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Oldřich Novák

Szerkesztőségi levél

Bemutatkozik a 47 éves Kassai Kaktuszgyûjtôk Klubja
A kassai Botanikus Kert létrehozása elő- új tagokat, főleg a fiatalabb korosztályból. A
segítette a Kassai Kaktuszosok Klubja (KKK) klub ismeretterjesztő előadásokon és foglalkialakulását is. Egy lelkes kertész, Jozef Hečko kozásokon népszerűsíti a pozsgásnövényeket,
(1938-2007) 1965-ben elsőként szervezte kaktuszokat. A téli hónapokban az összejövemeg, mint az Astrophytum Brno helyi egysé- telek alkalmával előadásokon videó vetítésekgét, később a kassai Kertészek Szervezete ke- kel mutatják be a kaktusz expedíciókat. Az
retében, majd ezután a Szabadidőközpont és a előadásokat a legjobb cseh és szlovák kaktuszRegionális Kulturális Központ mellett műkö- és pozsgásgyűjtők tartják. Mindezt gazdagítja
dött. Az idők folyamán fokozatosan jött létre az az együttműködés, amelynek során a Boa szervezetileg önálló és különálló Kaktusz tanikus Kert a tagoknak változatos vetítési
Klub, amely egyik tagja volt a Cseh és Szlovák anyagot biztosít. A klub tagjai rendszeresen
Kaktusz- és pozsgás Termesztők Társulatának. ingyen látogathatják a kassai Botanikus Kert
Jozef Hečko sok éven át segítette a kassai kak- kaktusz gyűjteményét, amely Szlovákiában a
legnagyobb.
tusz és pozsgásAz utóbbi
gyűjtőket, de
években a klubKelet-Szlovákia
ban változtak a
más területén
módszerek és
élő gyűjtőket
a tevékenységi
is. A kaktuszok
formák. A tavamellet foglalszi kiállitáshoz
kozott még orcsatlakozott
chideákkal,
egy őszi kiállítillandsiákkal,
tás is. Mélyült
gyümölcs- és
az együttmű
díszfákkal, vaködés a leglamint kardvifontosabb
rágok és zöld
partnerrel (Boségfélék
tertanikus Kert
mesztésével.
részt
M u n k á s s á g á - 1. kép: Jozef Hečko, a Kassai Kaktuszosok Klubjának (KKK) ala- UPJŠ),
veszünk a tavanak fontossága pítója.
szi és őszi Nyimég nem lett
kellő mértékben feltárva a kassai Pavol Jozef tott ajtók kereskedelmi napokon, valamint
2009-től közösen rendezzük meg a „Tüskés
Šafárik Egyetem Botanikus Kertje részéről.
A klub törzstagjai szinte változatlanok, növények szépsége” elnevezésű kiállításokat.
így Miloš Šebej, Ján Rohrer, Ján Dusko, Petr A Kassai Kaktuszgyűjtők Klubja már népszeOpálený, Róbert Reuter, Jozef Leško, Mi- rű a városban is, hiszen az elmúlt négy évben
lan Matejovský, Ján Vlček, Stanislav Šuba, már meghívást kaptak a tavaszi és őszi „Kert”
Ján Kuik, Peter Mokrý és Boris Bokotej, de kiállításokra, de Eperjesen (Prešov) is részt
a tagságot fokozatosan bővítették a fiatalabb vettünk különböző rendezvényeken. Védkollégák. Miloš Šebej közel tíz évig vezette nökséget vállaltunk egy civil szervezet, és a
a klubot, majd őt követte a jelenlegi elnök, „Rubicon” autista gyermekek iskolája fölött
Oldřich Novák, aki már nyolc éve látja el az Myslava községben, ahol létre hoztuk a „Zöld
elnöki teendőket. A klub tagsága napjainkban kaktusz osztály”-t egy állandó kaktusz kiállímintegy 25 fő, de fontos törekvés beszervezni tással. Az idehozott különböző növényekkel,
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2. kép: Ízelítő a KKK kiállításból.
3. kép: Štefan Danko/Dankó István gyűjteményének egy része az erkélyen.

5

6
talajokkal és egyéb eszközökkel a gyerekek
megtanulták átültetni a növényeket, és egész
éves gondozásukat. Jutalmuk a nyáron nyíló növények tucatnyi virága lett. A gyerekek
rendszeresen részt vesznek a kiállításainkon
is.
A kassai klub tisztában van azzal, hogy
nem korlátozhatja tevékenységét csak KeletSzlovákiára. Hagyományossá váltak a „Morvai utak”. Az elmúlt két évben három napos
kirándulásokat szerveztünk Morvaországba,
de a Nyugat-Csehországi Pilsen környékén is
jártunk. Tucatnyi új gyűjtemény megnézése
sok-sok új tapasztalatot jelentett számunkra,
de nem hagytuk ki a szlovák gyűjteményeket
sem. Megismertük a Nyitrai „Gardéniá”-t is,
és tagjaink részt vettek az éves kaktusz kiállításokon Trnava (Nagyszombat), Zvolen (Zólyom), Piešťany (Pöstény) és Spišská Nová Ves
(Igló) városokban. Egy társas utazást is szerveztünk Dél-Szlovákiába Nové Zámky (Érsekújvár) környékére, valamint északabbra Žilina
(Zsolna) és Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós) környékére.
Ahol lehetséges, ott a klub együttműködik
más szervezetekkel is a szomszédos országok-
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ból. Így tagjaink megnézték a kaktusz kiállítást Miskolcon, és meglátogattak több magyar
gyűjteményt is. Két magyar gyűjtő, Kósik Péter és Agócs György közösen részt vettek az
egyik „Morva úton”. Néhány magyar kaktuszosnak 2011 őszén a kassai klub segített előkészíteni az utat Morvaországba. A KKK tagja
egy magyar kaktuszos is, Molnár Zsigmond.
A Kassai Kaktuszosok Klubja nagyságával a szlovák átlaghoz tartozik. Nincs annyi,
és olyan nagy gyűjteményünk, mint cseh barátainknak, de azért a kassai Botanikus Kert
komoly gyűjteménnyel rendelkezik. Tagjaink
közül leglátogatottabb Ján Dusko gyűjteménye, és különleges pozsgás gyűjtemény látogatható Boris Bokotej-nél. Szép eredményekkel dicsekedhet Ján Rohrer, és a Michalovce-i
kollégák, mint Andrej Onuška és Štefan
Danko. Minden látogatót szívesen látunk, különösen a régi, jó, kaktuszos kollégákat.
Oldřich Novák,
Kassai Kaktuszgyűjtők Klubja elnöke, Kassa
Képek: O. Novák: 1,2; Š. Danko: 3; P. Mokrý: 4.
Fordítás: Štefan Danko/Dankó István,
Michalovce

4. kép: Oldřich Novák, a KKK elnöke munka közben az autista gyerekekkel.
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Gonda István

Ha szeptember, akkor Csehország!
Zusammenfassung: Mit Hilfe des Autors setzt sich die Reise in der Tschechei fort, und wir können wieder mehrere Sammler
von dort kennenlernen. Außer dem Kennenlernen ist es auch wichtig, sich über die Erfahrungen in Sammeln, Züchten und Haltung, sowie die Kaufsmöglichkeiten zu informieren.
Abstract: The journey is continuing in Czech Republic with the help of the author and we can meet some collectors also. It is very important to know their experiences of collecting, growing and keeping or the possibilities of buying of succulents.
Rezumat: Continuăm o prezentare a colecționarilor din Cehia. Pe lângă prezentarea contactelor directe sunt interesante descrierile
de cultură și posibilitățile de cumpăre prezentate în articol.

Az igazat megvallva, a 2010-es utazást a ház, és az üvegház a tetőn található. Knesl
nyár elején szerettük volna lebonyolítani, de a kapuban fogadott, és az üvegezett folyosón
közbeavatkozva a sors, többször is átdolgo- áthaladva egy kis zárt udvarra jutottunk,
zásra került programunk, s ez időpont módo- innen indult a lépcső a tetőn lévő üvegházsításokkal is járt. Végül szeptember hatodi- hoz. Az ajtón belül egy szépen rendben tarkán útnak eredhettünk Szunyogh Menyhért tott gyűjtemény sorakozott. Két oldalt aszbarátommal. A program sűrűsége megkíván- talokon, középen pedig egy keskeny sávban
ta a hajnali indulást. A kora reggel már Raj- a padlón a nagyobb termetű növények. Sajkánál talált bennünket. A további utazás is nos virágzó növényt nem sokat láttunk, ez a
jó ütemben zajlott, mert már reggel nyolc óra hátránya az őszi látogatásnak. Mint nagyon
sok cseh gyűjtetájban megérménynél, itt is
keztünk utunk
fém tálcákban
első állomásáálltak a cserehoz a Brno köpek, mivel az
zelében
levő
öntözés alulról
Vazany
nad
történik. A nöLitavou-ba, Az
vényház árnyéitt élő Miroslav
kolását csak beKnesl
Úrral
lülről lehetett
ugyan telefomegoldani. A
non egyeztettulajdonos erre
tünk időpona célra kiöretot, de sem utgedett függöcanevet, sem
nyöket alkalházszámot nem
mazott. Ezen a
tudtunk. Mienö v é ny h á z on
lőtt a keresésbe
kívül még volt
kezdtünk, meg1. kép: Miroslav Knesl és gyűjteménye Vazany nad Litavou-ban.
két kis „nyaralálltunk reggelizni az utcán egy iskola előtt. Mi tagadás jó- tató” ház is a növényház fölötti domboldalon, ahová újabb lépcső vezetett. Innen fölüllesett a reggeli ennyi utazás után.
Jóllakottan már bátrabban kezdtünk kér- ről nézve a gyűjteményes növényház teteje
dezősködni Knesl lakhelye hollétéről. Igaz egy szintben volt a talajjal. A két kis házban a
csehül nem tudtunk, de a mutogatás nem- fiatal növények várták az új gazdájukat. Sajzetközi, és így aránylag hamar megtaláltuk nos a vásárlási kedvünket mérsékelni kellett,
a keresett házat. Meg kell jegyeznem, hogy hiszen még nagyon az elején tartottunk az
1981-ben már jártam itt, de csak annyira em- utazásnak. Ennek ellenére több szép növény
lékeztem, hogy meredek domboldalban épült gazdái lettünk. A következő úti cél még 250
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2. kép: Ladislav Cervinka növényei között sok alanyra feloltott különlegességet láttunk.

kilométerre volt, ezért nem időzhettünk többet, mivel délután egy órára ott kellett lennünk. A város neve Celákovice, és itt Ladislav
Cervinka várt ránk. A GPS jóvoltából nem
kellett böngészni a térképet, maradt idő gyönyörködni a tájban is. Alföldhöz szokott szememet mindig szívesen legeltetem ezen a
dimbes-dombos, erdőkkel tarkított tájon, és
a völgyekben meghúzódó falvakon. Azonban egy dolgot nehezményeztem: több falun
áthaladva harangszó fogadott bennünket!
Azért még nem kellene félreverni a harangokat, mert megjelenünk a faluban! Később
rájöttem, hogy nem miattunk szólt, csupán a
delet jelezték. Celákovicé-be érve újból szembesültünk azzal a nehezen megszokható dologgal, hogy az utcákban a házszámok nem
emelkedő számsorrendben, és nem páros-páratlan oldal szerint találhatók. Cervinka úr
utcáját megleltük gond nélkül. A házat beazonosítani nehezebb volt. Ezért ahol láttunk
növényházat megálltunk és becsengettem.
A kijövő hölgy kérdésemre mutatta, hogy a
szemben lévő ház az, amit keresek. Mire átértünk, már Cervinka úr is a kapunál várt.
Háza egy enyhe lejtésű domboldalban épült,
és az alagsoron átmenve a ház túloldalán áll-

tak növényházai részben a talajba süllyesztve és egybeépítve a házzal. Ezekben a növényházakban is voltak növények, de zömük
a kertben álló fóliaházakban töltik a nyarat. Nagyon sok oltványt készítenek, alanynak mindent használnak, ami csak szóba jöhet. Mielőtt még kimentünk volna a kertbe,
megérkezett Cervinka úr testvére is, szintén
kaktuszos, és mint később kiderült, hozzájuk
csengettem be érdeklődni. A lakóház lapos
tetején is várt egy meglepetés, polikarbonát
szekrényben nyaralt sok szép idős növény,
Ariocarpusok, Cintiak, Epithelanthak, stb. Innen már csak lefelé vezetett az út a kertben
álló sátrakhoz, ahol szinte csak oltott növényeket láttunk. Kérdésünkre jelezték, hogy
ezek eladók, és lehet válogatni nyugodtan.
Nem sokat kellett biztatni, bár önmérsékletet kellett tanúsítani itt is. A meglepetés később ért bennünket. Végezve a válogatással
közölték, hogy a növényeket ajándékba kaptuk. Még szerencse, hogy tudtuk viszonozni
két üveg borral, és két évfolyam Debreceni
Pozsgástárral. Ezután átsétáltunk a szemben
lévő házhoz Cervinka testvéréhez. Ő kaktuszokon kívül konténeres örökzöldeket és
díszcserjéket is nevel. Növényházában sok-
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féle Lobivia és Echinopsis található, hibridizálással is foglalkozik. Itt is kaptunk ajándékba növényeket. Cervinka kérdezte, hogy érdekelnek-e bennünket a télállók, mert szívesen megmutatnak egy télállós kiültetést, ha
rászánunk egy kis időt. Nem sok rábeszélés
kellett hozzá, ha már eljöttünk ilyen messzire, nézzünk is meg mindent, amit csak lehet.
Kocsiba pakoltuk a kapott növényeket, mert
már nem szándékoztunk ismét visszatérni.
Vendéglátóink is kocsiba ültek, és előttünk haladva mutatták az utat. A városból
kiérve kis idővel leálltunk az út szélén, és kiszálltunk. Sehol a környéken nem láttunk házat, mellettünk egy gazzal benőtt árok, azon
túl szántóföld és a szántó egyik oldalán 5-6
méter magas fenyő erdősáv. Vezetőink egyenesen ennek az erdősávnak vették az irányt,
mi is követtük őket és a fák túloldalán egy meredek rézsűre jutottunk, aminek alján ott húzódott a Prága-Hradec Kralove autópálya, Természetesen nem ez volt a lényeg. A lejtő oldalán húzódó gyalogösvény két oldalán Opuntia
telepek éltek. Nem volt sok faj, talán háromnégy. Érdekes módon láttunk olyan növénye-
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ket, amelyek alig tengődtek, míg egy lépéssel
arrább ugyanaz a faj vígan burjánzott. Talajuk
valami szörnyű agyagos rémség, még a fű sem
élt meg benne, sem más gyomnövény. Az ösvény meglehetősen hosszú, talán 200-250 méter, és végig láttunk rajta Opuntiákat. Amíg a
kocsihoz sétáltunk vissza, Cervinka elmondta, hogy a klubtagokkal közösen telepítették
ide a télállókat néhány éve. Kocsijukkal előttünk haladva elvezettek bennünket a Krnsko
felé vezető útra. Itt rövid időre megálltunk, és
elbúcsúztunk tőlük. A következő úti cél nem
volt túl messze, mindössze 25 km-re. Aránylag elég gyorsan célhoz értünk, legalábbis azt
hittük. Ugyanis a GPS kicsit megtréfált bennünket, egy felüljáró alatt kijelentette, hogy
érkezés a célhoz. Végül kiderítettük, hogy
vissza kell menni az úton, amin jöttünk, és
egy alig látható keskeny útra kell rátérni. Eleinte úgy nézett ki, mintha egy víkendtelepen
haladnánk keresztül, de végül beértünk a faluba. Az első járókelő, akinél érdeklődtünk
rögtön mutatta merre menjünk, ahol az utca
végén lakik Horacek Úr. Nem sokáig örültünk, az utat egy nagy földkupac torlaszol-

3. kép: Katonás rendben elhelyezett kaktuszok Ladislav Horacek növényházában.
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4. kép: Frantisek Nechvil otthona az érdekesen megépített sziklakerttel Podebrady-Kluk-ban.

ta el. Csatornázták az utcát. Visszamentünk
a párhuzamos utcára remélve hogy majd lesz
átjáró valahol. De nem találtunk! Egy háznál
viszont észrevettünk egy meglehetősen nagy
növényházat, tele kaktuszokkal. Azonnal fék,
és a kocsiból kiugorva már mentem is érdeklődni. Könnyű dolgom volt, mert kerítés nem

akadályozott benne. A ház előtt egy fiatal nőt
leltem, aki (töred)ékes angolságomat úgy látszik megértette, mert rögtön megadta a felvilágosítást: menjünk tovább, és amint lehet,
forduljunk balra, és az út odavezet. Ezzel a segítséggel már könnyen odataláltunk. Horacek
Úr éppen a gyümölcsösében nyírta a füvet
egy önjáró fűnyírón száguldozva.
5. kép: És egy részlet Frantisek Nechvil Lithops gyűjteményéből.
Tett vagy három kört mire észrevette, hogy valakik álldogálnak a
kapuban. Integetett, menjünk be!
Mire odaértünk a növényház végéhez, már ő is odaérkezett. A növényház polikarbonátból készült
féltetős építmény, csatlakoztatva
a lakóházhoz, az alja járólappal
leburkolva. Mellette még egy kisebb polikarbonát ház állt, ebben
a Sulcorebutia gyűjtemény kapott
helyet. Elsőnek a nagyobb növényházba mentünk. Szemünk-szánk
tágra nyílt a látványtól, ami bent
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6. kép: Fóliaházak előtti sziklakert Tomás Duben-nél, ahová nagyméretű Echinocactus grusoniik,
Pachypodiumok, és egyebek beültetve.

fogadott. Nagyon szép, egészséges növények,
pompásan fejlett tövisekkel. Egy-egy nemzetséget nem túl sok faj képviselt, kivéve a
Sulcorebutiákat. Azonban ezek a fajok nemzetségük legmutatósabb növényeiből kerültek ki.
Ami feltűnt, hogy az úgynevezett „kommersz”
növények hiányoztak, mint az Opuntia, Agave,
Cereus félék, stb. Igazat kell adnom neki, minden úgysem lehet, a helyet adjuk a ritkább,
szebb növényeknek. Amíg fotóztam, Menyus
elővette a kívánságlistát, amin Sulcorebutiák
szerepeltek. Nem csalódott, mert Horacek
szinte mindegyikből tudott adni, sőt olyat is,
amit előző évben írtak le. Ez volt a Sulcorebutia
heliosoides. Mindegyik oltott példány, alanynak Myrtillocactus geometrizanst használt.
Láttunk néhány rendellenes növekedésű
Ariocarpust, a növényen egy rózsaszínes gumó
látszott a normális szemölcsök között. A fotózást befejezve, én is válogatni kezdtem az eladó növényekből. Persze, nemcsak növényeket vásároltunk, vettünk a Sulcorebutiákról irt
könyvéből, és egy másik könyvét is, amit Bolíviában tett útjairól irt. Természetesen dedikáltattuk. Az este gyorsan közeledett, és szállás után kellett nézni. Horacek mondta, hogy
a közeli Mladá Boleslavban van több hotel is,

és javasolta, menjünk a Stadion hotelbe. Elköszöntünk és irány a hotel!
Persze az ördög nem alszik és a hotel megtalálása nem volt egyszerű egy ilyen nagy városban. A GPS nem ismerte a címet. Azonban
egy előzékeny autós odavezetett bennünket.
A recepción csak egy cédulát leltünk kirakva:
„Aki akar valamit délután négy után, az hívja a megadott telefonszámot.” Ez volt a felirat
értelme. Na, itt nem alszunk, de semmi baj,
odahaza a neten kinéztem több hotelt pontos
címmel, számítva egy ilyen szituációra. Nosza, beír a GPS-be, elfogadta, ismerte, majd
gond nélkül odairányított bennünket, csak a
hotel előtt megállni tilos tábla fogadott, ráadásul az utca is egyirányú! Továbbmentünk,
amíg egy parkolót nem leltünk, és gyalog viszszasétáltunk. Itt már volt recepciós, volt szoba is, ráadásul a zárt udvarban a vendégek kocsijának parkoló is, de ez az utcáról nem látszott. Visszamentünk kocsinkhoz, mivel az
egyirányú úton vissza nem mehettünk, kerüljük hát meg a háztömböt, és a párhuzamos
utcáról majd valahol átmegyünk a hotel útjára. Mindezt elképzelni könnyű, de a megfelelő utcák végén kitéve a behajtani tilos tábla,
vagy, a változatosság kedvéért, útépítés miatt
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megebédeltünk. Akadt egy kis gond az étlappal, mert csak cseh nyelven sorolta fel az ételeket. A logika itt is segített. Azok az ételek
nem jöhettek számításba, amelyek viszonylag
olcsók, mert az ár levest, köretet esetleg savanyúságot rejthetett. Kiválasztottunk egy drágábbat, és értelmes arcot vágva megmutattuk
a pincérnőnek. Azután vártuk az eredményt,
kis idő múlva megérkezett az ebéd, knédli, savanyú káposzta és egy méretes rántott hús.
Bejött a választásunk. Ebéd után már néhány
perc alatt odaértünk Duben kertészetéhez.
Két éve már jártunk itt, azóta két újabb fólia
sátorral bővült a kertészet. Az út szélén leparkolva indultunk a ház felé, mert azt gyanítottam, hogy a gazda bent tartózkodik, hiszen az ajtóban lógott egy jókora kulcscsomó.
A csengő kapcsolóját párszor megnyomtam,
de Menyus szólt, hagyjam, mert csak a lámpát kapcsolgatom az ajtó felett. Végül jött egy
autó, és a benne ülő férfi útbaigazított a fóliák felé. Itt találkoztunk Tomás Dubennel.
Mutatta, melyik fóliában vannak az eladó növények és melyik a gyűjtemény, majd ment
tovább a munkáját végezni. Mi először a fotózást kezdtük. Volt mit, hiszen a növényházak alapterülete meghaladja az ötezer négyzetmétert, és zsúfolásig pakolva növénnyel. A
kevésbé érzékeny növények a szabad ég alatt
egy árnyékoló háló védelmében nyaraltak. Újdonság volt a fóliaházak előtt húzódó sziklakert is, ahol nagyméretű Echinocactus grusoniik
7. kép: Duben Úr egyik fóliaháza tele kaktuszokkal.
és
Pachypodiumok,
Ferocactusok látványában
gyönyörködhettünk. A növényházban nézelődve Menyus
felfedezett
három
Digitostigma
caputmedusae és az alanyául használt Ferocactus
glaucescens keveredésével létrejött „kimérát”. A
Digitostigma ága a vége
felé megvastagodott, és
Ferocactus
glaucescens
testté alakult át, amely
azonban pikkelyszőrökkel is rendelkezett. Saj-

lezárva. Tettünk két tiszteletkört a GPS-re
hallgatva. Végül szinte kimentünk a városból
mire irányba állhattunk. A szobánkba érve lerogytunk, és gyorsan ittunk egy sört, lemosni
a mérget. Másnap reggel már bizakodóbban
indultunk útnak a 40 km-re levő PodebradyKluk-ba Frantisek Nechvil gyűjteményét meglátogatni. A megbeszélt időpontnál egy kicsit
hamarabb értünk célhoz. A Nechvil gyűjtemény sem okozott csalódást, egy nagyon profin megépített polikarbonát házban nagy szeretettel és szakértelemmel gondozott vegyes
gyűjtemény kápráztatta el szemünket. Itt is
érvényesült az a tendencia, hogy kommersz
növénynek nincs helye. Egyéb pozsgást keveset láttunk, csak néhány szép példányt mutatóba. Pachypodiumok, Lithopsok. Fouquirea
splendens stb. Az eladásra szánt anyagot egy
külön növényházban találtuk, ahol alapos
fotózás után több növényt megvásároltunk.
Nechvil kertje is hasonló gonddal ápolt, mint
gyűjteményének növényei. A fű tömör, smaragdzöld szőnyeg, kis sziklakert, évelőkkel
és vízmedencével. A kocsibejárót és járdát
keskeny sziklakert választja el, mulcsozott
talajú ágyásokban törpe örökzöldek és cserjék. Bármelyik kertészeti magazinban lehetne mutogatni. A következő cél Tomás Duben
kertészete Jasenná-ban. Ide délután egy órára beszéltük meg a látogatást. Kevéssel 12 óra
előtt értünk Jasenná-ba, és egy vendéglőben
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8. kép: Szemben a gyűjtemény tulajdonosa: Libor Mejstrik. Oldalt Gonda Isván.

nálatos módon, ez nem volt eladó. Sokféle
cristata és klorofill hiányos növény is volt a
gyűjteményben. A magoncok között is sok a
szín hibás növény, főleg az Astrophytumok között láttunk ilyet. Jelentős mennyiségű oltott
növénnyel találkoztunk. Alanynak Cereus félék és Peireskiopsis szolgál. Az utóbbin sokszor 20-30 cm magasságban helyezkedik el
az oltvány. Az eladásra szánt növények faj- és
méretválasztéka igen bőséges. A pár centiméterestől a virágzó példányokig mindenki
meglelheti a pénztárcájának megfelelő példányokat. Sikerült jó néhány régóta keresett
növény megvétele. Betelvén a látnivalókkal
készülődni kezdtünk indulni a következő úti
cél felé. Tomás Duben segített a kocsihoz vinni a vásárolt növényeket. Itt átadtuk neki az
ajándékunkat. A Debreceni Pozsgástár több
példányát, amikbe azonnal bele is lapozott,
és különös véletlen folytán éppen ott nyitotta ki, ahol a két évvel ezelőtti látogatásunkról
írtam. Mosolyogva mutatta a fotót: „Ez az én
növényem” - mondta. Elköszöntünk és irány
a következő gyűjtemény Hradec Kralove-ban
Libor Mejstrik kollekciója. Délután négy órára beszéltük meg a találkozást. Több mint egy
órával hamarabb odaértünk, hiszen nem nagy

távolságot kellett megtennünk. Mindössze
22 km-t. A találkozóig hátralévő időt egy kis
városnézéssel töltöttük. Elsősorban valami
boltot kerestünk, ahol a vacsorára valót megvehetnénk, a levest természetesen sörrel helyettesítve. Végül sikerült egy elég bizalomgerjesztő füstölt kolbászt vásárolni, melynek
Cabaika volt a neve. Alaposabban megnézve
kiderült, hogy Csabai kolbász. Sikerült a hazaira ráhibázni. A vacsora gondját így letudtuk. Mire a bevásárlással végeztünk Mejstrik
is hazaérkezett munkahelyéről. Elmondta, itt
a házánál csak a gyűjtemény kisebb része található. Persze, ez a kisebb rész is több száz
növényből állt. Az asztal és a felette lévő polcok zsúfolásig rakodva növénnyel, de még
az asztalok alá is jutott. A kollekció nagyobbik fele a szomszéd településen Trebechovice
pod Orebem-ben lelhető. Miután megnéztük
és lefotóztuk a kertben álló növényház lakóit, és vásároltunk több kisebb és néhány idős
növényt, kocsiba ültünk, és elvezetett minket
a másik növényházához. A látványt, ami itt
fogadott bennünket csak Arany János szavaival tudom érzékeltetni: „Szó bennszakad,
hang fennakad. Lehelet megszegik.” Rögtön
az előtérben Melocactusok, Discocactusok,
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volna, de megakadályozni nem. Szerencsére nem történt semmi
ilyen, bár egészen hajnalig zajongott a hotel
környékén a „jövő (de)
generációjának” szórakozni vágyó része. A
svédasztalos, bőséges
reggeli után indultunk
körutunk utolsó állomása felé Chrudim-ba,
Pavel Pavlicek-hez. Itt
alkalmunk lesz utolsó fillérünket is elkölteni. Pavlicek kedvesen fogadott, először
a gyűjteményt néztük
végig, majd sör és kávészünet után megkezdtük a válogatást
az eladó növények kö9. kép: Kis pihenő és eszmecsere Chrudim-ban, Pavel Pavlicek-nél.
zött. A szukkulensek
Uebelmanniák tömege. Kicsit arrább Lobiviák között találtam egy Ceropegia simoneae zöld
észtvesztő hosszúságú tövisekkel. Belépve a testű formáját, amit nem volt szívem otthagynövényházba, láttuk, itt sincs helyük a kom- ni. De hogy ne legyen magányos, még jó némersz növényeknek. Minden növény mellett hány más növényt is választottam mellé útijeltábla, a néven kívül pontos lelőhelyi adatok- társnak. Menyus szintén sikeresen felszámolkal, egy-egy fajból több különböző lelőhelyről ta maradék cseh korona készletét. Búcsúzásul
származó példányokkal. Itt jól megfigyelhe- kaptunk ajándékba Pavlicek úrtól egy-egy Attők azok a különbségek, amelyek azonos faj, las Kaktusu-t. Ez hasonló kiadvány a Pozsgás
különböző populációit jellemzik. Nehéz len- Lapokhoz. Évente jelenik meg, egy dosszié 40
ne felsorolni a nemzetségeket, amelyek itt lapot tartalmaz.
A hazafelé vezető út eseménytelenül telt
helyet kaptak. A teljesség igénye nélkül sorolom: Gymnocalycium, Echinofossulocactus, el. Kótajba este érkeztünk élménnyel, és nöAriocarpus, Epithelantha, stb. A kertben há- vénnyel megrakodva. Másnap reggel még
rom, lábakon álló növényszekrény a fiatal nö- Menyus gyűjteményét is alaposan szemügyvények lakása a nyári időszakban, közülük re vettem, majd a tőle kapott növényeket is
szinte mindegyik eladó. Mejstrik elmondta, kocsiba rakva elindultam hazafelé. Útközben
hogy októberben öt barátjával utazik mexikói már azon törtem a fejem, egy év múlva Csehgyűjtőútra. Szavaiból úgy vettem ki, ezek az ország melyik részére tervezzünk utat. Természetesen megint szeptemberben!
utazások eléggé gyakoriak lehetnek.
Sajnos, erősen alkonyodni kezdett, és a
Gonda István,
látogatást be kellett fejezni. Mejstrik mondMezőtúr
ta, foglalt nekünk szobát egy hotelben. Felajánlotta, elkísér odáig, de bízva GPS-ünkben, köszönettel lebeszéltük róla. A kocsit Képek: Szunyogh Menyhért és Gonda István
a hotel melletti parkolóban hagytuk éjjelre,
igaz az ablakból láttuk az autót, de egy esetleges tolvajt legfeljebb megátkozni tudtunk

Debreceni Pozsgástár 2012/2.

15

Thomas Linzen és Rudi Schumacher

Új Mammilláriák Mexikó Chihuahua államából:
Mammillaria sinforosensis és változatai
Zusammenfassung: Marion und Rudi Schumacher studierten M. lindsayit (Schumacher & Schumacher 2002, 2003), und es
wurde bald klar, dass die Pflanzen aus Barranca del Cobre mit M. lindsayi nicht in Beziehung kamen. Aber wo kann man übrigens M. lindsayi var cobrensis und M. lindsayi var. rubriflora systematisch einstufen? Die Frage kann durch die Untersuchung des
möglichen Verbreitungsgebietes erhellt werden. Die Verfasser beschrieben auch die neue Taxons, und die neue Kombinationen.
(Mammillaria sinforosensis Linzen & R. Schumacher, Mammillaria sinforosensis ssp. marionae Linzen & R. Schumacher, Mammillaria sinforosensis ssp. cobrensis (Hils) Linzen & R. Schumacher. comb. et. stat. nov., Mammillaria sinforosensis f. rubriflora (Hils) Linzen & R. Schumacher comb. et. stat. nov.)
Abstract: Marion and Rudi Schumacher made a study of M. lindsayi (Schumacher & Schumacher 2002, 2003) and soon after it
was got through that the plants from Barranca del Cobre are not in relationship with M. lindsayi. But which is the right place for
M. lindsayi var. cobrensis and the M. lindsayi var. rubriflora in the taxonomy anyway? This could be cleared up by scanning their
range. In addition the authors describe the new taxons and combinations (Mammillaria sinforosensis Linzen & R. Schumacher,
M. sinforosensis ssp. marionae Linzen & R. Schumacher, M. sinforosensis ssp. cobrensis (Hils) Linzen & R. Schumacher. comb.
et stat. nov, M. sinforosensis f. rubriflora (Hils) Linzen & R. Schumacher comb. et. stat. nov.).
Rezumat: Studiind Mammillaria lindsayi (Schumacher & Schumacher 2002, 2003), Marion și Rudi Schumacher au ajuns la concluzia că plantele din regiunea Barranca del Cobre nu prezintă legături cu M. lindsayi. Din punct de vedere sistematic se pune atunci
întrebarea unde s-ar putea încadra M. lindsayi var. cobrensis și M. lindsayi var. rubriflora. Răspuns la întrebare ar putea da un studiu al
locațiilor de răspândire. Autorii prezintă în continuare taxoni și forme noi (Mammillaria sinforosensis Linzen & R. Schumacher, Mammillaria sinforosensis ssp. marionae Linzen & R. Schumacher, Mammillaria sinforosensis ssp. cobrensis (Hils) Linzen & R. Schumacher.
comb. et. stat. nov., Mammillaria sinforosensis f. rubriflora (Hils) Linzen & R. Schumacher comb. et. stat. nov.)

Alfred Lau 1977-ben a mexikói
Chihuahua állambeli Sierra Tarahumará-n
belül, Barranca del Cobre-ban felfedezett, és
L1134, L1135 gyűjtőszámon jegyzett növényeit Mammillaria lindsayi néven korábban R.
T. Craig jelölte meg (Appenzeller 1992). Ekkor még nem volt előrelátható, hogy mennyi
zavar merül fel majd a rendszertani kuszaság
következtében.
M. Hils 1988 óta részletesen foglalkozott
természetes környezetükben ezekkel az eddig kultúrában ritkán nevelt növényekkel,
különösen azért, mert hihetetlenül szép az
elterjedési terület látványa, és a meglehetősen érintetlen természet teljesen elbűvölte.
Tanulmánya eredményeként meggyőződött
arról, hogy elszigetelt fekvése miatt az e területen lévő populáció jellemző habitusú, de
a több mint 100 km-nyi távolság a M. lindsayi
típusélőhelyétől indokolja, hogy az itt található populáció elkülönített változatot képviseljen. Részben elterjedt volt a M. lindsayi
var. cobrensis n.n., melynek leírása hasonlatos az Areponapuchi-beli sárga virágú M.
lindsayi var. cobrensis Hils növényhez, és található egy piros virágú forma El Divisadero-

ban M. lindsayi var. rubriflora Hils (Hils 1993)
néven.
A leírásnál Hils elfogadta az eredeti elnevezést, amelyet Lau sem vitatott, és e növényeket is M. lindsayinak nevezte el, de nem
foglalkozott tovább a M. lindsayi külső kinézetével, ezzel a gyűjteményekben szinte teljesen ismeretlen növénnyel, és azzal sem,
hogy mindkét említett változata kevés hasonlóságot mutat a M. lindsayival.
Marion és Rudi Schumacher tanulmányozták a M. lindsayit (Schumacher & Schumacher 2002, 2003), és hamarosan világossá vált, a növények a Barranca del Cobre-ból
nem kerültek kapcsolatba a M. lindsayival. De
hol helyezhető el egyébként a M. lindsayi var
cobrensis és a M. lindsayi var. rubriflora rendszertanilag? Erre fényt deríthet a lehetséges
elterjedési terület vizsgálata.
A Barranca del Cobra legnagyobb folyója
a Rio Urique, de ez csak egy a sok folyóból,
amely a Rio Fuertte-ba torkollik, s ez utóbbi
a Kaliforniai-tengeröbölbe ömlik. Egy másik
nagyobb folyó a Rio Verde, amely erősen szétágazó áramlási rendszerű, és folyásirányban
neve Rio Guerachi-re, majd Rio San Miguel-re
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változik. Ez tekergőzik keresztül a Sinforosa
kanyonon délkeleti irányból a Rio Fuerte-ig.
Ezt a területet körülveszi egy hatalmas, viszonylag feltáratlan és elképzelhetetlenül
szép hegyvidék, meredek leszakadásokkal,
amelyek 1800 m mélységűek is lehetnek. Egy
kaktuszbarát számára még meglehetősen ismeretlen terület, amely jó 100 km távolságra található a M. lindsayi var. cobrensis és a M.
lindsayi var. rubriflora élőhelyétől.
A Mammillaria kedvelők szempontjából bebizonyosodott, hogy a Sinforosa kanyon megismerése egy kisebb szenzáció, mivel két korábban ismeretlen Mammillariát fedeztek fel a
Mammillaria fajsorból (korábban Macrothelae
fajsor). E cikk szerzői Marion asszonnyal igazi úttörői lettek a probléma megoldásában
(Schumacher & Schumacher 2003, 2005).
A lenyűgöző táj mellett a növénykedvelők
számára ismertté váltak a két új Mammillaria
populáció érdekességei is. Ennek eredménye-

ként több kaktusz barát látogatta meg a területet. Sybille és Klaus Breckwoldt írtak a
Sinforosa kanyonbéli megfigyeléseikről, és
arra jutottak, az ott növő Mammillaria még
leíratlan (Breckwoldt & Breckwoldt 2005).
De felkeltették a figyelmet W. Plein (2006), R.
E. Stanley (2006), és H. Rogozinski (publikálatlan) írásai is erre a rendszertanilag tisztázatlan populációra a Barranca del Cobre-ból,
és a részben leíratlan populációra a Sinforosa
kanyonból.
Mi az előbbi szerzőktől függetlenül arra a
következtetésre jutottunk, hogy a Sinforosa
kanyonban előforduló Mammillaria populációk két leíratlan taxont képviselnek. A természetben végzett tanulmányunk és a kultúrában tett megfigyeléseink alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy az itt újként
leírt taxonok két jól elkülöníthető, szoros rokonságban levő populációk.

1. kép: Mammillaria sinforosensis ssp. sinforosensis TL 642.1
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2. kép: Mammillaria sinforosensis ssp. sinforosensis TL 644.3

Mammillaria sinforosensis
Linzen & R. Schumacher
Típus: Mexikó, Chihuahua, Cumbres
de Sinforosa, 2002.02.19. R. Schumacher,
Sch909.
Leírás: A növénytest magában álló, lapított gömb alakú, 4-6 (-8) cm átmérőjű, 2-5
cm magas, a csúcsa laposan lekerekített, tövisekkel sűrűn fedett. Szemölcsei 10:16 spirálarányban elrendezettek, kúp formájúak, 5
mm átmérőjűek és 6 mm hosszúak, sötétzöldek, tejnedvűek. Az areola kerekded, kezdetben 3-4 mm átmérőjű, fehér filccel takart. Az
axilla kissé fehéren gyapjas, és ritkán 2-3 rövid, fehér sörtés hajjal. 17-24 peremtövise 5-7
mm hosszú, az alsók hosszabbak, vékonyak,
egyenesek, szabálytalanul állók, csaknem
vízszintesek, sugaras elrendezésűek, az ol-

dalsók sűrűbbek, fehérek, barna heggyel. Középtövise 4-6 (-7) db. 6-10 mm hosszú, mindegyik viszonylag egyforma hosszú, a felsők
hosszabbak, ha 7 db, akkor egy központi állású, többé-kevésbé egyenesek, világos- vagy
sötétbarnák, a hegyük sötétebb, a tövük csaknem fehérré válik. A virág harang vagy tölcsér
formájú, sötét, kárminpiros középcsíkkal, 1218 mm átmérőjűek és 15 mm hosszúak. A külső sziromlevelek spatula (ásó) alakúak, sötétpirosak, világos széllel. A kb. 20 db belső lepellevele egyenes lándzsa alakú, ép szélűek,
hegyben végződők, kármin-rózsaszínűek, sötétpiros középcsíkkal. A porzószál kárminpiros, a portok kiemelkedő. Az 5-7 kárminpiros,
félig sárgás-piros bibeág 1,5-2,5 mm hosszú.
A termés kerekded, 4-7 mm átmérőjű, 15-20
mm hosszú, kicsi, sötét bor-piros virágmaradvánnyal. A mag gömbölyded alakú, 1,1
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mm hosszú, 0,9 mm széles, 0,6 mm vastag,
a köldök-csírakapu régió hajó formájú, keskeny kulcslyuk formájú. A maghéj hornyokkal szétválasztott lemezkékkel fedett, erősen
megnyújtott cellákkal, ezek központi területe
csak kicsit besüppedt, és felülete egyenlőtlen
szemölcsformájú felépítésű. Domború, erős U
és Ω formájú gyűrt határokkal tagolt.
Előfordulása: A növény típusélőhelye
2100-2450 m magas fekvésű területen található, ahol általában moha vagy lyukacsos
(porózus) lávatömbökön él. Sehol sem gyakori növény. A járhatatlan terep jellemzője
egy ritkás tölgyes erdő mandulafenyővel, és
nem lombhullató cserjefélékkel, Agavékkal,
Yuccákkal. Kaktuszok közül Opuntiák, valamint Echinocereus scheeri ssp. rischeri R. C.

Römmer és Mammillaria senilis Salm-Dick látható.
Etimológia: Az új faj a részlegesen szélsőséges, nagyon nehezen megközelíthető
Cumbres de Sinforosa elterjedési területről
lett elnevezve.
Megfigyelések: Normális esetben a növénytest a természetben alig nagyobb, mint
6 cm átmérőjű. Csak nagyon kevés példány
esetén lehetett mérni 8 cm-es átmérőt. M.
sinforosensis sűrű tövisezettsége, és a viszonylag egyenletes, ferdén kiálló hosszú és
igen jellemző központi tüskéi miatt, függetlenül az élőhely magasságtól, egy feltűnő,
egységes kinézetű faj. Csak a középtövisek
színe változik barnától – feketés-barnáig, de
sárgásbarna is lehet.

3. kép: Mammillaria sinforosensis ssp. marionae TL 778.21
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Mammillaria
sinforosensis ssp.
marionae Linzen & R.
Schumacher.
Típus:
Mexikó,
Chihuahua,
Cumbres
de Guerachi-tól Rio
Guerachi-ig vezető út
mentén,
begyűjtötte
2002. 02. 20-án R. Schumacher,
gyűjtőszám
Sch911.
Leírás: A növénytest
egyedülálló, lapított golyó alakú, 8-15 cm átmérőjű, 3-6 cm magasságú,
tetőpontja besüppedő.
A szemölcsök 13:21 spirálarányban rendezettek, lekerekített piramis formájúak, 6-7 mm
szélesek és magasak,
szürkés-zöld, tejes testnedvűek. Az areola tojásdad vagy kör alakú,
kezdetben kissé gyapjas,
világos-barna. Az axilla
erősen fehéren-gyapjas,

4. kép: Mammilla
ria sinforosensis
ssp.
marionae
TL778
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Összehasonlító táblázat
M.sinforosensis
ssp.
sinforosensis

M.sinforosensis
ssp.
marionae

M.sinforosensis
ssp.
cobrensis

Növénytest

Egyedülálló,
d4-6(-8) cm
h2-5 cm, nyomott
gömb

Egyedülálló,
Egyedülálló,
d8-15 cm,
d7-15 cm
h3-6 cm, nyomott nyomott gömb
gömb

Magányos
-sarjadzó,
d6-10(-15)cm,
h4-10 cm,
nyomott gömb

Szemölcs

Spirálarány
10:16,
kör alakú, sötétzöld

Spirálarány 13:21, Spirálarány 13:21,
lekerekített pira- széles-kúpos,
mis forma,
sötétzöld
szürkés-zöld

Lekerekített
gúla forma,
h8-10 mm,
sz6-8 mm,közepes-zöld,
fakó-fényes

Axilla

Fehér
gyapjas- Fehér-rövid-gyap Bőségesen
pöttyös, néha 2-3 jas,
nagyszámú fehér-gyapjas
sörtével
sörtés hajjal
néhány hajjal

Fehéres gyapjas,
kevés sörtével

Peremtövis

17-24 db,
hossza 5-8 mm
vékony-egyenes,
fehér sötét heg�gyel

22-28 db, hossza
17-20 db,
6-12 mm, merev- hossz 4-10mm
sörtés, fehér, he- vékony-egyenes,
gye sötét

10-14 db,2-8 mm,
merev-sörtésvékony-tűszerű
üveg-fehér,
barna-hegyű

Középtövis

4-6(-7) db,
hossz 6-10 mm,
egyforma
hosszúak,
durva-egyenes

2-6(-7) db, hossza
10-20 mm, az alsó
hosszabb,
vékony-egyenes

Virág

Élőhely

M. lindsayi

2-4 db,
hossza14-38 mm,
az alsók
hosszabbak,
durva-egyenes

2-4 db,
5-12 mm, tűszerű
sárga-pirosasbarna

H a r a n g - t ö l - Széles tölcsér forcsér
alakú, májú, d18-24 mm,
d12-18
mm, kárminpiros
kárminpiros
sötét középcsíkkal

Hasas
tölcsérforma,
d20-25 mm,
világos-sárga
és kárminpiros

Telt tölcséres
(harang)
d18-20 mm,
világos (zöldes)
sárga

Chihuahua,
Cumbres
de Sinforosa

Chihuahua,
Barranca de Cobre

Chihuahua,
Los Malinos -Sierra Colorado

Chihuahua,
Cumbres
de Guerachi
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5. kép: Mammillaria sinforosensis ssp. cobrensis TL495.13

számos, a szemölcsök fölé nyúló, fehér sörtés
hajjal. Peremtövisek száma 22-28, 6-12 mm
hosszúak, mereven sörtéstől az íveltig változik, viszonylag egyöntetűen vízszintesen,
de néha össze-vissza állnak, ragyogók, fehérek, rövid barna heggyel. Középtövisek száma 2-6 (ritkán 7) db, a felsők max. 10 mm, az
alsók 15-20 mm hosszúak, V-alakban rendezettek vagy szembenállók, vékony tű alakúak, barnák, néha a tövüknél világosabbak. A
virág széles tölcsérformájú, kárminpiros, 1824(-28) mm átmérőjű, max. 20 mm hosszú.
A külső sziromlevelek spatula (lapát) alakúak, sötétpirosak. A belső sziromlevelek száma kb. 24, széles-lándzsás alakúak hegyes
vagy szaggatott csúccsal, a szélük részben fogazott, kárminpirosak. A porzószál kárminpiros, a portok sárgás. A bibe kiemelkedik a
portokok fölé, 6-11 sárgás-sárgás piros színű, 2-3 mm hosszú bibeággal. A termés ke-

rekded, 8 mm átmérőjű, 15-20 mm hosszú,
kicsi, sötét-kárminpiros virágmaradvánnyal.
A mag szabálytalan kagylóformájú, 1,1 mm
hosszú, 0,7 mm széles, 0,6 mm vastag, barna.
A Hylum-Csirakapu Régió kicsi, kulcslyuk
alakú. A maghéj vájatokkal tagolt, részben
erős, hosszúkás sejtekkel, ezek közbülső kiszélesedése csak kicsit bemélyedt, és a felületén egyenetlen szemölcsformájú szerkezettel, erősen domború U és Ω alakú alakzatokkal tagolt.
Előfordulása: A típusélőhely megtalálható a kanyon magas fekvésű északi oldalán
2200 m-től lefelé mintegy 800 m-ig. A növények egy lélegzetelállító meredek mentén
tenyésznek, közel a Rio Guerachi folyóhoz,
fenyők és tölgyek között nem lombhullató
cserjék által meghatározott vidéken. A folyó
szemben fekvő oldalán Baburigam irányába
a vegetáció megváltozik, és ott már főleg töl-
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gyesek találhatók. A Mammillaria nemzetségből a növények társaságában a M. sheldonii
(Brizzon & Rose) Boedeker és a M. grahamii
Engelmann a meghatározó. Egy érdekes,
Echinocereus ortegae J.G. Ortega talán leíratlan formája, és egy Agave sp. is megfigyelhető.
Etimológia: Az alfajt Rudi Schumacher
nevezte el felesége, Marion asszony iránti megbecsüléseként. Marion Schumacher
férjét újra és újra ösztönözte a Rio Guerachi
terület felkeresésére és bejárására, először
2002 februárjában, míg végül felfedezte ezt
az alfajt.
Vélemény és következtetés: A
Mammillaria sinforosensis ssp. marionae eltér M. sinforosensis ssp. sinforosensistől elsősorban a sokkal nagyobb növénytestben, az
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axilla egyértelműen erősebb gyapjasságában és sörtézettségében, kissé durva, merev
tövisezettségben, az inkább egyszínű virág
rendszerint világosabb sárgás bibeszínében,
és hogy élőhelyüket több meredek, szakadékos völgy választja szét a M. sinforosensis ssp.
sinforosensis élőhelyétől, amely távolság kb.
20 km légvonalban. Míg a M. sinforosensis
ssp. sinforosensis egyik jellemzője a meglehetősen egységes külső megjelenés, addig a M.
sinforosensis ssp. marionae változat nagyszámú, erős és hosszú tövissel rendelkezik. Ez
utóbbi alfaj külsőben is hasonlóságot mutat az olyan fajokhoz, mint a M. hahniana
Werdermann, M. bravoae R.T.Craig, M.
woodsii R.T. Craig und M. saetigera Bödeker.
De mi a helyzet a M. lindsayi alá sorolt
változatok, a M. lindsayi var. cobrensis és M.

6. kép: Mammillaria sinforosensis ssp. cobrensis f. rubriflora a természetben.
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7. kép: Mammillaria lindsayi gyűjteményben.

lindsayi var. rubriflora érvényességével? Véleményünk szerint ezek szoros rokonságban vannak a M. sinforosensissel, mivel azonos csoportba tartoznak. E két taxon élőhelyei fekszenek hasonló kanyonokban, melyek
földtani hasonlóságot is mutatnak, és nem
egyszer 10 km távolságra találhatók egymástól. Mindkét taxon viszonylag könnyen
megközelíthető helyeken él, olyan helyeken,
ahol az egyébként járhatatlan terep még felkutatható. Ezért még nem állapították meg,
hogy a látszólag különálló előfordulások hogyan viszonyulnak egymáshoz. Minden esetre tapasztalataink szerint az az állítás, hogy
a két külsejében egyébként nem megkülön-

böztethetetlen populáció nagyon egységes
a virág színében (Hils 1993), nem lett megerősítve. Divisadero-nál, az élőhelyen a piros
virágú formában, csaknem narancssárga-piros és sárga virágú egyedeket is megfigyeltek. M. lindsayi var. rubriflora ezért legfeljebb
formának tekinthető. Míg a M. lindsayi var.
cobrensis jó lehet alfajnak M. sinforosensis ssp.
cobrensis néven, a M. lindsayi var. rubriflora viszont csak a formai besorolása lehet ennek az
alfajnak, mint M. sinforosensis ssp. cobrensis f.
rubriflora. A következőkben e két új kombinációt ismertetjük:
Mammillaria
sinforosensis
ssp.
cobrensis (Hils) Linzen & R. Schumacher.
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comb. et. stat. nov. (Új rendszerbe csoportosítás) Basionym: Mammillaria lindsayi var.
cobrensis Hils 1993.
Mammillaria
sinforosensis
f.
rubriflora (Hils) Linzen & R. Schumacher
comb. et. stat. nov. Basionym: Mammillaria
lindsayi var. rubriflora Hils
A külsőre nagyon hasonló populációkat a
következőkben, vizsgálataink befejeződése
után, mint Mammillaria sinforosensis alfajt is
figyelembe lehet venni.
A Mammillaria sp. Temoris egy sajátos populáció a Temoris vasútállomásnál levő kanyonból, ahol első alkalommal Hils (2001)
említi, majd Schumacher & Schumacher
(2002-2003) részletesebben megvizsgálták és bemutatták. Bonyolultabb a helyzet
a már szintén közölt, és időközben többszörösen megvitatott populációval, amely
a Temoris és Chinipas közötti útvonal mentén található. Az eddigi megfigyelések szerint ezek zökkenőmentes átmenetet mutatnak a Mammillaria canelensishez R. T. Craig,
és lehetőleg elkülönítetten kell figyelembe
venni. A Mammillaria sp. L1423 jelzésű populációra Lau bukkant 1982. április 27-én
a Basaseachic-vízesés szikláin, és az volt a
véleménye, hogy „…talán a M. hertrichiana
valamennyi formájának legkeletebbre található, visszahajló szirmú növényei. Leírásuk, mint forma lenne szerencsés.” (Lau
Appenzeller 1992). Tény, hogy e növényeknek a szokásosnál sokkal több a hasonlóságuk a Barranca del Cobre-nál levő populációval, mint a M. hertrichianával. A fiatal növényeket alig lehet megkülönböztetni. A szomszédos déli területről, a Sierra Cajurichi-ból,
Craig (1945) által két Howard S. Gentry-től
1936-ban leírt növény lett ismertetve: a M.
mayensis R. T. Craig és a M. montensis R. T.
Craig. Mindkét típus, tudomásunk szerint, a
gyűjteményekben már nem ismertek. Ebben
a környezetben négy helyen láttuk az említett növényeket. Craig kitért a leírásukra,
ámde azok sajnos nagyon hiányosak, ezért
nem lehetséges a rendszertani besorolásuk.
A M. montensis nagysága miatt Craig (1945)
úgy vélte, hogy az egy fiatal növény lehetett.
Élőhelyük megadása nagyon szokatlanul, na-
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gyon nagy területre terjed. A M. mayensis elterjedési területét a Sierra Cajurichi melletti
Sierra Canelo és Rio Mayo közötti részre adják meg, a M. montensis var. montensis-ét a
Sierra Cajurichi melletti Rio Mayo mentére, a
M. montensis var. monocentra R. T. Craig élőhelyét a Sierra Charuco és Rio Mayo környékére, míg a M. montensis var. quadrispina R. T.
élőhelye a Craig Sierra Canelo és Rio Mayo területe. Az első leírásokhoz csatolt fotók a M.
montensisnél tűrhetően használhatók. Ezek
a képek egy esetleges rokonságot sugallnak
a M. sinforosensishez. Az előbb leírtak egyértelmű azonosításra alig alkalmasak, ezért az
ott közölt állítások megfigyeléseink befejeztével könnyen megdőlhetnek, és ezek nem
minősülhetnek többé azonosításra alkalmasaknak. A M. sinforosensis és alfajai szorosan kapcsolódnak a M. standleyihez (Britton
& Rose) Orcutt, amelynek jellegzetes tulajdonságai valójában csak a típuslelőhely, azaz
Nuevas Minas és Aduana, Sonora környékén
ismertek. A helyi populáció is változhat, különösen a virág színében, amely kármin, kármin-rózsás, fehér vagy piszkos-sárgás lehet.
Thomas Linzen
Weizengrund 43
D-39167 Irxleben

Rudi Schumacher
Potstraße 56
D-63607 Wächtersbach

Képek: Thomas Linzen:1-5; Rudi
Schumacher: 6; Kiss László: 7.
Fordította: Kiss László, Orosháza
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei.
A Cuyo régió.
Zusammenfassung: Der Autor macht die Lebensorten von Gymnocalycien auf dem süd-amerikanischen Kontinent in mehreren Folgen bekannt. Im Mittelpunkt behandelt er vor allem die Lebensorten in Argentinien, wo ihre Standorte am meisten
gefährdet sind Er schliesst interessante Zusammenhänge zwischen Umweltvernichtung und wirtschaftlichen Interessen und
ihre fast unermesslich schädlichen Wirkungen auf die Lebensorten von Gymnocalycien auf.
Abstract: The author outlines the habitats of Gymnocalyciums in the South-American continent in parts. He writes mainly about
the Argentinean habitats, where they are mostly endangered. He uncovers the relationships between the environment devastation
and the economic interests and their incalculably harmful effect on the habitats of Gymnocalyciums.
Rezumat: Autorul prezintă, în mai multe părți, habitatul genului Gymnocalycium, punând accent pe regiunile din Argentina unde
regiunile populate de acest gen sunt cele mai periclitate de om. Sunt prezentate corelările dintre distrugerea mediului și interesele
economice și efectele ecestei distrugeri asupra genului.

Az
előző
részben látogatást tettünk a
Gymnocalycium
nemzetség élőhelyének legfontosabb területén a Sierras de
Córdoba hegységrendszerben, vagyis a „DélAmerikai Kaktuszközpontban”. Röviden bepillanthattunk, hogy kedvenceink mely fajai
élnek a számos közép- és magas hegységben,
mint a Sierra de San Luis, a Sierra del Morro,
a Sierra Chica, és a Sierra Grande völgyeiben.
Most utazásunkat folytatjuk San Luisban,
majd attól észak-nyugatra, illetve dél-nyugatra. Ahol barangolunk, az egy hegyvidéki
történelmi és bortermelő terület: a Cuyo. A
régió San Juan, San Luis és Mendoza tartományokból alakult, majd gazdaságpolitikai
szempontok miatt az elmúlt század végén
csatlakozott hozzájuk La Rioja. A gyakorlatban azonban maradt minden változatlan.
Földrajzilag a régiót nyugati oldalon az Andok uralja, itt található Amerika legmagasabb csúcsa az Aconcagua, 6960 méteres tengerszint feletti magasságával, légvonalban
150 km-re Mendozá-tól. Az éghajlat mérsékelten meleg, de egyértelműen kontinentális. A teljes éves csapadékmennyiség alig haladja meg a 100-300 mm-t. A keleti részen a
Sierra de San Luis hegység, illetve a Sierras

de Córdoba hegységrendszer lábáig hegységi
fennsík, valamint északon és délen az előző
részben már említett La Plata-alföld terül el.
Egyes fajok a területen meglehetősen
korlátozott számban és elterjedésben élnek,
annak ellenére, hogy kedvezőbb életfeltételek és egy sokkal szélesebb terület áll rendelkezésükre. Magyarázat talán a homokos,
vályogos, félsivatagi talaj, valamint az árnyékot adó növényzet hiánya lehet. Ezek a
hiányosságok elsősorban a téli időszakban
jelenthetnek veszélyt, hiszen a pihenő, kiszáradt, összezsugorodott kaktuszok kiszolgáltatottak az erős napsugárzásnak, vagy a
nagy mennyiségű eső miatt víz alá kerülhetnek. Talán ezzel is magyarázható, hogy a terepen kevesebb G. striglianum, oenanthemum,
bodebenderianum, és talán még inkább hiányzanak a G. riojense, és a G. stellatum egyedei. John Pilbeam Gymnocalycium könyvében
térképek segítségével mutatja be, hogy az
alnemzetségekhez tartozó fajok nem egyenletesen oszlanak el Argentína területein.
Térképeinek adatait 2500 helyszíni jegyzet,
feljegyzés alapján gyűjtötték össze. Közben
kiderült az is, hogy a gyűjtők főleg az utak
mentén talált növények adatait rögzítették,
nagyon kevés volt a nagyobb területre kiterjedő, feltáró jellegű adatgyűjtés. Az adatbázis
szerint Mendoza tartomány egészét tekintve, annak is kizárólag az észak-keleti sarkában, a Gymnocalycium nemzetségnek csak
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1. : a, Bortermelés területei.
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b, A történelmi Cuyo.

12 faját találták meg. San Juan dél-keleti felén pedig, a Trichomosemineum alnemzetség
hat, és a Microsemineum alnemzetség egy faját, a G. accorrugatum előfordulását jegyezték fel. Érdekes, hogy ezzel ellentétben San
Luis tartomány nagyobb, észak-keleti részében a Macrosemineum és a Pirisemineum
alnemzetség fajain kívül, úgy tűnik, szinte
minden megtalálható. Mi lehet ennek oka?
Az előbbi megfigyeléseket csak össze kell vetni a történelmi Cuyo és a Bortermelés térképével, és rögtön jól látható, ezeken a területeken a „szőlő szent és sérthetetlen” növény.
A fajok számának csökkenése az ember tevékenységére vezethető vissza, amely jelentős
földterületeket szakított el a természettől, és
a korábban meglévők mellé nagy kiterjedésű
szőlőtermelő mezőgazdasági területeket hozott létre. Argentína legfontosabb szőlőtermelő területeit bemutató térkép alapján is
látható, az Andok lábánál található Mendoza
Dél-Amerika talán legismertebb borvidéke.
Gazdasági jelentőségénél fogva elkerülhetetlen, hogy szóljunk e gazdasági tevékenységről néhány szót. Argentínában a XVI. században, a conquistadorok jóvoltából született
meg a borkultúra. A termés kezdetekben a
jezsuiták vallási és gyógyászati igényeit elégítette ki. Az ágazat mai formájában a XIX.
században jött létre az európai bevándorlási

c, A Cuyo régió napjainkban.

hullám nyomán, amellyel a Cabernet, Pinot
noir, Malbec, Syrah, Barbera és Sangiovese
kékszőlőfajták, illetve a fehérbort adó
2. kép: Gymnocalycium accorrugatum a természetben.

26

Debreceni Pozsgástár 2012/2.

3. kép: Gymnocalycium schickendantzii Marayes, San Juan közelében.

Chenin, Riesling és Torrontés fajták kerültek
Az RA 7-es úton kezdjük az utazást, és
be az országba. Az első független pincészete- mindjárt el is megy a kedvünk tőle, mert
ket német, olasz, spanyol és francia emigrán- a terepen a sok kaktusz mellett, mint pld.
Pterocactus kuntzei, Cereus aethiops, Denmoza
sok hozták létre.
rhodacantha,
Echinopsis
leucantha,
Maihueniopsis
darwinii,
Maihueniopsis
ovata, Opuntia sulphurea,
Pyrrhocactus sp., Trichocereus
candicans, Tunilla corrugata,
és a nem kaktusz Portulaca
grandiflora között egyetlen
egy Gymnocalycium sem található. Forduljunk hát vis�sza, és induljunk dél-nyugatra, San Rafael irányába,
majd az RA146-as útról letérve a Sierra de Tala déli
lábánál lévő Zanjitas vá4. kép: A legendás RA 40-es út
Hualfinnál, Catamarcá-ban.

Debreceni Pozsgástár 2012/2.
roskában megállunk. Azért állunk itt meg,
mert útjaik során Walter Albrecht illetve
Wolfgang Papsch ismert osztrák kaktuszgyűjtők és terepkutatók itt találták meg a G.
schickendantzii és G.striglianum (G. borthii)
példányait. De megemlíthetem még Jaroslav Prochazka cseh kutató nevét is, aki 700
m tengerszintfeletti magasságban G. borthii
ssp. striglianumot írt le ezen a helyen. Vis�szatérve az útra, San Rafaeltől már a 143-as
úton megyünk tovább. La Tosca városánál
500 m, majd Tunuyan és Cruz Negra között
már 900 m magasságban a G. striglianum változatai találhatók. Utunk Pareditastól északi
irányban a RA 40-es úton vezet tovább, azon
a legendássá vált úton, amely Argentínában
egyedülállóan, déli-északi irányban megszakítás nélkül halad. San Cruz tartomány Rio
Gallegos városát köti össze közel 4000 km
megtétele után a Bolíviai határnál levő San
5. kép: G. striglianum Martin Tvrdik felvételén.
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Juan de Oro városával. Ez az út volt az első,
amely az Európából érkezett kutatók számára elfogadható állapotú volt már az elmúlt
évszázad elejétől kezdve. Utazásunkat ezen a
vonalon folytatjuk egészen az Északnyugati
régió végéig. Ugarteche 780 m, majd Luján de
Cuyo városa és Dique Cipoletti között 900m
magasságban található a G. striglianum.
Azért említettem, mert Mendoza nem arról
híres, hogy sok Gymnocalycium faj származási
helye, hanem azért, mert ez a pici, magányos,
majdnem fekete kaktusz sok társával együtt,
majdnem a körülötte zajló viták áldozata lett.
Ugyanis összefüggésben áll a G. gibbosummal
és nagyon hasonlít a G. stellatumra. Szerencsére Graham Charles (2009) erről azt mondja - ”...de elegendő különbség van ahhoz, hogy
igazolja a faj elismerését..” Viríthat tehát tovább napokig, szép, teljesen fehér virágjaival, tavasztól-őszig?! Immár északi irány-
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6. kép: Gymnocalycium riojense.

ban haladunk Mendozá-ig, jobbra 1000-1400
m magas hegyek, balra gyors folyású folyók,
és az elmaradhatatlan „víznyelők”, a mocsarak. Átmegyünk a Mendoza-San-Juan tartományi határon, mivel a célunk az, hogy
Gymnocalyciumokat találjunk, ezért a Villa
Media Agua után a 40-es útról le kell térni,
majd keletre fordulunk a Sierra Pie de Palo
és a Sierra de la Huerta 3000 m magasságot
meghaladó hegyei irányába. Megyünk tovább a nagyobb kiterjedésű, de alacsonyabb
Sierra del Valle Fertil 2300 m-t meghaladó
csúcsai felé. Az említett hegyek keleti lejtőin,
illetve a völgyekben a kutatók Marayes-nél és
Chucuma-nál sok G. schickendantziit találtak.
Astica-nál (700 m), G. riojense, valamint több
változatát jegyezték fel. Villa San Agustin városában, és attól dél felé a völgyben az említetteken kívül G. acorrugatum és saglionis lett
a keresés eredménye. Usno és Los Bardecitos
városok környékén a G. riojense és annak élőhelyéről elnevezett változatát jegyezték fel.
De térjünk vissza a 40-es útra, ahol a Sierra
Negra és a Sierra de las Salinas völgyében haladunk északra, a Rio Jachal folyóval ellentétes irányban, amely a „semmibe” folydo-

gál. Mielőtt a határhoz érnénk, Huaco városánál G. riojense és a G. kieslingi var. ramosum
több példányát jegyezték fel. Sőt, Huaco és
Niquivil városka között G. stellatumra is rábukkantak. Az 1189 m magas Colorado
csúcstól nyugatra, valamint a 4857 m magasan elterülő De la Bolsa tetőtől keletre, a
völgyben lépjük át a Mendoza-La Rioja tartományi határt.
Gyakorlatilag végigjártuk a „működő”
CUYO régiót, és úgy gondolom, sikerült érzékeltetni, hogy az emberi beavatkozás milyen károkat tud okozni. Jó, mondhatná valaki megnyugtatásként: -„Argentínában az
utóbbi években jelentősen csökkent a szőlőtermelés”-, de ne gondolja senki, hogy
Gymnocalyciumot fognak a helyére telepíteni. Összehasonlíthatatlanul gazdaságosabb
az olajfa telepítés, vagy a szarvasmarhatartás.
A következő részben, ellátogatunk Argentína Északnyugati régiójába, és számba ves�szük, hogy kedvenceink közül melyek és hogyan élnek az ottani zord körülmények között.
Nagy Sándor, Jászberény
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Ficzere Miklós

Filatélia: Gymnocalyciumok

2.
1.
3.

4.

7.

5.
6.

1. Gymnocalycium sp., Kelet-szaharai Köztársaság; 2., Gymnocalycium mihanovichii f. rubra,
Yemeni Köztársaság; 3. Gymnocalycium monvillei, Német D. Köztársaság; 4. Gymnocalycium
denudatum, Csehország; 5. Gymnocalycium valnicekianum, Kambodzsa; 6. Gymnocalycium
chiquitanum, Bolívia; 7. Gymnocalycium sp., Mongólia. Érdekesség, hogy a 2. bélyeg megnevezése Notocactus cristata, amely tévedés.
Gyűjtemény: Gonda István 1,3,4, Rendes István 7, Anonymus 2,5,6.
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Lothar Diers és Wolfgang Krahn

Fehér virág, mint ismertetôjel.
Új faj Bolíviából a Sulcorebutia roberto-vasquezii.
Zusammenfassung: Bei der unten dargestellten neuen Art ist die weiße Blüte dominierend, was bei der Gattung der Sulcorebu
tien im bestimmenden Maße bisher unbekannt war. Nie wurden solche Populationen gefunden, wo die weiße Blütenfarbe in ca.
95% dominiert, wie bei der als neue Art beschriebene Sulcorebutia roberto-vasquezii. Die aufgefundene Pflanze ist eindeutig als
eine von Sulcorebutia crispata bestimmt abweichende Art zu betrachten.
Abstract: White flower, which was unfamiliar in the genus Sulcorebutia, is dominant in the new species delineated below. Never has
been found such a population in which the white flower colour is dominant in 95 per cent like in case of the newly described species,
Sulcorebutia roberto-vasquezii. The plant which was found seems to be markedly different species from Sulcorebutia crispata.
Rezumat: Nu a fost descoperită încă vreo altă populație de Sulcorebutia, în afara populației de Sulcorebutia roberto-vasquezii recent
descoperită, unde să predomine în proporție de 95% culoarea albă a florii. Noua descoperire poate fi liniștit considerată diferită de
Sulcorebutia crispate.

Bolívia jelentős részének növényvilága a
nagyobb közönség számára Herzog (1923)
első átfogó növény-földrajzi bemutatója által vált ismertté. A tapasztalatok alapjául a
saját expedíciók és a gyűjtemények szolgáltak. Igyekezett betekintést adni többek között délen az Argentin-bolíviai határon fekvő Yacuiba-tól, északon Santa Cruz-tól nyugatra, az Andok előhegységéig terjedő keleti
Andok peremvidékének növényfajaira. Sajnos neki csak ritkán sikerült Charagua-tól
nyugatra, a Kordillerák előtt elterülő nagyon
széttagolt domb-, és hegyvidékre eljutnia,
hogy sikeresen felderítse a többségében szárazságtűrő (xerophyta) növényekből álló növénytársulásokat. A kaktuszokra vonatkozó
adatai, amelyek a tudomány akkori állásának
megfelelőek ugyan, de nem precízek, mégis ha valaki képes a sorok között olvasni, és
gondolatkombinációkon elmélkedni, akkor
jó néhány rejtett utalást talál, melyeknek érdemes utánajárni.
Ilyen előzmények után nem tekinthető csodának, habár az itt leírt faj felfedezője a „Sulcorebutiások” körében a Sulcorebutia
vasqusiana által jól ismert Roberto Vasquez
számára valóságos csoda volt, amikor orchideák és broméliák után kutatva, a keleti Andokon keresztül történő vándorlása során
hirtelen egy kis kaktusz előtt találta magát,
amely fehéren virágzott! Megvizsgálta és
azonnal Sulcorebutiaként azonosította. Hihetetlen és meglepő, mivel a szokásos „tu-

dományos” vélemény szerint itt egyáltalán
nem lehetnének Sulcorebutiák! Átkutatta a
köves domboldalt és felfedezett még további, de összességében csak kisszámú növényt,
melyek mindegyike fehéren virágzott. A rákövetkező időben a lelőhelyet még többször átvizsgálták, hogy pontosabb adatokat
gyűjtsenek, s közben egy második előfordulási helyet is felfedeztek a közelben. Mindkét
populáció alig 100 egyedből állt. Bebizonyosodott, hogy nem csak tiszta fehéren virágzó növények növekednek, hanem léteznek
példányok fehéres-rózsaszín, és ritkán tiszta lilásrózsaszín-lazacszínű virágokkal is. Az
egzakt nyilvántartásba vétel mindkét populációnál azonos eredményt hozott. Az egyedek kb. 35%-ának volt világos lilásrózsaszín-lazacrózsaszín külső és fehér, vagy túlnyomórészt fehér belső sziromlevele. Ezek a
virágszín tekintetében elképesztően hasonlítanak a Rebutia narvaecensis Cárdenas-ra. A
legtöbbnek, kb. 60%-nak a virága többé-kevésbé tiszta fehér, és csak max. 5% amelynek
teljes egészében lilásrózsaszín, világos-lazacszín, de minden fehér bemosottság nélküli a
virága. Sok Sulcorebutia populációra jellemző
halvány-sötét ibolya virágú növényeket az
intenzív kutatás ellenére sem sikerült eddig
felfedezni.
A tüzetes vizsgálat és összehasonlítás az
eddig ismert Sulcorebutia fajokkal szemben
nyilvánvaló különbséget eredményezett. Az
összes közül leginkább az óriási előfordulá-
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1. kép: Sulcorebutia roberto-vasquezii tipikus fehér virággal.

si területű Sulcorebutia crispata (Rausch) mutat közelséget földrajzi vonatkozásban is, az
újonnan megtalált növényhez. A különbözőségek a következő diagnózisból lesznek egyértelműek.
Sulcorebutia roberto-vasquezii
Diers & Krahn
Típus: Bolívia, Chuquisaca megye, Wolfgang Krahn, WK986
Diagnozis (összevetés): (A Sulcorebutia
crispata adatai zárójelben!) A S. robertovasquezii mindig egyedülálló (a legtöbb sarjad, igen ritkán egyedülálló); nagy (kicsi), az
átmérő max. 6 cm (egy fej max. 3,5, ritkán
max. 4,5 cm), max. 5 cm magas (max. 3,5
cm); az areola 6 mm hosszú (-4 mm). A tövisek ritkán (gyakran) „pókszerűen” összefonódók, nagyon durvák. A virág soha sem
bíborvörös, hanem fehér, vagy kifelé finoman lilás-rózsaszínű és belül fehér, ritkán

egészen finoman lilás-rózsaszínű, lazacszínű
(pirosastól a világos, vagy sötét bíborvörös);
a porzószál (filamentum) fehéres-sárgás (rózsaszíntől a világos-ibolyakékig); a bibeszál
fehér-zöldes (fehéres-sárgás, a tövénél gyakran rózsaszínű-ibolyakék).
Leírás: A növény mindig egyedülálló, de
a hajtáscsúcs sérülése esetén kissé sarjad. A
virágbimbó ritkán képes oldalrügyre váltani. Többé-kevésbé sima, gömb alakú, átmérője max. 6 cm, magassága max. 5 cm, sötétzöld vagy sötét vörösesbarnás. Gyökere erősrépa, túllépheti a 7 cm hosszúságot. Az egész
borda többé-kevésbé alacsony szemölcsökre
felosztott (tagolt), ezek 8:13 vagy 13:21 spirálarányban elrendezettek. Az areola keskeny, hosszúra nyúlt, 0,5-1 mm széles körüli, 3-6 mm hosszú, rövid világossárgás vagy
világosbarnás gyapjas filccel takart, később
lekopaszodik. A tövisek többnyire a fésűszerűen oldalra irányulótól a félig ferdén kifelé íveltig változhatnak, 1,5-10 mm körü-
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li hosszúságúak, míg az areola alsó részén
rövidebbek, fehéres-, sárgás-világosbarnás
színűek, gyakran sötét heggyel, az alapjuknál megvastagodók és sötétek. Peremtövise
14-24 db, az areola felső részén alkalmanként egy középtövissel, mind nagyon durva.
A virágbimbó zöldes vagy vöröses barnás,
a növénytest oldalának közepétől egészen
a tövéig terjedő sávban képződhet. A virág
szagtalan vagy gyenge penész szagot áraszt,
legtöbbször fehér–krémsárgás, esetenként a
külső peremén világos–rózsás lila, a belseje
fehér. Ritkán egészen finoman rózsás lila–lazacszínű, 23-30 mm hosszú, 35-45 mm széles. A magház mindig a virágszínhez igazodva fehéres-zöldes, rózsaszínű, pirosas-barnás, többé-kevésbé széles gömb alakú, 4-4,5
mm magas, (4-)5-6 mm széles, felszínén
többnyire 1-3 mm hosszú, széles háromszögletű, vagy széles ovális csúcsos, kiszélesedő
helyeken, így az alap közelében, lekerekített
és max. 2 mm széles pikkelyekkel fedett, és
néhány, max. 1 mm hosszú göndörödő hajjal. A virágcsőn a virág többé-kevésbé tölcsér
formájú, 16-24 mm magas, felül 9-12 mm
széles, fehéres, világoszöldes vagy finoman
lilásrózsaszínű, ritkán tisztán rózsaszínű
vagy piros, néhány zöldes - lilásrózsaszínűpirosas, 3-6 mm hosszú, többnyire lándzsaszerű, keskeny, kihegyesedő pikkellyel. A
nektárkamra rövid hengeres vagy kúp alakú,
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alig kimutatható nektárszövedékkel, csak
kevés átmeneti sziromlevéllel. A sziromlevelek száma 20-29, amelyek 2-3 sorban állnak.
A külső sziromlevelek fehérek, vagy krémszínűek enyhén zöldes vagy rózsaszín-lilás,
vagy ritkán egészen rózsaszínlilás felső véggel. A belső sziromlevelek csaknem mindig
fehérek, ritkán rózsaszín-lila felső vagy fehér felső résszel, még ritkábban egészen világos a lilásrózsaszínűtől a lazacszínűig változó színnel, többé-kevésbé hosszúkás-oválistól a többé-kevésbé széles, egyenes vonalú, felül kihegyesedő, vagy lekerekített-lándzsás alakkal, 10-17 mm hosszúsággal és
4-7 mm szélességgel. A belsők sziromlevelek
alkalmanként rövidebbek, mint a külsők. A
porzószálak száma 150-180 db, 5-6 körben
helyezkednek el. Az alsó állásúak 1-2 körben, közvetlen a nektárkamra felett, a felsők
rövidebbek és a belső sziromlevelek alapja
alatt erednek, a középsők közöttük többnyire hasonló távolságban elrendezettek. Az alsók 6-10 mm, a középsők 6-9 mm, a felsők
5-7 mm hosszúak. Az alig 1 mm hosszú és
0,5 mm széles fehéres, világossárgás portokok, és az éppen ilyen színezetű porzószálak között, a porzószálak erősen, majdnem
a szállítónyaláb méretére elkeskenyedő keresztmetszet magasságáig, jól felismerhető,
vékony szálacskák láthatók. A bibeszál 1,22,4 cm hosszú, kb. 1 mm vastag, fehéres-zöl-

2. kép: Sulcorebutia roberto vasquezii rózsaszínnel 3. kép: Krémszínű virágokat fejlesztő Sulcorebutia
árnyalt virágokkal.
roberto vasquezii.
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4. kép: Sulcorebutia roberto-vasquezii LH 1476 csöves virágai oldalról nézve.

des, 5-7 db, kb. 3 mm hosszú bibeágra osztott fehéres-zöldes bibével, ezek kissé kiszélesednek, és a portokok fölé magasodnak. A
magház kör keresztmetszetű, tojásdad-szívformájú, 2-3 mm magas, kb. 2-4 mm széles,
benne sűrűn összetömörült, vékony köldökzsinórhoz kapcsolódó magkezdeményekkel.
A magkamra és a bibeszálalap között egy
1,8-5,0 mm magas sűrű szövet található. A
termés gömbölyű, átmérője 5,0-6,5 mm fehéres-sárgás, később világos barnás, alakja
megközelítőleg széles tojásdad, és háromszögletű, felületén hegyben végződő 1-3 mm
hosszú és 1-2 mm széles pikkellyel. Éretten
nem egy vízszintes rés mentén nyílik fel, hanem a fokozatosan egyre vékonyodó, beszáradó termésfal mentén szabálytalanul felreped. Termésenként 25-60 magot érlel. A
mag gömbölyű vagy szabálytalan tojásdad
alakú, 1-1,5 mm hosszú, 0,95-1,3 mm széles,
alkalmanként felszínén végigfutó gerinccel.
A maghéj fekete vagy feketésbarna, tompán
fénylő. A maghéj cellák többé-kevésbé állandó átmérőjűek, a külső fal sima, gyakran kissé boltozott, kivehető felhámráncolódással,

de ettől a sejthatárok többé-kevésbé jól felismerhetők. Ránézésre szabálytalan tojásdad
alakú köldök-csírakapu-régió csekély mértékben bemélyedt, a köldök terület többékevésbé kivehetően megmutatkozik, a csírakapu-régió világosan nyílszerűen kiemelkedik. A köldök-csírakapu-régió nem vagy a
korán betakarított terméseknél fehéres vagy
világosbarnás, többé-kevésbé vékony, kön�nyen eltávolítható szövedékkel borított. A
köldök- csírakapu-régió szegélye nem, vagy
csak gyengén duzzadt.
Élőhelye: a Sulcorebutia crispata elterjedési területétől keletre 1300-1400 m-es magasságban köves-sziklás lejtőkön. A növények együtt nőnek cserjékkel és kisebb fákkal ott, ahol a málladékos homokos-köves talaj összekeveredik kevés humusszal.
Nevezéktan (etimológia): A leírt faj
felfedezőjéről, Roberto Vasquez-ről lett elnevezve, annak elismeréséül, hogy évtizedeken
át végzett utazásai során hozzájárult az őshonos növényvilág tanulmányozásához.
Diszkusszió (elemzés): (A szerzők a to
vábbiakban az izoenzimes genetikai vizsgála
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tot taglalják, amelynek eredménye megerősíti a
morfológiai jellemzők által felállított véleményü
ket, miszerint a megtalált növény a Sulcorebutia
crispatatól határozottan eltérő fajnak tekinthe
tő. A Szerk. megjegyzése)
A populáció kicsinysége miatt az érdekeltek a faj lelőhelyét titokban tartják, hogy
azt a kipusztítástól megóvják. A begyűjtött
magokból időközben virágzóképes növényeket neveltek, ami az élőhelyi vizsgálatokkal
és mérésekkel együtt lehetővé tette a leírás
elkészítését. Ezzel sokáig tétováztunk, mivel minden új ismertetés magában hordozza
azt a veszélyt, hogy túlbuzgó kaktuszgyűjtők
„csak fotózunk” felkiáltás mellett néhány
növényt „akaratlan tévedésből” elcsennek.
Egy kb. 200 egyedet számláló állomány egy
ilyen „fotózást” magától értetődően nem sokáig visel el. Másrészt ebben a gondolatmenetben önként adódik a kérdés: illik-e leállítani a bolíviai kaktuszvegetáció tudományos
kutatását az új felfedezések elhallgatásával? A hosszas várakozás oda vezethet, hogy

ezekben az országokban a jelentékeny népességnövekedés, és ezzel együtt a népesség eltartása, az eddig szinte érintetlen területek
művelésbe vonását teszik szükségessé, ami
könnyen az ilyen kicsiny populációk eltűnéséhez vezethet, még mielőtt azt a tudomány
megismerhetné.
Eddig tulajdonképpen a Sulcorebutia
langeri (Augustin & Hentzschel) számított a
legkeletebbről ismert Sulcorebutiának, amely
ráadásul nem különösebben nagy, és kb. 2000
m magasságban él. Az itt leírt faj keletre hasonló távolságban, de lényegesen délebbre és
sokkal kisebb kb. 1300 m magasságban fordul elő. Ilyen mély fekvésben való előfordulásával azokra a fajokra hasonlít, amelyeket
a Sulcorebutia elterjedési terület északnyugati peremén találtak, mint a Sulcorebutia
menesesii (Cárdenas) Buining & Donald kb.
1200 m, és Sulcorebutia glomerisata (Cárdenas)
F. Ritter kb. 1600 m magasságban az Ayopaya
régióban. Így a gyakran magashegyinek jellemzett nemzetségből az evolúció folyamán

5. kép: LH1424 gyűjtőszámú Sulcorebutia roberto vasquezii.
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6. kép: Sulcorebutia roberto vasquezii WK986 gyűjtőszámmal.

egy olyan nemzettség jött létre, amely a viszonylag mély fekvésben alkalmazkodott a
száraz klímához. Ez nem csak egyedülállóan
északnyugaton történt meg, hanem most a
Sulcorebutia roberto-vasqueziivel alátámasztva, a nemzetség elterjedési területének délkeleti részén is megtörtént.
Különösen figyelemre méltó ismertetőjel
az új fajnál a domináló fehér virág, amely a
Sulcorebutiák nemzetségében eddig ismeretlen volt. Bár már több ízben találtak populációkat, melyekben egyes egyedek fehér virággal virítottak, mint pl. Sulcorebutia flavissima
(Rausch), alkalmanként a Sulcorebutia
breviflora var. laui (Diers), vagy a Sulcorebutia
cylindrica var. crucensis (Donald ex Gertel)
Gertel, de gyakrabban a fehér mellett lila- és
kevertszínben virágzó egyedek is feltűntek.
Azonban soha nem akadtak olyan populációra, ahol a fehér virágszín kb. 95 százalékban
uralkodik. Ilyen jelenséget ugyan a Rebutia
nemzetségben megfigyelhettünk, utalva itt
a Rebutia albiflorara (F.Ritter) és a Rebutia
narvaecensisre, vagy a Rebutia leucanthemara
(Rausch).

Az ilyen fehérvirágú nemzetségek előfordulása a nappal nyíló kaktuszoknál rögtön felveti ezeknek a csak nappal nyíló virágok beporzásának kérdését. És itt nincs szó
a hosszúcsöves, illatos, messzemenően csak
éjjel nyíló Echinopsis fajokról, amelyek virágökológiailag és ezzel végül is genetikailag is
az éjjel aktív hosszúszipókás szenderekhez és
azok rokonaihoz alkalmazkodtak. Tehát felvetődik a kérdés, fejlődéstanilag miként alakulhattak ki ilyen populációk és mindenekelőtt, hogyan maradhattak fenn?
Prof. Dr. Lothar Diers
Universität Köln, c/o Brunnenstraße 60.
D-53474 Bad Neuenahr
Wolfgang Krahn
Eduard-Pfeiffer-Straße 107.
D-70192 Stuttgart
Képek: Wolfgang Krahn: 2-3., Michael Wolf: 1;
www.sulkopassion.be: 4,5,6.
Fordította: Ruff József és Kiss László, Orosháza
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Petró Attila és Vasas László

Hogyan készítsünk szép növényfotót? II. rész
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.

A sorozat II. részében a színekről, a mélységélesség fontosságáról és a fény fajtáiról,
valamint szabályozásának lehetőségeiről olvashatunk.
1. A színek
Ne felejtsük el, hogy színes világot fotózunk, használjuk tudatosan a színek egyedi
és egymásra való hatását! Sok, jól sikerült
kép pusztán a színeknek köszönheti szépségét. Egy virágzó kaktusz, egy szép, tarka
rét, vagy egy hangulatos őszi csendélet domináns meghatározója a szín. Persze, ha a

témánk mondanivalójában nem a színeknek
van fontos kifejező ereje, akkor készíthetünk
fekete-fehér képet is, virágfotózás esetében
ez azonban nem túl gyakori. Abban az esetben érdemes ezzel próbálkozni, ha a témánk
fény-árnyék viszonyai kellőképpen érdekesek ahhoz, hogy az elkészült kép színek nélkül is látványos legyen. A fekete-fehér fényképezés sajátos látásmódot igényel, hiszen
akkor lesz jól sikerült egy ilyen fotó, ha érdekesek, szépek rajta a fények és az árnyékok.
És lehetőleg legyen rajta valami, ami teljesen
fehér, és ami teljesen fekete is, mert ez a tág
kontrasztosság igen hatásos tud lenni. Meglátni, hogy egy téma színek nélkül is érdekes
lehet, nem könnyű, több próbálkozás és tapasztalat kellhet hozzá. Szerencsére a digitális gépek nagy része alkalmas arra, hogy
fekete-fehérben fényképezzen, és a kijelzőn
is színek nélkül jelenítse meg a témát. Ez
nagyban tudja segíteni a fotóst abban, hogy
még idejében meglássa, hogy az adott téma
fekete-fehérben is elég érdekes, látványos-e.
Persze van mód arra is, hogy a számítógépes
képszerkesztő programok segítségével utólag
is színteleníthessük a képeinket, és ha szükséges, javítsunk a kontrasztokon.
Egy kis színtan

Ahhoz, hogy kellőképpen és tudatosan ki
tudjuk használni a színek által nyújtott lehe1. kép: A színkörben a rokon színek egymás mellett, tőségeket, érdemes megismernünk néhány
míg a kiegészítő színek egymással szemben helyez- alapvető sajátosságát a színeknek. A narancs
és vörös árnyalatai melegséget sugároznak,
kednek el.
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míg a kék különböző árnyalatait hidegnek
érzékeljük. Ennek megfelelően, ha a képfelület nagy részét meleg árnyalatú színek töltik
ki, a kép hangulata is ezt sugározza, míg ha a
hideg árnyalatok kerülnek túlsúlyba, az hűvösebb érzést ad a képnek. A kevésbé élénk
pasztellszínek nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb hatást keltenek, mint a harsogó, telített
színek.
Az 1. kép az ún. színkört ábrázolja, melyet érdemes alaposabban is megnéznünk,
sőt, néhány egyszerűbb dolgot megjegyeznünk. A színkörben a rokon színek egymás
mellett, míg a kiegészítő színek egymással
szemben helyezkednek el. Igen látványos hatást és ezzel együtt kellemes színharmóniát
érhetünk el, ha a színkörön egymással szemben lévő színeket, az ún. komplementer (kiegé
szítő) színeket állítjuk a képen egymás mellé.
Remekül mutat együtt pl. a kék és sárga vagy
a zöld és a vörös. (2. és 3. kép) Tudatosan is

37

2. kép: A kép domináns színei pontosan a színkörön
egymással szemben lévő színek.

lehet törekedni a komplementer által keltett
színegyensúly megvalósítására, pl. a megfelelő háttérszín megválasztásával. Ilyenkor a

3. kép: A piros és zöld, mint komplementer színek jól kiegészítik egymást. Echeveria setosa.
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egy-egy szép forma hangsúlyos bemutatására, mert semlegessége révén nem tereli el a
figyelmet a főtémáról. Ezt mi magunk is meg
tudjuk tenni egy megfelelő szögben tartott
fekete vagy sötét fotókartonnal illetve textíliával. Arra figyeljünk, hogy annak felületén
ne jelenjen meg árnyék vagy a fény tükröződése, mert ez megzavarja a homogenitást.
Azért lehetőleg ne minden képünket készítsük az univerzális fekete háttér előtt, mert
unalmassá válhatnak. Egészen sötét barnák,
sötétzöldek és kékek is gyakran lehetnek kitűnő hátterek.
A kép megkomponálásakor figyeljünk
a színek arányaira is, mivel az egyes színek
másképpen töltik ki a képmezőt. A meleg,
élénk tónusok már kis felületen is nagyobbnak hatnak, szemben a halványabb és hidegebb színekkel, amelyek csak nagyobb felületen érvényesülnek jól. Kis odafigyeléssel
próbáljuk meg a színarányokat egyensúlyba
hozni, úgy, hogy egyik se legyen túlsúlyban.

4. kép: Nem szerencsés a rokon színek párosítása,
hiányzik a színegyensúly. Faucaria tigrina.

főtéma színével a színkörön ellentétes oldalon álló színt érdemes háttérül választani.
Ha megfigyeljük a 2. sz. kép domináns színeit, akkor láthatjuk, hogy pontosan a színkörön egymással szemben lévő színekről van
szó.
Nem szerencsés a színkörön egymás mellett lévő színek - az ún. rokon színek - párosítása, mivel ekkor a főtémánk nehezen válik el a többi képelemtől és a mondanivalónk
nem lesz kellőképpen világos. Nem alakul ki
a kellemes hatást nyújtó színegyensúly sem.
(4. sz. kép)
Ugyanez a kép egy kékesebb háttérrel
sokkal hatásosabb lett volna, mely a virág
sárga színét jobban kihangsúlyozza. Sok növényfotós választ egészen sötét vagy fekete hátteret a képeinek, mivel a sötét hátterek előtt minden szín jól érvényesül. (5. sz.
kép) A fekete háttér ugyan nem helyettesíti
a megfelelően megválasztott színes hátteret,
de számos esetében előnyös lehet. Például a
nagyon halvány színárnyalatú virágok esetében előhozza a színeket és a finom részleteket. (6. sz. kép) A fekete háttér igen alkalmas

2. A mélységélesség
Ennek a fogalomnak az ismerete kulcsfontosságú a sikeres fényképezéshez, ezért érdemes alaposabban is megismerkednünk vele.
Elméletileg a fényképezőgép objektívje csak
azokat a tárgyakat rajzolja ki élesen a film5. kép: Sötét hátterek előtt minden szín jól érvényesül. Echinocereus scheeri.
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6. kép: A fekete háttér a nagyon halvány színárnyalatú virágok esetében előhozza a színeket és a finom
részleteket.

re vagy a digitális gépek fényérzékelőjére, a
CCD-re, amelyek az objektívtől egy adott távolságban, az ún. gyújtótávolságban vannak.
Ami ennél közelebb vagy távolabb esik az
életlenül látszik, ezért az élességet a fő képelem távolságának megfelelően mindig be kell
állítani. Azonban a képen - bizonyos határon
belül - a beállított távolságnál közelebbi és távolabbi témarészek is élesek lesznek, ugyanis nem csak a gyújtótávolság határozza meg
a mélységélességet. Az élességnek tehát van
bizonyos térbeli mélysége. Ezt a jelenséget
mélységélességnek nevezzük. (7. sz. kép)
A legfontosabb elv, amit be kell tartanunk
a virágfotózás során, hogy a főtéma legyen a
legélesebb, a háttér pedig minél homogénebb,
elmosódottabb. Ez utóbbira azért van szükség, hogy a „világos kompozíció” elve érvényesülni tudjon, ne legyen a háttérben zavaró, a figyelmet elterelő részlet. Ha a főtéma
olyan nagy, hogy csak egy kisebb részletét

tudjuk élesre állítani, akkor érdemes vagy a
hozzánk legközelebb eső részét élesre állítani, vagy pedig egy jellemző, érdekes vagy
központi részletét. Ilyen lehet pl. egy virág
közepe, termője. A 8. sz. képen nemcsak erre,
hanem a harmadolási szabálynak is megfelelő, szép kompozícióra is jó példát láthatunk.
A mélységélesség a gyakorlatban három
dologtól függ:
1. a fényképezőgépen lévő objektív gyújtótá
volságától
2. a fényképezni kívánt tárgy távolságtól és
3. a rekesznyílás nagyságától
E három tényező együttesen határozza
meg, hogy milyen nagy, vagy éppen milyen
kicsi lesz a mélységélességünk.
1. Gyújtótávolság: Az objektívek megválasztásával tudatosan is befolyásolni tud-
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7. kép: Az élesség bizonyos térbeli mélységét mélységélességnek nevezzük. A mérőszalag közepe
táján legnagyobb az élesség, majd attól mindkét
irányba távolodva egyre csökken.

juk a mélységélességet, ez a két érték egymással fordított arányban áll. Vagyis minél
nagyobb az objektívünk gyújtótávolsága, an-
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nál kisebb mélységélességet kapunk. Ha egy
nagy (pl. 300 mm-es) gyújtótávolságú teleobjektívvel egy 2 méter távolságra lévő virágot
fotózunk, már a mögötte néhány centiméterre lévő fűszál is életlen lesz. Ellenben egy kis
gyújtótávolságú (pl. 20 mm-es) nagy látószögű objektívnél a távolságot 2 méterre állítva, kb. 1,2 métertől a végtelenig minden éles
lesz. Digitális gépeknél igen elterjedt a zoom,
azaz a változtatható gyújtótávolságú objektívek alkalmazása. Ha nagy mélységélességet
szeretnénk, akkor csökkentsük a gyújtótávolságot. A 9. sz. kép nagylátószög állásban
készült, ilyenkor a nagy mélységélességnek
köszönhetően még jól kivehetőek a háttérben levő fa ágai.
Ha tehát nagy mélységélesség a cél, akkor
a zoom gomb használatával növeljük meg a
látószöget (nagylátószög, W-WIDE), ha viszont kis mélységélesség a cél, akkor csökkentsük (T-tele). Különösen szépek lehetnek

8. kép: A téma nagysága miatt a hozzánk közelebbi részlet lett élesre állítva, és harmadolási szabály megfelelően érvényesül.
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9. kép: E nagylátószög állásban készült képen a nagy mélységélességnek köszönhetően még jól kivehetőek a háttérben levő fa ágai. Echinofossulocactus sp. Szabó Imre felvétele.
10. kép: Ez a kép nem nagylátószöggel, hanem „tele” állásban készült. Jól látható a két képen a két beállítás közötti nagy különbség, legfőképpen a mélységélességben. Szabó Imre felvétele.
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objektív lencserendszere. (11. sz. kép) Az objektív egy adott nagyítás mellett csak egy bizonyos, jelen esetben kis mélységélességet
tud biztosítani. Ez a háttér miatt nem hátrányos, mert az ugyan szép elmosódott lesz,
de sokszor a főtéma egyes részletei is életlenek maradnak. Adott tehát a helyzet: egy bizonyos nagyítást szeretnénk elérni, de úgy,
hogy mégis növekedjen meg a mélységélesség. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ekkor használhatjuk ki a rekesznyílással való mélységélesség szabályozást. Ebben az esetben közeli
tárgytávolság ellenére bizonyos mértékig tudunk növelni a mélységélességen.

11. kép: Makro felvételeknél a nagymértékű nagyítás miatt csak kicsi mélységélességre képes az
objektív lencserendszere. Echinocactus grusonii elszáradt virága.

a nagy gyújtótávolsággal, azaz teleobjektívekkel vagy „tele” állásban lévő zoom objektívekkel készített, szépen elmosódott, homogén hátterű virág- illetve természetfotók.
Természetesen ekkor kicsi a mélységélességre és a kézremegés okozta bemozdulásra is
különösen ügyelnünk kell. Használjunk állványt vagy támasszuk gépünket valamilyen
stabil felülethez. A 10. sz. kép ilyen beállítással készült, ugyanarról a növényről, ami a 9.
sz. képen is látható, de nem nagylátószöggel,
hanem „tele” állásban. Jól látható, hogy a két
kép, azaz a két beállítás között milyen nagy
különbség van, legfőképpen a mélységélesség
tekintetében.
2. Tárgytávolság: Minél közelebb fekvő tárgyra állítjuk be az élességet, a mélységélesség annál kisebb lesz. Ezért olyan kicsi
a mélységélesség a nagyon közeli, ún. makro felvételeknél. Itt a nagymértékű nagyítás
mellett csak kicsi mélységélességre képes az

3. Rekesznyílás: Ha nagy mélységélességre van szükség, akkor szűk rekesznyílást
kell alkalmazni. Szűknek tekinthetjük már a
8-as rekeszállást is, de a 11-es vagy 22-es beállítások igen nagy, látványos mélységélesség
növekedést tudnak eredményezni. Ám túlzásba sem érdemes esni, mert nagyon kis rekesznél romlik az objektív kontrasztja és felbontóképessége. A fényképezőgépeken van
mód arra, hogy a rekesznyílást tetszés szerint állítsuk be, ezt legegyszerűbben az „A”
vagy „Av” jelű program beállításával lehet elérni. (Egyes gépeken más jele is lehet, ilyenkor a „rekesz-előválasztás” programmódját
kell megkeresnünk.) A rekesz csökkentésével párhuzamosan a gép automatikusan növeli az expozíciós, azaz a megvilágítási időt.
12. kép: Felesleges képelemek kizárásával világos
mondanivalót érhetünk el úgy is, hogy az élettelen,
„elmosott” háttérből kiemelkedik a főtéma a mélységélesség szándékos csökkentésével..
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Ha ez 30-as érték (azaz 1/30-ad másodperc)
alá megy, pl. 15-re (1/15-öd másodperc), akkor a kézremegés okozta bemozdulás elkerülése miatt állvány használata vagy a gép letámasztása is szükséges lehet. Ha a fényképezőgép rendelkezik bemozdulást csökkentő
funkcióval is, akkor ezt ilyen esetben érdemes bekapcsolni. Kis kísérletezgetéssel kön�nyen megtalálhatjuk a kép szempontjából
legelőnyösebb beállítást.
A legkisebb mélységélességet a rekesz
(blende) teljes nyílásánál kapjuk. Ilyenkor
olyan rövid lehet már az expozíciós idő, pl.
125-öd (azaz 1/125-öd mp), hogy nem szükséges az állvány vagy a letámasztás, nyugodtan lehet kézből is fényképezni. Ennél rövidebb expozíciós idő (500-ad vagy 1000-ed)
arra is lehetőséget nyújt, hogy pl. egy szélben lengedező virágról is bemozdulás mentes
képet készítsünk. Természetesen az egyes
mélységélességre ható tényezőket kombinálhatjuk is, ha maximális vagy minimális
mélységélesség a cél. Nagy látószögű objektívvel szűk rekesznyílás mellett igen nagy
mélységélességek érhetőek el. Míg teleobjektívvel, teljesen nyitott rekesszel a mélységélesség a minimálisra csökkenthető. A
mélységélesség megválasztásával tudatosan módosíthatjuk a képeink mondanivalóját. Nagyon sok képpel az a probléma, hogy a
nagy mélységélesség miatt túl sok felesleges
információt hordozz, ezért a kép nézése közben a szem nehezen választja ki a lényeget.
Miként a kompozícióról szóló fejezetben bemutattuk, a felesleges képelemek kizárásával
célszerű világos mondanivalót elérnünk. Ezt
úgy is elérhetjük, hogy az élettelen, „elmosott” háttérből kiemelkedik a főtéma, amit a
mélységélesség szándékos csökkentésével érhetünk el. (12. sz. kép) Előfordulhat azonban
az az eset is, mikor a fotós túl kicsire állítja
a mélységélességet, és ezáltal a főtéma egyes
részletei is életlenné válnak.
3. A fény
A fénykép nem más, mint a témáról vis�szaverődő fény, amit a film vagy - a digitális
technika esetében - a memóriakártya rögzített. Ez annyit jelent, hogy fény nélkül nincs

43
fénykép, a jó fényképhez pedig ismernünk
kell a fény néhány legfontosabb tulajdonságait.
A fény minősége
Ha a szabadban fotózunk a fény minőségét elsősorban a Nap és a légköri viszonyok
határozzák meg. Esetenként ki kell várnunk,
hogy a körülmények kedvezőre forduljanak,
vagy módosítanunk kell a fényviszonyokon.
Kemény, éles fény
Ha a fény egyetlen, kicsi forrásból szár13. kép: Napsütés esetén 11 és 14 óra között számíthatunk kemény fényekre, ebben az időszakban
igazán jó képet nehéz készíteni. Megfigyelhetők a
sötét, „kiégett” részek.

mazik (vaku, delelő Nap), akkor túl keménynek érezzük, mivel ez a „direkt” fény drámai
hatást kelt: tompa színek, éles kontrasztok,
erős csúcsfények, mély, sötét árnyékok, esetenként túlvilágított - ún. „kiégett” - részek
keletkeznek. Napsütés esetén 11 és 14 óra
között számíthatunk kemény fényekre, ebben az időszakban igazán jó képet nehéz készíteni. (13. sz. kép) Persze, ha pont az a szándékunk, hogy drámai hatást keltsünk az éles
kontrasztokkal, akkor pont ilyen napszakban érdemes fényképeznünk.
Lágy, szórt fény
Akkor lágy a világítás, ha nagy felületről,
„megszórva” érkezik a fény a témára (pl. felhős ég), ekkor nem jönnek létre szélsőséges
kontrasztok, erős csúcsfények, mély árnyékok. A fény szinte körbefogja, beburkolja a
témát. Ilyen fényviszonyok mellett a „kiégés”
veszélye nem fenyeget, a telt színek és a finom árnyalatok egyaránt jól érvényesülnek.
(14. sz. kép)
Növények fotózásakor általában a lágy
fényt kedveljük. Ha túl keménynek ítéljük
meg a témára jutó fényt mi magunk is tudjuk
módosítani. Sok gép beépített vakuval rendelkezik, amit erős napsütésben használhatunk derítővakuként. Derítőlapként egy világos felület, fehér kartonlap is sokszor megte-
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14. kép: A szórt, lágy fény szinte körbefogja, beburkolja a témát. Mammillaria laui v. flavispina.
Kiss László felvétele.
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szi, amivel visszaverhetjük a téma sötétebb,
árnyékosabb oldalára a fényt. Áttetsző fóliát, pauszpapírt tarthatunk a fényforrás és a
növény közé téve, amivel megszelídíthetjük
az erős fényt, annak érdekében, hogy minél
több finom részlet megjelenjen.
A megvilágító fény színe
A különböző fényforrások más-más színű
fénnyel sugároznak. Szabad szemmel ezt általában nem érzékeljük, mivel agyunk az ismert
tárgyak színe alapján „átkódolja” számunkra a
környezetet. Úgy is mondhatjuk, hogy agyunkban automatikusan végbemegy a fehéregyensúly beállítása. Ha azonban készítünk különböző világítás mellett néhány képet rögtön
észrevehető lesz számunkra a különbség. A
hagyományos izzók sárga, a fénycsövek zöldes, ill. kék színeltolódásúak lehetnek, de még
a természetes fény sem mindig azonos színű. A
közvetlen napfény is csak déltájban színtelen,
főként, ha a világos égbolt színével keveredik.
Ha a Nap alacsonyon jár, a színe sárgás, narancsos árnyalatot kap, a színhőmérséklete „melegebb”. Árnyékban, vagy amikor felhős az idő
és főként az égbolt derít be mindent a színkép
„hidegebb”, a kék irányában eltolt. A 15. sz. képen, bal oldalt, felhős időben készült képen jól
látható a kékes színeltolódás a jobb oldali, korrigált, színhelyes képhez képest.
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A közízlés általában a melegebb színeket
kedveli, de itt sincsenek merev, kőbe vésett
szabályok. A digitális technika korábban ismeretlen szabadságot biztosít számunkra itt
is. Míg analóg gépünknél színszűrőket kellett
alkalmaznunk vagy különböző színhőmérséklethez használatos filmet (napfény, műtermi) fűztünk be a gépbe, addig digitális gépeink többségében van olyan beállítási lehetőség
- a fehéregyensúly - (White balance), amellyel
alkalmazkodni tudunk a környezet különböző színhőmérsékleteihez. A megfelelően beállított fehéregyensúllyal a tárgyakat eredeti,
természetes színükön tudjuk rögzíteni. Lehet
persze ezzel a beállítással is játszani, ha egy
kicsit más hangulatúvá szeretnénk képünket
tenni, akkor kipróbálhatunk különböző beállításokat. Például, ha a fehéregyensúly „auto
mata” beállítása mellett úgy érezzük, hogy az
elkészült kép kissé hűvös, kékes árnyalatú, állítsuk át „felhős” beállításra és máris melegebb
színhőmérsékletet kapunk.
Nem árt, ha tudjuk, hogy a vakuknak igazán semleges, színtelen, „fehér” fénye van.
Vakuval történő fényképezés esetén be lehet
állítani a fehéregyensúlyt vaku módba, így
színhelyes képet kapunk.
A fény iránya
Ha kertünkben kiválasztjuk egy gyer-

15. kép: A bal oldali kép felhős időben készült, ezen látható a kékes színeltolódás a jobb oldali, korrigált,
színhelyes képhez viszonyítva. Mammillaria herrerae.
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16. kép: „Áteső fényben” készült kép, amely szépen hangsúlyozza a növény különleges töviseit.

mekláncfű termését és délelőtti vagy délutáni napsütésben négy irányból közelről körbe
fényképezzük, meglepően más képeket fogunk kapni, melyek csak abban különböznek, hogy a tárgyra milyen irányból érkezik
a fény. A hátunk mögött elhelyezkedő Nap a
fotózás egyik igen általános esete. Ez az elhelyezkedés meglehetősen tényszerűen láttatja
a tárgyakat. Sokkal különlegesebb hatást lehet elérni akkor, ha szemben helyezkedik el
a Nap. A 16. sz. képen ilyen, ún. „áteső fényben” készült, mely szépen hangsúlyozza a növények különleges töviseit.
Persze nehezebb jó képet készíteni, mert
több dologra is figyelnünk kell. Egyik fontos,
hogy a közvetlen napfénybe sose irányítsuk
a digitális gépünk objektívját, mert az erős,
lencsék által fókuszált fény kárt tehet a fényérzékelőben. Valami mindig legyen a fény
útjában, amely gyengíti azt. Az ilyen „ellenfényes” helyzetekben a nap által átvilágított
virágszirmok vagy levelek erezete kitűnően

fényképezhető, igen finom és érdekes részletek válnak láthatóvá. Érdemes ezzel kicsit kísérletezgetni!
Amennyiben oldalról jön a fény egy sajátos átmenetet tapasztalhatunk az eddig ismertetett két esett között, mert pl. egy kaktuszvirág esetében lesznek olyan szirmok,
melyeket átvilágít a fény, másokat nem. Az
ún. „súrló” fény kihasználásával is igen szép,
művészi hatást lehet elérni. (17. sz. kép)
A fény mennyisége
A fény mennyiségét a fényképezőgépek
automatikusan mérik, és ez alapján szabályozzák az expozíciót. Általában megfelelő
mértékben történik meg a fénymérés és az
esetek többségében helyesen exponált kép
készül. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a téma egyenlőtlen fényviszonyai becsapják gépünk autómatikáját. Olyan szituációra gondoljunk például, amikor is a kép
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nagy része sötét és csak egy egészen kis világos részlet található. Ilyenkor a fényképezőgép a túlsúlyban lévő sötét részlet fényéhez igazítja az expozíciót és az eredmény a
világos rész teljes beégése lesz. A 18. képen
jól látható, hogy a szirmok világos részein a
finom részletek eltűntek, a kép ezeken a részeken „be van égve”.
Ilyen esetekben több lehetőségünk is van
arra, hogy korrigáljunk. Egyik megoldás az
expozíció korrekció. A legtöbb digitális fényképezőgépben van ilyen beállítási lehetőség, leggyakrabban +/– jellel szokták jelölni
a kezelő gombon, vagy ha ilyen nincs, akkor
a menüben találhatjuk ezt meg. Alaphelyzetben ez 0 értéken van, ehhez képest lehet pozitív irányban változtatva hozzáadni ahhoz a
fényhez, amit a gép automatikája állapít meg,
vagy pedig elvenni. Fenti esetünkben, hogy
a kis világos részlet ne égjen be, el kell ven-
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nünk a fényből. Ha pl. –1 fényértéket állítunk
be, akkor jól látható módon sötétedni fog az
így elkészített kép, ám a világos rész megfelelő fényességű lesz. Magától értetődik, hogy
ekkor a sötét részletek még sötétebbek lesznek, ezzel számolnunk kell. Gyakran több
próba is szükséges ahhoz, hogy a legmegfelelőbb beállítást elérjük.
Másik lehetőségünk az, hogy a gép fénymérésének módját változtatjuk meg. Alaphelyzetben többmezős fénymérést végeznek
a gépek, a képmező több pontján mérik meg
a fény mennyiségét és ehhez rendelnek egy
átlagos mértékű expozíciót. Lehetőségünk
van azonban arra, hogy úgynevezett „középre súlyozott” fénymérésre állítsuk be gépünket. Ekkor a kép közepén lévő fő téma
fényességét hangsúlyozottabban veszi a gép
számításba. Ezzel a módszerrel igen könnyen
és gyorsan lehet dolgozni, csak arra kell vi-

17. kép: A „súrló” fény kihasználásával is igen szép, művészi hatást érhetünk el.
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Helyes beállítás mellett az
iménti képen a szirmok világos
részein is megfigyelhetőek lesznek a finom részletek, egy jól sikerült expozícióval ilyen kép elkészítése a célunk. (lásd a hátsó
borítót)
Cikksorozatunkban összefoglaltuk mindazokat az alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek szükségesek
ahhoz, hogy fel tudjunk készülni egy jól sikerült fénykép elkészítésére. Ha valaki komolyan
érdeklődik a fotózás iránt, azoknak azt ajánljuk, hogy keressen
fel olyan, fotózással foglalkozó
internetes weblapokat, ahol profi fotósok rendszeresen adnak a
beküldők képeihez képértékeléseket. Ezek igen hasznosak és
nagyon sokat lehet tanulni a képekhez fűzött értékelésekből.
Fontos, hogy tisztába legyünk fényképezőgépünk tech18. kép: Becsapott fénymérés hatása. A szirmok világos részein nikai adottságaival is, hiszen itt
a finom részletek eltűntek, a kép ezeken a részeken „beégett”. is igen lényeges különbségek leEchinocereus dasyacanthus SB242 Otero Co, NM. Felvétel: Szabó hetnek. Aki igényesebben, koImre
molyabb szinten szeretne fényképezni, annak az ehhez megfegyázni, hogy amikor az exponáló gomb félig történő lenyomásával rögzítjük az expo- lelő géptípust kell választania. A különböző
zíciót, akkor középen az a képrészlet legyen, beállítási lehetőségek ismerete és tudatos
amelynek a fényességét helyesen szeretnénk alkalmazása együttesen szükségesek ahhoz,
beállítani. Ha ez megtörtént, akkor a gomb hogy szépen elkészített fényképek készülfelengedése nélkül változtathatunk a kompo- hessenek. Ebben próbáltunk segítséget nyújzíción és utána exponálhatunk.
tani a kezdő fotósok számára a legfontosabb
Ha nagyon kicsi a képen a világos rész, fotózási alapelvek ismertetésével. A digitáakkor lehet, hogy ezzel a beállítással sem si- lis technika lehetőséget biztosít számunkra,
kerül elérnünk a kívánt eredményt. Ilyen- hogy bátran és sokat próbálkozzunk különkor sem kell feladnunk, mert lehetőség van féle beállítások alkalmazásával. Sőt ezek küaz ún. „spot” fénymérésre is. Ez egy igen ki- lönféle kombinációival is, mert gyakran ezek
csiny, szinte pontszerű képrészlet fényessé- szükségesek ahhoz, hogy igazán szép fénykégét méri csak meg, így extrém helyzetekben peket készítsünk. Ehhez kívánunk mindenis be tudjuk állítani egy-egy képrészlet helyes kinek sok sikert!
Petró Attila és Vasas László
expozícióját.
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Botos Julianna

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

Nyíregyházán járunk, ahol Zsolt él és den féle tarka-barkaság található rajtuk. Azdolgozik, valamint gyűjtögeti otthonában tán folyamatosan tértem át más fajokra, egya szebbnél szebb kaktuszokat, pozsgás nö- szóval, mindenevő lettem. Azért vannak első
vényeket, de számtalan egyéb növénynek is számú kedvenceim, ezek a Melocactusok, nabarátja. Megérkezvén Zsolt otthonához, és gyon tetszik formájuk a kis kalapkájukkal.
- Mielőtt kialakult ez a nagy gyűjtemény, va
belépve az utcai kapun, Olaszország, Róma
környékére emlékeztetett a látvány, mivel lahonnan csak kellett ráhatás ahhoz, hogy kezd
jél gyűjtögetni! Ehhez
bambuszok sűrűjéhonnan kaptál indítta
ben találtuk maguntást?
kat. Ami nagyon tetNyíregyházán járszett azaz egyszetam egyszer egy kakrűség, semmi koztusz kiállításon, ott
metika, a növények
találkoztam először
kusza
összevisszanagy tömegben kaksága, a letöredezett,
tuszokkal.
Igazság
elszáradt
növényi
szerint úgy kezdőmaradványok az igadött a történet, hogy
zi természetességet
feleségem vett neadták vissza. Igaz,
kem egy kis kaktuszt,
Zsolt mentegetőzött,
amit Pécsről hozott,
hogy rendezni kellemajd később megne a terepet, de mitudtam azt is, hogy
vel nagyon lefoglalja
Pécs is egy híres kaka munkahelye és csatuszos hely. Az ajánládja, ezért sokszor
dék növény Opuntia
tűzoltó munkát végez
microdasys, magyarul
növényei ápolásában,
füles kaktusz volt.
mert, mint mondja: Megjegyzem, amikor
Az idő az nagy Úr!
feleségem méltatlan- Közeledvén láto
kodik főleg a tél előtt,
gatásunk fő helyéhez a
és mondja, minek
kaktuszok világához,
ennyi kaktusz, mert
kérdezem tőled Zsolt,
a téliesítés, valamint
hogy mióta gyűjtöd
ezeket a szép növénye 1. kép: Komporály Zsolt „kaktuszos birodalmá- tavasszal a növények
kihordása az egész
ket, valamint melyek ban”.
családnak
munkát
azok a nemzetségek és
fajok, amelyek megtalálhatóak gyűjteményed ad, akkor már ismeri a válaszomat is. Ilyenkor azt mondom: - Hogy is kezdődött el az én
ben?
25 éve gyűjtök kaktuszokat, úgy a 8o-as kis gyűjtögetésem? Hiszen tudod, mindent
évek közepétől. Az Astrophytumokkal kezd- Neked köszönhetek! Mikor a Főiskolára jártem, amiért olyan szép pöttyösök, meg min- tam, szobámba Bolívia kaktuszait kezdtem
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2. kép: Echinocereus reichenbachii forma miniaturá-nak nevezett változata.

gyűjteni, tudván, ezek a növények mennyire
szeretik a vizet, és mivel a falon voltak polcokon, mindenki megöntözte őket, annyira,
hogy sokszor a falon is csorgott a víz. A feleségemtől kapott kaktuszom is jócskán kapott a locsolkodásból, és hozott egy hosszú
hajtást, amiről azt hittem, virág lesz belőle, de tévedtem, mert elkezdett fonnyadni.
Gyorsan vettem egy szakkönyvet, melyből
megtudtam, ilyenkor vissza kell vágni, és így
sikerült megmenteni.
- Zsolt! Ez volt a Te nagy szerencséd, hogy
megmentetted a feleséged által kapott füles kak
tuszt, mert ellenkezőleg lehet, hogy kaptál volna
egy másik fülest, de azt kaktusz nélkül. Térjünk
rá talán arra, kikkel tartottad kezdetben a kap
csolatot, illetve jelenleg kikkel tartod?
Mészáros Zoltán könyvét vásároltam
meg a virágzó kaktuszokról. Ebből a könyvből sok ismeretre tettem szert. Az egyik év
őszén haza jöttem Nyíregyházára, ahol nagyszabású kaktusz kiállítást rendeztek. Abban
az időben még az országos szervezethez tartoztunk, Nyíregyházán nem működött külön
egyesület, de Kovács László összetartotta az

ottani csapatot. Igazából ekkor kezdtem el
komolyabban foglalkozni a gyűjtéssel. Lacinak kb. 1o.ooo db Mammilláriája biztosan
létezett, egy üvegház telis-tele volt velük pakolva. Ennek az óriási tömegű növénynek a
látványa megragadott, és inspirált a további lépésekre. Nagyon szerettem volna egy
Echinocactust a nagy virága miatt. Sikerült
megszereznem, ez lett a második növényem.
Azután kaptam címeket, de közben megtudták, hogy Dunaújvárosba járok főiskolára.
Máris említették Schummer Rezső nevét,
akiről a véletlen folytán az is kiderült, hogy
az elbeszélgetés vele történt meg a felvételim
alkalmával, de én még akkor ezt nem tudtam. Rudi bácsitól sok növényt kaptam, és
filléres áron különleges növényeket is lehetett tőle vásárolni. Szerencsém is volt, mivel
Nyíregyháza és Dunaújváros között ingázva, hol Debrecenben szálltam le, és mentem
a Botanikus Kertbe, hol Izsákra mentem be
Farkas János bácsihoz autóstoppal, vagy Budapesten a Füvészkertben kötöttem ki. Ezek
az állomások végleg megszerettették velem a
kaktuszokat. Rudi bácsi üvegháza még ma is
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3. kép: Bimbós Notocactus submammulosus.

megállná a helyét gyönyörű és különleges növényeivel. Minden célom a kaktuszok gyűjtésének kibővítése irányába mutatott. Párommal NDK-beli nyaralásunkról is egy nagy
szatyor kaktusszal tértünk haza. Hát így alakult ki e növények szeretete.
- Tudom, szakmádhoz távol áll a növények
világa. Mégis, hogy szerzed meg a szükséges is
mereteket?
Fémszerkezet-gyártó mérnök vagyok, két
diplomával. Mezőgazdasággal kapcsolatos
képzettségem egyáltalán nincs. Talán a növények örökölt szeretete terelt erre az útra,
meg édesapám, aki nagyon sok növényt gyűjtött a lakásban, legalább 2oo db-ot, ezek elsősorban dísznövények voltak. Kaktuszból
csak egy bokor volt neki, de szúróssága miatt nem tartozott kedvencei közé. Tehát sokat láthattam és tapasztalhattam a szülői
házban is. Szakkönyveket olvasgattam, így is
bővültek az ismereteim. Szerencsémre a De-
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ák-téren volt az NDK bolt, ahol többféle kaktuszos könyvet lehetett vásárolni. Folyamatosan jelentek meg engem érdeklő könyvek,
pl. a Lithopsokról is. Igaz németül, de milyen
jó, a feleségem tud németül. Segítségével, na
meg jó magam is jártam német órára, így aztán közösen sikerült lefordítani a szakkönyveket. Sokat jelentett, és jelent az is, hogy a
gyűjtők társaságában rendszeres szakmai
eszmecserékre járhatok.
- Zsolt, te egy szerencsés ember vagy, akinek
ennyi segítsége volt és van! Büszke lehetsz a fele
ségedre! Látom, van üvegházad és fóliád, de hol
tartottad kezdetben a növényeket? Gondolom,
nem egyből üvegház építésével kezdted, ha el
mondanád a kezdeti lépéseket!
Minden kezdet nehéz! Panelházban laktunk, szerencsére keleti, nyugati és déli ablakok is nyíltak. Az ablakok elé szereltem üveg
polcokat anyukám bosszúságára, mivel takarítás közben előfordult, levert belőlük néhányat. Mikor már kb. 250 db kaktuszom lett,
a család besokkolt a mindent átrendező látványra, és megmondták, ennyi elég, többet
már ne vegyek! Akkor jött a mentőötletem!
Az ablak előtti nagy lapos tetőt átalakítottam
egy kis sivataggá. Gyöngykavicsokkal megszórtam, és ide helyeztem a télálló növényeket. Ugyanis ekkor, a 3-4 éves kaktuszos múltam után, elkezdtem gyűjteni a télálló növényeket is. E témában Szutorisz Gyula bácsitól
sikerült sok növényt begyűjtenem, Opuntiaféléket, Echinocereus-féléket. Lassacskán már
vagy 3oo különböző taxon növögetett 2o-24es cserepekben elhelyezve a lapos tetőn. Erre
már a szomszédok is felfigyeltek, és kérdezték, nem lesz ez egy kicsit sok? Később a lapos tetőről el kellett vinnem növényeimet,
mivel az épületet a lakóközösség felújította.
Szerencsére, időközben megvettük a jelenlegi telkünket ahová építkeztünk, így vittük a
növényeket az új helyre. A télálló kaktuszokat vas asztalokra pakoltam. Kísérleteztem
különböző télálló kaktuszfajtákkal is, takarással meg anélkül, de meg kell mondanom
őszintén, kétharmaduk kipusztult. Debreczy
Zsolt híres könyvében a télálló kaktuszokról
és pálmaliliomokról írt, és én az itt leírtakra
próbáltam hagyatkozni, de bizonyára valamit
nem csináltam jól, mert nem sikerült megtar-
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4. kép: A mérnöki precizitással megépített üvegház.
5. kép: Egy Gymnocalycium bruchii változat.

6. kép: Káprázatos tavaszi virágzás.
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7. kép: Ezen a Paródia neglectán jól látható a tiszta, hófehér hajazat az alulról öntözés hatásaként.

tanom a növények többségét. Építettem 15
éve egy 4x9 méteres üvegházat, ami lehetővé tette a melegigényesebb növények, elsősorban a mexikói fajok gyűjtését. Üvegházam
fémszerkezetű és egy réteges üvegezésű. A
szellőztetés a rajta lévő 5 ablakon történik. A
hátsó ablak nagyobb, mint a többi, tulajdonképpen ezeket nyitom ki a legtöbbször, s így
jól átszellőzik az üvegház. Nagy melegben rásegít az árnyékot vető hatalmas diófa is.
- Látom, fűthető az üvegházad, ez bizonyára
nagy előnyt jelent.
Igaz, hogy fűthető, de ennek ellenére
mégsem teleltetek itt, mert ide csak a fagytűrő egyedek kerülnek három-négy ládával,
elsősorban Escobaria vivipara. De vannak
olyan növények, amelyeket kint teleltetek a
szabadban, így a már említett E. vivipara többi egyedét, és egy-két Opuntia-félét. A nem
fagyállókat behordom egy szélfogóba, ahol
Dexion-Salgó állványokon tárolom a lakáson
belül. Nyilván ennek anyagi oka van, mivel
az üvegház fűtése nagyon költséges. Számításaim szerint lehet, hogy havi 100.000 Ftból ki sem telne az üvegház fűtése, s ezt már

a többi gyűjtő is alátámasztotta.
- Sok mindent elmondtál, de azért szeretném
megkérdezni, vannak e kedvenc növényeid?
Igazából nincsenek kedvenceim. Sokféle
növényem van, mint ahogy említettem, minden evő vagyok. A Melocactusok, amelyből
készletem 120-130 db, jelenleg több törődést
kapnak, remélve, hogy minél előbb sapkásodnak. Már van vagy 3o db, ahol ennek jele
már jól látható.
- A növényeket be kell ültetni valamibe, mi
lyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
A nyíregyházi gyűjtők tapasztalatát figyelembe véve, de jó magam is kísérleteztem,
és ezek alapján az alábbi módszert alkalmazom. Veszek a Tescó-ból virágföldet, mivel ez
laza szerkezetű és nem tartalmaz agyagot.
Ehhez keverek 0.4-es szemcseméretű aljzatbetonba is használt sódert 30%-ban és kb.
5-10% zeolitot. Ez utóbbit Mádról szerzem be
1-2 zsákkal az apró szeműből, és ezeket ös�szekeverve használom.
- A növényvédelemben milyen módszereket
alkalmazol, és melyek a tapasztalataid, milyen
gyakran öntözöd növényeidet?
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tözni. A tavaszi növényvédelmet akkor
végzem el, mielőtt kivinném a növényeket a teleltetőből. Nem öntözök túl
gyakran. Nyáron háromhetente, vagy
havonta, de akkor mindent megöntözök válogatás nélkül.
- Látom, foglalatoskodsz magvetés
sel! Erről tanúskodik többek között a be
porzáshoz használt tucatnyi ecset. Ez mi
lyen mélységig érdekel?
Legalább 150 db ecsetem van, mivel igyekszem mindet fajta azonosan
beporozni. Csak saját nevelésű magokat vetek. A kelés rendszerint nagyon
jól sikerül, de a felnevelés közben időhiány miatt nem tudok kellően odafigyelni, ezért elég sok kipusztul.
- Láttam, a kiállításokra viszel eladás
ra szánt növényeket is. Rendszeresen fog
lalkozol értékesítéssel?
Nyíregyházán egy évben két alkalommal egyesületünk szervez kiállítást. Az egyiket májusban, a másikat
8. kép: Gymnocalycium oenanthenum ritka szép virágszíné- szeptemberben rendezzük. Ugyanis
vel.

Felszívásos módszert alkalmazok, 9. kép: Astrophytum myriostigma f. nuda virágzása rózsaszívagyis nem felülről öntözök vagy per- nű beütéssel.
metezek, hanem egyszerűen a cserepek alá, tálcára öntöm a szükséges és
bekevert növényvédő szert. Egyébként öntözni is így szoktam, mivel ezzel a módszerrel nem kopnak le a növényekről a bolyhos részek. Amikor
Jávor Andor bácsinál jártam Pécsett,
azt láttam, hogy a Parodiák gyönyörűek, ebből neki egy nagy gyűjteménye volt. Tőle tudtam meg, az alulról
öntözéssel maradnak szép pelyhesek
és bolyhosak. Évente két alkalommal
védekezek, tavasszal és ősszel, elsősorban a gyapjas tetvek ellen Decissel, vagy Bi 58-al. Legalább 200 liter
bekevert szer szükséges az egész állomány megszívatásához. Gombaölő
szernek általában a Sampion-t, a magoncoknál viszont a Zineb-et használom leggyakrabban. Egy alkalommal
fordult elő atkafertőzés, amikor sajnos, a növények tövét be kellett ön-

10.56
kép: Gymnocalycium denudatum cv. Jan Suba.
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én nem csak a debreceni Magyar Kaktusz és szinte csak férfiakat látok ebben a kaktuszos
Pozsgás Társaságnak vagyok tagja, hanem gyűjtögetésben.
- Lehet, mi nők túlkomplikáljuk ezt a szak
a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Közhasznú
Egyesületének is. Nyíregyházán még két he- mát. Egy előadáson dr. Papp László a Debreceni
lyen szoktunk megfordulni. Az egyik a Főis- Botanikus Kert igazgatója fogalmazott hasonló
kolánk botanikus kertje, ahová mindig meg- an, elnézést kérve a jelenlévő hölgyektől. Szerin
hívást kapunk, a másik a nyíregyházi Va- tem igaza van, mert mi nők hajlamosak vagyunk
daspark, ahol május 1-én és augusztus 20- a túlzásokra. Ez talán génjeinkben leledzik, és
án veszünk rész. Egyesületünkből bárkinek a túlzott gondoskodással ítéljük halálra a pozs
adott a lehetőség növényei értékesítésére. A gás növényeket. Meg ne locsold! - kapom én is az
kiállításokra idősebb növényeket is viszünk, instrukciót mindenfelől. Rajta hölgyeim, ne ad
hogy lássák a látogatók, mi lesz a kicsike nö- juk fel! A portádon nem csak kaktuszok tenyész
vényből, ha majd felnő. A Vadasparkban Szu- nek, több fajta növényt is lehet látni. Bizonyára
nyogh Menyhért barátunk ajándékba adott kedvesek számodra!
Szeretem a különleges növényeket, így
Echinocereusai, Agavéi biztosítják jelenlétünket. Annak azért nagyon örülünk, hogy a bambuszokat is. Ezekből egy kisebb bamMenyus növényei a Vadasparkban kiváló, megbecsült helyre kerültek.
11. kép: Thelocactus hexaedrophorus.
- A jövőbeni céljaidról, elképzeléseid
ről mondanál néhány szót?
Lassan kinövöm az üvegházat, mivel már dugig tele növénnyel, ezért
gondolkodom egy fólia sátor megépítéséről. Igaz el is kezdtem, de nem lett
igazán jó. Tervezem azt is, hogy üvegházamat télen is beüzemelem, mivel
teljesen üzemképes, csak be kellene
indítani a fűtését, de a riasztó rendszert még ki kell építenem. Ennek lényege, hogy akkor riaszt, ha mondjuk,
leállna a fűtés. Gyűjteményemből az
Agavék, az Opuntiák, Ferocactusok lekerülnének télen a pincébe, amely 3o
négyzetméteres, Dexion-Salgó elemekkel bepolcozott. Valamennyi fény
is beszűrődik, ami elegendő a téli időszakban. A pince hőmérséklete 13
°C. A lakáson belüli szélfogóban 7-10
°C között telelnek ki kaktuszaim. A
Melocactusokat a nappaliba hordom
be, ahol 18 °C-ot biztosítok.
- Mit szeretnél még elmondani? Mi je
lenjen meg lapunkban?
Talán még annyit mondanék el,
hogy a nyíregyházi Egyesületünk szépen fejlődik. A tagság is bővül. Az
anyagiak is tűrhetőek. Szeretnénk, ha
több hölgy tagunk lenne. Többször elgondolkodtam már azon, mi lehet az
oka annak, hogy amerre járok-kelek,
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buszliget alakult ki az évek során. Szeretném, ha karvastagságúak lennének, a 12 fajtától ezt el is várom. A mamutfenyőm már
kb. 5 méter magas. Különleges még az olasz
nád is. Kísérleti fázisban van a Ginko biloba,
ebből a magvetés jól sikerült.
- Ebből én is kaptam Zsolttól egy cseréppel,
mivel nem árt idősebb korban a memóriát stimu
lálni. Tudom, Zsolt, te kapszulában szeded, mert
szerinted okosít. De nem értelek, miért nem a sa
ját magad által termesztett növényed fogyasz
tod?
Abban kicsi lenne a koncentráció! Maradt
egy kevés Hostám, magyarul árnyliliomom
is. Korábban vagy 2o féle éldegélt, de egy részük kipusztult. Oka az volt, hogy a permetezést kénytelen voltam kerülni, mivel a gyerekek kicsik voltak és féltettem őket. Szerettek
a 6oo négyszögöles kertben futkosni, kíváncsiságból mindent megkóstolni, ezért maradt el a permetezés. Az árnyékosabb helyek-
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re páfrányokat is ültettem. Díszeleg néhány
gyümölcsfa is, dió, megy, cseresznye, stb.
Ezeket sem permetezem, mégis mindig marad annyi termés, ami a családnak elegendő.
- Azt gondolom, alaposan kifaggattalak, te
pedig készségesen válaszoltál, amit nagyon kö
szönök. Befejezésül családodról, ha mondanál
egy pár gondolatot.
Feleségem angol tanár Nyírpazonyban.
Három fiunk van. Péter a Debreceni Egyetemen mérnök informatikus, 22 éves. A középső fiam Győző, 20 éves, a budapesti Műszaki
Egyetemen tanul. Ő is mérnök informatikus
lesz, mindent tud a számítógépről, amit csak
tudni kell. A legkisebbik Benjámin, még csak
14 éves, hatodik osztályos, az orosi iskolába
jár.
- Segít a családod, illetve bekapcsolódnak a
munkálatokba? Azért van itt tenni való bőven!
Mindenki nagyon elfoglalt, ezért csak
a téli és tavaszi ki-be pakolásnál segít a két
nagy fiam, valamint kiállítás és vásár alkalmával szintén segítségemre jönnek. Eddig
még nem érdekli egyiküket sem a kaktuszok
nekem kedves világa.
Talán majd a legkisebb
megszereti ezeket a
szépséges kaktuszokat.
- Kedves Zsolt, meg
köszönöm, hogy riportot
készíthettem veled, és kí
vánok gyűjtő munkádhoz
sok sikert, kitartást, jó
erőt, egészséget!
Botos Julianna
Debrecen
Képek:
Ficzere M.: 1,
Komporály Zs.: 2-12-ig.

12. kép: Rebutia kariusiana
telep.
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ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

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

B, b
bylesianus

Eigenname: Byles, R. S.

Byles-féle

C, c
cactiformis

kaktusförmig

kaktusz alakú

cadereytensis

aus Cedereyta

Cadereytából való

cadierei

Eigenname

Cadier -féle

caerulea

blau

kék

caerulescens

blau werdend

kékre változó, kéklő

caespiticus

rasenbildend

párnát képző, sarjadó

caesius

blaugrau

kékesszürke

caespititia

sehr rasenbildend

nagyon sarjadzó

caespitosa

rasig

gyepes, gyepet képző,
sarjadó

caineana

benannt nach Herkunft

Cainéből való

cajasensis

benannt nach Cajas Mendez
Prov. Bol.

Cajas (Mendez)
tartományból való

calacanthus

schönbestachelt

széptövisű

calcaratus

gespornter

sarkantyús,
sarkantyúzott

calamiformis

rohrpalmen/förmig

csőpálma alakú

calamus

der Binsenhalm

palkaszár

calathea

der Kelch

kehely

calcaratus

gesprent

sarkantyús

calathidium

das Körbchen

fészek

calcareus

kalkliebend

mészkedvelő

calcedonica

kleinasiatisch

kisázsiai

calceolus

der pantoffel

papucs,-os

calcirupicola
calderana

meszes-szikla lakó
banannt nach

caliacantha
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