy durva homok 2-3 mm
vagy ennél nagyobb szemcsenagyságú frakciói használatának. Mint hordalékos kőzet,
csak azoknál a növényeknél ajánlott, amelyek eleve ilyen hordalékos talajon élnek az
élőhelyükön.
Például a Coryphantha nemzetség Coryphantha al-nemzetségének egyedei, kevés kivétellel, jól érzik magukat ilyen talajon. Viszont
ugyanezen nemzetség Lepidocoryphantha alnemzetségének törmelékes, és nem üledékes
ásványi talajra van szüksége.

2011/4.
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1. diagram: Mészkő nélküli ásványi keverék.

Ehhez az alapkeverékhez lehet adagolni mészkövet, gipszet vagy
szerves összetevőt, ahogy a következőkben leírom:

2. diagram: Mészkövet tartalmazó ásványi keverék.

Kvarc: lehet kristályos vagy amorf. A kvarc egy természetes
üveg. Mivel nagyon stabil, a növények és a velük szimbiózisban
élő baktériumok sem képesek lebontani és felhasználni. A kaktuszok és más pozsgások földkeverékében esetleg, mint semleges közeg (töltőanyag) jöhet szóba, viszont csak apró kavics vagy szemcsés természetes homok formájában, mivel az ipari törmelék éles
részei nagyon veszélyesek a növények gyökereire nézve. Csak két
növénykategóriát ismerek, amelyek ilyen közegben nőnek: néhány
braziliai Discocactus, főleg a Discocactus horstii, amely ilyen kvarckavics és erdei humusz keverékében nő, valamint az Uebelmannia
buiningii és Uebelmannia meninensis.
Lapilli/Lapillo: Vulkáni hamuféleség, 2-30 mm szemcsenagyságú vagy nagyobb (lapilli). A lapillo vulkáni piroklasztikus*
kőzet, horzsakőhöz hasonló. Általában az átmeneti, savanyú
vagy alkáli magmákra (andezit, riolit, fonolit, trachit) jellemző.
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A felette lévő kőzetek
nyomásának és a múló
idő hatására tömörödik, és egyfajta vulkáni tufa lesz belőle. Ez
a kőzet nem homogén,
kisebb-nagyobb szemcséket tartalmaz. Nagyon jól használható
a földkeverékekben a
dacit, gránit, csillámpala mellett. Csak kereskedelemben kapható, relatíve drága, de
nagyon jól helyettesíthető közönséges vulkáni tufával.
Láva: A felszínre
ért magma kihűlésével keletkezett. Ez a
szilárd láva a már említett magmatikus kőzeteket tartalmazza,
mint az andezit és a
bazalt. A kertészetben
gyakran pozzolánának
nevezik.
Lösz: Por állagú
üledékes kőzetek alkotják, többnyire kovasavas agyag eróziója révén keletkezett.
Nagyon termékeny,
számos mikroelemet
tartalmaz. A löszt
nem lehet megjelenési formájában felhasználni. Meg kell nedvesíteni, össze kell
keverni, amíg paszta
állagú lesz, majd szárítva, vagy félig égetetten használhatjuk.
Szemcsenagysága és
viselkedése a talajban
hasonló az agyaghoz
vagy a téglatörmelékhez. (Dunaföldvár, Dunaújváros, Sajólád, Hajdúsági löszhát, stb.)
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3. diagram: Gipszet tartalmazó ásványi keverék.

4. diagram: 15% szervesanyag tartalmú keverék.

Márga: Réteges üledékes kőzet. Agyagok és mészkő (karbonát)
az összetevői, néha tartalmaz gipszet vagy sót is. A márgák használata ellenjavallt, kivéve a calcicol (mésztűrő) növényeknek szánt
keverékeket. Szemcsenagyság: 5-8 mm. (Gerecse-Bezsek-hegy, Lábatlan, Üröm, stb.)
Mészkő: Kalcium-karbonát, üledékes kőzet formájában, amely
többnyire szerves, organogén eredetű. A mészkőben más ásványi
anyagok is találhatók, így agyag, alumínium vegyületek, magnézium, vas, kalcium, kálium és nátrium, dolomit, homok és kvarc.
Ajánlott szemcsenagysága 2-8mm. Nem ajánlom a márvány törmelék használatát, mivel nem a mészkőhöz hasonlóan viselkedik
a földkeverékekben, nem ad le sok kalciumot, de nem is semleges,
kalcium-leadása kiszámíthatatlan. Azonban lehet kis mennyiségben „fűszerként” adagolni a dél-amerikaiak keverékébe, figyelembe véve, hogy kicsi az oldódási képessége, és csak savas közegben
oldódik. Használatát nem vitatom, én csak rövid ideig alkalmaz-

tam, mivel később inkább üledékes eredetű tengeri mészkőre
tértem át, amely gazdag különböző sókban és mikroelemekben. (Csabrendek, Bükkösd, Polgárdi, Sóskút,
Nagyharsány, Nagyvisnyó, Felsőpetény, Csolnok, Tatabánya, Keszeg,
Bükk hegység, stb.)
Mésztufa:
Egy
olyan kőzet, amely természetes kémiai folyamat nyomán képződik
úgy, hogy a csapadékból a talajba beszivárgó víz szén-dioxidot
nyel el a levegőből, így
szénsavas víz keletkezik, amely gyenge sav,
és a mészkővel érintkezve azt részben oldja is. A kalciummal telítődött vízből akkor
csapódik ki a mész,
ha csökken a savassága, vagyis a széndioxidot leadja a levegőbe.
Ez a kicsapódott mész
lassan szilárd, lukacsos kőzetté áll öszsze. Figyelem! Miután
megjelenési formájában nagyon hasonlít a
vulkáni tufához, azzal
könnyen össze lehet
téveszteni. A mésztufa használata cserepes
növényeknél rendkívül veszélyes, mivel
szinte tiszta kalciumkarbonátból áll. Még
a meszet tűrő növényeknél se használjuk!
A durva szemű, gyakran nagy tömböket
is bezáró piroklasztit
neve agglomerátum*

Debreceni Pozsgástár 2011/4.
2012/1.
(agglomero=szorosan
odanyomni;
olasz).
(Bükk-, Mecsek-, Vérteshegység, stb.)
Pala: Egy agyagos,
üledékes metamorf kőzet, vagy olyan agyagos
üledékes kőzet, amely
geológiai folyamatok
eredményeként
vált
metamorf kőzetté. Kiváló gyökereztetésre
5-8 mm szemcsenagyságban. A nagyobb lapokat függőlegesen kell
elhelyezni. (Bükkzsérc,
Bél-kő, Aranyosvölgy, Erdőbénye, Abaujszántó, Kisgyőr, Nagyvisnyó, Felsőcsatár, Felsőtárkány stb.)
Perlit: A perlit viszonylag magas víztartalmú, speciális riolitváltozat, természetes
körülmények között is előforduló vulkanikus
üvegkőzet. A kiömlési kőzetek savanyú alcsoportjába tartozik. Sajátos tulajdonsága, hogy
megfelelő hevítés hatására nagymértékben
megduzzad. Tartalmaz Na, K, Fe, Mg, Ca oxidokat, hogy csak a nekünk érdekes összetevőket említsem. Különböző szemcsenagyságban forgalmazzák. Én személyesen soha
nem használtam, mivel kis sűrűsége miatt
úszik a víz tetején és a növény öntözésekor
feljön a felszínre, rátapadva a növényre. Ez
nem ártalmas a növényre nézve, viszont az
esztétikai összképét nagymértékben csökkenti. Mindazonáltal a nagyobb szemcséjű
perlitet is lehet használni, mikroelemeit a
növény hasznosítani tudja. (Pálháza)
Pozzolana: Porózus vulkanikus kőzet,
fő összetevői a vulkáni hamu és salak. Használják jó vízelvezető képessége miatt, és alacsony a mikroelem tartalma. Ajánlott szemcsenagysága: 5-8 mm.
Seramis: Nevét a gyártó cégről kapta.
Professzionális termék, amelyet a virágkertészetben használnak. Expandált* agyag granulátum, aminek az a jó tulajdonsága van,
hogy pórusaiban vizet tud tárolni, amit fokozatosan ad le a növénynek, ugyanakkor
a gyökerek megfelelő levegőzését biztosít-

9
27

ja. A kaktusztermelők között elterjedt róla,
hogy egy nagyon jó gyökereztető közeg. Ezt
én nem tagadom, de szerintem kicsit túlzás.
Földkeverékekben sikeresen lehet használni,
ám elég drága.
Szepiolit: Magnézium-hidro-szilikát ásvány, köznapi nevén tajtékkő. Finoman szálas, agyag-ásvány jellegű, könnyen faragható, tömbökben fordul elő. Száraz állapotban
finoman porózus szerkezetű. A kereskedelemben macskaalomként használják. Bázikus jellegű. Rostos szerkezete tartalmazhat
azbesztet. Soha nem használtam, mégis megemlítem, mert egyes honlapokon vagy fórumokon magvetés céljára ajánlják. Lehet olvasni egy ehhez kapcsolódó cikket: „Sowing
on Sepiolith” címen, amelynek alapja egy publikálás a KUAS Magazin 1988/2. számában.
Figyelem! Az azbeszt rákkeltő vegyület!
Vermikulit: Természetes, hidratált bazalt kőzet, amit mesterségesen duzzasztanak
magas hőmérsékleten, s ez egy nagy porozitású granulátumot eredményez. Összetételében található Mg, Fe, Al. Kereskedelemben
kapható, a durva szemcséjű változatát lehet
használni.
Vulkáni tufa: A tűzhányó kitörése során kivetett, kisebb-nagyobb törmelékdarabokból, idegen szóval piroklasztitból* állnak. A piroklasztitot leginkább „tüzes törmeléknek” fordíthatjuk. A finomabb szemű
piroklasztitból, pl. vulkáni porból, keletkeznek a vulkáni tufák, mint a bazalttufa,
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andezittufa stb. Ezek igen nagy porozitásúak*, sokféle ásványdarabokat tartalmazhatnak és igen gazdagok mikroelemekben. Számunkra megfelelő a riolittufa, andezittufa,
dácittufa. A földkeverékekben nagyon jó a
hatásuk. Ajánlott szemcsenagyság 2-8 mm. A
bazalttufa káros lehet, mivel nagyon lúgos
a kémhatása. (Bodrogkeresztúr, CelldömölkSág-hegy, Eger-tihamér, Ipolytarnóc, Komlóska,
Noszvaj, stb.) Fogalmát ne keverjük össze a
mésztufával. (lásd fent)!
Zeolit Hidratált kalcium-alumíniumszilikát. A vulkáni tufa kristályos változata. Sok
mikroelemet tartalmaz: Na, K, Ba, Mg, Sr. A
zeolit ioncserélő közeg, sikeresen használják természetes szűrőként mindenféle vizek
tisztításakor. A földkeverékekben fokozatosan adja le a mikroelemeket, ami főleg a K
esetében nagyon hasznos a növényeknek. Ha
a zeolitot telítjük, azaz megszívatjuk a kereskedelemben kapható tápoldattal, azt fokozatosan adja le a növényeknek. (Mád, Dunabogdány, Zalahaláp, Badacsony, Mezőzombor, Rudabánya stb.)
2. Szerves összetevők.
Aprított kókuszrost: olyan összetevő, amelyet általában kertészeti termelésre
használnak, általában tápoldattal telítve. Ez
a töltőanyag jobb, mint a tőzeg, mivel száraz
állapotban könnyebben nedvesedik. Gyűjtőknek nem ajánlom, viszont a nagybani termelésben fel lehet használni.
Csontliszt: A csontok kalcinálásával állítják elő. Mivel nagyon sok foszfort tartalmaz, jótékonyan befolyásolja a növények virágzását. Én nem vagyok híve a csontliszt
használatának, mivel nem nagyon lehet a
pH-ra kifejtett hatását ellenőrzés alatt tartani, különösen, ha nem esővízzel öntözünk.
Kerti föld, vagy gyepföld: megtalálható a megművelt területeken vagy a műveletlen ugar területeken, a növényi gyökerek között. Nem vagyok híve e föld használatának,
mivel akárcsak az agyag, csökkenti a talaj
vízelvezető tulajdonságát, nehezebb a gyökerek gondozása, rákeményedik a gyökerekre,
levegőtlenné téve a talajt.
Lombföld: strukturálatlan vagy félig
strukturált föld, az erdő talajára lehullott
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lomb szerves lebomlása által keletkezett.
1. bükk vagy vegyes lombföld: Pl.: bükkés fenyőlomb együtt. Ha már jól lebomlott,
akkor szerintem a legjobb humusz adalék a
földkeverékben. Az olyan növényeknél, amelyek humuszt igényelnek, akár 35%-a lehet a
keveréknek. Az epifitáknál* ez az arány elérheti az 50-80%-ot.
2. fenyőlombföld: A fenyő, luc, mocsári fenyő, tuja is nagyon jó, mivel elég savas kémhatású, viszont nehezebben szerezhető be.
3. tölgyfalomb sok tannint tartalmaz,
amiért nem javasolom a használatát, csakis
akkor, ha nagyon kis százalékban keverjük a
szerves földkeverékekhez.
4. fűzfa, akácfa, nyárfa lombföldet nem
ajánlom használni, mivel lúgos kémhatásúak.
Portrágya: Több évig érlelt állati, pld.:
marha, juh, szárnyas stb. ürülék, amely lényegében egy bonyolult összetételű anyag, és
széles körben sikerrel használják a növénytermesztésben, de a kaktuszoknál ellenjavallt! A portrágya használatának három fő
hátrányát látom:
1. Nagy valószínűséggel valamilyen fertőzés
hordozói lehetnek.
2. Túl sok nitrogént (N) tartalmazhat, ami
torzítja a növények természetes megjelenését, hipertrófiások (felfújtak) lesznek,
és ez az állapot veszélyeztetheti a betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenálló
képességüket.
3. Már mérsékelt mennyiségű használatánál
is, paradox módon, lúgosítja a talajt.
Aki ki akarja egészíteni a növények táplálását, mindig talál a kereskedelemben
megfelelő Na, K, P és a mikroelemeket tartalmazó tápoldatot. Ne felejtsük el, hogy
cserépben tartjuk a növényeket és nem a
kertben, valamint kaktuszokkal van dolgunk és nem paradicsommal vagy uborkával!
Tőzeg: Színe szerint lehet szőke, fekete,
barna. Elhalt mocsári és vízi növények, főleg
mohák összevissza kuszált szálainak, gyökereinek laza, részben elszenesedett tömege.
Képződése úgyszólván szemünk előtt folyik
le. A tőzeg általában savas kémhatású, nem
rendelkezik tápértékkel a növények szem-
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pontjából. De nem ajánlom a tőzeg használatát a következő megfontolások alapján:
- nem rendelkezik tápértékkel a növények
táplálásában, tehát csak töltőanyagként lehetne használni,
- Ha kiszárad, a tőzeget már nem lehet teljesen átnedvesíteni csak hosszú ideig tartó
áztatás után, vagy, ne adj isten, vízben való
felfőzéssel. Minkét metódus káros, illetve
lehetetlen az elültetett növények esetében.
Gondoljuk el, hogy a növények talaja a minimum 3 hónapi teleltetés, vagy a nyári pihenés alatt teljesen kiszárad.
Vakondtúrás-föld: tulajdonságai megegyeznek a kerti földével, lásd alább. Ez egy
nagyon termékeny, laza talaj.
II. A földkeverék arányai,
általánosságok
Az arányok specifikusak*. Ugyanakkor
elmondható, hogy a zúzott kő mennyisége
el kell, hogy érje az 50%-ot. A többi komponens a maradék 50%-ban lehet jelen. Ez csak
iránymutatás és nem abszolút követendő. Az
agyag nem haladhatja meg az 5-7-10%-ot,
de 10% az Astrophytum nemzetség egyes fajainál javallt. A mészkő nem haladhatja meg
a 15, max. 20 %-ot. A Mammillaria plumosa
és az Ariocarpus scaphirostris (scapharostrus)
esetében ez százalék növelhető. Néhány
Rapicactus, Geohintonia, Aztekium, és néhány
Turbinicarpus esetében a gipsz elérheti, vagy
meghaladhatja a 15-30%-ot.
Az előzőleg tőzegen, vagy az azt helyettesítő, pl. aprított kókuszrost talajon nevelt
növényeknél az első átültetésnél ajánlom,
hogy a talaj összetétele legyen ásványi keverék kb. 80%-ban, a maradék 20% pedig humusz, amelyhez 2-3 alkalommal fél adag tápoldatozás szükséges. A 2. évben elhagyjuk a
tápoldatozást, a 3. évben pedig a humuszt! A
diagrammokon iránymutatásként, bemutatok néhány receptet, azzal a megjegyzéssel,
hogy az összetevők nagyon jól legyenek elegyítve, hogy az egyenletes eloszlásuk biztosítva legyen.
A mennyiségek literben (térfogatszázalékban) vannak kifejezve, nem kilogrammban. Tehát mindenütt literben van kifejezve
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az ásványi, vagy szerves összetevő, 100 liter
keverékhez viszonyítva! Vagyis magyarul:
100 liter keverékhez hány liter bizonyos öszszetevő szükséges.
A minél jobb földkeverék előállítása érdekében, célszerű lenne nagyobb tételeket készíteni 100-200-300 litert, különösen, ha kis
1-2%-os mennyiségek is szerepelnek az öszszetevők között. Legjobb egy kis betonkeverőt használni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalább 5-6-szoros átlapátolással végezzük el a keverést.
Dag Panco de Grid
Románia
Fordította: Lévai Magdolna és Lévai Menyhért,
Temesvár
Képeket készítette: Békefi József: 1., Kiss László:
5., Tóth Norbert: 2,3,4,6.
A diagramokat készítette: Kiss Lászlóné.
A fordítást átnézte: Kiss László, Orosháza.
Magyarázat:
Agglomeratum: vulkáni eredetű, durvább
szemcséjű törmelékes kőzet.
Anaerob: oxigén jelenléte nélküli, oxigénmentes, oxigén tartalmú környezetben
szaporodásképtelen baktériumok
Epifita: más növényre rátelepülő, nem élősdi
növény
Expandál: terjeszkedik, kiterjed
Fosszilis: megkövesedett,
Kompakt: összeálló, tömör
Metamorf: átalakult tömörödött kőzet; az
izzó magmával való érintkezés következtében alkatát megváltoztató.
Piroklasztikus, piroklasztit: tűzi (vulkanikus) eredetű kőzet
Porózus: lyukacsos ásvány
Specializáció: szakosítás, sajátos arculat valamely szakterületen, valamely általános
vonatkozásnak egyes, különleges esetekre
való vonatkoztatása, v. korlátozása.
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Rainer Wahl, Hansjörg Jucker és Willi Gertel

Új faj Bolíviából a Cordillera Mandinga déli területérõl,
az Aylostera mandingaensis (Cactaceae)
Zusammenfassung: In einem der Verbreitungsgebiete von Aylostera (Rebutia) tarvitaensis kam eine neue Art zum Vorschein,
die wir im Folgenden als Aylostera mandingaensist beschreiben. Da Aylostera und Sulcorebutia nicht in naher Verwandtschaft
sind (Ritz & al. 2007.), beschrieben wir sie bewusst als Aylostera. Unter Berücksichtigung, dass die Beschreibung von Ritter
vom Jahr 1977 als Rebutia tarvitaensis nur ganz kurz und mangelhaft war, hielten wir es für nötig, einige Ergänzungen zu tun.
Abstract: A new species which we will describe as Aylostera mandingaensis was found on a habitat of Aylostera (Rebutia) tarvitaensis. Due to Aylostera and Sulcorebutia are not close relatives to each other (Ritz & al. 2007), we have described it as Aylostera consciously. Considering that Ritter description of Rebutia tarvitaensis in 1977 was only very short and incomplete, we concluded that we would
add some essential additions to it.
Rezumat: Aylostera (Rebutia) tarvitaensis, o specie nouă descoperită în habitat, o descriem în continuare ca și Aylostera mandingaensis. Deoarece nu este nici un fel de înrudire între genurile Aylostera și Sulcorebutia (Ritz & al. 2007.) intenționat o descriem ca
și o specie de Aylostera. Descrierea ca și Rebutia tarvitaensis a lui Ritter din 1977 este foarte scurtă și superficială așa că considerăm
necesare câteva observații.

A bolíviai Chuquisaca megyében talál- egy új Aylosterát. Az új fajt a Tarvita-tól nyuható Cordillera Mandinga hegységet, amely gatra levő hegyeken találta, ahol kb. 2600északon kiterjed Zudanez-től nyugatra, és 2800 m magas helyeken Rebutia tarvitaensis
délre a Tarvita (Villa Orias) délnyugati te- és Aylostera fiebrigii (Gürke) Backeberg popurületéig, az utóbbi években gyakran említet- lációk találhatók.
Az Aylostera (Rebutia) tarvitaensis egy
ték az új Sulcorebutiákkal kapcsolatban, pl.
Gertel és társai 2006-ban. Az említett hegy- élőhelyén előkerült egy új faj, amit mi a köség felkeresett helyein még egyéb kaktuszfa- vetkezőkben, mint Aylostera mandingaensist
jokat is találtak, olykor az ott nagyon gyakori írunk le. Mivel az Aylostera és a Sulcorebutia
Sulcorebutiák társulásában, vagy pedig e kak- nincsenek közeli rokonságban (Ritz és al.
tuszok nélkül. A magasabb fekvésű helyeken 2007.), ezért mi tudatosan írtuk le, mint
inkább Lobiviák, különösen a L. chrysochete Aylosterát. Tekintettel arra, hogy Ritter 1977.
Werdermann formái, és a jelenleg még közel évi Rebutia tarvitaensisként való leírása csak
sem teljesen megismert Mediolobiviák élnek. nagyon rövid és hiányos volt, ezért szükségét
A mélyebb fekvésben találtak még Parodiát és láttuk néhány kiegészítés megtételére.
Aylosterát. De Vries (2006) a közel- 1. kép: Aylostera mandingaensis a Puya weddelianával HJ421 élőmúltban Cordillera Mandinga ke- helyen.
leti területéről leírta az Aylostera
azurduyensist, és a jól ismert
Rebutia tarvitaensis F. Ritter (Ritter 1977, 1980) példányait, továbbá egy Aylostera is ismert a hatalmas hegység keleti lábainál. De a
Cordillera Mandinga belső területéről ez idáig nincs semmi említés
Aylosteráról. Így aztán Hansjörg
Juckernek, a „Vándor”-nak adatott meg a lehetőség 1993-ban,
amikor gyalog tartott Zudanezből Azurduy felé a déli Cordillera
Mandinga-ban, hogy felfedezzen
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2. kép: Aylostera tarvitaensis HJ420 2800 m magasan az Aylosera mandingaensis HJ421 élőhelyen.

A Diers gyűjteményéből származó eredeti növény, a Rebutia tarvitaensis FR773, és az
élőhelyen Jucker által megtekintett növény,
a Rebutia (Aylostera) tarvitaensis HJ 420 ös�szehasonlításában a Rittertől (1980) származó adatok mellett a kiegészítő információink a zárójelben szerepelnek. Ezek a következők: A test egyedülálló (később erősen
sarjadzik), egy hajtás (1,5-) 2-3 cm vastag,
idősen többszörösére meghosszabbodik (kultúrában a kb. 30 éves növény, világos helyen
legfeljebb 4,5 cm hosszú), zöld (sötétzöld).
(A gyökér többé-kevésbé rövid répa, később
erős, nyalábszerűen elágazódó „kőgyökerű”).
A bordák púposan, dudorosan felosztottak
(tagoltak), gyakran erősen elcsavarodottak,
számuk kb. 13-15 (12-16) db, a szemölcs alacsonyabb és sűrűn helyezkednek el. Az areola
(1,0-) 1,5 mm hosszú és kb. (0,5 mm) széles.
Csak peremtövise van, számuk (5-) 7-9 darab és 2,5-5(-6) mm hosszú, testhez simuló
(sugárirányban rendezettek, többé vagy kevésbé egy síkban fekszenek, a testtől kissé
ferdén elállnak), rókavörös (világossárgástól a világosbarnáig, élőhelyén még fehéres-

szürke is lehet), elszürkülő (később fehéresvilágosszürke). A virágot Richter nem tudta
megfigyelni, és így elsősorban Köhler (1969)
adataira támaszkodott, miszerint az tűzpiros, tündöklő-ragyogó (vörös és karmazsinvörös), (5-) 6 (-6,5) cm átmérőjű. Egy virágos
növényről Pilbeam (1997) közölt egy kiváló
színes képet.
Aylostera mandingaensis
R. Wahl & H.Jucker
Típus: Begyűjtve Bolívia, Chuquisaca
megye, Azurduy tartományban, Tarvita város nyugati hegyvidékén, 2800 m magasságban, 1993. 12. 06-án, Hansjörg Jucker által
(HJ)421.
Összehasonlítás: Az Aylostera mandin
gaensis és a Rebutia (Aylostera) tarvitaensis
összehasonlításánál zárójelben F. Ritter
megállapításai a Rebutia tarvitaensisre. A
növénytest nyomott gömb, max. átmérője 40
mm, 20 mm magas (átmérője 15-30 mm, magassága max. 45 mm), fénylő sötétzöld (zöld
– sötétzöld), csak szálas gyökérrel (rövid ré-
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pagyökerű, később nyalábszerűen szétágazó oldalgyökerekkel). Az areola tojásdad, 2,5
mm hosszú és 1,5 mm széles (1,5 mm hosszú
és 0,5 mm széles). A tövisek száma 15-17 db
(5-9), részben erősen elállók (hozzá-simulók,
kissé ferdén elállók), ebből 1-4 középtövis
(csak peremtövisei vannak), a tövisek a hajtáscsúcs közelében barnák, később elszürkülnek (fehéres, világos, sárgás – világosbarnás). A virág átmérője és hosszúsága 20-22
mm (50-65 mm átmérőjű).
Leírás: A növénytest nyomott gömb,
max. 40 mm átmérőjű, 20 mm magas, fényes
sötétzöld, alig sarjadzik, a csúcsa bemélyed.
Gyökérzete számtalan gyökérszálból áll,
nem fejleszt megvastagodott gyökérnyúlványokat. A növény felülete dudorokkal tagolt,
azok 12:14 spirálarányban a test körül elrendezettek. A szemölcs tojásdad alaprajzú,
7x6 mm kiterjedéssel, kb. 3 mm magas. Az
areola a szemölcs tetején tojásdad, 2,5x1,5
mm, kevés szürke filccel. Tövisek száma 1517, amelyek részben elállók, részben szétterpesztenek, közülük max. négy a középtövis,
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és ezek erősebbek, mint a peremtövis. Max.
8 mm hosszúak és 0,5 mm átmérőjűek, a hajtáscsúcs közelében barnák, később elszürkülnek. Két peremtövis felfelé mutat, a többi
többé vagy kevésbé lefelé irányuló, szétterpesztenek, a kettő felső peremtövis erősebb
és enyhén elálló.
A gömbölyű, barnás színű virágbimbók a
növény tövéhez közel levő areolákból fejlődnek ki. A virág tölcsér formájú, 20-22 mm átmérőjű és ugyanolyan magas. A magház sárgás-barna, gömbölyű, 3 mm átmérőjű, kevés
és kissé sötét, hegyes pikkellyel, alul néhány
fehér haj is előfordul. A virágcső rózsaszínű,
kevéssé barnás, hegyes pikkelyekkel, ahol az
alsókon ugyancsak néhány haj látható, felül
10 mm hosszú és 3 mm széles, barnás színű, lándzsaszerű magkamra-pikkelyekkel.
A külső-és belső sziromlevelek spatula (ásó)
formájúak, kb. 12 mm hosszúak és max. 5
mm szélesek, rojtozott széllel, gyakran kicsi,
hegyes csúcsban végződnek, narancsszínűek
(Biesalski 1957-es színskáláján az ún. zsázsapiros 6E-F), a belső sziromlevél gyakran kissé

3. kép: Virágzó Aylostera mandingaensis HJ421 az élőhely északi részéről.
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4 kép: Aylostera mandingaensis HJ421 Tarvitá-tól nyugatra, 2800 m magasan.

világos narancsszínű, az alapján belül fehér,
a virágszirom külső oldalán hosszanti sáv is
megjelenik. A bibeszál fehér, 14 mm hos�szú, sárgás bibével és 4-5 bibeággal. A bibe
alsó része a virágcsővel 4 mm hosszan összenő. A porzószálak fehérek, 2 sorba rendezettek, az alsók (a bibeszál körüli sorban) 5-6 mm
hosszúak, a bibeszál feléig emelkednek fel, a
felsők (a sziromlevél melletti külső sorban) 6-8
mm hosszúak, körülbelül a bibe magasságában végződnek, a portokok sárgák. A magház tojásdad-golyó alakú, olyan magas, mint
amilyen széles, fehér, sűrűn álló fehér magkezdeményekkel. A virág önmeddő. A termés
zöldes-barna, többé-kevésbé golyó alakú, 3-4
mm átmérőjű, később pergamen-szerűvé válik, megszáradva nem reped fel. A termésenként kb. 25 mag sötétbarna, felismerhető
szövetmaradvány nélkül, többé-kevésbé sisak alakú, kb. 1 mm hosszú, és 0,8-0,9 mm
széles. A maghéj dúdoros, a köldök-csírakapu
területe pont akkora, mint a mag átmérője,
dús barnás szövettel, a hilum (köldök) és a
mikropile (csírakapu) a leginkább eltakart.
Oldalról nézve a csírakaput, látható, hogy
a szövettel fedett köldök-csírakapu szegé-

lye kimagaslik, amely kissé, vagy egyáltalán
nem boltozódik fel.
Előfordulása: A növény együtt nő a
Rebutia (Aylostera) tarvitaensissel, de rendszertanilag kétségtelenül teljesen eltérő nemzetségbe tartoznak. Ez utóbbi rövid-répa gyökerű, mivel fűvel benőtt sziklás, köves, laza,
földben gazdag talajú hegyoldalon él, míg
az Aylostera mandingaensis többnyire elszórtan heverő sziklákon, és vastag mohapárnákon fejlődik. A rostos-szálas gyökerük csak
a mohában nő, és egyáltalán nem kapaszkodik a köves talajhoz, sziklához. Ezen a vidéken található még az Aylostera fiebrigii forma, és közvetlen környezetében az Aylostera
mandinganensistől eltérő Puya weddeliana (Baker). A mai napig az Aylostera mandingaensis
csak egy nagyon körülhatárolt térségben, kevés példányban található. Ezért a populáció
védelme érdekében a megtalálók megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a
pontos élőhelyet az első leírásban.
Nevezéktan: Az Aylostera nemzetségnév
jelentése görögből: merev cső, utalva a virágcsőre. A mandingaensis fajnevet az élőhelyéről, a Cordillera Mandinga hegységről kapta.
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5 kép: Aylostera mandingaensis HJ421virágának
metszete.

Vita: A mi álláspontunk szerint az
Aylostera mandingaensis alaktani jellemzőiben az Aylostera nemzetség összes ismert
fajától jelentősen eltér. Az úgynevezett „rövidcsövű” Aylosterákhoz sorolható, mint például a Rebutia sanguinea F. Ritter és a Rebutia
spinosissima Backeberg. Ez utóbbit később átsorolta Backeberg 1959-ben az Aylosterához.
Ennél a fajnál a bibeszál a virágcsővel max.
5 mm hosszan nő össze. Ezzel szemben, a
Spegazzini által 1905-ben leírt Echinopsis
pseudominuscula, amely a Spegazzini által 1923-ban létrehozott Aylostera nemzet-
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ség névadójaként szolgált, a „hosszú csővű”
Aylosterákhoz tartozik, ugyanis egy 20 mm
hosszú virágcső esetében a bibeszál és a virágcső összenövésének a hossza 15 mm. Ebbe
tartozik még az Aylostera csoport tagjának
tartva, az Echinopsis (Aylostera) pseudomuscula
Spegazzini, az Echinocactus (Aylostera) fiebrigii
Gürke, a Rebutia spegazziniana Backeberg, a
Rebutia pseudodeminuta Backeberg, ez utóbbi kettő Backeberg-nél (1959) Aylosteraként
szerepel, valamint a Rebutia heliosa (Rausch),
amelyet már az első leírásban is, mint
Aylosterát jelöl meg, és mindezt Buxbaum
(1967) az ő felosztása szerint a Rebutia nagy
nemzetség tagjaként rendszerezte.
Az Aylostera Spegazzini nemzetség felállítása létrehozott egy új nemzetséget,
ami több ismertetőjelében különbözik a
Rebutiától. A Rebutia nemzetség 1923-ban
történő elkülönítését később Buxbaum megerősítette 1938-ban, de végül ez általa 1967ben módosításra került oly módon, hogy
az Aylosterát csak a Rebutia nemzetség csoportjának kell tekinteni. Ez a felfogás követhető Buining és Donald (1963) véleményében, amely az Aylosterát a Rebutia nemzetség
alnemzetségének tartja. Ahogyan fent már
említettük, a molekuláris-biológiai vizsgálatok azt mutatják (Ritz és társai, 2007), hogy
az Aylosterát világosan meg lehet különböztetni a Rebutiától.
Az Aylostera mandinganensis és a Rebutia
tarvitaensis közötti összehasonlító vizsgálat
megmutatta, hogy Ritter (1977) első leírása a növények azonosítására alig alkalmas.
A legszembetűnőbb különbség e két faj között egyértelműen a virág méretében mutatkozik, amely a Rebutia tarvitaensisnél kétszer, háromszor nagyobb, mint az Aylostera
mandingaensis ismert virágmérete. Ezen túlmenően az Aylostera mandingaensisnél döntő
a fénylő test és a nagyszámú, sötét, részben
egyértelműen elálló tövis, a látható középtövisek, továbbá az eltérő gyökérzet.
Rainer Wahl
Heinr.-v.-Kleist-Str 8b
D-65549 Limburg
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7. kép: Aylostera mandingaensis HJ 421csillogó növénytesttel és virággal.

Hansjörg Jucker
Irschelstr.22
CH-8428 Teufen
Willi Gertel
Rheinstr. 46
D-55218 Ingelheim
Képeket készítette: Hansjörg Jucker:
1,2,9, Marisal Braun: 3,4, Willi Gertel:
5,6,7, Rainer Wahl: 8.
Fordította: Kiss
László, a fordítást
lektorálta Ruff József,
Orosháza.
Szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a cikk
szerzői által szerkesztett:
www.sulcorebutia.de
honlapra, és a Kom
pendium der Feld

nummern der Gattung Sulcorebutia című
időszakos kiadványra, mely Günter Fritz, Willi
Gertel, és Johan de Vries szerkesztésében jelenik
meg. Bővebb tájékoztatást W. Gerteltől kaphatnak a Willi.Gertel@t-online.de címen. (Szerk.)
8. kép: Kultúrában nevelt virágzó Aylostera mandingaensis HJ421.
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Lothar Diers és Franz Kühhas

Extrém száraz élettér
A Pygmaeocereus bieblii elõfordulása
Zusammenfassung: Pygmaeocereus bieblii verbarg schon von Anfang an ganz bis jetzt viele Mysterien. Eine Pygmaeocereus
etwa 1000 km von bisher bekanntem Lebensort entfernt zu finden, ist nicht nur außerordentlich ungewöhnlich, sondern auch
unwahrscheinlich. Der folgende Artikel scheint, die Mysterien bezüglich der Art aufzuheben, oder mindestens zu vermindern.
Abstract: Pygmaeocereus bieblii caused a lot of mystery from the beginning up to now. It is extremely uncommon and unbelievable to
find a Pygmaeocereus 1000 km far from the known habitat of the genus. This article seems to remove or at least reduce the mysteries
connected to this species.
Rezumat: Pygmaeocereus bieblii a prezentat încă de la descoperire multe semne de întrebare. Descoperirea la aproape 1000 de km
distanță de locurile de baștină a unei specii noi de Pygmaeocereus ridică de la bun început multe dubii și semne de întrebare. Acest
articol încearcă să clarifice aceste întrebări.

Az idősebb szerző (L. Diers, a szerk.) által
leírt Pygmaeocereus bieblii (Diers, 1995) kezdettől fogva egészen mostanáig sok rejtélyt
okozott. Végtére is egy Pygmaeocereusra bukkanni mintegy 1000 km-re a nemzetség addig ismert élőhelyétől, nemcsak rendkívül
szokatlan volt, hanem még valószínűtlennek is tartották. Anderson (2005) így ír erről: „Ennek a nemrég leírt fajnak az előfordulá1. kép: Pygmaeocereus bieblii jellemző élőhelye.

sa Huaraz közelében a szerző által közölt adatok
ellenére valószínűtlen, mivel a kérdéses területet már nagyon jól átvizsgálták.” Folyton érdeklődnek a faj pontos lelőhelye iránt, de ha
ez ismeretlen, akkor csak az első leírás adatai maradnak, azaz: „kb. 100 km-re északra
Huaraz-tól, a Cordilerra Blanca nyugati oldalán,
Ancash kerület, Peruban.” Itt viszont semmi
nem utal a „Huaraz közelében” való előfordu-
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2. kép: Pygmaeocereus bieblii telep a száraz, köves 3. kép: Pygmaeocereus bieblii f. cristata a 3. sz. élőterepen.
helyen. Gyakran egy későbbi telep kiindulási központja.

lásra, mint ahogy azt Anderson 2005-ben leírta. Az ifjabb szerző (F. Kühhas, a szerk.) már
a nyolcvanas évek elején beutazta Észak-Peru néhány tartományát. Ő ekkor rátalált
erre a növényre anélkül, hogy különösebb
figyelemre méltatta volna. A Pygmaeocereus
bieblii ismertté válása után felvette a kapcsolatot az első leírás készítőjével és megtervezték a lehetséges előfordulási területek
átkutatását. A rákövetkező időben a számításba vehető környéket többször is felkereste. Keresgélése sikeres volt, mert mostanáig
nyolc különböző Pygmaeocereus előfordulást
tudott megállapítani. Ha az ismereteink a
teljes elterjedésről valószínűleg hiányosak
is, ez a közlés úgy tűnik, megszünteti, vagy
legalábbis mérsékli a fajjal kapcsolatos rejtélyeket. A két legmagasabban fekvő lelőhely
(Nr. 7. és 4/8.) 2000-2100 m magasan terül
el, és mintegy 10 km távolságra van egymástól. Mindkét helyen megtalálhatóak a
Pygmaeocereus bieblii tipikus példányai, részben nagy csoportokban. Olykor több mint
50 hajtásból álló kiterjedt telepek alakulhatnak ki. Az ilyen nagy csoportoknál egyáltalán nem zárható ki, hogy a szélen levő hajtások, magoncok, amelyek a többé-kevésbé
a központban álló anyanövényhez tartoznak. Kifejezetten ritkák a krisztáta formák.
Még ennél is ritkábbak a hosszú tövisű példányok, de a tövis hossza ezeknél is max. 10

mm. Kísérő növényzetként a következő kaktuszok lettek meghatározva környezetében:
Espostoa melanostele, Mila pugionifera-fajkör,
Matucana yanganucensis-fajkör. A Nr.7. lelőhelyen Armatocereus oligogonus, a Nr. 4/8.
lelőhelyen Loxanthocereus sp., Haageocereus
zehnderi és Melocactus peruvianus. Ez utóbbi
fajnál az olyan finom taxonómiai megkülönböztetésről, ahogyan ezt Rauh (1958) megtette, szándékosan lemondunk. A következő
alacsonyabban fekvő lelőhelyek (Nr. 5. és 6.)
1800-1850 m magasságban, egymástól alig
1-2 km-re, a Nr. 7. lelőhelytől azonban mintegy 5 km távolságra terülnek el. Alkalmanként itt is találhatók több mint 30 „fejből”
álló nagy növénycsoportok. Nagyon ritkák
a hosszú tövisű példányok, ezek rendkívül
erős, „vad” tövisezettséggel rendelkeznek.
A Nr. 6. kaktuszlelőhely kísérő növényzete azonos a Nr. 7. lelőhelyével. A Nr. 5. lelőhelyen ezeket kiegészítendően megfigyeltek még Euphorbia weberbaueri, Jatropha aff.
macrantha (Euphorbiaceae) és Neoraimondia
gigantea var. saniensis néhány egymástól 200300 m távolságra, valójában a felső elterjedési határukon tenyésző példányát. Nagyon
érdekes az 1370 és 1430 m közötti magasságban, egymástól kb. 1 km-re található Nr.
3. és 3a. terület. Ez a Nr. 4/8. lelőhelytől kb.
10 km távolságra fekszik. Itt is előfordulnak
nagy növénycsoportok, s ezek egyike több
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mikroklíma tekintetében
ezen a vidéken még számos hasonló élőhely létezik, csak félreeső fekvésük
és/vagy rendkívül nehéz
megközelíthetőségük akadályozta meg eddig, hogy a
fajra ott is rábukkanjanak.
Az egész területet nagy
szárazság jellemzi. Eső a
déli féltekén nyáron csak
nagyon ritkán fordul elő.
Ezt az aszályt még fokozza a völgyekben gyakran
jelentkező, heves felszálló légáramlás, ami ráadásul jelentős légszárazságot
is előidéz, ezért a talaj még
jobban kiszárad. E környe4. kép: Jellemző tövisezettségű Pygmaeocereus bieblii a törmelékes tazeti hatások következtélajon.
ben a Pygmaeocereus bieblii
mint 70 „fejből” áll. A teljesen megegyező növények úgy tűnnek, mintha behúzódtak
tövisezettség és testforma miatt gyanítha- volna a talajba. Testük annyira összezsugotó, hogy ez a csoport évek során egyetlen rodott, hogy a növénytest körül a talajban
növény sarjadzása által jött létre. Egy ilyen egy repedés képződött, amiből következtetsarjhalmaz a növény szalagosodása (cristata) ni lehet a növény eredeti méretére a csapadéforma esetén alakulhat ki. Úgy tűnik, hogy kos időszakban. Ráadásul ez a gyér csapadék
ezen a két helyen a krisztáta forma gyakrab- is ritka, és arra sem mindig elegendő, hogy
ban fordul elő. A kísérő növények között a a növényeket feltöltse. Ilyenkor, bár képMelocactus peruvianus, Neoraimondia gigantea ződnek virágbimbók, a hiányzó nedvesség
var. saniensis, Armatocereus oligogonus, miatt végül is leszáradnak. Hosszan tartó
Haageocereus zehnderi, a Mila pugionifera alak- aszály esetén ilyen jellegű elhalás érintheti
kör mellett főleg a Deuterocohnia longipethala a növény peremén levő sarjakat is, vagy akár
(Bromeliaceae) jelenik meg, részben kiter- az egész növényt is. Ezekben az életellenes
jedt, nem ritkán sűrű állományban. Így itt
a növénytársulást egyenesen Deuterocohnia 5. kép: Pygmaeocereus bieblii a 4/8-as élőhely köveklongipetala-társulatnak lehet nevezni. A kel borított területén.
Pygmaeocereus biebliit kísérő kaktuszok vala- természeti körülményekben, amelyekben
mennyi élőhelyen többnyire csak laza köte- a Pygmaeocereus biebliinek fenn kell maradlékben, többnyire egymástól távol álló egyed- nia, érthetővé teszi, hogy még egy tapasztalt
ként fordulnak elő. Így ez a kísérő növényzet gyűjtőnek sem egyszerű e faj részére megtaösszességében mindenütt szegényesnek jel- lálni a megfelelő tartási körülményeket. A
lemezhető.
mi klímánk alatt saját gyökerükön hosszabb
Ha a felkutatott területen az igazolt elter- ideig alig, vagy csak nagy nehézségek árán lejedést összegezzük, akkor az mintegy 50-60 het életben tartani. Bevált módszer az oltás
négyzetkilométert tesz ki. Ezen a területen egy lassú növekedésű alanyra, hogy lehetőleg
oszlanak meg az itt leírt előfordulások, ame- megmaradjon a növény természetes habitulyeket többé-kevésbé nagy üres területek vá- sa. Az eredeti gyűjtés utolsó megmaradt péllasztanak el egymástól. Feltételezhető, hogy dányait is ilyen módon sikerült megmenteni.
a faj elterjedése még kiterjedtebb. Talaj és
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A feloltott növények tápdús közegben kön�nyen sarjadnak, és ezek a sarjak már akkor
gyökeret eresztenek, amikor még az anyanövénnyel szoros kapcsolatban vannak. A
faj több száz példányának hazájukban való
megtekintése után lehet foglalkozni az első
leírásban megadott ismertető jegyek kiegészítésével.
Az itt megemlített összes populáció növényeiben közös a kis testméret, max. szélessége és magassága 5 cm, a bordák száma kevés,
általában 12, ritkán 15, de még ritkábban
max. 18, és a rövid tövisek többnyire 6 mm,
de ritkábban hosszabbak, mint max.10-12
mm. Az első leírásban (Diers, 1995) említett
15 mm-es tövishossz soha nem nyert megerősítést. Nyilvánvalóan a Wolfgang Biebl által annak idején elhozott példányok között
levő növény a 15 mm-t elérő peremtöviseivel
egy rendkívül különleges egyed lehetett. A
megállapítások szerint a lelőhelyeken határozottan mutatkozik az erősen szőnyeg-, ill.
alacsony párnaszerű növekedés.
Nem rendkívüliek az 50-70 hajtásból álló
csoportok. Ez a sarjadzásra való hajlam mindig megfigyelhető a termesztésben lévő növényeknél is. Végezetül utalnunk kell arra,
hogy a két jelentősen alacsonyabban fekvő lelőhelyet itt nem elemeztük ki. Ott előfordulnak olyan Pygmaeocereusok, amelyek ugyan
rokonságban lehetnek a Pygmaeocereus
biebliivel, de alkatilag jelentősen eltérnek attól. Erre majd egy következő cikkben fogunk
kitérni.
Prof. Dr. Lothar Diers
Universität Köln
c/o Brunnenstraße 60
D – 53474 Bad Neuenahr
Franz Kühhas
Siedlingsstraße 4
A – 3333 Bruckbach
Képeket készítette: Franz Kühhas: 1-6.
Fordította: Ruff József, Orosháza

39

Dr. Erostyák Mihály
1942-2011
Életének 69. évében
súlyos betegség következtében elhunyt Dr.
Erostyák Mihály nyugalmazott főorvos. Haláláról mély megrendüléssel értesültek barátai
és gyűjtőtársai. A közismerten lelkiismeretes és
kimagasló szakértelemmel rendelkező orvost
nagy tisztelet övezte betegei körében. Embersége, közvetlensége, felkészültsége elismeréseként a kaktuszos körökben is nagy megbecsülésnek örvendett. Az 1970-es évek elejétől gyűjtötte a kaktuszokat és színvonalas gyűjteményt
hozott létre. Számára a növények kiválasztásában azok első megpillantásakor személyére
gyakorolt benyomásuk, és szépségük volt az elsődleges. Féltően gondozott, szépen fejlődő és
virágzó növényei sok örömmel töltötték el, amit
boldogan megosztott barátaival is.
Kezdettől fogva tagja volt a debreceni Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaságnak és az
orosházi Dísznövény Klubnak. Rendszeresen
részt vett az orosházi pozsgás és kaktusz kiállításon. Tapasztalatait és ismereteit szívesen átadta gyűjtőtársainak, így gyakran tartott színvonalas előadásokat a Dísznövény Klubban.
A német és latin nyelvismeret birtokában
éveken át fordított cikkeket a Debreceni Pozsgástár számára, amivel hozzájárult az újság magas színvonalához. Társszerzője a Latin-németmagyar szószedet, valamint a Tisztelet szellemében – A nemzetközi és hazai kaktuszos élet
jelesei című kiadványoknak, ezzel is hozzájárulva a kaktuszos társadalom ismeretbővítési lehetőségeihez.
Férje iránti el nem múló szereteteként özvegye, - aki maga is sok szép orchideával és broméliával rendelkezik - tovább gondozza a gyűjteményt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Orosházi Dísznövény Klub
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság,
Debrecen
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Tóth Norbert

Ortegocactus macdougallii: tények és tévhitek
Zusammenfassung: Die systematische Eingruppierung der monotypischen Ortegocactus Gattung und ihrer einzigen Art erregte schon nach der ersten Beschreibung eine Diskussion im Kreis der Botaniker. Wir lesen über die Geschichte der Entdeckung,
der Beschreibung von Ortegocactus macdougallii, der winzigen Kaktusart, der in einem isolierten Gebiet des mexikanischen Bundesstaat Oaxaca vorkommt, dann über den Leidensweg ihrer Systematisierung. Im Artikel werden auch die in früheren Schreiben
erschienenen falschen Informationen korrigiert. Nach dem Artikel lebt der Ortegocactus nicht auf Kalkstein, sondern auf Serpentingestein mit Antigorit. Ferner können wir nützliche Informationen über die erfolgreiche Zucht dieses besonderen Zwergkaktusses lesen.
Abstract: The taxonomic position of the monotypic Ortegocactus genus and its only species has induced conflicts among botanists after
the first description, already. We could know the history of discovery and description of the small cactus species living in an isolated area
of Oaxaca State of Mexico, the Ortegocactus macdougallii, and then its going in the hoop with the systematics. The article corrects the
false information which can be found in previous papers, also. According to this, Ortegocactus lives not on limestone but on antigoriteserpentine stones. The author gives useful hints for successful growing of this extraordinary dwarf cactus.
Rezumat: Încadrarea taxonomică a singurei specii a genului Ortegocactus a creat încă de la prima descriere o serie de discuții între botaniști. Articolul prezintă locul izolat de răspândire a speciei, din statul mexican Oaxaca, povestea descoperii ei și greutățile
apărute la încadrarea taxonomică. Se fac precizări referitoare la unele informații greșite apărute în special despre structura solului
din natură, alături de sfaturi utile despre cultura plantei.

Valamikor az ezredforduló környékén
történt, hogy a világhálón szörfözve egy
thaiföldi oldalra tévedve egy, abban az évben megrendezett helyi kiállítás képei jelentek meg a képernyőn. Elképedve bámultam
a gyönyörű kaktuszok pompás példányait.
Mind közül a legalább 30 centiméteres tálat
teljes egészében kitöltő Ortegocactus csoport
volt legnagyobb hatással rám. Addig és azóta sem láttam ehhez fogható méretű telepet ebből a gyűjteményekben manapság már
nem is oly ritka törpekaktuszból. Teltek-múltak az évek, és amikor Dr. Fehér Máté barátommal a 2007-es debütáló mexikói utunkat
terveztük nem volt kérdéses, hogy ha már
egyéb növényvadászati okokból a déli államok felé vesszük az irányt, mindenképpen
felkeressük az Ortegocactusok birodalmát. A
monotipikus nemzetség utáni szakirodalmi
kutatómunka azonban nem várt nehézségekkel járt. Hihetetlennek tűnt, de szinte semmi
konkrét szöveges információt nem találtunk
e rejtélyes kaktusz élőhelyéről, mindössze
egy település neve, az Oaxaca állambéli San
Jose Lachiguiri jelentette az egyetlen támpontot. Hogy nem végeztünk alapos munkát,
az már csak hazatértünk után derült ki, amikor, nem emlékezve már milyen apropóból, a
kezembe került az Angliában megjelenő Bri-

tish Cactus and Succulent Journal (BCSJ)
2004-es évfolyamának 2. újságja. Utólag már
könnyű okosnak lenni, tartja a mondás, de
csak azért nem lettem mérges az angol folyóiratban Bill Weightman tollából született
1. kép: Virágzó Ortegocactus macdougallii.
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Ortegocactus élőhelyen tett látogatásról szóló
cikkének olvastán, mert nem kis szerencsével, de végül sikerült 2007 tavaszán megtalálnunk a fajt természetes környezetében.
A felfedezés körülményeit részletesen megismerhették folyóiratunk előző számában.
(Debreceni Pozsgástár 2011/4. 47-55.old.)
A terepi munkásságáról is híres brit úr írásában néhány érdekes megállapítást közöl,
amelyek utólag az általunk tapasztaltak és a
további vizsgálatok ismeretében erősen megkérdőjelezhetővé váltak. De mielőtt kiteríteném lapjaimat, tekintsük át mindazt, amit az
Ortegocactus macdougalliiról érdemes tudni.
1951-1952
telén
Thomas
Baillie
MacDougall (1895-1973), korának ismert
terepkutatója, növényvadásza, egy furcsa,
apró termetű gömbkaktuszra bukkant Mexikóban, Oaxaca szövetségi állam egy félreeső, akkoriban is nehezen megközelíthető
zugában, San Jose Lachiguiri nevű falucska határában. A szokatlan habitusú, mintás
epidermiszű növény láttán azonnal biztosra
vette, hogy valószínűleg újdonságra lelt. Ezt
2. kép: Az élőhely antigoritos szerpentin kőzeten.
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megerősítendő elküldött néhány példányt a
New York-i botanikus kert herbáriumi kurátorának Edward Johnston Alexander-nek
(1901-1985) további tanulmányozás céljából.
Idővel a megmaradt „import” egyedek akklimatizálódtak és virágozni kezdtek, majd terméseket érlelve magokkal ajándékozták meg
újdonsült gazdájukat. Alexander, ha lehet így
fogalmazni, nagy bajba került, amikor a kaktusz hovatartozásáról próbálta gondolatait
megfogalmazni. Bár kétségtelenül hasonlított a Coryphantha és a Mammillaria nemzetség tagjaihoz, a nyilvánvaló különbségek alaposan elmélyítették a ráncokat a sokat látott
botanikus homlokán. Többévnyi megfigyelés
után végül elhatározta magát és úgy döntött,
önálló nemzetséget hoz létre az új kaktusz
számára, melyet a növény felfedezésében
MacDougall-nak segítő helybeli Ortega család emlékét megőrizendő Ortegocactusnak
nevezett el. Az új nemzetség egyetlen faját
magától értetődően, megtalálója előtt tisztelegve macdougallii-nak keresztelte el. Az új
monotipikus nemzetség és egyetlen fajának
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3. kép: Bimbós Ortegocactus macdougallii az areolákból kiinduló barnás elszíneződéssel.

első leírására, bemutatására a Cactus and
Succulent Journal of America 33. évfolyamának 39-40. oldalán került sor, 1961-ben.
A cikk illusztrációjaként szerepelő fekete-fehér fényképfelvételek hosszú évtizedekig az
egyetlen publikált, élőhelyen készült fotóknak számítottak, egészen az említett dolgozat angol folyóiratbeli 2004-es megjelenéséig. Alexander már az első leírásban állást foglalt amellett, hogy az új faj rokonságot mutat
mind a Dolichotele, mind pedig a Coryphantha
nemzetséggel, azonban a virágszerkezeti
és termésbeli eltérések indokolttá teszik az
előbb említett két nemzetségtől való elkülönítését. Ezt követően számos botanikus állt
elő különféle elméletekkel a nemzetség rokonsági viszonyainak feltárását, rendszertani besorolását illetően. Az elméletgyártásban Leo Kladiwa járt az élen, mivel 1974ben az Ortegocactust a Neobesseya nemzetség
alnemzetségének nyilvánította, így növényünk elnevezése Neobesseya macdougalliira
módosult. Új besorolása viszonylag sokáig
elfogadottnak részesült neves botanikusok
részéről, hogy mást ne említsünk 1991-ben

Helia Bravo-Hollis és Hernando SanchezMejorada főművében, a több kötetes Las
Cactaceas de Mexico-ban (2:395) is a Kladiwa
alkotta forradalmi nevet fogadták el. Alain
Zimmermann 1985-ben érdekes ötlettel állt
elő, miszerint az Ortegocactus fejlődéstörténeti szempontból a Coryphantha-ágba tartozik az Escobariákkal és a Neobesseyákkal
egyetemben. Mindezen különleges osztályba sorolási elméletek ellenére napjainkban is
a legtöbb botanikus azon a véleményen van,
hogy az Ortegocactus macdougallii besorolása
a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján helyénvalónak tűnik. A taxon históriáját
befejezendő, azt mindenképpen látnunk kell,
hogy korszerű genetikai vizsgálatok elvégzése elengedhetetlen lenne növényünk pontos
hovatartozásának, rendszertani pozíciójának megállapításához.
Most pedig lássuk az Ortegocactus
macdougallii leírását: A növény általában sarjadó, kis csoportokat alkot, kerekded vagy
kissé megnyúlt, 3-4cm átmérőjű, fakó szürkészöld. A rombusz formájú mammák alacsonyak, olykor egészen lapítottak, spirális
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elrendeződésűek, felületük apró pontokkal
mintázott. Szürkésfehér gyapjas areoláiból
egyetlen középtövis fejlődik, melynek színe
a feketétől a szürkéig változó, hegye mindig
sötétebb árnyalatú, hossza 4-5mm, egyenes.
Peremtöviseinek száma 7-8, fehérek vagy
szürkék, csúcsuk a középtövishez hasonlóan
sötétebb színű, egyenesek, 5-10mm hosszúak. Nappal nyíló, tölcsérszerű, sárga virágaik
a fiatalon többnyire gyapjas axillákból fejlődnek a tenyészcsúcs közelében, 2-3cm hosszúak és 1,8-2,5cm átmérőjűek. A magház kissé
gyapjas, lágy, fehér szőrökkel borított, a pikkelyek hiányoznak. A belső leplek élénksárgák, a külső leplek hasonló színűek, közepük
viszont vöröses árnyalatú; a porzószálak narancssárgák, vagy sárgák, a portok szintén
sárga, a porzószálaknál lényegesen hosszabb
bibeszál sárgászöld, a bibe zöld. Apró termése gömb alakú, olykor kissé csúcsos, fakó vörös, beérve megszárad, majd elvékonyodó
pergamenszerű fala leválik és láthatóvá válnak gömb formájú kb. 1 mm-es magjai, melyek színe feketétől a sötétbarnáig változó.
A maghéj külső felülete finoman pontozott,
a hilum feltűnően nagy. Egyetlen ismert elő-
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fordulási helye Mexikó, Oaxaca állam középső, déli részén található Cerro el Cantaro,
San Jose Lachiguiri közelében, 1600-1700
tengerszint feletti magasságban.
A termőhelyi viszonyok jellemzését szándékosan nem említettem a növény leírásában, hogy miért, arra hamarosan fény derül.
De most térjünk kicsit vissza az előző számban megjelent útibeszámoló érintett részéhez, az Ortegocactus macdougallii megtalálásához, melyet néhány érdekes gondolattal és
tapasztalati tényezővel szeretnék megtoldani, melyek tükrében talán kissé más szemmel
fogunk e tüneményes törpekaktuszra tekinteni.
Amikor hosszas, hiábavaló próbálkozások
után végre rátaláltunk keresett növényünkre
Cerro Cantaro és San Jose Lachiguiri szomszédságában, jónéhány furcsaság keltette
fel érdeklődésemet. Talán elsőként az a különös kőzet ragadta meg figyelmemet, melyben az Ortegocactusok tenyésztek. Az első
példányokra a sötétszürke különféle árnyalataiban tarkálló sziklák repedéseiben bukkantunk. Bár a legnagyobb jóindulattal sem
nevezném magam a kőzettan avatott ismerő-

4. kép: Egy antigoritos szerpentin kibúvás, megdőlt, ferde síkú, párhuzamos kőzetlemezekkel.
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5. kép: Az O. macdougalli tövisszerkezete.

6. kép: A jellegzetes epidermisz felnagyítva.

jének, viszont közelebbről megvizsgálva ezeket a sziklákat azonnal feltűnt, hogy mintha
ezek nem karbonátos kőzetből állnának. Természetesen a szín mészkövek esetében nem
mérvadó, mivel annak anyagi összetétele
alapjában befolyásolja az üledékes kőzet színét, a szürkés árnyalat agyag, vagy valamilyen szerves anyag „szennyezésre” vezethető
vissza. Ez a tény óvatosságra intett a helyszíni, felületes véleményalkotástól, azonban a
kétely elültette bennem apró magvait, és arra
ösztökélt, hogy próbáljak bizonyosságot szerezni a kőzet mibenlétéről. Ez pedig csupán
egyetlen módon lehetséges, ha mintát gyűjtök, és szakemberre bízom meghatározását.
Sikerült is néhány kisebb darabot bezacskóznom, ekkor még nem sejtve, hogy a következő Ortegocactus élőhelyen, amely az első
lelőhelytől mindössze 4-5 kilométerre várt
ránk, több teherautóra való aprózódott kőzetmorzsalékot fog tiporni bakancsunk talpa. Itt is bedobtam néhány darabot a zacskóba, amit zsebre vágva folytattuk a növények
és környezetük megfigyelését. Nem kerülhette el figyelmünket, hogy főként a termetesebb, nagyobb darab sziklák egyenetlen felszínén zöldes-barnás foltok, elszíneződések
tarkállottak, melyek valamilyen alacsonyabb
rendű növényi szervezetek jelenlétére, vagy
kőzetkiválásra utalhatnak. A történet folytatására már idehaza került sor, amikor átadtam a mintát Dr. Csajbók József barátomnak,
kinek hathatós közbenjárásának köszönhe-

tően a Debreceni Egyetemen elvégezték a kőzetminta elemzését, melynek végeredményét
az alábbi táblázatban láthatjuk:
pH (H2O)

-

Szénsavas mésztartalom
CaCO3 (%)

0

Szervasanyag- (humusz,
szerves-C) tartalom (%)

0

nKCl-oldható NO2-NO3-N
tartalom (mg/kg)

0

AL-oldható P2O5 tartalom
(mg/kg)

65

AL-oldható K 2O tartalom
(mg/kg)

228

Kőzet

antigoritos
szerpentin

Az illetékes szakirodalomból megtudhatjuk, hogy az antigorit egy nagy nyomáson,
vulkáni aktivitás következtében, nagy hőmérsékleten kikristályosodott szilikát kőzet, a szerpentin csoport tagja. Bár előfordul,
hogy kis mértékben meszet, vasat, egyéb ércet tartalmaz, de a Cerro Cantaro-i mintában
nem sikerült kalcium-karbonát, vagy szerves
anyag jelenlétét kimutatni. Szinte minden
Ortegocactus macdougalliival foglalkozó szakirodalom kihangsúlyozza, hogy a növény
mészkövön tenyészik, és ültetőközegében is
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7. kép: Az axilla rejtekében megbúvó kicsiny termés.

tevőkből álló talajkeverékbe ültettem át az
összes, saját gyökerén meszes talajban sínylődő O. macdougallii példányomat. És láss
csodát, bár az ültetés évében azon túl, hogy
észrevehetően némiképp jobban érezték magukat, sok változást nem fedeztem fel állapo8. kép: Felrepedt termésből kikandikáló O. mac tukban, de a következő esztendőben valósággal kivirultak a növények! Tavasszal az egész
dougallii magok.
kompánia virágba borult, egymás után nyitották sárga lepleiket, alig tudtam betelni a
látvánnyal. Kezdetben a szokatlanul napsütéses őszi-téli időszaknak tudtam be a rendhagyó virágzást, viszont az évi elképesztően dinamikus fejlődésük egyértelműen az
új ültetőközeg abszolút alkalmasságát bizonyította. Az azóta eltelt évek során gyönyörűen nőttek, számtalan új sarjat neveltek és
virágoztak Ortegocactusaim. Utóbbiak további bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy ezek a
szép, egyedi megjelenésű kaktuszok egyáltalán nem igénylik a meszes talajt, persze, mert
élőhelyükön sem abban tenyésznek.
Az Ortegocactusok egyébként meglehetősen szegényes, irodalmában egy másik faji
jellegzetességet szoktak még a szerzők kiemelni, azt, hogy hideg, 10 °C alatti hőmérsékleten teleltetve a növények epidermiszén
megkívánja azt. Ez a megállapítás, lássuk be,
a tények ismeretében nem igazán tartható.
Mindenesetre e meglepő eredmény okán felbuzdulva nekiláttam, és vulkanikus kőzetek,
elsősorban zeolit és riolit tufa őrleményének
felhasználásával egy döntően ásványi össze-

Debreceni Pozsgástár 2012/1.
rozsdabarna elszíneződésű, olykor összefüggővé váló foltok jelennek meg, amelyek
ugyan nem okozzák a kaktuszok pusztulását, de örökké megmaradó esztétikai hibaként tanúskodnak nem megfelelő tartásuk
bizonyítékaként. A korábban említett angol
folyóiratban megjelent cikkben Weightman
beszámolt arról, hogy az élőhelyi példányok
zömén is megtalálhatóak ezek a foltok, melyből arra következtet, valamilyen élettani jelenség állhat feltételezhetően a bőrszövet elszíneződésének hátterében. Nem árulok el
nagy titkot, terepi vizsgálódásunk során mi
is szembesültünk ezzel a furcsa szépséghibával. Mivel termőhelyére nem jellemző a különösebben hideg idő, még télen is csak ritkán esik 8-10 fok alá az éjszakai hőmérséklet, ezért nagy valószínűséggel megállja helyét Bill Weightman elmélete, vagy legalábbis
elvi síkon elfogadható. Ha a hideg nem okolható, akkor mégis, vajon mi válthatja ki ennek az élettani jelenségnek, elváltozásnak a
létrejöttét? Lehetséges lenne, hogy a forró
napsütésben kemence forróságúvá felmelegedő sziklából, kavicsszőnyegből kisugárzó
10. kép: Idős Ortegocactus macdougallii kultúrában.
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9. kép: Felrepedt termésből kikandikáló magokat
jelzi a piros nyíl.

hő ellen védekezik ezzel a „bevonattal” a növény? Ennek eldöntése nem egyszerű feladat,
elsősorban hosszas terepi megfigyelésre lenne szükség, támpontul azonban megjegyezném, hogy a leginkább rozsdabarna, vöröses
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11. kép: Szintén kultúrában lévő fiatal növény méretét jól mutatja a felvétel.

foltokkal tarkított példányokkal az igazán
kitett helyeken találkoztunk. Azok az egyedek, melyek valamilyen nagyobb sziklaképződmény, esetleg fűcsomó részleges védelmét élvezték, jóval kevésbé voltak elszíneződve társaiknál. A legnapsütöttebb helyeken tengődő Ortegocactusok bőrfelületének
gyakran 80 százalékán látható ez az elváltozás, míg árnyékosabb részeken élő társaik
szinte teljesen épnek tűnnek. Ez talán nem
lehet a véletlen műve, bár a végső diagnózis
megállapítására a botanikusok a leginkább
hivatottak, kíváncsian várom tehát ez irányú
véleményüket. Csak még egy érdekes adalék
a témához. Saját példányaimat növényházam
felső, legnaposabb részére helyeztem, télen
5-6 fokot tartok odabent, amely természetesen napos időben alaposan megemelkedhet.
Viszont előfordul a tél folyamán olyan periódus, nem is egyszer, amikor hetekig alig bújik elő a nap vastag felhődunyhái mögül, és
ilyenkor folyamatosan az említett hőmérséklet uralkodik a növényház legbarátságo-

sabb zugában is. Amióta az Ortegocactusok
a korábban ecsetelt termesztőközegben élik
mindennapjaikat, bár irodalmi túlzással élve
olykor fogvacogást lehet hallani irányukból,
nem jelennek meg rajtuk ezek a fázási hegeknek is nevezett elváltozások, melyek számtalan Ortegocactus tulajdonos életét megkeserítik. Véletlen volna? Mindenesetre azt javaslom minden jelenlegi és leendő Ortegocactus
macdougallii gazdának, hogy ezeket a különösen szép törpekaktuszokat ültessük ásványi
kaktusztalaj keverékbe, nagy arányban vulkanikus kőzetőrleményt, például zeolitot, riolitot adjunk hozzá, és csak kis mennyiségben adagoljuk a szerves hozzávalókat. Meghálálják a legnaposabb elhelyezést, ilyenkor
a régebben javasolt 10 °C feletti teleltetési
hőmérsékletnél jóval alacsonyabb hőfokon
is károsodásmentesen átvészelik a nyugalmi
időszakot. Sokáig úgy tartották, hogy saját
gyökéren nagyon nehéz megtartani ezt a növényt, de bizton állítható, hogy ez alaposan
eltúlzott vélemény. Helyesen megválasztott
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12. kép: A piros nyíl a képződő sarjakat mutatja, amelyek igen érdekes helyen, három mamma (podárium)
találkozási pontjából fejlődnek.

talajkeverékben, ha lassan is, de biztonsággal nevelhető. Szaporítása magvetéssel és a
leválasztott sarjak gyökereztetésével vegetatív úton is kivitelezhető, természetesen, ha
magot szeretnénk fogni, elengedhetetlen a
generatív szaporítási módszer alkalmazása,

lévén, hogy az O. macdougallik önsterilek. A
saját gyökerén nevelt magoncok meglehetősen lassan fejlődnek, az első virágok megjelenésére már kb. 1 cm-es átmérő elérésekor
számíthatunk. Oltással meggyorsíthatjuk
fejlődésük ütemét, de ez a nevelési módszer

13. kép: Magról kelt néhány milliméteres O. 14. kép: Fiatal Ortegocactus macdougallii oltvány
macdougalliik az előtérben.
Harrisia (Eriocereus) alanyon.
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mely megfelelő tartás esetén, bármely gyűjtemény egyedülálló ékszerévé válhat.
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gyakran növényünk eltorzulásához vezet, Internet: 16.
elvesztik jellegzetes habitusukat. Az axillák
rejtekében megbúvó apró termések hamar
beérnek, gyakran csak akkor vesszük észre,
hogy a virágok megtermékenyítése sikeres 16. kép: Ortegopuntia cv. Percy.
volt, amikor már a magok kis fizikai behatás
következtében is leperegnek a növény tövéhez. Ügyeljünk erre amikor felülről öntözzük
a kaktuszunkat, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy anélkül végzünk magvetést, hogy
tudatában lennénk.
Végezetül egy érdekesség. Néhány évvel ezelőtt az egyik olaszországi kertészetben kaktusz-kiméra keletkezett, az Opuntia
compressa alanyra oltott Ortegocactus
macdougallii esetében az oltási pontból, az
alany és a nemes érintkezési helyéből különös torzszülött hajtott ki. Az Opuntia alanyhoz hasonló alakú, tojásdad szártagokat növesztő, de az Ortegocactusokra jellemző mintázott epidermiszű kimérát +Ortegopuntia
cv. Percy-nek nevezték el. Sajnos továbbszaporítása elég problémás, mert a leválasztott
szártagok sokszor a megszokott Opuntia hajtást produkálják, illetve gyakoriak a hiányos
mintázatú „fülek”.
Akár kimérát, akár hagyományos Ortego
cactust választunk, minden kedves Gyűjtőtársamnak csak ajánlani tudom ezt a rendkívüli szépségű, különleges törpekaktuszt,
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Ficzere Miklós

Filatélia: Aylostera és Weingartia

2.
1.

4.

3.

5.

6.

1. Aylostera kupperiana, Egyenlítői-Guinea Közt.; 2. Aylostera pseudominuscola, Szaharai
Köztársaság; 3. Weingartia chiquichuquensis, Kambodzsa; 4. Weingartia fidaiana, Tanzánia;
5. Aylostera heliosa, Nyugat-Szaharai Köztársaság; 6. A bélyegblokkon szintén az Aylostera
kupperiana, a természet védelmére való felhívással, Egyenlítői-Guinea Közt.
Gyűjtemény: Gonda István 4,5., Rendes István 1., Anonymus 2,3,6.
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Petró Attila és Vasas László

Hogyan készítsünk szép növényfotót?
Zusammenfassung: Wie sollen wir schöne Pflanzenfotos machen? Die modernen, „intelligenten” Fotoapparate erleichtern den
technischen Teil der Fertigung des Fotos, aber zur richtigen Bildformung, zur Erschaffung der Bildausgeglichenheit sind die Persönlichkeit des Fotografen und seine Betrachtungsweise nötig. Wir lernen alle Regel kennen, die die richtige Komponierung des
Fotos ermöglichen.
Abstract: How can we take beautiful plant photos? The modern, “intelligent” cameras make the technical side easy, but the character
of the photographer is essential to get the good composition and to make the balance of the picture. The author makes us know the rules
for getting well composed pictures.
Rezumat: Cum să facem fotografii reușite despre plantele noastre ? Aparatele de fotografia digitale simplifică fotografierea din
punct de vedere tehnic dar pentru realizare unei poze reușite, echilibrate este nevoie de personalitatea fotografului și respectarea
unor reguli. Articolul prezinte câteva dintre aceste reguli.

Növényeket szerető, gyűjtő és nevelő emberként sokszor szeretnénk megmutatni barátainknak, klubtársainknak egy-egy új példányt a gyűjteményünkből, vagy az éppen virágban pompázó egyedeket. Ilyenkor előves�szük a fényképezőgépet és fotózunk. A kép
pedig elkészülte után, nem azt - vagy nem
úgy - mutatja meg, mint ahogyan azt szerettük volna. Hogy ez minél kevesebbszer történjék meg, ezért indítjuk el e sorozatunkat a
növényfotózás alapjairól.

ezért nagyon fontos, hogy tisztába legyünk
néhány olyan alapelvvel, amely révén jól
megkomponált kép születhet.
Bár a képek komponálásának nincsenek,
és nem is lehetnek minden helyzetre érvényes, merev szabályai, de vannak olyan fontos szempontok, amit érdemes betartani,
vagy legalább is erre törekedni.
A modern, „intelligens” fényképezőgépek
megkönnyítik a fénykép készítésének technikai részét, de a helyes képformáláshoz, a
képi egyensúly megteremtéséhez szükség
van a fotós személyére, és annak látásmódI. rész: A kompozíció
jára.
A kompozíció kialakításában hasznosak
A kép megkomponálása alapvetően meghatározza majd leendő képünk esztétikáját, lehetnek az alábbi elvek.
1-2. kép A baloldali képen a szélek zavaró részletekkel, jobb oldalin álló formátumban komponálva ezek
lemaradnak, hangsúlyosabb, részletekben gazdagabb képet kapunk. Mammillaria claviformis.

Debreceni Pozsgástár 2012/1.

53

3-4. kép Példa a harmadolási szabályra: a 3. kép centrális elhelyezése statikus hatású,
a 4. képen az elhelyezés már dinamikusabb. Glandulicactus uncinatus v. wrightii.

A képmező kitöltése
Mindig a kép témája alapján döntsünk arról, hogy álló vagy fekvő formátumú képet
készítsünk. Ha nem sikerül a döntés, akkor a
keresőbe vagy az LCD monitorra nézve döntsük el, hogy mikor lesz kiegyensúlyozottabb
a kép, és annak megfelelően exponáljunk.

Ha a témánk inkább függőleges kiterjedésű, fordítsuk álló helyzetbe gépünket, így elkerülhetjük a tátongóan üres képszéleket és
a felesleges, zavaró részleteket. Például az 1.
sz. képen egy fekvő formátumú képet láthatunk, a kép szélén zavaró hatású, félbevágott
növénnyel. Sokkal jobb a téma kiemelése eb-

5. kép: A kiválasztott vezérvonalak alulról felfelé és balról jobbra irányulva egyfajta „iránytűként”, rátereli
szemünket a kiemelt részletre. Ferocactus glaucescens.
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6. kép: A spirális, balról jobbra haladó vezérvonalak
akaratlanul is a főtémára vezetik szemünket, de a
harmadolási szabály is megfigyelhető. Mammillaria
sp.

ben az estben, ha álló formátumban fotózunk
(lásd 2. sz. kép), mely nemcsak eltűnteti a zavaró részleteket, hanem közelebbre hozza a
főtémát is, így az nagyobb hangsúlyt kap, és
a közelség révén finomabb részletek is megfigyelhetővé válnak.
Harmadolási szabály
A festőművészek számára régóta ismert
tény, hogy egy képnek nem feltétlenül a közepe az a hely, ahol megfelelő nyugvópontra lel a szem. A pontosan középre helyezett
hangsúly, a centrális kompozíció nem elég
mozgalmas (lásd 3. sz. kép), épp ezért statikus hangulatot ad a képnek. Ha dinami-

8. kép: A keretmotívum két különböző kaktusz a
széleken.

kus képet szeretnénk készíteni, mozdítsuk
el a fő motívumot a középpontból (lásd 4. sz.
kép). Képzeljük el, hogy gépünk keresőjében
két vízszintes és két függőleges vonal osztja
a képet kilenc azonos mezőre. Helyezzük a
7. kép: Amikor az átló mentén elhelyezett motívum főtémát a négy metszéspont valamelyikére
vagy annak közelébe. Ez a fogás használhateszi izgalmassá és mozgalmassá képünket.
tó mind a fekvő, mind az álló kompozíciónál.
Balról jobbra
A nyugati kultúrákban balról jobbra szokás olvasni és a képek szemlélése is ezt az
irányt követi. Így, ha a téma megengedi, érdemes az előző részben említett metszéspontok közül inkább a bal oldaliakban elhelyezni
a főtémát, mintsem pontosan középre. (lásd
hátsó borítót) Ez a szépen elkészített és megkomponált kép - témájának statikussága el-
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9-10. kép Kerüljük a zsúfolt háttereket, a félig elmosódott zavaró előtereket, zavaró képrészleteket,
a középre helyezett aprócska témát, amit „agyonnyom” a semmitmondó környezet.

lenére is - megmozgatja a szemet, és egy nagyon finom dinamizmust, és emellett egyensúlyt is kölcsönöz a felvételnek.
A képek elkészítésekor, amikor egy rész
élessége különösen fontos, akkor az élességállítás idejére ideiglenesen középre kell elhelyeznünk a főtémát, hogy az élesítés rendben
megtörténjen. Ezután filmes gépeknél a fókuszrögzítő (AF-L) gomb használatával, vagy
digitális gépek esetén az exponáló gomb félig lenyomása után tudjuk átkomponálni a
képet. Az hátsó borító képe is így készült, az
élességállítás ideje alatt a virágbimbó teljesen középen volt és csak közvetlenül az exponálás előtt történt meg a kompozíció végleges kialakítása.
Vezérvonalak
Sok olyan fotós téma létezik, melyben a
jelen lévő geometriai formák, vonalak hatását ki lehet használni annak érdekében, hogy
a képeinket látványosabbá tegyük.
A felvétel elkészítése előtt megpróbálhatunk keresni a témában valami olyan részletet, ami például ráirányítja a tekintetet a főtémára. Lehetőleg alulról felfelé vagy balról
jobbra irányulva komponáljunk belőle egyfajta „iránytűt”, ami rátereli a szemet a kiemelt
részletre (lásd 5. sz. kép). Ilyen képelemek lehetnek egy Astrophytum bordái is, amely fel-

vezeti a tekintetet a virágra. Ebben az esetben is figyelemmel lehetünk a fent említett
„Balról jobbra” szerkesztési elvre (lásd 6. sz.
kép). Ha sikerül egy ilyen vezérvonalat találni, tovább finomíthatjuk a kompozíciót azzal, hogy a vonal, vagy több vonal közül az
egyik, pont a kép sarkába fusson be. Egy jól
eltalált, a képátló mentén végighúzódó mo11. kép: Használhatunk egyszerű háttereket a zavaró elemek kiszűrésére, a színek kiemelésére. A 10.
sz. kép hátterét eltüntettük, és újat adtunk hozzá. Az eredmény önmagáért beszél. Echinocereus
scheeri.
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12. kép: Jól megszerkesztett, a megvilágítást kiválóan alkalmazó képen a Notocactus submammulosus v.
ancastii.
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tívum sokkal érdekesebbé teheti képünket.
(lásd 7. sz. kép)
Keretmotívumok
Előfordulhat, hogy nem tudjuk megfelelően megközelíteni a fotózni kívánt növényt,
ezért mellette túl sok „üres” képrészlet keletkezne. Ilyen esetben használjunk teleobjektívet, vagy a nagyítás során vágjuk le a felesleges képrészletet. Ha egyik megoldás sem
lehetséges, keressünk valamilyen tárgyat az
előtérben és keretezzük azzal a kompozíciót.
A keretként használt képelem legyen önmagában is esztétikus és illeszkedjen a témához. (lásd 8. sz. kép)

13. kép: Notocactus mammulosus

Világos mondanivaló
Hagyjuk el a nélkülözhető részleteket,
amelyek elvonják a szemlélő tekintetét a főtémáról, például a nagyon világos felületeket, oda nem illő képelemeket. Lépjünk arrébb, és némi helyzetváltoztatással máris kivághatjuk a tolakodó részleteket. Törekedjük
egy világos mondanivaló elérésére. Kerüljük
a zsúfolt háttereket, a félig elmosódott zava-

14. kép: Az ismétlődő, hangsúlyos részletek mozgalmassá teszik a képet. Mammillaria sp.
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15. kép: Az ismétlődés valóban izgalmas. Echinocereus grusonii f. nuda. (A kép egy olyan különleges tulajdonsággal is rendelkezik, amelyre egy későbbi Hírlevelünkben külön is kitérünk. A főszerk.)

ró előtereket, zavaró képrészleteket (lásd. 9.
és 10. sz. kép), a középre helyezett aprócska
témát, amit „agyonnyom” a semmitmondó
környezet. Használhatunk egyszerű háttereket a zavaró elemek kiszűrésére, a színek kiemelésére. Példaként eltűntettük a 10. sz. kép
hátterét és újat adtunk hozzá, és az eredmény
önmagáért beszél (lásd 11. sz. kép). Természetesen, akik értenek az ehhez hasonló, digitális képeken alkalmazható képmódosító
eljárásokhoz, azoknak más lehetőségeik is
adódnak arra, hogy képeiket a lehető legszebbé alakítsák. Szép példák a jól sikerült, világos mondanivalójú és kitűnően szerkesztett
képekre a következők: a 12. és a 13. sz. képek.

zícióba mozgalmas képi világot teremthet
(lásd 14. és 15. sz. képek), amellyel izgalmasabb nézőpontból tudjuk láttatni kedvenceinket.

Izgalmas részletek
Egy téma gyakran több, érdekes, apróbb
témát is rejt, melyek megtalálása, felfedezése és megörökítése számos különleges kép
megszületését eredményezheti. Akár még
az absztrakt formák világa felé is közeledhetünk. Érdemes tehát egy-egy témát nemcsak egészében, hanem részleteiben is megvizsgálnunk, kisebb részeket kiragadnunk.
Ez nagyméretű témák esetében is ugyanúgy
működik, mint kicsiben. Ez utóbbinál sok segítséget nyújthat egy makro fényképezésre
Ismétlődések
Mikor belenézünk a fényképezőgép kere- alkalmas fényképezőgép, mely felnagyítva,
sőjébe, kutathatunk ritmikusan ismétlődő mintegy kiemeli az izgalmas képrészleteket.
részletek, alakzatok után, mint pl. 2-3 virág- (16. sz. kép)
átló. Ezek kihasználása, beépítése a kompo-
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Összefoglalásképpen:
A kompozíciós szabályok nincsenek kőbe
vésve, inkább csak finom, érezhető elvek,
amit a grafikusok, a festők és a fotósok egyaránt figyelembe vesznek alkotásaiknál. Elsajátításukban segíthet, ha tanulmányozzuk
fotó-, és képzőművészek alkotásait, és ha a
képkészítést a fenti irányelveket megfogadva gyakoroljuk. Az előhívás nélküli digitális
technika esélyt ad nekünk arra, hogy egy témáról több, különbözően megkomponált ké-
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pet készítsünk, és összevessük azokat egymással, vizsgálva a kompozícióban rejlő különbségeket.
Következő cikkünkben megemlítésre kerül a színek jelentősége, a helyes mélységélesség megválasztásának fontossága, a fotózást
lehetővé tevő fény, és annak szabályozási lehetőségei.
A képek a szerzők felvételei.
Petró Attila és Vasas László

16. kép: Érdekes, csak közelről jól látható részletek kiemelése. Pelecyphora aselliformis.

