


DEBRECENI POZSGÁSTÁR
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen ismeretterjesztő folyóirata.

Succulent Magazin Educational Journal of Hungarian Cactus and Succulent Society

Debreceni Pozsgástár 2012/3.2

Támogatóink:

Az Egyesület tisztségviselői (Officials)

A szerkesztőség (Editorial office)
Internet honlap: www.pozsgasgyujtok.hu
Főszerkesztő (General editor):  
Ficzere Miklós  4028 Debrecen, Kétmalom u. 6.  
Tel.: (30) 468-2676 
E-mail: ficzere.miklos@gmail.com
Szerkesztők (Members of Editorial):
Dr. Buglyó Péter 
Tel.: (52) 512-900/22405 E-mail: buglyo@delfin.unideb.hu
Dr. Csajbók József
4002 Debrecen, Bayk András kert 54081/17.
Tel.: (52) 311-745, (20) 366-2360
Kiss László 5904 Orosháza, Gyopárosi u. 11.
Tel.: (68) 414-095, E-mail: kissl.kaktusz@invitel.hu
Tóth Norbert 4028 Debrecen, Jósika u. 7/A 
Tel.: (52) 446-733, (70) 366-0492 E-mail: cactusdraco@t-online.hu
Tudományos lektor: (Scientific Reader): 
Ficzere Miklós
4028 Debrecen, Kétmalom u. 6. E-mail: ficzere.miklos@gmail.com 
Tel.: (30) 468-2676
Papp László  
4225 Debrecen, Zsindely u. 1. Tel.: (52) 316-666/22037  
E-mail: papp.laszlo@gf.unideb.hu
Idegen nyelvi fordítók: 
Dr. Csajbók József, Kissné Balogh Judit, Kiss Attila, Ruff József

Az egyesület levélcíme (Address): 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.

E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Elnök (President): Dr. Csajbók József
4002 Debrecen, Bayk András kert 54081/17.
Tel.: (52) 311-745, (20) 366-2360
Alelnök (Vicepresident): Ficzere Miklós  
4028 Debrecen, Kétmalom u. 6. Tel.: (30) 468-2676 
E-mail: ficzere.miklos@gmail.com
Titkár (Secretary): Szászi Róbert 
4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogo@freemail.hu
Tel.: (52) 715-828, (30) 425-6067
Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer): Tóth Norbert 
4028 Debrecen, Jósika u. 7/A Tel.: (52) 446-733, (70) 366-0492 
E-mail: cactusdraco@t-online.hu
Magfelelős: Németh Jánosné, 
2700 Cegléd, Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu

Tiszteletbeli elnök és alapító-főszerkesztő/Honorary 
President and Founding Editor-in-Chief: Papp László  
4225 Debrecen, Zsindely u. 1.

A folyóirat megjelenik egy évben négy alkalommal.

Az újságban megjelenő cikkek azok szerzőinek véleményét, 
meglátását juttatják kifejezésre, amelyektől a szerkesztőség 
illetve a tudományos lektorok nézete eltérő is lehet.

Címváltozások bejelentése: Amennyiben lakcíme megváltozik, 
úgy a változásról lehetőleg levélben, írásban mielőbb értesítse az 
egyesületet.

Útmutató a cikkek szerzőinek: A folyóirat szerkesztősége kéri 
és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszokkal és egyéb pozsgás 
növényekkel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést érez-
nek útleírások, élőhelyi leírások és más, a témával összefüggő írá-
sok megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olvasható kézírás-
sal, géppel írva vagy CD-n rögzítve, amelyeket kérésre visszakül-
dünk. A cikkhez tartozó fotót, diát rajzot, térképet stb. kérésre 
ugyancsak visszaküldjük. Cikkeiket elküldhetik e-mail en is.

Fenntartunk minden jogot a szerkesztésben, a tar tal mat nem érin-
tő szakmai lektorálásban, a cikkek illusztrációs kiegészítésére, vál-
toztatására és a megjelentetés idejére vonatkozóan. A cikkek ele-
jén két-három mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, 
amelyet angolra és németre fordíttatunk. Kérjük olvasóinkat, hogy 
a közreadott cikkekkel, a folyóirattal és az egyesülettel kapcsolatos 
észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek megküldeni. 

A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Magyar Kak-
tusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen bár-
mely magán és jogi személy tagja lehet, aki a 2012. évre 4000 Ft 
tagdíjat az egyesület részére befizeti, amely összeg tartalmazza 
a folyóirat adott évben megjelenő 4 számát és a postai bérmen-
tesítés értékét. A tagsági díj feljogosít az egyesületi életben való 
részvételre, a maglistából történő rendelés esetén pedig a tagok-
nak járó árengedményre.

© Debreceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva.

ISSN 1419-130x

A Debreceni Pozsgástár szerkesztőségének írásos engedélye 
nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni vagy 

felhasználni semmilyen formában.  
(Text and illustration copyright).

Kiadó és terjesztő: Magyar Kaktusz  
és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.

Nyomdai előkészítés: Sarádi Gyöngyi, kiadványszerkesztő

E-mail: saradigy@gmail.com

Nyomdai munkák: Litográfia Kft. 
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A Tel./fax: (52) 430-184 

E-mail: litografia@externet.hu 
Felelős vezető: Vécsei Tibor

Terjedelem: 4,5 (A/5) ív

        

M
ag

ya
r K

ak
tusz és Pozsgás Társaság

1962

LITOGRÁFIA 
NYOMDA



3



4 Debreceni Pozsgástár 2012/3.

Kiss László

Mammillaria machucae sp. nov.
Zusammenfassung: Im Gebirgsregion Jalisco Laguna Chapala vom Staat Mexiko im Gebiet von Sierra del Tigre entdeckte An-

tonio Machuca sogar an zwei Lebensorten eine neue Art, die in die Gruppe Crinita der Artenreihe Stylothelae von Mammillarias 

eingereiht wurde. Bei den Pflanzen kann man keine bedeutenden Unterschiede zwischen den zwei Lebensorten finden. M. ma-

chucae kann man als bedrohte Art qualifizieren.

Abstract: A new species was discovered by Antonio Machuca in two habitats in Sierra del Tigre area in the Jalisco Laguna Chapala 

Mountains of Mexico State what he classified into the Crinita group of Stylotelae series of Mammillarias. There are no significant dif-

ferences between plants from the two habitats. M. machucae can be designated as endangered species.

Rezumat: Antonio Machuca a descoperit în masivul Jalisco Laguna Chapala, din regiunea Sierra del Tigre în două locații diferite o 

specie nouă de Mammillaria, pe care l-a încadrat în linia Stylothelae a genului, grupa Crinita. Nu se observă diferențe semnificative 

între caracterele plantelor din cele două locuri, așa că Mammillaria machucae poate fi considerată o specie periclitată.

A Cactus and Succulent Journal (U.S.) 
Vol. 72. 2000. 2 számában W. A. és Betty Fitz 
Maurice tollából megjelent egy cikk „Jegyze-
tek a Mammillaria machucae sp. nov.” cím-
mel, melyben az akkortájt újonnan megtalált 
Mammillária felfedezésének, élőhelye leírásá-
nak és rendszertani besorolásának adtak teret a 
szerzők. Az azóta sem különösebben elterjedt faj 
ismertetése így megkésve is felettébb indokolt, 
mivel nálunk gyűjteményekben nem nagyon el-
terjedt. Ezelőtt 3 évvel módomban volt beszerez-
ni néhány növényt Jaromir Dohnalik cseh gyűj-
tőtől. A külföldi magjegyzékekben két éve jelent 
meg a kínálatban M. manana és az ez éviekben 
M. machucae néven.

Mexikó állam Jalisco Laguna Chapala 
hegyvidékén a Sierra del Tigre területén két 
lelőhelyen is egy új fajt fedezett fel Antonio 
Machuca, melyet a Mammilláriák Stylothelae 
fajsorának, Crinita csoportjába sorolt be. A 
M. machucae magányos, néha tőből elágazó, 

gömbölyded vagy némileg oszlopos formájú, 
6 cm átmérőjű, 7 cm magas, az axillák sörték-
kel rendelkeznek, 2-3 középtövisű, egyik vál-
tozata horgas, és 19-22 sugár irányú tövissel 
rendelkezik. A virágja bíborvörös és részben 
nyitott. Termésének színe a zöldtől a rózsa-
színes-zöldig, alakja gömbölyded vagy buzo-
gány. Magja vöröses-barna, oldalsó hilussal. 
A nedve vizes, esetenként tejes jellegű.

Miguel Chazzaro, a Guadalajara-i Egye-
temen dolgozó munkatárs, mintegy a jövőbe 
látva azt ajánlotta, érdemes lenne megkeres-
ni és megismerni Antonio Machuca-t, és fel-
kutatni azoknak a Mammillaria Stylothelae 
sorozatba tartozó fajok lelőhelyeit, amelye-
ket ő talált meg. Machuca agronómiából, 
pontosabban a mezőgazdaság üzemtanából 
szerezte doktori fokozatát. A disszertációjá-
ban közel négyszáz olyan növényfajt tárgyal, 
amelyek a pontatlanul Sierra de Tigre-nek 
nevezett, csipkézett hegyeken nőnek, ame-

1. kép: Mammillaria machucaék Kiss L. gyűjteményében.
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lyek Jalisco állam déli részén lévő Laguna 
Chapalában találhatók. Machuca szorosan 
együttműködött a Guadalajara-i Egyetem-
mel, és hetente három napot a terepen töl-
tött, további négy napon pedig szakértői 
munkával foglalatoskodott. Habár a botani-
kai munkái széleskörűek, de kutatásai főként 
Laguna Chapala vad vidékeire vonatkoznak.

A déli Jalisco-ba tartó második túrájukon 
immár Machuca-val mentek, mivel Chazzaro 
nem tudott csatlakozni a társasághoz. Keith 
Gardner, aki több, mint nyolc évet töltött 
Mexikóban terepmunkával és nemrégiben 
fejezte be PhD-ját az Indiánai Egyetemen 
a növények genetikájából, szintén társult, 
amikor Machuca-val találkoztak Japotitlan 
de Hidalgoi otthonában. Machuca számos 
Stylothelae-i lelőhelyre vitta el a csapatot. A 
legérdekesebb helyszínekre vezető útvonal 
a kezdeti 50 km-en többé-kevésbé kövezett 
úton vezetett a Sierra del Tigre szívébe. In-
nen göröngyös földúton jutottak egy hosszú 
völgybe. Kezdetleges, sok elágazásos, faki-
termelő utakon mentek, amelyek oda-visz-
sza keresztezték a völgyben futó patakot. Az 
út átvezetett olyan réteken, amelyeket fehér 
százszorszép virágok borítottak az évnek 
ebben a részében, majd tovább egy keskeny 
ösvényen haladva egyre magasabbra és ma-
gasabbra, távolodva a pataktól, sűrű feny-
vesen és tölgyerdőn át folytatódott az út. 
Itt egy félénk fehérfarkú őzt láttak, melyet 
a húsáért vadásznak. Zötykölődtek még to-
vábbi 20 km-t, végül az út járhatatlanná vált, 
és gyalog mentek át az erdőn, kaptatókon és 
lejtőkön, de mindig lefelé tartva. A terepre 
utazni Toño-val, ahogy Machuca-t nevezték, 
nagyobb megterhelést jelentett, mint ami-
lyet hasonló túrától elvárható lenne. Folya-
matosan erős tempót diktált céljuk felé, lan-
kadatlan sebességgel, keresve és tisztítva az 
ösvényt a macheta lengetésével. Azoknak, 
akik követték, igyekezniük kellett, hogy a lé-
pést tarthassanak vele, ami nem volt egysze-
rű feladat. A lejtőn lefelé haladva rövidesen 
meghallották a lentebb futó folyó morajló, 
dübörgő hangját, és hamarosan leereszked-
tek egy teljesen keskeny kanyonba, amelyet 
a gyorsan futó víz töltött ki. A folyón felfelé 
kis vízesés csobbant egy mély medencébe a 

lábuknál. Köveken ugrálva keltek át a fo-
lyón, és ott magasan felettük egy sűrűn bo-
rított, majdnem függőleges sziklafalon ott 
voltak Machuca növényei. A növények kar-
távolságon kívül helyezkedtek el, de begyűj-
tésük egészen akrobatikus testhelyzet fel-
vételét tette volna szükségessé. Szerencsére 
Machuca egy három méteres, teleszkópos 
metsző szerszámmal szerelkezett fel, amivel 
képes volt kibuktatni néhány példányt, ame-
lyeket azután lent a többiek elkapkodtak. 
Sajnos, egy példány az elkapó személy boká-
jában kötött ki, és később fárasztó munkát 
kívánt a csipesszel történő kiszabadítása. Az 
itt talált WAF 2408 számon jelzett növények 
hasonló megjelenésűek, mint az egy nappal 

2. kép: Virágzó Mammillaria machucae 2009 júni-
us elején.

3. kép: Mammillaria machucae kifejlődött termé-
sekkel 2009 szeptemberében.
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korábban a sziklafaltól húsz kilométernyire 
lévő Tamazula folyó völgyében begyűjtött 
WAF 2407 számúak. Amíg lassan visszafe-
lé mentek járművük felé át az erdőn, addig 
Machuca folyásirányba eltávolodott a folyó-
meder mentén egy kis távolságra, de nem ta-
lált több növényt. A hosszú visszafelé veze-
tő úton a vadont elhagyva Toño azt mondta: 
„Ez a kapcsolat a természettel az én örömöm 
és a hivatásom. És ezt mondtam az anyám-
nak, amikor azt mondta, nem kellene egye-
dül mennem távol eső helyekre. A WAF 2407 
és 2408 növények némileg külsőleg hason-
lítanak a M. crinitara (Fitz Maurice, 1997), 
de az alaposabb későbbi vizsgálat kimutatta 
a jellegzetes különbségeket a tövisekben, a 
termésben, a magban és a nedvben, és ezek 
a különbségek elegendőek az új faj igazolá-
sára.

Mammillaria machucae sp. nov. leírása

Holotípus: Mexikó, Jalisco, Municipio 
Concepción de Bunos Aires, 1710 m-en a kö-
zel függőleges, szürke vulkáni sziklán. Meg-
találva 1999. február 24-én W. A. és B. Fitz 
Maurice 2408 gyűjtőszámon és elhelyezve G. 
B. Hinton gyűjteményében. Izotípus elterjedt.

A növénytest magányos, gömbölyű vagy 
oszlopos alakú, 6 cm átmérőjű, 7 cm magas-
ságú, néha a tövénél elágazik kis csoportot 
képezve, gyökerei rostszerűek, testnedve vi-
zes, esetenként tejszerű. Az axillák gyapja-
sak és max. 6 fehér sörtével rendelkeznek, 
amelyek 8 mm hosszúak lehetnek. A szemöl-
csök kúp alakúak, tompák, 6 mm magasak 
és az alapnál 5 mm, míg a csúcs alatt 3 mm 
átmérőjűek. Az areolák gyapjasak, hamar le-
csupaszodnak, kerekek, 1 mm átmérőjűek. A 
középtövisek (1)2-3(4) közül egy lefelé áll, de 
néha további horgas tövisekkel együtt, hosz-
szúsága 20 mm, az egyenes tövisek rövideb-
bek, ár alakúak, barnák és a csúcsnál söté-
tebbek. A sugárirányú peremtövisek tövisek 
száma 19-22, melyek 7 mm hosszúak, ár ala-
kúak, és matt fehérek. Minden tövis és sörte 
sima, még a mikroszkopikus méretű serdü-
lők is. A virág 15 mm hosszú, 12 mm átmé-
rőjű, harangvirágszerű, nem szélesre nyíló, 
középső sávja bíborvörös, nagyon halvány 
szélekkel. A 4-6 bibeág halványsárgás, a te-
tejénél halványsárga árnyékolású halvány-
bíborig terjedő színnel. A porzószálak és a 
portokok halvány sárgák, a magházak lela-
pított tojásdad alakúak, halvány bíborcsúcs-
csal, a magház átmérője 3,2 mm. A termé-
sek 80-100 magot tartalmaznak a zöldtől a 
rózsaszínes-zöldig terjedő színárnyalatban, 
gömbölydedek, 5 mm átmérőjűek, de bun-
kó alakú változatuk is lehet, 12 mm hosszú-
ak és vékony köldökben folytatódik a közép-
ső részen. A magok vöröses-barnák, 0,8 mm 
hosszúak, oldalsó hilussal (köldökkel), amely 
0,2 mm hosszú, a maghéj gödröcskés, a göd-
rök közötti térköz értéke 11-ed résznyi, ha a 
hosszúságot elosztjuk a gödrök és a mag ol-
dalsó része közötti távolsággal.

Az ismertetett adatok 12 növény körül-
tekintő felmérésén alapulnak, a WAF 2407 
és 2408 esetében, amelyeket a két lelőhelyen 
gyűjtöttek. A növényeknél nem található je-
lentős különbség a két lelőhely között. A M. 
machucaet úgy minősíthetjük, mint veszé-
lyeztetett fajt. A Stylothelaekon belül koráb-
ban feljegyeztünk vöröses-barna magokat is 
oldalsó hilussal, mint a M. bocasana magja, és 
valóban változatos horgas töviseket, mint a 
M. marcosii Fitz Maurice és Glass (1995) ese-

4. kép: Mammillaria machucae termése és magja.



7Debreceni Pozsgástár 2012/3.

tében. A M. machucaenél is találtunk ilyen jel-
lemző jegyeket. A M. machucae egyedei közép-
tövissel rendelkeznek. Az egyik növényen, 
amelynek három elágazása van, a háromból 
egy elágazáson nem képződött horgas tövis, 
míg a másik kettőnek a középső tövisnyaláb-
jai kb. 95%-ban horgas középtövisekből áll-
tak, a fennmaradó 5%-nak voltak olyan hor-
gai, amelyek 90o-ig hajlottak meg. A termése-
ken a középső nyúlvány hiánya, és a gyümöl-
csök gömb alakja jellemző, amely többnyire 
stabilan megtartja alakját, de néha nagyobb 
bunkó alakúvá válik, ami szintén jellemző. 
Amikor a mexikói februárban begyűjtötték 
ezeket a növényeket, még tekintélyes meny-
nyiségű gömbölyű termésük volt érett ma-
gokkal. Két hónap után üvegházi körülmé-
nyek között a legtöbb termés, de nem mind-
egyik, bunkó alakúvá változott. Volt arra is 
példa, hogy a gömbölyű termések közül né-
hány hamarabb leszáradt átalakulás nélkül. 
Ahhoz, hogy februárban találjunk terméseket 
május-júliusi virágzás feltételezhető, a termé-
sek bunkó alakúvá való változása pedig ápri-
lis-júliusra tehető, amikor azok már majdnem 
egy évesek. Néhány termést és virágot levá-

lasztva esetenként tejes nedv jelent meg, ami 
közös a M. mercadensis csoporttal, de ismeret-
len a M. crinita csoportnál. Nem tekinthetjük 
a virágszínek különbségeit a csoporton belül 
jelentősnek. A táblázat mutatja a M. machucae 
fő megkülönböztető ismertetőjegyeit más kö-
zelebbi helyszíneken élő rokon fajokkal ösz-
szehasonlítva. Minden növény, amelyet a 
táblázat bemutat, gömbölyded vagy kissé 
oszlopos alakú, elágazó gyökerű, az axillákon 
sörtékkel, 15-25 fehér, sugárirányú tövissel 
és barna középtövissel rendelkezik. Hason-
ló adatokért, mint amilyet a táblázat mutat, 
Fitz Maurice munkájában (1993) találhatunk 
a M. fittkaui és a M. jaliscana vonatkozásában. 
A M. machucae a Stylothelae fajsor, M. crinita 
csoportjába tartozik, (amit korábban Hunt 
(1992) M. wildii csoportnak jelölt. Ez az osz-
tályozás a kicsi, harangvirágszerű, rövid töm-
lőjű virágokon alapul, valamint a relatíve lágy 
textúrájú sörtéken, az általában horgos kö-
zéptöviseken és a vöröses-barna magokon, 
amelyeknél a gödröcskék közötti távolság ér-
téke 11-ed. A M. crinita csoport alakilag lett 
megkülönböztetve a közeli rokonságot mu-
tató M. mercandensis csoporttól a következő 

5. kép: Mammillaria crinita Kiss László gyűjteményében.



A táblázat a M. machucae jellemző tulajdonságainak összehasonlítását mutatja
a közeli rokon fajokkal. A jellemző különbségek vastag betűvel szedettek!

Populáció WAF 2408
M. machucai
Sierra del Tigre és 
WAF 2407 20 km-re 
délre

WAF 2410 M. 
crinita,
Sierra Alto
30 km-re északra

WAF 2409,
M. crinita,
Tizapán,
40 km-re észak-
keletre

WAF 2222
M. limonensis,
El Limón
120 km-re nyu-
gatra

Nedv Vizes,
esetenként tejes

vizes vizes vizes

Szemölcs Kúp alakú, tompa,
6 mm magas,
5x3 mm átmérőjű

Hengeres, tompa,
6 mm magas,
5 mm. átmérőjű

Kissé kúp ala-
kú, tompa, 5mm 
magas
4-3 mm átmérőjű

Kissé kúp alakú,
tompa,5 mm ma-
gas,
4-3 mm átmérőjű

Középtövis (1)2-3(4), egy lefelé 
változatosan hor-
gas 0-180o-ig, 20 
mm hosszúságig, 
gyakran további 
horgas tövisekkel. 
Az egyenes tövisek 
rövidebbek.

(1)2-3(4),
egy lefelé horgas, 
mindegyik 8 mm 
hosszúságig

2-3, egy lefelé hor-
gas, gyakran to-
vábbi horgas tövi-
sek, mindegyik 11 
mm hosszúságig

4-6 (7-8), egy lefele 
horgas mindegyik 
11 mm hosszúságig

Virág 12 mm hosszú, 7 
mm átmérőjű, ha-
rangvirágszerű, 
bíborvörös, nem 
teljesen nyitott, 
3,2 mm átmérőjű 
magbuga

9 mm hosszú, 10 
mm átmérőjű, 
harangvirágsze-
rű, fehér, teljesen 
nyitott, 
1,8 mm magbuga

12 mm hosszú, 
10 mm átmérőjű, 
harangvirágszerű, 
bíborvörös, telje-
sen nyitott, 
2 mm-es magbuga

14 mm hosszú – 
mm átmérő,
harangvirágszerű, 
teljesen nyitott,
2,8 mm átmérőjű 
magbuga

Termés Zöldtől a rózsa-
színes-zöldig, 80-
100 mag, gömbö-
lyű, 5 mm átmé-
rőjű, néha 13 mm 
hosszú bunkó ala-
kú, nincs folyta-
tódó perianth.

Piros, kb. 20 magig, 
Elliptikus, 8 mm 
hosszú, 3 mm át-
mérőjű, folyamatos 
perianth

Piros, kb. 20 ma-
gig, 
Elliptikus, 10 mm 
hosszú, 3 mm át-
mérőjű, folyama-
tos perianth

Piros, kb. 20 magig, 
Elliptikus 12 mm 
hosszú, 4 mm át-
mérőjű, folyamatos 
perianth

Mag Barnás-vörös, 
0,8 mm hosszú, 0,6 
mm széles oldalsó 
hílussal.

Barnás-fekete, 1 
mm hosszú, 0,8 mm 
széles alapi hilussal.

Barnás-fekete, 0,9 
mm hosszú, 0,6 
mm széles alapi 
hilussal.

Barnás-fekete, 1,3 
mm hosszú, 1,2 
mm széles alapi 
hilussal.

különbségek alapján:
- földrajzi elhelyezkedésük kb 102 foknyira 

nyugatabbra)
- axilláris sörték megjelenése

- virágzási idejük februártól júliusig
- tojásdad alakú magházak,
- és a relatíve alacsony mag-maghéj gödröcs-

kék térközei közötti érték.
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A fentieket az alábbiakkal kívánom még 
kiegészíteni. Beszerzett növényeim két éve 
virágzanak, és összeporzásuk 2009-ben si-
került. Ennek eredményeként a három nö-
vényből csak egy, a kisebbik kötött termést. 
Ez fiatal növények esetében más fajoknál is 
gyakran előfordul. Maga a virágzás május vé-
gére, június elejére esett, azonban a termé-
sek, a fenti leírással ellentétben, még abban 
az évben, augusztus végén, szeptember ele-
jén pirosan kifejlődtek, és szeptember hónap 
közepére-végére barnás-fekete színt öltöt-
tek. A magok színe ekkor már barnás-feke-
tére változott, s a magok mézga-szerű közeg-
ben helyezkedtek el. Az eredeti cikkben sze-
replő barnás-vörös magszín csak a piros ter-
més felnyitásának időpontjában volt látható. 
A kifejlődött termések kb. 3-4 mm átmérőjű-
ek, 10-12 mm hosszúak voltak, barnás-vörö-
ses színnel.

A Mammillaria machucae (syn.: M. manana) 
rendszertani besorolása szerintem nem egy-
értelműen megalapozott, mivel, mint ál-vi-

6. kép: Mammillaria crinita Rep1059 Zaragosa de Solis.

7. kép: Mammillaria limonensis Infernillo, 
Michoacan-ban, Mexikóban.
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zes testnedvű (Subhydrochylus) fajcsoportba 
tartozó növényt átsorolták a vizes testned-
vű (Hydrochylus) fajcsoport Stylothelae fajsor, 
Wildii csoportjába (Crinita csoportjába) tarto-
zó növények közé. Mondván, hogy idézem: 
„…Ez az osztályozás a kicsi, harangvirágszerű, 
rövidtömlőjű virágokon alapul, valamint a rela-
tíve lágy textúrájú sörtéken, az általában hor-
gos középtöviseken és a vöröses-barna magokon, 
amelyeknél a gödröcskék közötti távolság értéke 
11-ed.….”  Ezen az alapon a besorolást erőlte-
tettnek vélem, de a fentiek alapján leszögez-
hető, hogy önálló faji státusza egyértelmű-

nek mondható, és megbecsült helyre számít-
hat a Mammillária kedvelők gyűjteményében.

Kiss László, Orosháza

Az angol nyelvű fordításokat Kiss Gabriella, 
Orosháza végezte.
Képek: Kiss László: 1-6, Tóth Norbert: 7.

Irodalom:
W. A. és Betty Fitz Maurice: Jegyzetek. 
Mammillaria machucae, sp. nov. In.: Cactus 
and Succulent Journal (U.S.) Vol. 72. (2000), 
No. 2

Rövid hír bélyeggyûjtõknek!
Szerkesztőségünknek küldött levelé-

ben Attila Kapitany (Kapitány Attila) az 
Ausztrál Kaktusz és Pozsgás Társaság el-
nöke, és újságjuk a Spinette főszerkesztő-
je az alábbiakról tájékoztatja olvasóinkat:

2012. március 30 és április 2 között ke-
rült megrendezésre a 22. Ausztrálázsiai 
Kaktusz és Pozsgás Gyűlés (Succulenticon), 
amelyet a két Victoria állambeli kaktusz és 
pozsgás társaság szervezett. A Succulenticon 
szervezőbizottsága úgy döntött, megragad-
ja a lehetőséget és a 2012-ben megrendezés-
re kerülő 85 konferenciaprogramjához külön 
emlékbélyegeket készíttetett, amelyeket egy, 
a konferencia helyszínéhez közeli postahiva-
talban pecséttel is elláttak, így állítva emlé-
ket a Succulenticon 2012-nek. Bár a bélyeg-
gyűjtés kissé régimódi és hanyatlófélben lévő 
elfoglaltságnak tűnhet, mind a mai napig 
több százezren érdeklődnek a legújabb fila-
téliai kiadások után világszerte. Az ausztrál 
posta speciális ajánlatának keretében a hiva-
talos postai bélyegeket sokkal személyre sza-
bottabb formában állítják elő. Olyan bélyegek 
kibocsátására nyílik így lehetőség, amelyek 

mindenben megfelelnek a postai előírások-
nak. Ezek a bélyegek kis példányszámban ké-
szülnek és drágábbak a hagyományos postai 
bélyegeknél. Ezeket az egyedi bélyegeket ív-
ben lehet megvásárolni, egy íven 20 ugyan-
olyan bélyeg található.
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élõhelyei. 
Az Észak-nyugati régió.

Zusammenfassung: Der Autor macht die Lebensorten von Gymnocalycien auf dem süd-amerikanischen Kontinent in meh-

reren 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.

Ez a hatal-
mas régió ma-
gában foglal 
egy nagyon vál-
tozatos terü-
letet. Hegyek, 
kanyonok, kes-

keny hágók, esőerdők és völgyek, széles és 
gyors folyók, mocsarak, természetes víztá-
rolók, lagúnák, sík terepek, pampák, fennsí-
kok, továbbá sivatagok és a világhírű Salinas 
Grandes-t, amely egyike a világ legnagyobb 
sós tavának. Az éghajlat is ennek megfelelő-
en változékony, enyhe hőmérséklet ősszel, 
télen és tavasszal, de igen szélsőséges lehet a 

nyári hónapokban, amikor a hőmérséklet el-
érheti a 45°C-ot is. Ne feledjük el, hogy a déli 
féltekén a tél májustól szeptemberig tart. A 
régióban jellemző, hogy a hűvös hónapok a 
legszárazabbak, ilyen az áprilistól októberig 
tartó időszak. Kaktuszoknál ez a pihenőidő-
szak, nagyobb mennyiségű csapadék csak a 
növekedési időszak folyamán decembertől 
márciusig hull. Az egyes hegyvidéki terüle-
teken és a magasabb régiókban a levegő is 
lényegesen sűrűbb, a hőmérséklet gyakran 
üdítően hűvös a nyári hónapokban. A terü-
let sok részén az éghajlat ugyanúgy, mint a 
terep, nagyon sivatagi jellegű. A nyugati he-
gyekben egy szubtrópusi éghajlat uralkodik, 

1. kép: Balról az 1. térképen a rózsaszínnel jelzett az Északnyugati régió, a 2. a régió területeit, a 3. a 
felszíni tagoltságot szemlélteti.
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amely nagyon hasonlít a mediterrán éghaj-
latra. A hegyek keleti lejtői csapadékosabbak, 
míg a nyugati rész éghajlata szárazabb. Ezzel 
együtt a föld termékeny, gazdag állat és nö-
vényvilág található. A régió térképen látha-
tó, hogy a tartományok közül magában fog-
lalja La Rioja (6), Catamarca (3), Tucuman (4), 
Salta (2) nyugati és keleti részét, valamint 
Jujuy (1) területét, és ökológiai szempont-
ból Santiago del Estero (5) nyugati részét. 
A domborzati térkép mutatja, hogy a táj ta-
golt, hegyvidéki. Északnyugaton helyezke-
dik el az átlagosan 3800 m magas fennsík, 
az Altiplanó. Majd a Csendes-Óceán felé, az 
Andok nagy magasságú hegyvonulatai hú-
zódnak végig a Chilei határ mentén. Észa-
kon Jujuy tartomány már az Andok magas 
központi fennsíkján, a bolíviai Altiplanón, 
a közismert „Ezüstcsőrű”-n fekszik. A keleti 
hegyek alig magasabbak, mint 2000 méter, 
így megfelelő átmenet van a hatalmas ar-

gentínai Chaco síkságra. Délen a Cuyo-régió, 
délkeleten a Sierras de Córdoba hegységrend-
szer húzódik. Ami pedig a Gymnocalyciumok 
elterjedését illeti, mint a régióban mindenre, 
erre is a sokszínűség jellemző. Ennek oka a 
sokféle, változatos táj, számos hegyvonula-

2. kép: Egy változatosabb része az Argentin Altiplanó-nak a Humahuaca környéki „Óriás kaktuszok völ-
gyében” Echinopsis atacamensis ssp. pasacana egyedekkel.

3. kép: Erózió pusztította táj Hualfin közelében, 
Catamarca tartományban.
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tokkal, völgyekkel, amelyekben a fajok egy-
mástól elkülönülve, egymástól többé-kevés-
bé elszigetelt élőhelyeken tenyésznek. Ezért 
nem véletlen a kaktuszokkal foglalkozók ér-
deklődése e régió iránt. La Rioja, Catamarca 
és Salta tartományokban sok Gymnocalycium 
fajt fedeztek fel és írtak le. Utóbbiban megha-
tározó a Sierra de Famatina és a Velasco, vagy 
a Sierra del Valle Fertil és a Malanzán hosszú, 
széles völgyei, amelyek a szakirodalomból jól 
ismertek. Most pedig nézzük meg a területen 
élő alnemzetségek fajait. A Gymnocalycium 
alnemzetségben találjuk a G. andreae, baldi-
anum, borthii, bruchii, calochlorum, capilla-
ense, erinaceum, kieslingii, neuhuberi, strigli-
anum, taningaense, uebelmannianum, a Musco-
semineum alnemzetségben a G. delaetii, 
marsoneri, mihanovichii, stenopleurum, ca pilla-
ense, erinaceum, kieslingii, neuhuberi, a Micro-
semineum alnemzetségben a G. alboareolatum, 
cardenasianum, bayrianum, mostii, rosae, 
saglionis, spegazzinni, schickendantzii. amba-
toense, ferrarii, glaucum, hossei, hybopleurum, 
nigriareolatum, ritterianum, tillianum, castella-
nosii, acorrugatum, a Trichomosemineum al-
nemzetségben a G. bodenbenderianum, obduc-
tum, ochoterenai, quehlianum, ragonesei, rio-
jense, végül a Pirisemineum alnemzetségben a 
Gymnocalycium pflanzii fajokat.

Jelenlegi utazásunk során az utak men-
tén, és az egyedülálló vadonban készült 
sok fotót fogunk látni az itt honos kak-
tuszokról. Természetesen elsősorban a 
Gymnocalyciumokról, de csak felsorolássze-
rűen szólni kell a környezetük-
ben élő más nemzetségekről is, 
mint a Lobivia, Cleistocactus, 
Tephrocactus, Maihuenia fajokról, 
de másokról is. A „kutatónak” 
számolni kell azzal, hogy a nö-
vények általában jól álcázottan 
beleolvadnak a környezetükbe, 
ezért nagyon nehéz megtalál-
ni, vagy elfogadható fényképet 
készíteni róluk. A fajra jellem-
ző módon a száraz időszakban 
visszahúzódnak a talajba, és le-
velek vagy homok borítja el tes-
tüket. Jellemző még az is, hogy 
a moha alá, cserjék, bokrok, és 

más társnövények árnyékában találtak meg-
felelő élettért. Tovább nehezíti a keresést, 
hogy sokszor elérhetetlen sziklarepedések-
ben, vagy vízzel ellepett, bizonytalan helye-
ken pompáznak.

4. kép: Gymnocalycium alboareolatum a kőtörmelék 
között.

5. kép: Gymnocalycium bodenbenderianum.
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Folytassuk kutatásunkat La Rioja tarto-
mányban az RA 40-es úton az út menti völgy-
ben. Most kivételesen a Sierra de la Punilla 
magas és az alacsonyabb Sierra Morada csú-
csai között, a hágóknál haladunk, egyikből 
a másikba, Los Palacios, Poerto Alegro és 
Sanogasta között. A terepen többen talál-
tak G. alboareolatum és G. ramosum fajokat, 
és ezek változatait. Nonogasta városa már 
a Sierra de Famatina és a Sierra de Velasco 
széles völgyében fekszik. A völgy szélessége 
talán abból adódik, hogy Famatina legma-
gasabb csúcsa a Belgrano, 6097 m magas. A 
tőle keletre lévő tartományi főváros viszont 
csak 498 m tengerszint feletti magasságban 
települt, s innen tovább keletre a völgy folya-
matosan belesimul a hatalmas sós-tóba. Köz-
ben a terepen G. bodenbenderianumot, majd 
Chilecito-ban és környékén G. ritterianumot, 
G. pflanziit, G. saglionet és G. schickendanziit 
találhatunk, melyek igen nagy területet fog-
laltak el maguknak. Akik San Luis-ból a 79-s 
úton érkeznek, azok az alacsonyabb hegyek 
lábainál sok olyan települést találnak, ame-
lyek neve valamelyik Gymnocalycium nevét 

6. kép: Gymnocalycium ritterianum. Ha nem virágoz-
na, észre sem vennénk.

7. kép: Egy Gymnocalycium pflanzii v. argentinense nevű növény Salta környékén.



Debreceni Pozsgástár 2012/3. 15

adják, vagy természetes élő-, ill. lelőhelyét 
jelölik. Csak néhányat megemlítve ezek-
ből: Ulapes, Chepes, Ambil, Malazán vagy 
Carrizal. Mielőtt a régi utunkon átlépnénk 
Catamarcá-ba, tudjunk arról, hogy Vladimir 
Sorma cseh terepkutató Pituil, Cuipán és San 
Blas-nál 1050- 1250 m közötti magasságban 
G. riojense ssp.piltziorum, G. polycephalum és G. 
glaucum példányait jegyezte fel. Ugyancsak 
itt mások a G. nidulanst, G. guanchinenset, 
G. schickendantziit írták le. Catamarca-ban, 
majd Saltában folytatódik a Gymnocalycium 
bőség. Nyugatnak haladva az alábbi ki-
sebb-nagyobb helységek nevei talán isme-
rősnek hatnak a kaktuszgyűjtők számára, 
úgymint Salado, Rio Colorado, Copacabana, 
Tinogasta, Hualfin, Cafayate, Molinos vagy 
La Poma. Utunk során csodálatos kilátás 
nyílik a környező hegyekre. Lábunknál a G. 
catamarcense és számos változata pompázik, 
és mindenhol Blossfeldiákban, Rebutiákban, 
Parodiákban, Tephrocactusokban és más társ-
növényekben gyönyörködhetünk. Mivel G. 
catamarcense fa. belenenset is leltünk, így már 
biztosak lehetünk benne, hogy Belén városát 
elhagytuk. Hualfin városka környékén 2000 
m magasban a kavicsos lejtőn G. glaucumot 
és G. hybopleurumot találtak. Tucuman a leg-
kisebb tartomány, de sok kaktuszfaj él itt is. 
Északnyugat-Argentína nagy területe ősho-
nos élőhely a G. spegazzinii számára. A 11. 
kép jól érzékelteti, hogy az egymástól elszi-

8. kép: Gymnocalycium saglione El Rincon közelében, 
La Rioja tartományban.

9. kép: Gymnocalycium schickendantzii Chilecito kör-
nyékén.

10. kép: Gymnocalycium glaucum egy érdekes példá-
nya 1050-1250 m közötti magasságban.
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getelten élő populációk a nagyon száraz völ-
gyek, vagy a sziklás lejtők adta körülménye-
ket is elviselik, biztosítva az utánpótlást. Ez 
a magányos, nagyon szép, lassú növekedésű, 
szürkés-zöld testű kaktusz magassága eléri a 
10, szélessége pedig 13 centimétert. Tűsze-
rű tövisei visszahajlanak a test felé. Virága 
nagyon szép, fehér vagy halvány rózsaszín, 
vöröses-lila torokkal. Megtalálták példánya-
it Salta - La Punilla között 1625 m, Punta de 
Balasto-Hualfin között 2180 m, vagy pél-
dául La Encrucijada közelében 3400 m ten-
gerszint feletti magasságban is. Argentína 
északnyugati részének legvégén helyezkedik 
el Jujuy tartomány. A fővárosa 1300 m maga-
san fekszik. A tartomány hőmérsékleti szél-
ső értékei decemberben +38 C°, júliusban -11 
C°. Területének 60%-a az  Altiplano-hoz tar-

tozik. Jujuy jellegzetessége még egy hosszú, 
keskeny völgy, amelynek neve Quebrada de 
Humahuaca. San Juan de Oro városa után a 
RA 40-s út megszűnik, és a szép Santa Catalin 
városba már a megyei 65-ös úton mehetünk 
be. Ezzel véget ért mostani utunk, amely a 
mendosa-i Paredittos-tól Timón Cruz-ig tar-
tott és virtuálisan 1755 km tettünk meg. A 
következő részben meglátogatjuk a Nagy Va-
dászmező és a Pampák világát.

Nagy Sándor
Jászberény

Képek: Dr. Gellén János: 2, a többi Internet.

11. kép: A Gymnocalycium spegazzinii egymástól elszigetelten élő populációi a nagyon száraz völgyek, vagy 
a sziklás lejtők adta körülményeket is elviselik más-más küllemet mutatva.
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Katona József

A Lithops nemzetség I.
Felfedezésének 200 éves évfordulója

Zusammenfassung: Die Entdeckung der Gattung Lithops feierte im Jahr 2011 das 200. Jubiläum, da die in den Boden gesun-

kene, blühende Steinchen, wissenschaftlich die Lithopse am 14. September 1811 von William John Burchell englischem Natur-

wissenschaftler und Botaniker auf dem Gehöft Zand Vlei bei Prieska-Distrikt entdeckt wurden. Burchell machte am 23. August 

1812 eine Bleistiftzeichnung über die Pflanze.

Abstract: There was the 200th anniversary of the discovery of Lithops genus in 2011, as the flowering stones sunken in the soil, 

scientifically Lithops, were discovered on 14th September 1811 by William John Burchell English naturalist and botanist in the Zand 

Vlei farm at Prieska-Distrikt. Burchell made a black and white drawing from the plant on 23rd August 1812.

Rezumat: La 14 septembrie 2011 s-au împlinit 200 de ani de la descoperirea primului Lithops de către botanistul William John 

Burchell, pe teritoriul fermei  Zand Vlei din districtul Prieska. Anul următor, la 23 august Burchell face o schiță în creion a plantei.

Emlékezzünk 
népszerű növé-
nyünk, a Lithops 
felfedezőjére, va- 
lamint az el-
múlt két évszá-
zad felfedezőire, 
botanikusa ira , 
azokra a Dél-Af-
rikai sivatagi 
é l e t f o r m á k a t 
meg szállottként 
kutatókra, akik 
gyalog, ökör-
vontatta szeke-
reken járták, für-
készték a forró-
ságban a lapályo-

kat, a hőségtől izzó sziklás hegyeket, napon-
ként beosztva a szűkös élelmet és ivóvizet. 
Dél-Afrika különleges növényzete, mimikri 
növényei csodálatot váltottak ki belőlük. A 
hűvös, zord, forró nyugati partvidéken hete-
kig bolyongtak növényeket keresve. Errefelé 
a kevés eső évente egyszer-kétszer, ha elő-
fordul, míg a nyugati partvidéken reggelente 
ködzóna keletkezik. Ritkán a furcsa, csettin-
tő nyelven beszélő barátságos busman vadá-
szokkal találkoztak a homokos bozótban a 
szárazföld belsejében. Ugyanakkor a termé-
szet és a vadállatok ellen egyformán kellett 
védekezni. Ilyen körülmények között gyűj-
tötték a tudomány, a botanika számára a kü-
lönböző ritkaságokat.

A földbe süllyedt virágzó kavicsokat, tu-
dományosan a Lithopsokat 200 éve, egészen 
pontosan 1811. szeptember 14-én fedezte fel 
William John Burchell angol természettudós 
és botanikus a Zand Vlei farmon Prieska-
Distrikt-nél. Ezt még nem vitte termesztés-
be, hogy ott tovább szaporítsák. Két példányt 
ugyan herbáriumba helyezett, de sajnos, ezek 
azóta elkallódtak. Burchell 1812. augusztus 
23-án a növényről egy ceruzarajzot is készí-
tett. Burchell 2 kötetes könyve 1822-ben je-
lent meg Travels in the interior of Southern 
Africa címmel, melynek második kötete 1824-
ben került kiadásra, és ebben valószínűleg a 
Lithopsot is megemlíti. 1821-ben a Burchell 
által talált növényt A. Hardy Haworth an-
gol botanikus Mesembryanthemum turbini-
forménak írta le. A Haworth-féle növényt 
később Sir J. D. Hooker, a londoni Kirá-
lyi Kew Garden Botanikus Kert igazgatója 
Mesembryanthemum truncatellumnak nevez-
te el tévesen. Színes, rajzos illusztrációval 
mutatta be, amiről ma már tudjuk, hogy az 
a Lithops hookeri, mivel a német Berger Al-
vin (1871-1931) korrigálta a tévedést 1908-
ban, és adta a Lithops hookeri nevet az új-ré-
gi fajnak. 1811 óta valamivel több, mint 200 
év telt el, de mind a mai napig nem sikerült 
hitelt érdemlően megállapítani és megtalál-
ni az eredeti Burchell-féle Lithopsot. Többen 
is próbálták megtalálni, míg 1918-ban Pole-
Evans vélte úgy, hogy újra felfedezte. Cole 
azonban 1971-ben kételyének adott hangot, 
hogy ez lenne a Burchell által 1811-ben meg-

1. kép: William John Burchell 
angol természettudós és bo-
tanikus.
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talált Lithops 
turbiniforme 
(Haw), mivel 
ezen a ter-
jedelmes te-
rületen a L. 
turbiniformis, 
a L. hallii és a 
L. verruculosa 
is előfordul. 
R ö v i d e s e n 
egészen ka-
otikus meg-
látások ke-
rültek nap-
világra (G. 
C. Nel). A fa-
jok és a kö-
zöttük lévő 

kapcsolatnál fontos a földrajzi kapcsolat is. 
A „Zand Vliet” farmot kereste fel Maureen 
és Desmond Cole 2011 júniusában. Az ere-
detihez talán a némileg hasonló Zand Valley 
farmot találták, ahol a farmer válasza kér-
désükre: „-Sajnos nincs Lithops a farmon.” 
Cole szerint az is lehet, hogy volt ugyan, de 
a két évszázad alatt elpusztult a kis terüle-
ten elterjedt Burschell-féle faj. Talán úgy jár-
hatott, mint a pionír felfedező Kurt Dinter 
gyűjteménye. Ez a kollekció barátja, Ernst 
Rusch lelkes és aktív Lithops gyűjtő farmján 
volt 1926-ban Lüderitz környékén. Napja-
inkban keresve a gyűjteményt a már felnőtt 
Rusch unoka így nyilatkozott: „A farm a mai 
napig tulajdonunkban van, sajnos, a gyűjte-
mény elpusztult egy hatalmas trópusi eső-
zésben, amely betemetett mindent” – mond-
ta a Rusch unoka. A Burschell-féle Lithops, a 
Mesembryanthemum turbiniforme esetleg ha-
sonlóképpen semmisült meg. A fajok veszé-
lyeztetettsége tehát nemcsak az emberi tevé-
kenység következménye lehet, hanem olykor 
a természeti erők romboló hatása is végze-
tes. Példaként a Lithops werneri Schwant & 
Jacobsen 1951 is egy azon fajok közül, ami-
nek csupán egyetlen 20-25 m2-es populáció-
ja található egy nagyobb szobányi területen. 
Egy természeti katasztrófa ezt a kis területet 
szinte nyomtalanul elpusztíthatná és egy faj 
természetes kihalásának lehetnénk tanúi.

Az utóbbi időkben tapasztalt extenzív ke-
resés az elveszett faj után felvillantotta an-
nak lehetőségét, hogy esetleg az egészen ha-
sonló élőhelyű Lithops deboeri lehet az a nö-
vény, amit Burchell 1811-ben gyűjtött.

Összefoglalva az eddigi eredményeket, 
Naureen és prof. D. T. Cole az elsőnek meg-
talált Burchell-féle Lithops azonosítását nem 
találta lehetségesnek. A fajt a botanikai tudo-
mány nem kielégítően ismertnek tekinti to-
vábbra is, azaz: „a Species non satis cognita” 

Bárhogyan végződjön is a történet, 
az eljövendő idők kutatói talán megtalál-
ják a végleges választ. A 200 éves évfordu-
ló a szukkulens növények kedvelői számá-
ra ünnepet jelent. Szerte a világban Lithops-
gyűjtemények létesültek, és a rendszertani 
zűrzavart próbálják rendezni. Mára, úgy tű-
nik, Naureen és Desmond Cole terepszámai 
biztos eligazítást jelentenek a fajok között. A 
gyűjtemények feladata szerintem a tiszta fa-
jok megtartása, és a számtalan változat, for-
ma valamint hibridek elkülönítése. Így való-
ban hozzájárulhatunk mi is természeti érté-
keink megőrzéséhez.
Képek a szerzőtől.       Katona József, Debrecen

Irodalom: Desmond T. Cole & Naureen A. Cole 
(2005): LITHOPS Flowering Stones. Steven A. 
Hammer (2010): Lithops Treasures of the veld 
Rudolf Heine (1986): Lithops lebende Steine. 
Desmond & Naureen Cole (2011): MSG Bulletin 
V26 N3/55.

2. kép: A Burchell által 1811-ben 
megtalált és lerajzolt első Lithops.

3. kép: Sir J. D. 
Hooker növénye a 
Mesembryanthemum 
truncatellum. 
(Curtis’s Botanical 
Magazine 100. kötet, 
6077. tábla.)
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Solti Ádám és Izar Arújo Aximoff 

Schlumbergera ’candida’: egy különlegesen ritka faj? 
– avagy pusztán egyedi mutáció?

Zusammenfassung: IDie Hochgebirge-Vegetation der Itatiaia Gebirge in Brasilien ist die Vaterland von einigen Arten der Ge-
nus Schlumbergera (Cactaceae). Vielen von den taxonomischen Artikeln kennen nur zwei Art, Schlumbergera opuntioides und 
Schlumbergera microsphaerica mit seiner Unterart S. microsphaerica ssp. candida aus diesem Gebiet. S. microsphaerica ssp. candida 
ist eine kaum bekannte Art und hat nur wenigen Botanikern gesammelt in den 20. Jahrhundert. Es gibt heute ein Bedenken 
ob die erste Beschreibung der Art richtig war denn das Habitat kann schwerere Veränderungen an der Habitus der Pfl anzen 
machen. Die Autoren geben eine wahrscheinliche Möglichkeit an was die originale ‘Zygocactus candidus’ war und versuchen das 
alte Rätsel zu lösen.

Abstract: Th e high mountain vegetation of the Brazilian Itatiaia Mounts is the home of some members of the genus Schlum-
bergera (Cactaceae). Th e majority recent taxonomic works accepts only two species, Schlumbergera opuntioides and Schlumbergera 
microsphaerica with its subspecies, S. microsphaerica ssp. candida from this region. S. microsphaerica ssp. candida is a poorly known 
taxon, collected only by a few botanists in the 20th century. Today, there is a doubt whether the fi rst describe of this taxon was 
correct or not as the diverse habitat can make strong modifi cations on the appearance of this species. Th e authors present a pos-
sible scenario what the original ‘Zygocactus candidus’ was and try to resolve this old mystery.

Rezumat: Vegetația regiunii înalte a masivului brazilian Itatiaia este habitatul câtorva specii de Schlumbergera (Cactaceae). Lit-
eratura de specialitate acceptă doar două specii ale acestui gen: Schlumbergera opuntioides respectiv Schlumbergera microsphaerica și 
subspecia S. microsphaerica ssp. candida, un taxon puțin cunoscut pe care puțini botaniști l-au colectat în cursul secolului XX. Primele 
descrierile ale acestei specii foarte variabile, destul de precar făcute de acești botaniști, sunt oare corecte sau nu? Un scenariu posibil 
al evoluției ‘Zygocactus candidus’ este prezentat de autor, încercând astfel să disperseze enigmele trecutului.

A Schlumbergera, avagy tagoltlevél-kak-
tuszok nemzetségébe Brazília atlanti hegy-
vidékein élő, zömmel szűk elterjedésű 
endemizmusok tartoznak, fajaik száma a 
legtöbb irodalmi hivatkozás szerint hat (a 
legújabb molekuláris genetikai vizsgálatok 
eredményeképpen a közelmúltban sorolták 
át a húsvéti kaktusz néven ismert Hatiora 

nemzetség két tagját is közéjük1). A leírt fajok 
száma tehát hosszú idő óta stabilnak tekint-
hető. Ugyan leírásra került a Schlumbergera 
kautskyi (Horobin & McMillan) N. P. Taylor 
faj is 1990-ben, a fajok száma azonban a New 
Cactus Lexicon-ban továbbra is hat maradt. 
Mindennek a magyarázata, hogy a korábban 
önálló fajnak tekintett Schlumbergera candida 
Löfgren taxon elvesztette faji önállóságát, és 
Hunt – saját korábbi álláspontját is átértékel-
ve – már csak alfaji kategóriának fogadta el a 
növényt Schlumbergera microsphaerica (Schu-
mann) Hoevel ssp. candida (Löfgren) Hunt 
néven, majd az alfaji státuszban is kétségei 
támadtak, így az említett könyvben csak 
incertae sedis (bizonytalan státuszú taxon) 
szerepel. A növény taxonómiai státuszának 
kétségessége részben abból is ered, hogy ter-
mészetből mindössze két bizonyított és két 
bizonyítatlan, illetve bizonytalan gyűjtésből 
ismert csupán, sem kultúrában nem találha-
tó meg, sem minden kétséget kizáróan iden-
tikus herbáriumi példánya nem ismert.

1. kép: Brazília, Rio de Janeiro állam. A Serra do 
Itatiaia az állam délnyugati részében, részben a 
nyugati szomszéd Minas Gerais állam területén 
fekszik.

1Calvente A, Zappi DC, Forest F, Lohmann LG (2011): Molecular phylogeny of tribe Rhipsalideae (Cactaceae) and  
taxonomic implications for Schlumbergera and Hatiora. Mol. Phylogen. Evol. 58: 456–468.
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A Serra do Itatiaia

Az Atlanti-óceán partvidékén sorako-
zó töredezett középidei tömbök sorozata, 
a Serra da Mantequeira (melynek többek 
között a brazíliai Rio de Janeiro és Minas 
Gerais tartományok határán emelkedő Serra 
do Itatiaia, valamint a Rio de Janeiro városa 
közelében magasodó Serra dos Órgãos he-
gyei is részei) endemizmusokban gazdag ma-
gashegységeket alkotnak, maga a Serra do 
Itatiaia legmagasabb pontja, a Pico Itaguassu 
2787 méterrel magasodik az Atlanti-óceán 
víztükre fölé. A hegységben az atlanti eső-
erdők nagyjából 1500 m tengerszint feletti 
magasságig hatolnak föl, 1200 m tengerszint 
feletti magasságban Araucaria angustifoliaval 
kevert erdők tenyésznek. 1500 m tszf. magas-
ság fölött magashegységi esőerdők alakulnak 
ki, melyet nagyjából 1600 tszf. magasságban 
az Itatiaia-fennsík magasságában lágyszárú 
vegetáció vált föl. A középhőmérséklet júli-
usban 15,9 °C és 22,0 °C között változik, jú-
liusban azonban a fennsíkon éjjelente -6 °C is 
mérhető, átlagosan évente 56 éjjel fi gyelhető 
meg fagy2. Az évi csapadékmennyiség 2400 
mm, míg a relatív páratartalom 79% körül 
szokott alakulni, az évi átlagos (téli-nyári) 
besugárzás mértéke átlagosan 767,8 KJ/m2, 
klímája így összességében szubtropikusnak 
felel meg3. A magas csapadékösszeg ellené-
re időszakos szárasság jellemző, az evapo-
ráció mértéke ugyanis meghaladhatja a 90 
mm-t is, pl. augusztusban. Igazi magashegy-
ségi füves vegetáció jórészt 2000 m tszf. ma-
gasság fölött alakul ki, ahol a táj cserjékkel, 
törpebambusz-foltokkal, lápokkal, humid 
lejtőkkel és sziklás felszínekkel tagolt, me-
lyek közül minden habitát a saját fi ziognómi-
ai jellemzőivel és fl orisztikai sajátosságaival 
jellemezhető. Minden habitát ki van téve té-

len a fagypont alatti hőmérsékleteknek, va-
lamint egész évben a szélnek, a magas fény-
intenzitásnak és UV-sugárzásnak, valamint 
a tápanyagszegénységnek2. A mélységi mag-
más alapkőzet viszonylag könnyen oldódik, 
így a kőzetben számos repedés alakul ki, vé-
kony repedések azonban, melyekbe a növé-
nyek gyökere behatolhatna, nem fi gyelhe-
tőek meg. A kőzetfelszínen csak vékony kő-
zethatású talaj alakult ki, amely különösen 
gazdag alumíniumban4. A vegetáció tagjaira, 
az ún ’cerrado’-növényzetre mind jellemző e 
magas alumíniumkoncentrációval szembeni 
tolerancia, amely különösen ritka a növény-
világban, így szerepe lehet az endemizmusok 
kialakulásában is. A vegetációban megtalál-
hatóak olyan növények, mint a nálunk ama-
rilliszként ismert* Hippeastrum morelianum, 
az epilithikus bromélia Vriesia itatiaiae, vala-
mint hemikriptofi ta csoportképző bromélia 
Fernseea itatiaiae.

Schlumbergera (Epiphyllanthus) 
fajok a Serra do Itatiaia-n 

Karl Schumann szerint

A Serra do Itatiaia vegetációjában előfor-
duló kaktuszok ma a Schlumbergera nemzet-
ségbe tartoznak, bár korábban, pl Britton & 
Rose, illetve Backeberg munkáiban az önál-
ló Epiphyllanthus nemzetségbe sorolták. Az 
alacsonyabban fekvő, magashegységi erdők-
ben fordul elő a kizárólag itt honos talajlakó 
vagy epiphitikus Schlumbergera opuntioides 
(Löfgren & Dusen) Hunt faj, mely megjelené-
sében miniatűr Opuntia fajra emlékeztet, virá-
ga azonban a ’klasszikus’, rózsaszín, zigomorf, 
karácsonyi kaktusz virágára megtévesztésig 
hasonlító virág. Bár vegetatív morfológiájá-
ban jelentősen különbözik a boltokban árult 
’karácsonyi kaktusz’-októl, azokkal mégis 

2Cardoso-Guimarães R (2009): Anatomia do lenho de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan em diferentes 
fi tofi sionomias da  fl oresta atlântica no estado do Rio de Janeiro: Ilha Grande e Itatiaia. Disszertáció, Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola National de Botânica Tropical.
3Torres-Ribeiro K, Opazo-Medina BM, Rubio-Scarano R (2007): Species composition and biogeographic relations 
of the rock outcrop fl ora on the high plateau of Itatiaia, SE-Brazil. Revista Brasil. Bot. 30: 623-639.
4Benites VM, Caiafa AN, Mendoça AS, Schaeff er CE, Ker JC (2003): Solos e vegetação nos complexos rupestres de 
altitude da Mantiqueira e do Espinhaço. Flor. Ambien. 10: 76-85.
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A Serra do Itatiaia

Az Atlanti-óceán partvidékén sorako-
zó töredezett középidei tömbök sorozata, 
a Serra da Mantequeira (melynek többek 
között a brazíliai Rio de Janeiro és Minas 
Gerais tartományok határán emelkedő Serra 
do Itatiaia, valamint a Rio de Janeiro városa 
közelében magasodó Serra dos Órgãos he-
gyei is részei) endemizmusokban gazdag ma-
gashegységeket alkotnak, maga a Serra do 
Itatiaia legmagasabb pontja, a Pico Itaguassu 
2787 méterrel magasodik az Atlanti-óceán 
víztükre fölé. A hegységben az atlanti eső-
erdők nagyjából 1500 m tengerszint feletti 
magasságig hatolnak föl, 1200 m tengerszint 
feletti magasságban Araucaria angustifoliaval 
kevert erdők tenyésznek. 1500 m tszf. magas-
ság fölött magashegységi esőerdők alakulnak 
ki, melyet nagyjából 1600 tszf. magasságban 
az Itatiaia-fennsík magasságában lágyszárú 
vegetáció vált föl. A középhőmérséklet júli-
usban 15,9 °C és 22,0 °C között változik, jú-
liusban azonban a fennsíkon éjjelente -6 °C is 
mérhető, átlagosan évente 56 éjjel fi gyelhető 
meg fagy2. Az évi csapadékmennyiség 2400 
mm, míg a relatív páratartalom 79% körül 
szokott alakulni, az évi átlagos (téli-nyári) 
besugárzás mértéke átlagosan 767,8 KJ/m2, 
klímája így összességében szubtropikusnak 
felel meg3. A magas csapadékösszeg ellené-
re időszakos szárasság jellemző, az evapo-
ráció mértéke ugyanis meghaladhatja a 90 
mm-t is, pl. augusztusban. Igazi magashegy-
ségi füves vegetáció jórészt 2000 m tszf. ma-
gasság fölött alakul ki, ahol a táj cserjékkel, 
törpebambusz-foltokkal, lápokkal, humid 
lejtőkkel és sziklás felszínekkel tagolt, me-
lyek közül minden habitát a saját fi ziognómi-
ai jellemzőivel és fl orisztikai sajátosságaival 
jellemezhető. Minden habitát ki van téve té-

len a fagypont alatti hőmérsékleteknek, va-
lamint egész évben a szélnek, a magas fény-
intenzitásnak és UV-sugárzásnak, valamint 
a tápanyagszegénységnek2. A mélységi mag-
más alapkőzet viszonylag könnyen oldódik, 
így a kőzetben számos repedés alakul ki, vé-
kony repedések azonban, melyekbe a növé-
nyek gyökere behatolhatna, nem fi gyelhe-
tőek meg. A kőzetfelszínen csak vékony kő-
zethatású talaj alakult ki, amely különösen 
gazdag alumíniumban4. A vegetáció tagjaira, 
az ún ’cerrado’-növényzetre mind jellemző e 
magas alumíniumkoncentrációval szembeni 
tolerancia, amely különösen ritka a növény-
világban, így szerepe lehet az endemizmusok 
kialakulásában is. A vegetációban megtalál-
hatóak olyan növények, mint a nálunk ama-
rilliszként ismert* Hippeastrum morelianum, 
az epilithikus bromélia Vriesia itatiaiae, vala-
mint hemikriptofi ta csoportképző bromélia 
Fernseea itatiaiae.

Schlumbergera (Epiphyllanthus) 
fajok a Serra do Itatiaia-n 

Karl Schumann szerint
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2Cardoso-Guimarães R (2009): Anatomia do lenho de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan em diferentes 
fi tofi sionomias da  fl oresta atlântica no estado do Rio de Janeiro: Ilha Grande e Itatiaia. Disszertáció, Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola National de Botânica Tropical.
3Torres-Ribeiro K, Opazo-Medina BM, Rubio-Scarano R (2007): Species composition and biogeographic relations 
of the rock outcrop fl ora on the high plateau of Itatiaia, SE-Brazil. Revista Brasil. Bot. 30: 623-639.
4Benites VM, Caiafa AN, Mendoça AS, Schaeff er CE, Ker JC (2003): Solos e vegetação nos complexos rupestres de 
altitude da Mantiqueira e do Espinhaço. Flor. Ambien. 10: 76-85.
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könnyedén keresztezhető, több élű hajtásta-
gokkal rendelkező hibridjeik, melyekkel mind 
gyakrabban lehet termesztésben is találkozni, 
Schlumbergera × exotica Barthlott & Rauh né-
ven ismertek. A fennsík, illetve a kiemelkedő 
kőzettömbök vegetációjában már egy másik 
Schlumbergera taxon fi gyelhető meg, melyet 
sokan, sokféle név alatt írtak le, ma elfogadott 
neve a Schlumbergera microsphaerica (Schum.) 
Hovel, korábban számos formáját önálló né-
ven is leírták, így szinonimái közé tartoz-
nak az Epiphyllum obtusangulum Lindberg in 
Schum., a Cereus parvulus Schum., a Cereus 
obtusangulus Schum., a Cereus microsphaericus 
Schum5., a Cereus anomalus Schum., a 
Zygocactus obtusangulus (Schum.) Löfgren6, 
valamint az Epiphyllanthus obtusangulus 
(Lindberg) Berger7, mely néven legtovább is-
mert volt e növény. Viszonylag kistermetű, 
földhöz lapuló cserjeként növekszik a szik-
lák között, ritkán nagyobb cserjéken megte-
lepedve epifi tikus életmódú növény, hajtásai 
hengeresek, areoláin törékeny-szúrós tövise-
ket hordoz, virágai ciklámenszínűek, enyhén 
lefelé hajlók, zigomorfak. Rokonaitól eltérő-
en öntermékeny, a termésfejlesztéshez nincs 
szüksége idegenmegporzásra. Hasonló tulaj-
donsággal csak a szintén rendkívül szűk el-
terjedési területtel rendelkező Schlumbergera 
kautskyi faj esetében lehet a nemzetségen be-
lül találkozni. Összességében jól elkülönül a 

Schlumbergera opuntioides fajtól mind megje-
lenésében, mind életterével, a számos leírt 
név azonban részben bepillantást nyújt vál-
tozatosságába. Az első felfedező, Karl Schu-
mann5 három vegetatív morfológiájában el-
térő fajt írt le az Itatiaia-platóról 1890-ben 
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obtusangulus), melyek közül saját bevallása 
szerint csak a Cereus obtusangulus virágát, il-
letve a Cereus parvulus elszáradt virágát fi gyel-
te meg. A vegetatív morfológia, illetve a Cereus 
fl agelliformis (ma: Disocactus fl agelliformis) vi-
rágaihoz való hasonlóság miatt indokoltnak 
látta a Cereus nemzetség egy külön, számuk-
ra létrehozott alnemzetségébe (Microcereus 
szekció) sorolni a növényeket, idézet tőle a 
dőlt betűs:
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Terresztris, elágazó-ízesülő, szukkulens nö-
vény, hajtástagjai gömbölydedek vagy elliptiku-
sak, rövidek vagy hengeresek, húsosak; számosa 
areolája legfeljebb 7 egyenes sorban vagy spirál-
vonalban áll, lencse [nagyító; ford.] segítségével 
egy apró húsos pikkely fi gyelhető meg rajtuk, 
részlegesen gyapjasak, félhold alakúak, számos 
hajlékony egyenlőtlen hosszúságú, nem közösen 
eredő tövis fi gyelhető meg rajtuk.

A NÖVÉNYKE legfeljebb 5-6,5 cm magas, 
terpedt. HAJTÁSTAGJAI 7-13 mm hosszúak, 

5Schumann K (1890): Cactaceae. In: Martii Flora Brasiliensis Vol. IV. Pars II. pp. 185-321.
6Löfgren A (1915): Archivos do Jardim Botanico do Rio de Janeiro, Vol. II.
7Britton NL, Rose JN (1923): Th e Cactaceae Vol. IV.

2. kép: Schlumbergera opuntioides a Serra do Itatiaia erdeinek talaján (balra: Izar Arújo Aximoff  felvétele) 
és kultúrában (jobbra: Solti Ádám felvétele)
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7-9 mm átmérőjűek. AREOLÁI 1 mm átmérőjű-
ek és 2-3 mm távolságban fejlődnek. A PIKKELY 
legfeljebb 0,5 mm hosszú (mindig megfi gyelhető, 
vagy hamar lehullik?); TÖVISEI [száma] 25-30, 
összességében pedig 3-4 mm hosszúak.

Élőhelye Rio de Janeiro provincia kőzettör-
melékes talajai.

MEGFIGYELÉSEK: E faj virágait nem sike-
rült megfi gyelnünk, habitusa alapján azonban 
nincs kétségem afelől, mely ge-
nusba sorolható e növény, me-
lyet e közel egyenlő felépítésű és 
formájú hajtástagokkal, vala-
mint areolákkal rendelkező je-
len fajt jellemzik. Lelőhelyének 
alaposabb botanikai vizsgálatát 
mindenképpen javaslom.

Cereus parvulus K. Sch.

Tagolt-elágazó kistermetű 
terresztris szukkulens növény, 
rövid hajtásai szabálytalanul 
tagoltak, areolái közel kidombo-
rodóak, igen apró pikkelye alig 
megfi gyelhető, háromszögletes, 
kihegyesedő függelék, részben 
szőrös és számos apró tűhegyes, 
de nem szúrós tövissel borítot-
tak; virágai alapjánál mindig 
néhány kis, közel egyenlő fel-
építésű az alapjától a korona 
felé hónaljában szőrös, szirom-
szerű képződmény. Kis virágai 

lefelé hajlóak, tojásdad bogyói részben kihegye-
sedő-hengeresek, a terméshús a termés csúcsán 
vaskos, csúcsán köldök fi gyelhető meg, a köldök 
közepén a bibe bázisa kis apikális dombot képez; 
magjai rövid funiculussal [a magot a magházhoz 
kötő képződmény; ford.] rendelkeznek, bázisa 
nem meghatározott, lapított-tojásdadok, bázisa 
valamelyest levágott, szabálytalanul csíkozott.

HAJTÁSA 4, vagy legfeljebb 6 cm magas, 
elágazó, ágai csúcsokon 3-5 ágra ágazódnak to-
vább; HAJTÁSTAGJAI 1,2-1,5 cm hosszúak, 
felső harmadukban 5-7 mm szélesek, alapjuk-
nál keskenyebbek, csúcsuk felé kiszélesedők, az 
epidermisz barnás színű, sima vagy hullámos. 
PIKKELYE legfeljebb 1 mm nagyságú, barnás-
feketés színű, hónaljában szürkésen gyapjas, 
3-7 AREOLÁIN 3-7, legfeljebb 2-2,5 mm hosz-
szú barnás-feketés hajlékony tövis van. BOGYÓ-
JA 5 mm hosszú és 5-6 mm átmérőjű a csúcsa 
alatt, az alapja felé elkeskenyedő, bázisa inkább 
gyapjas és számos tövissel borított, nem igazán 
kopasz, kidomborodó, csúcsán az elhervadt vi-
rággal; az exocarpium 1-2 mm vastag. MAGJAI 
száma kb. 13, barnásak, 1,2 mm hosszúak és leg-
feljebb 1 mm szélesek.

3. kép: Schlumbergera microsphaerica a Pico das 
Agulhas Negras közelében (Izar Arújo Aximoff ).

4. kép: Schlumbergera microsphaerica virága, háttérben a Serra do 
Itatiaia platójának peremhegyeivel (Izar Arújo Aximoff ).
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Élőhelye Rio de Janeiro tartomány kőzettör-
melékes talajai.

MEGFIGYELÉSEK. A növénykét nemzet-
ségének legkisebb tagjának nevezhetjük a meg-
előző [C. microsphaericus, ford.] és a következő 
[C. obtusangulus, ford.] fajjal összevetve. Ha-
bár virágai tökéletesen nem ismertek, és általá-
nos pozíciója nem biztos, a Cereus obtusangulus 
analógiáját fi gyelembe véve, melynek virágait 
megfi gyeltük, ebbe a nemzetségbe helyeztük. Vi-
rágai valószínűleg a legkisebbek, melyből a bo-
gyók csúcsán talált maradványokból következ-
tettünk. A Rhipsalis és a Cereus nemzetségek 
között helyezkedik el; megjelenésében a Hariota 
salicornioidesre [ma: Hatiora salicornioides, 
ford.] emlékeztet.

Cereus obtusangulus K. Sch.

Elágazó epifi ta bokor, tövében többé-kevés-
bé felegyenesedő, ágai lecsüngőek (és virágai 
zigomorfak), hajtástagokra tagolódik; hajtás-
tagjai rövidek, hengeresek vagy enyhén ellapo-

sodók, tövében keskenyebbek, csúcsuk levágott, 
többé-kevésbé bordázottak, 2 vagy ritkán 3 a 
csúcs alatt kifejezettebbé válik; kis pikkelyezett 
areolái spirálvonalban fejlődnek, soronként leg-
többször 3-5 nem egyenlő méretű fejlődik, ki-
sebbek és nagyobbak vegyesen, kezdetben feke-
tésen gyapjasak, az ízesüléseknél 4-8 feketés, 
míg a hajtástagokon számos szúrós tövis fejlő-
dik; virágai a hajtástagok csúcsain fejlődnek, 
ülők, oldalirányban zigomorfak; a magház öt 
vagy hat bordával tagolt, levágott, az alja göm-
bölyded, csupasz és pikkelyezett, a virág 7-8-
szor nagyobb a magháznál, a kb. 20 lepellevél 
spirálalakban fejlődik, 2 felfelé hajlik, három-
szögletűek, közepükön szélesebbek, a csúcsuk 
felé haladva kihegyezettek, lándzsa alakúak, 
rövid tölcsért képeznek, tövüknél hajlott memb-
rán képeznek, ahonnan a bibeszál is ered; szá-
mos porzószála a lepellevelek tölcsérében ered, 
a lepellevelek a kb. 40 porzószálnál rövidebbek, 
a portokok egyenes-tojásdadok; legutoljára a bi-
beszál fejlődik ki, a bibeszálak kis gömböt képez-
nek, ágaik papillásak; a bogyó gömbölyded-kör-
teformájú, bordázott, csúcsa köldököt hordoz, 
az exocarpium húsos.

Epiphyllum obtusangulum Lindberg, Msc. in 
herb. Warming, nem Havin

HAJTÁSTAGJAI 1,5-2,5 cm hosszúak, 
3-8 mm átmérőjűek, lehajlóak, és fásodók, 
terpedtek, epidermiszűk rozsdaszínűen fedett. 
AREOLÁI fi atalon párnaszerűek a hajtástagok 
meghajló oldalain 0,5-1 mm átmérőjűek, feketés 
szőrökből épül fel, a hajtás ellenkező oldalán ki-
sebbek, csak nagyítóval fi gyelhetőek meg, kevés-
bé tövisezettek vagy nem tövisezettek, a nagyob-
bak ellenben nagyjából 12-14, gyakran 2-3,5, de 
néha akár 5 mm hosszú egyenes vagy kissé gör-
bült merev hegyes feketés-barnás kis tövist hor-
doznak. A MAGHÁZ 5-6 mm hosszú, csúcsán 5 
mm átmérőjű, 4 (vagy akár 5?) duplikált placen-
ta található benne. A LEPEL 3,5-3,8 cm hosszú, 
a legalsó lepellevelek nem fejlődnek ki hosszuk-
ban, többnyire 1-2 mm hosszúak a virág húsos 
alapjánál, utána sorban 3, 5, 7, 13, 17, 20, 27 
mm hosszú lepellevelek fejlődnek, a lepellevelek 
száma kevéssé változékony. A PORZÓK 3,0-3,5 
cm hosszúak, a belsők hosszabbak, a portokok 
1,5 mm hosszúak, 1 mm szélesek. A BIBESZÁL 
3,6-4 cm hosszú, a bibe alig nagyobb 1 mm át-
mérőnél. BOGYÓJA 7 mm átmérőjű, tojásdad, 

5. kép: Karl Schumann eredeti leírása a Cereus 
microsphaericus, Cereus parvulus és Cereus 
obtusangulus fajokról a Martii Flora Barasiliensis 
Vol. IV Pars II. 197-198. oldalán (1890). 
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cm hosszúak, a belsők hosszabbak, a portokok 
1,5 mm hosszúak, 1 mm szélesek. A BIBESZÁL 
3,6-4 cm hosszú, a bibe alig nagyobb 1 mm át-
mérőnél. BOGYÓJA 7 mm átmérőjű, tojásdad, 

5. kép: Karl Schumann eredeti leírása a Cereus 
microsphaericus, Cereus parvulus és Cereus 
obtusangulus fajokról a Martii Flora Barasiliensis 
Vol. IV Pars II. 197-198. oldalán (1890). 
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öt-hat bordával tagolt, valamelyest pikkelyezett. 
Magjai még nem értek be teljesen.

Élőhelye valószínűleg Rio de Janeiro tarto-
mány.

Megfi gyelések. Cl. LINDBERG, a Cacta-
cearum Brasiliensum körültekintő és alapos 
szerzője e növényt fajként az Epiphyllum (most 
Zygocactus) nemzetségbe sorolta, mely szerin-
tem kevésbé megfelelőnek tűnik. A zigomorfi a 
minden bizonnyal csak a hozzávetőleges és a 
lefelé hajló habitus miatti látszólagos bélyeg, 
a Zygocactus truncatus esetében azonban a ki 
nem nyílt virágokon is megfi gyelhető, erős bé-
lyeg, mely elkülöníti őt a Zygocactusoktól; a por-
zók nem csak konkáv módon hajlottak, de az ég 
felé görbülnek. A virág maga sokkal inkább idé-
zi a Cereus fl agelliformis, mint a Zygocactus 
truncatus virágát. A belső porzók nem hajlanak 
ki; a kis membrán, melynek hiányát jellemzőnek 
találtam a Zygocactusra, ennél a fajnál megjele-
nik, és bár a porzók keskeny tölcsére a lepelleve-
lek tölcsérével együtt fejlődik ki, a portokok utol-
sóként hajlanak ki a virágból.” Idézet vége.

A leírt növények közül a Cereus 
microsphaericus hajtásai gömbölyded hajtás-
tagokból, míg a C. obtusangulus hajtásai meg-
nyúlt-hengeres hajtástagokból épült fel, míg 
a C. parvulus egy miniatűr, de tulajdonságai-
ban a C. obtusangulussal egyező növény volt. 
A taxonómiai kérdésben maga Schumann is 
arra az álláspontra helyezkedett 1897-ben8, 
hogy a növények egyetlen faj, a nála Cereus 
obtusangulusként ismertetett növény elté-
rő növekedési alakjai csupán, melyet a kör-
nyezet heterogenitását ismerve maga az 
élőhelyi mikrokörnyezet különbözősége 
hozhatott létre csupán. Schumann 1897-es 
Gesamtsbeschreibung der Kakteen című köny-
vében közli le az első ábrázolást is a növény-
ről, valamint német nyelven leírja mindazt, 
amit a Martii Flora Braziliensis 1890-ben meg-
jelent kötetében latinul is lejegyzett, azzal a 
különbséggel, hogy itt már Anomalii-ként hi-
vatkozik a Cereus nemzetség e szekciójára.

Schlumbergera- (Epiphyllanthus-) fajok 
a Serra do Itatiaia-n: XX. század eleje

További fl orisztikai terepi kutatáso-
kat a híres brazil botanikus, João Barbosa 
Rodrigues unokája, a Rio de Janeiro-i Botani-
kus Kert későbbi igazgatója, Paolo de Campos 
Porto tett a területen. Az ő gyűjtéséből szár-
maztak azok a növények is, melyekről Alber-
to Löfgren írt 1915-ben Archivos do Jardim 
Botanico do Rio de Janeiro című munkája 2. fü-
zetében (8-A ábra):

„Em exemplares que cresciam numa grota na 
subida para as Agulhas Negras onde raras vezes 
o sol penetrava e a humidade era constante, es-
tes mesmos articulos chegavam a mais de 30 mil-
lim. de comprimento, não passando de 10 millim. de 
diâmetro, de casca completamente lisa e sem signaes 
de areolos nem pulvillo ou cerdas, que só se encontram 
nos últimos articulos portadores das fl ores, porém 
mais espaçadas e as cerdas mais molles. Em outros 
exemplares ainda, que cresciam bem no alto das 
Agulhas Negras. expostos ao sol, á chuva, ás neblinas 
e ás geadas, os articulos todos são reduzidos, lobosos, 

8Schumann K (1897). Gesamtbeschreibung der Kakteen.

6. kép: A Cereus obtusangulus első ábrázolása Schu-
mann Gesamtbeschreibung der Kakteen c. könyve 
128. oldalán (1897).
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de forma de fuso truncado ou de tonnel. até ovóides ou 
obovoides, com casca mais grossa, mais fendilhada e 
areolos em grande numero, com cerdas numerosas mas 
mais curtas, e os próprios articulos fl oraes rarissimas 
vezes chegam a ser mais ou menos cylindricos. Estas 
três formas, collocadas ao pé uma das outras, parecem 
três espécies diversas, porém as numerosas transições 
e, sobretudo, o cultivo em condições idênticas para 
todas as três, convence logo da identidade de todas 
ellas pelo apparecimento de  articulos em tudo iguaes, 
Em todas as formas os articulos secundários sahem a 
dois ou três, raras vezes mais, dos articulos inferiores e 
attingem a 20-25 millim. de comprimento, sobre 4-5, 
raro 6 millim. de diâmetro, termo médio. Os sulcos 
longitudinaes ou angulosidades que deram origem 
ao nome de obtusangulus, é caracter secundário e 
inconstante que só tarde apparece, porque no principio 
os articulos são sempre perfeitamente cylindricos e 
só muito depois tornam-se ás vezes irregularmente 
obtusangulados, mas também nem sempre.”
Fentiek magyarul:

„Azok az egyedek, melyek az Agulhas 
Negras felemelkedő szikláinak hasadékaiban 
élnek, ahová a nap fénye kevéssé jut csak be és 
a nedvesség állandó, a hajtástagok több mint 
30 mm hosszúak is lehetnek és átmérőjük a 
10 mm-t is elérheti, nagyjából kopaszak és 
alig fi gyelhető meg rajtuk areola vagy serte, 
a legutolsó hajtástagokon, melyek a virágokat 
is hordozzák, többnyire több sertét és szőrt 
viselnek. Más példányok, melyek az Agulhas 

Negras magas szikláin, napsütésnek, esőnek, 
ködnek és fagynak kitéve tenyésznek, hajtá-
saik rendre rövidebbek, terebélyesebbek, a 
hajtástagok lekerekítettebbek, tojásdadok, 
kérgük vaskosabb, jobban szabdalt, areoláik 
nagyobb számban jelennek meg, számos ser-
tét hordozva, melyek rövidebbek, de erőtel-
jesebbek, legutolsó hajtástagjai, melyek vi-
rágokat csak ritkábban hoznak, több-kevés-
bé hengeresek. A három forma, mely egymás 
mellett él [Löfgren nyilván Schumann három fa-
jára gondolt – a ford.] különböző fajoknak tűn-
nek, de a számos átmeneti alak és mindhá-
rom forma azonos termesztési körülmények 
között való nevelése bizonyítja, hogy mind-
három forma egyetlen faj megjelenési alakjai 
csupán. Mindhárom alak kettő vagy három 
hajtástagba ágazódott el, melyek hossza 20-
25 mm, átmérője 4-5 (-6) mm volt a hajtás-
tag közepénél. A hosszanti árkok és a bordá-
zottság, mely az obtusangulus nevű taxont jel-
lemzik, másodlagos és nem konstans jellegek 
csupán, melyek csak később, a hajtástag kifej-
lődése után alakulnak ki rajta, a hajtástag ki-
fejlődésekor ugyanis mindig tökéletesen hen-
geres, később, nem állandó jelleggel azonban 
szabálytalanul tojásdaddá is válhatnak.”

Löfgren a Rio de Janeiro-i Botanikus 
Kertben való vizsgálatok alapján tehát ki-
mutatta, hogy Schumann microsphaericus-

7. kép: Alberto Löfgren eredeti leírása a Zygocactus candidus fajtól az Archivos do Jardim Botanico do Rio 
de Janeiro Vol. II. 30. oldalán (1915).
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obtusangulus-parvulus komplexe egyetlen 
faj habitátfüggő megjelenési formái csupán, 
illetve, hogy az élőhely kitettségével a haj-
tástagok rövidebbekké, kerekdedebbekké, 
tövisesebbekké válnak, míg árnyas-humid 
mikrohabitátokban a hajtástagok megnyúl-
nak, töviseiket elvesztik és összességében 
sokkal gracilisebb formát öltenek fel.

Löfgren leír mindezen megfi gyelések 
után egy következő Zygocactus fajt is az 
Itatiaia-platóról, Zygocactus candidus néven:

Zygocactus candidus species novum

Epiphyllum candidum, Barbosa Rodrigues 
kiadatlan munkájában.

Epifi ta vagy gyakran terresztris, elágazó 
cserje, ágai többé-kevésbé lecsüngőek, hajtásta-

gokra tagolódik. A hajtástagok levágott végűek, 
hengeresek, vaskosak, kopaszak, 3-4-szer hosz-
szabbak, mint amilyen szélesek, areolákat hor-
doznak. Areolái szőrösek, 6-30 alig látható szú-
rós tövist hordoznak, a hajtástagok csúcsukon 
elágaznak, a felsőbb hajtástagok 7-8-szor hosz-
szabbak szélességüknél, areoláik gyapjasak, el-
különülők, spirálvonalban helyezkednek el, a 
hajtástag végig szabályosan hengeres, végükön 
néha kiszélesedők, kevésbé borítottak sertékkel, 
mint az alsóbb tagok, kettesével, vagy nagyon 
ritkán hármasával fejlődnek az alsóbb hajtásta-
gok csúcsain. Virágai magánosak, ülők és enyhén 
zigomorfak, fehérek, a belső porzók tölcsérének 
membránja tipikus függeléke a nemzetségnek; 
bogyója többé-kevésbé gömbölyű, piros.

Löfgren leírásai alapján a leíráshoz hasz-
nált növényt Campos Porto találta meg az 

8. kép: A Zygocactus obtusangulus (balra) és a Zygocactus candidus rajza Löfgren Archivos do Jardim 
Botanico-jában (1915). A két Zygocactus obtusangulus rajz közül az (A) jelű a normális növekedést, míg a 
(B) jelű a Löfgren szerinti erős fényen nőtt formáját mutatja (amely tulajdonképpen Schumann Cereus 
microsphaericusa).
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mint az alsóbb tagok, kettesével, vagy nagyon 
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zigomorfak, fehérek, a belső porzók tölcsérének 
membránja tipikus függeléke a nemzetségnek; 
bogyója többé-kevésbé gömbölyű, piros.

Löfgren leírásai alapján a leíráshoz hasz-
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8. kép: A Zygocactus obtusangulus (balra) és a Zygocactus candidus rajza Löfgren Archivos do Jardim 
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Itatiaia-tömbhöz tar-
tozó Ayuruóca-n 2200 
m tszf. magasságban 
a Barbosa Rodrigues 
által készített váz-
lat alapján. Barbosa 
Rodrigues már koráb-
ban is ismerte a nö-
vényt és Löfgren leírá-
sa alapján Epiphyllum 
candidum néven hivat-
kozott rá (8-B ábra). 
Löfgren leírásából úgy 
tűnik, hogy sikerült a 
begyűjtött növényt 
a Botanikus Kertben 
tovább nevelni:

„Conservamos o nome 
especifi co que elle lhe tinha 
dado. Os exemplares em 
cultivo aqui vieram de uma 
excursão mais recente, e o 
seu comportamento prova 
que não pode ser idêntica á 
Z. obtusangulus, da:” qual 
pensávamos que fosse uma 
variedade, mas não pode 
haver duvida a respeito 
da sua novidade. Diff ere 
esta espécie bastante da 
precedente porque além 
de ser sempre pendente, os 
artículos caulinos são ahi perfeitamente cylindricos, 
até 2 centiraetros grossos no máximo e 5-6 cen-
tim. longos, com areolos maiores e cerdas iguaes. Os 
articulos secundários são em regra 5-6, raras vezes 7 
millim. de diâmetro, alongado-claviformes, ás vezes 
levemente curvados e 3 a 5 centim. longos, com areolos 
menores que no tronco, menor numero de cerdas e estas 
menos rígidas. A ramifi cação é de 2, raro 3, articulos e 
os últimos, já perfeitamente cylindricos, glaberrimos e 
com areolos quasi obsoletos. Nas extremidades destes 
articulos, quasi rhípsaliformis, apparecem as fl ores 
inteiramente brancas, ainda com zygomorphismo 
distincto não só pelo angulo^que forma com o ovário, 
como pela oblíquidade da fauce. O tubo perigonial 
é igual ao da precedente e com a mesma membrana 
característica. Somente não sabemos bem o numero 
das folhas perigoniaes, nem dos estames, por não ter 
ainda dado fl or o exemplar cultivado no Jardím.”

„A leírt példányt sikerült megőrizni kul-
túrában, példányunkon sikerült megfi gyelé-
seket tenni, viselkedése alapján egyértelmű, 
hogy nem lehet azonos a Z. obtusangulussal, 
>>habár korábban csak változatnak véltük, 
semmi kétség felől, hogy újdonságról van 
szó<<. Ez a faj különbözik az előzőtől [Z. 
obtusangulus – ford.] abban, hogy habitusa 
mindig lecsüngő, a hajtások mindig tökéle-
tesen hengeresek, legfeljebb 2 cm átmérőjű-
ek és 6,5 cm hosszúak, areolákkal és egyen-
lő hosszúságú sertékkel borított. A hajtás-
tagok többnyire 5-6, néha 7 mm átmérő-
jűek, megnyúlt-ütőszerűek, néha gyengén 
hajlottak, 3-5 cm hosszúak, a törzsnék ki-
sebb areolákat hordoznak, kevesebb sertéje a 
törzsnél kevésbé rigid. 2 új hatástagot hajt, a 
3-as elágazódás nagyon ritka, a fi atal hajtás-
tagok is tökéletesen hengeresek, kopaszak és 

9. kép: Schlumbergera truncata ’Red Flame’ hajtásai magyarországi teljes nap-
fényen (~800 µE m-2 s-1, azaz átlagban közel 2200 KJ m-2) és kontrollált fény-
viszonyok között (120 µE m-2 s-1) fejlődve, valamint a hajtások natív félvékony 
keresztmetszeti fénymikroszkópos képe. A magasabb fényintenzitáson nőtt 
hajtás fotoszintetizáló alapszövetének legfelső sejtsora erős betalain felhal-
mozódást mutat, míg alacsonyabb fényintenzitáson nőtt párjában nyoma 
sincs a betalainnak a hajtásban (Solti Ádám felvételei). 



29Debreceni Pozsgástár 2012/3. Debreceni Pozsgástár 2012/2.24

az areolái gyakorlatilag sertéktől mentesek. 
Az utolsó, kvázi Rhipsalis-szerű hajtástago-
kon fejlődnek a tökéletesen fehér, jól látha-
tóan zigomorf virágok, mely zigomorfi a nem 
csak az magházzal bezárt szögből, de a lepel-
levelek nyílásából is jól látható. A virágtöl-
csér megegyezik az előzőével [Z. obtusangulus 
– ford.], hasonlóképpen a karakterisztikus 
membránnal. A lepellevelek száma nem is-
mert, sem a porzóké, a Kertben fejlődő egyed 
ugyanis még nem hozott virágokat.”

Löfgren leírásából úgy tűnik, hogy a 
Campos Porto által gyűjtött növény nem 
régóta nevelhették a Botanikus Kertben, 
ha a begyűjtés óta még nem hozott virágo-
kat. A Schlumbergera microsphaerica egyéb-
ként július végén virágzik természetes élő-
helyén, ami ott a tél közepét-végét jelenti. 
Bár Löfgren maga is azt írja, hogy kezdetben 
munkatársaival ő is csak egy formának vélte 
a növényt, a kertben nevelve nem mutatott 
semmilyen átalakulást a vegetatív növeke-
dése, mely egyébként felettébb emlékeztet 
az árnyékos élőhelyekről gyűjtött ’Zygocactus 
obtusangulus’ növények növekedésére, így e 
tulajdonsága és virágszíne (a virág morfoló-
giájában, mint ahogy ő maga is írta, tökéle-
tesen egyezett az obtusangulus-virágokkal) 
miatt sorolta végül is külön fajba. A feje-
zet zárásaképpen Löfgren közli is mind a 
Zygocactus obtusangulus, mind a Zygocactus 
candidus rajzát, a Z. obusangulusról készített 
rajzon egyszerre szerepel a normálisnak vélt 
növekedési forma a bal, míg az erős fény-
nek kitett környezetből gyűjtött növekedé-
si forma is a jobb oldalon. Sajnálatos módon 
nem közölt rajzot a Z. obtusangulus árnyék-
ból gyűjtött formáiról, amivel a Z. candidus 
rajzát össze lehetne vetni. Löfgren nem tesz 
említést róla, hogy a hajtástagokon látott-e 
bárminemű pigmentációt, de mivel maga is 
a Z. obtusangulus árnyék-formájának vélte 
kezdetben a növényt, nyilván nem, így nem 
is tett róla külön említést. A termését piros 
bogyónak írja le, melyet a későbbi szerzőkkel 
összevetve minden bizonnyal csak ő fi gyelte 
meg, bár szokatlanul röviden szól csak róla, 
amely felveti a gyanút a részletes vegetatív 

és virágmorfológia-elemzés után, hogy vajon 
tényleg látott-e érett terméseket a gyűjtött 
példányon.

A taxon legközelebb Britton és Rose Th e 
Cactaceae című művének 1923-as IV. köte-
tében jelenik meg újra, mint Epiphyllanthus 
candidus. A leírás szerint „Dr. Rose a saját pél-
dányát az Itatiaia-hegy legmagasabb pont-
ján, árnyékos sziklákról gyűjtötte, egy mély 
hasadékban, miközben a hegy csúcsára igye-
kezett”7. Joseph Nelson Rose 1915-ben járt 
Rio de Janeiró-ban, amikor is Capos Porto-
val együtt végzett botanikai vizsgálatokat. 
Ez az 1915 ugyanaz az év, amikor Löfgren 
is leírja munkájában a frissen megtalált 
candidus-t, amit szintén Campos Porto gyűj-
tött számára, valószínűleg nem sokkal ko-
rábban, ha az még azóta nem virágzott, de a 
gyűjtéskor bizonyosan rendelkezett virágok-
kal. Logikus a következtetés, hogy Löfgren 
és Rose példánya valószínűleg ugyanarról a 
helyről, avagy éppenséggel ugyanabból a nö-
vényből származott, melyet Campos Porto 
1909-ben elhunyt nagyapja vázlatai alapján 
talált meg. Britton és Rose nem közöl sem 
fényképet, sem herbáriumi anyagot a kérdé-
ses növényről, csupán egy reprint illusztráci-
ót Löfgren könyvéből.

Schlumbergera (Epiphyllanthus)
 fajok a Serra do Itatiaia-n: 

Az Epiphyllanthus candidus neotípusa?

A növényt utána hosszú ideig nem látta 
senki. Brade tudosítása szerint9 megfi gyel-
te mindhárom Epiphyllanthus fajt a 2000 m 
fölötti régióban, amikor 2 hónapig a térség-
ben dolgozott. 1966-ban a londoni Kew Royal 
Botanical Gardens munkatársa, David Robert
Hunt végzett fl orisztikai felméréseket az 
Itatiaia-hegyen. Lejegyzései szerint 1966. jú-
lius 26-án pontosan ugyanazon az útvona-
lon, ahol Rose is járt ötven évvel korábban, 
talált egy növényt, amelyet ő Epiphyllanthus 
candidusként azonosított egy mély hasa-
dékban az Itatiaia-hegy csúcsára vezető út 
mellett. A növény mellett Himenophyllum-
páfrányok nőttek, melyek egyértelmű jelét 

9Brade AC (1956): A fl ora do Parque Nacional do Itatiaia. Bolet. Parque Nacional do Itatiaia 5: 1-114.
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10. kép: A Schlumbergera microsphaerica napfénynek teljesen kitett (A) és valamivel árnyékosabb (B) 
mikrohabitatokban fejlődve, a szintén bennszülött Vriesia itatiaiaevel. (Izar Arújo Aximoff felvételei).
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adták a különösen humid és árnyékos kör-
nyezetnek, tehát a Rose által leírt árnyékos 
szikla leírás is tökéletesen megfelelő volt. A 
begyűjtött növényen rózsaszínű bimbók vol-
tak megfi gyelhetőek, melyek azonban nem 
nyíltak már ki a begyűjtést követően, így a 
virág színéről nem tudott biztosat állítani ő 
sem. 1969-ben azt írta10, hogy: „a növények, 
melyek a mélyárnyékban nőnek, valóban kü-
lönböznek a teljes napfényen fejlődőknél, 
melyet Löfgren is észrevételezett a fajok le-
írásánál”. Némi kétely merül föl tehát, hogy 
Rose növénye nem csak egy árnyéknövekedé-
si formája-e az Epiphyllanthus microsphaericus 
fajnak? Összevetve a kérdést az Epiphyllum 
delicatum N.E. Br. [a Schlumbergera truncata 
fehér virágú formája – ford.] esetével, nem lehe-
tetlen, hogy egy fehér virágú Epiphyllanthus 
microsphaericus is létezhet, ebben az eset-
ben viszont nem illeti meg az önálló faji stá-
tusz. Hunt maga későbbi írásaiban a kérdés 
tisztázásáig alfaji státusszal fogadta el a 
növényt, mely a fajlistákban azóta is, mint 
Schlumbergera microsphaerica (Schumann) 
Hoevel ssp. candida (Löfgren) Hunt szerepel.

Bár a New Cactus Lexicon óvatosan kezeli a 
növényt és nem közli le, mint a Schlumbergera 
microsphaerica alfaját, habár az alfaji státuszt 
a szerzők meghagyták minden más kaktusz 
esetében, de nem is cáfolják a létezését, és 
mint bizonytalan státuszú fajt (incertae sedis) 
közlik.

A tagoltlevél-kaktuszok jellegzetességei

A Schlumbergera (1sensu stricto 2011) nem-
zetség tagjai mind epifi tikus/epilithikus 
életmódú növények, kultúrában megfelelő 
körülmények között igen magas kort érhet-
nek meg, melyre legközönségesebb bizonyí-
tékot a sok évtizedes Schlumbergera × buckleyi 
(’régi karácsonyi kaktusz’) növények szolgál-
tatnak, melyek kifejlődve vastag törzset és 
cserjeszerű termetet növesztenek. Mostoha 
életkörülmények között a növények fejlő-
dése tovább lassul, így magashegységi, illet-
ve sarkvidéki növények közül a néhány de-

ciméteres egyedek is sokszor sok tíz, vagy 
akár száz éves kort is megélhettek már. Mint 
epifi tikus, de különösen, mint epilithikus nö-
vények, a tagoltlevél-kaktuszok sokszor erős 
napsugárzásnak kitett helyen élnek. Minden 
növény, genetikai hátterétől függő mérték-
ben rendelkezik a fényvédelem képességével, 
amely különösen fontos a fotoszintetikus ap-
parátus működésének a védelmére, valamint 
a fotoszintézisben nem hasznosuló, szövete-
ket érő magas fényintenzitás kiküszöbölé-
sére. A fényvédelemre szukkulens növények 
körében három fő példát találunk: a passzív 
védelmet (elrejtőzés: pl. Lithops, Conophytum, 
Astrophytum asterias), az aktív árnyékolást 
(árnyékoló képletek növesztése: pl. Espostoa, 
Cephalocereus), illetve az aktív biokémiai vé-
delmet. Az aktív biokémiai védelem körébe 
tartozik a fényvédő pigmentek felhalmozá-
sa, melyek közé karotinoidok, anthociánok 
illetve betalainok tartoznak. A Cactaceae 
család tagjai, ellentétben szinte minden 
más zárvatermő növénnyel, de hasonló-
an olyan rokon szárazságtűrő családokhoz, 
mint a Mesembryanthaceae, a Portulacaceae 
és az Amaranthaceae, a fenoloid-eredetű 
anthociánok helyett glikozidos alkaloid jel-
legű betalain pigmenteket szintetizálnak, 
melyek két csoportja, a sárga betaxanthinok 
és a vörös betacianinok halmozódhatnak fel 
vényvédő faktorokként. A tagoltlevél-kaktu-
szok, nem lévén erős tövisezettségük, vagy 
sertézettségük, erős fényhatás ellen aktív 
biokémiai fényvédő mechanizmussal véde-
keznek, azaz betalainokat halmoznak fel haj-
tásaikban, e színanyagok adják egyébként 
minden kaktuszvirág színét is! Egy erős nyá-
ri napsugárzásnak, UV-sugárzásnak kitett 
tagoltlevél-kaktusz (’karácsonyikaktusz’) 
jól megfi gyelhetően vöröses-bordó árnyala-
túra színeződik. A hajtástagok morfológiája 
is módosul valamennyire, a taxonra jellem-
ző karakterek még kihangsúlyozottabbakká 
válnak a legtöbb esetben, míg árnyékban fej-
lődve a hajtások elvesztik jellegzetes karak-
terüket, morfológiájuk emlékeztet a juvenil 
formákéra. A félvékony natív szövetmetsze-

10Hunt DR (1969): Contributions to the fl ora of tropical America: LXXVII: A synopsis of Schlumbergera Lem.
(Cactaceae). Kew Bullet. 23: 255-263.
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teken jól megfi gyelhető módon az erős fény-
nek kitett Schlumbergera truncata hajtás asz-
szimiláló alapszövetének legfelső sejtsorá-
ban, közvetlenül az epidermisz alatt jelentős 
mennyiségű betalain felhalmozódás fi gyel-
hető meg, míg a kloroplasztiszok száma, va-
lamint a plasztiszok klorofi lltartalma jelen-
tősen csökken. A kloroplasztiszok az alacso-
nyabb klorofi lltartalom miatt inkább sárgás-
zöld színűek lesznek a karotinoidtartamuk 
miatt. Alacsonyabb fényintenzitáson nem fi -
gyelhető meg a hajtásban betalain-termelés, 
és a nagyszámú kloroplasztisz miatt a hajtás 
mélyzöld színű marad. A Schlumbergera fajok 
fényvédelmében tehát esszenciális jelentő-
sége van a betalainok jelenlétének a hajtás-
ban, amit bizonyít az igen magas napsugár-
zásnak kitett élőhelyen élő Schlumbergera 
microsphaerica egyedek bordó színezete is. 
Részben szintén a magas besugárzás ered-
ményeképpen az ilyen körülmények között 
fejlődő növények alacsonyabbak, tömötteb-
bek lesznek, s ez az állapot felel meg Schu-
mann Cereus microsphaericusának, míg ár-
nyékban, sok kaktuszhoz hasonlóan árnyék-
növekedést produkálnak, mint az Löfgren 
munkájából is nyilvánvaló. Minden árnyék-
növekedésű kaktuszra jellemző a hajtásta-
gok megnyúlása, a tövisezettség ritkulása és 
az elágazódás mértékének csökkenése, mint 
az a közönséges ’karácsonyikaktusz’-okon 
is gyakran megfi gyelhető. Természetesen a 
mélyárnyékban fejlődő kaktuszok hajtásai-
ban nem termelődnek a fényvédelmet szol-
gáló betalain-pigmentek, hiszen a növény 
problémája sokkal inkább a fotoszintézisé-
hez elegendő fénymennyiség összegyűjtése, 
mintsem a magas fényintenzitással szembe-
ni védelem. Ismert tény még továbbá, hogy 
az életkörülmények, a fényintenzitás, illetve 
a hőmérséklet erősen befolyásolja a kaktu-
szok virágaiban megjelenő pigmentek meny-
nyiségét és minőségét is. Klasszikus példa 
rá a ’karácsonyikaktusz’-ok virágai, melyek 
a hőmérséklet változásának hatására több 
vagy kevesebb rózsaszín pigmentet halmoz-
nak fel a virágokban, többek között ezért fej-

lődnek rózsaszín virágok a 15 °C alatt tartott 
fehér virágú Schlumbergera truncata hibride-
ken, illetve ezért lehet csak 20 °C hőmérsék-
let fölött tökéletesen sárga virágot hozó nö-
vényeket termeszteni. 

A ’Schlumbergera candida’,
 mint a Schlumbergera microsphaerica 

ritka mutációja

Löfgren Zygocactus candidusa rész-
ben egy árnyéknövekedési formát mutató 
Schlumbergera microsphaerica képét testesíti 
meg, melyre ő maga is gyanakodott, az ön-
álló taxonként való leírást azonban tiszta fe-
hér virágai, és kultúrában, a korábban már 
kifejtett valószínűleg rövid kultiváció hatá-
sára sem transzformálódó hajtásrendszere 
indokolta. Hunt ugyanezen a helyen ötven 
évvel később már csak hasonló habitusú, de 
rózsaszín bimbókat fejlesztő növényekkel ta-
lálkozott csak. Azonban Hunt és munkatár-
sai mintavételezése során bizonyítottan je-
len volt az éjjeli fagy a területen11. Izar Arújo 
Aximoff , aki részletesen, több alkalom-
mal bejárta az Itatiaia-platót és az Agulhas 
Negras-ra vezető utakat, soha nem találko-
zott fehér virágú Schlumbergerákkal a terüle-
ten. Felvetődik tehát a kérdés, hogy Löfgren 
Zygocactus candidusa, melyet többen is meg-
találtak, egyetlen, ritka, pigmenthiányos nö-
vény lett volna? A Löfgren által leírt növényt 
Campos Porto gyűjtötte, aki az első megta-
lálója, Barbosa Rodrigues instrukciói alapján 
találta meg a növényt. Rose a saját példányát 
minden bizonnyal Campo Porto-val együtt, 
vagy az ő tanácsai alapján gyűjtötte, míg 
Hunt a Rose által megjelölt hasadékban ke-
reste a növényt. Tehát mindazok, akik valaha 
is találkoztak e növénnyel, minden bizony-
nyal ugyanabban a szűk sziklahasadékban 
leltek rá, tehát mintáikat vagy ugyanarról a 
növényről gyűjtötték, vagy mindenki ugyan-
arra a néhány növényből álló populációra 
bukkant. Létezhet, hogy több mint 50 éven 
át egy epilithikus kaktusz életben maradjon 
egyetlen helyen? Mint korábban bemutat-

11McMillan AJS, Horobin JF (1995): Christmas cacti: Th e genus Schlumbergera and its hybrids. In: Hunt DR, Tay-
lor N (ed) Succulent Plant Research, vol. IV, Kew, UK.
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tuk, a tagoltlevél-kaktuszok körében egyál-
talán nem ritka az igen hosszú élettartam, 
mindezt összevetve a magashegységi klímá-
val és a mélyárnyékban tapasztalható gyen-
gébb fejlődéssel, bizton állítható az igenlő 
válasz. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy a Schlumbergera microsphaerica, mint 
önporzó növény, nem igényel idegenmegpor-
zást a magok fejlesztéséhez, természetesen 
idegenmegporzás nélkül az utódok geneti-
kai variabilitása is csak az egyetlen szülő-
növényét öröklik. A minden Schlumbergera 
microsphaerica populációra jellemző önmeg-
porzás erősen hajlamosít klón-populációk 
kialakulására, azaz egy-egy sziklahasadék-
ban elszigetelt populáció genetikai variabi-
litása jelentősen leszűkülhet, ami élőhelyi 
formák kialakulásához vezet. Ebben az eset-
ben könnyen elképzelhető egy kisméretű, 
mutációt hordozó populáció kialakulása is 
egy olyan élőhelyen, mint amit egy szikla-
hasadék képvisel. Az Itatiaia-platón mérhe-
tő magas napsugárzás mellett egy fényvé-
dő pigmenteket nem, vagy alig szintetizáló 
növény napjai természetesen meg vannak 
számlálva. Egy olyan mikrohabitátban, mint 
amit egy kifejezetten árnyas és humid kör-
nyezet képvisel, tartósan fennmaradhat egy 
ilyen egyed is. Logikusnak látszik tehát a kö-
vetkeztetés, hogy összevetve mind az elter-
jedésének nagyságát, mind a morfológiáját, 
mind az életterét, a ’Schlumbergera candida’ 
taxon nem más, mint a Schlumbergera 
microsphaerica betalain-szintézis mutáció-
ját hordozó egyede/populációja, mely hosszú 
távon csak a különlegesen védett környezet 
miatt maradhatott fenn hosszabb ideig. Eb-
ben az esetben viszont természetesen sem-
milyen klasszikus rendszerezésben használt 
faj alatti kategória sem illeti meg, egyszerűen 
csak a Schlumbergera microsphaerica betalain-
szintézis mutációjának, vagy ha akarjuk, 
nem állandó formájának kell tekintenünk. E 
deduktív bizonyítás egyetlen problémáját a 
Löfgren által leírt piros bogyók jelenthetnék 
első körben, azonban fontos hangsúlyozni, 
hogy minden kaktusz számos betalain pig-
ment szintézisére képes, melyek közül mind-

egyik csak bizonyos szövetekre korlátozódva 
halmozódik fel, így más pigmenteket talá-
lunk a hajtásokban, a virágokban és a termé-
sekben, melyek fő kémiai tulajdonságaikat 
tekintve megegyeznek, szintézisük azonban 
külön-külön enzimeket igényel. Könnyen el 
lehet tehát képzelni olyan növényt, mely mu-
tációt szenvedett a hajtásban felhalmozódó 
pigmentek szintézise útjában, a termésben 
felhalmozódó pigment szintézise azonban 
zavartalanul működik. Mindemellett fon-
tos azonban megjegyezni, hogy Löfgren igen 
keveset, pontosan három szót szentelt a ter-
mésnek, szemben a vegetatív- és virágmor-
fológia részletes ismertetésével. Könnyen 
felmerül tehát a kétely, hogy Löfgren maga 
valóban megfi gyelte-e a növény terméseit is, 
avagy csak mások leírásaira hagyatkozott, 
netalán éretlen termésekből következtetett 
az érett termések jellemzőire.

A kaktuszokkal foglalkozó taxonómusok, 
így Daniela Zappi véleménye12 is megegyezik 
a szerzőkével, miszerint a ’Schlumbergera 
candida’ taxon nem önálló faj, csak a 
Schlumbergera microsphaerica egy megjelenési 
formája, azonban a vizsgálható élő/herbári-
umi anyag hiánya miatt maga a leírása nem 
cáfolható, így a Schlumbergera microsphaerica 
(Schumann) Hoevel ssp. candida (Löfgren) 
Hunt néven leírt taxon a mai napig szerepel 
a CITES fajlistáján. A szerzők azonban lo-
gikai megfontolásokat és növényéletta-
ni bizonyítékokat fi gyelembe véve bizo-
nyítottnak vélik, hogy e taxon nem léte-
zik, és a Schlumbergera microsphaerica 
(Schumann) Hoevel szinonimája csupán.

Solti Ádám, Budapest
Izar Arújo Aximoff , Rio de Janeiro, Brazília

*A valódi amarilliszek a dél-afrikai 
Amaryllis nemzetség tagjai, jóllehet roko-
naik a szintén az Amaryllidaceae családba tar-
tozó, dísznövényként elterjedt Hippeastrum 
fajoknak!

12Daniela C. Zappi személyes levelezése Izar Arújo Aximoff -fal, 2011. március.
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1. Schlumbergera orssighiana, Tanzánia; 2. Schlumbergera truncata, Vietnám; 3. Schlumbergera 
truncata, Nevis; 4. Schlumbergera x buckleyi, Svédország; 5. Schlumbergera bridgesii, Kína; 6. 
Schlumbergera x buckleyi, Svédország. Különlegesség a 4. bélyeg fogazási megoldása, amely a 
sarkoknál jól látható.

Gyűjtemény: Gonda István 1,2,5, Anonymus 3,4,6.

Ficzere Miklós

Filatélia: Schlumbergera nemzetség

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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John J. Lavranos és Tom A. McCoy

Aloe saronarae – egy nagyon kis területen élô  
endemikus új faj Madagaszkár déli központi felvidékérôl

Zusammenfassung: Die hier neu beschriebene Art ist die 17. Aloe, die in diesem winzigen Gebiet der „Großen Roten Insel” vor-

kommt. Ihre Entdeckung ist der unermüdlichen Anstrengung von Walter Röösli und Ralph Hoffmann schweizerischen Bota-

nikern zu verdanken, die in vergangenen zwei Jahrzehnten auf der unzugänglichen Malgas Hochebene nach vergessenen und 

neuen Pflanzen forschten.

Abstract: The newly described species is currently the 17th Aloe, which lives in this small area of the “Great Red Island”. For its dis-

covery thanks to tireless efforts of Walter Röösli and Ralph Hoffmann Swiss botanists, who were searching after lost or new plants 

in the inaccessible Malgas highland in the last two decades. 

Rezumat: Această specie descrisă aici este a 17 – lea specie de Aloe care a fost descoperită pe „Marea Insulă Roșie”. Descoperirea ei 

este rodul muncii asidue a doi botaniști elvețieni, Walter Röösli și Ralph Hoffman care de două secole muncesc la redescoperire și 

descoperire de specii uitate sau noi în regiunile înalte din Malgas.

Madagaszkár központi fennsíkjának déli 
részén fekvő Ambatofinandrahana kisváros 
körüli hegyvidéki tájat már régóta úgy is-
merik, mint különféle endemikus fajok lak-
ta régiót. Ez különösen igaz a pozsgás fajok-
ra. Az Euphorbia nemzetség, Euphorbia milii-
csoportja számos fajának ad otthont ez a te-
rület, többek között az Euphorbia quartziticola 
Léandri és a Euphorbia itremensis Kimmach & 
Lavranos fajoknak, amelyek valóságos növé-
nyi ékszerek.

A nagy fajgazdagság főként az Aloe nem-
zetségre jellemző, ezért a régiót egyaránt ér-
dekessé teszi a botanikusok és a növények 
szerelmesei számára.

Otthont ad számos teljesen más típu-
sú és egymástól jelentősen eltérő mére-
tű és formájú fajnak, például az óriás Aloe 
vaombe Decorse & Poisson és az Aloe capitata 
var. cipolinicolatól H. Perrier az apró Aloe 
droseroides Lavranos & McCoy fajig.

Nem kevesebb, mint 16 faj ismert e cik-
künk megírásáig Ambatofinandrahana kör-
nyékéről egy alig 60 km sugarú körzet terüle-
tén belül. Ezek a következők: A. calcairophila 
Reynolds, A. capitata var. cipolinicola H. 
Perrier, A. capitata Baker var. quartzticola 
H. Perrier, A. compressa var. schistophila H. 
Perrier, A. cramersii Lavranos, A. cyrtifola 
Lavranos, A. droseroides Lavranos & McCoy, 
A. erythrophylla Boser, A. hoffmannii 
Lavranos, A. inexpectata Lavranos & McCoy, 

A. macroclada Baker, A. parallellifolia H. 
Perrier, A. parvula Berger, A. pseudoparvula 
Castillon és az A. vaombe Decorse & Poisson.

Az itt most újonnan leírt faj jelenleg a 17. 
Aloe, mely a „Nagy Vörös Sziget” e parányi 
területén előfordul. Felfedezése, mint oly sok 
más növénynek, Walter Röösli és Ralph Hoff-
mann híres svájci botanikusok fáradhatatlan 
erőfeszítésének köszönhető, akik az elmúlt 
két évtizedben az elfeledett vagy új növények 
után kutattak a megközelíthetetlen Malgas 
magasföldön. Ez idő alatt igen jelentős öko-
lógiai észrevételeket is tettek, amelyek jelen-
tősen hozzájárultak a különböző növénycso-
portok által igényelt biológiai követelmények 
és az elterjedésüket korlátozó környezeti té-
nyezők megértéséhez.

Aloe saronarae Lavranos & McCoy

Élőhelye: Madagaszkár Fianarantsoa 
tartománya, a magasan fekvő Saronara-hegy 
keleti oldalán, északra Ambatofinandrahana 
városától, a déli szélesség 20o 29’ és a keleti 
hosszúság 46o 50’ metszésében, kb. 1650 m 
magasan. Feltalálása 2002. december 1-jén, 
Röösli és Hoffmann által.

Etimológia: Az új faj megnevezé-
se Aloe saronarae, ahol a faj nevet az 
Ambatofinandrahana városától mintegy 12 
km-re északra levő Saronara kvarchegyről 
kapta.



36 Debreceni Pozsgástár 2012/3.

1. kép: Aloe saronarae a Saronara-hegység kvarc lejtőjén.
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Leírás: A növény magányos, törzses vagy 
egy rövid törzzsel bíró, ami nem hosszabb, 
mint 15 cm. A levelek száma 12-18, amelyek 
egyenesek, visszahajló heggyel, hosszúságuk 
330 mm és 45 mm szélesek, zöld színűek, vö-
röses árnyalattal. A levél szegélye kemény, 
éles és 2 mm hosszú fogakat visel, s ezek egy-
mástól való távolsága 2,8 mm, az alsó részen 
találhatók erősebbek. A virágzat mintegy 
75 cm magas, egyenes, de lehet egy oldalsó 
ága is, rajtuk laza virágfürttel, amely max. 
15 cm hosszú. A száron lévő fellevél keskeny 
háromszögletű, hegyes, 2-5 mm hosszú. A 
virágnyél 8-11 mm hosszú. A belső szirom-
levél csaknem harangformájú, kopasz, gyen-
gén vörös, és sárga hegyben végződik, 22 mm 
hosszú, a külső fellevelek (sziromlevelek) az 
alapig szabadon állók, a portok és a bibe alig 
emelkedik ki a virágból. A termés keskeny to-
jásdad alakú, 20 mm hosszú, 9 mm széles, és 
megérve felreped.

Az Aloe saronarae nagyon közeli rokon-
ságban lehet az Aloe itremensis Reinolds faj-
jal, amely szintén bennszülött faj az Itrema 
platón, ami 60 km-re nyugatra fekszik a 

2. kép: Rövid száron fejlődő Aloe saronarae termesztésben.

3. kép: Az Aloe saronarae virágai laza fürtben helyez-
kednek el a kb. 75 cm magas virágszáron.
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Saronare hegytől, és ugyancsak kis 
helyre korlátozódik elterjedése. A to-
vábbi kutatások azt is eredményez-
hetik, hogy a két növény esetleg egy-
azon faj. Tekintettel a nagyszámú ős-
honos endemikus növényre ami az 
Ambatofinandrahana régióra jellem-
ző, mégis úgy döntöttünk, hogy az A. 
saronarae önálló fajt képvisel.

Megvizsgálva, az új faj egyértel-
műen a következő fajok csoportjá-
ba sorolható, amely magába foglal-
ja az Aloe itremensis, Aloe silicicola H. 
Perrier és az Aloe cremersii fajokat, és 
minden egyedük elterjedt Madagasz-
kár középső felvidékének déli, savas 
kémhatású kvarctalaján. Ehhez a cso-
porthoz valószínűleg hozzáadódik 
még a nemrégiben leírt Aloe cyrillei 
Castillon faj, mely a leírás szerint 
kristályos pala kőzeten tenyészik. 
Mindezek a fajok szorosan összetar-
toznak, ezért alá kell vetni vizsgá-
latukat egy alaposabb kutatásnak, 
amely odavezethet, hogy az egyes fa-
jok rendszertani besorolása megvál-
tozhat a jelenlegihez képest.

John J. Lavranos
Apartado 243
P-8100 Loulé,  Portugal

Tom A. McCoy
PO Box 56888
Riyadh 11564
Kingdom of Saudi Arabia

4. kép: Aloe saranorae virága kissé sárgás sziromlevél heggyel.

Helyesbítés
A 2012/2. számunkban közölt Thomas Linzen és Rudi Schumacher: Új Mammilláriák Me-
xikó Chihuahua államából: Mammillaria sinforosensis és változatai címen megjelent cikkben 
a képfeliratok végén megjelent számok, például a TL 642.1 nem gyűjtőszámokként ér-
telmezendők, hanem a Thomas Linzen által megtalált 642. populációról készített 1. kép-
ként. Végső soron a képek helyes kiegészítése TL 642 ill. TL 644, TL 495 és TL 778. A 7. 
képen közölt M. lindsayi – Thomas Linzen úr véleménye szerint – nagy valószínűséggel a 
M. sinforosensis ssp. cobrensisnek a mélyebb régiókban fellelhető, ritkább tövisezetű for-
mája. (Szerk.)

A képeket Walter Röösli készítette.
Fordította: Kiss László, Orosháza
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Prof. Dr. Lothar Diers

Pygmaeocereus bieblii spec. nov.
Egy új faj Peruból, a Cordillera Blanca területérôl

Zusammenfassung: Das Vorkommen von Pygmaeocereus bieblii spec. nov. konnten wir vom ersten Heft vom Jahr 2012 von 

Debreceni Pozsgástár detailliert kennenlernen. Jetzt können wir die detaillierte Beschreibung der neuen, im Gebiet Cordillera 

Blanca in Peru lebenden Art lesen.

Abstract: In the volume 1/2012 of Debreceni Pozsgástár we could read detailed information about the occurrence of Pygmaeocer-

eus bieblii spec. nov. Here you can read the detailed description of the new species living in the Peruvian Cordillera Blanca. 

Rezumat: Prezentarea habitatului speciei Pygmaocereus bieblii spec. nova a fost publicată în numărul 1 din luna ianuarie 2012 al 

revistei Debreceni Pozsgástár. În acest articol se poate citi descrierea speciei.

A sarjak többé-kevésbé gömb formájú-
ak, a legtöbb lapított, élőhelyén csak kevéssé 
emelkedik ki a talajból. Gyakran erősen sar-
jad úgy, hogy egy párna-szerű telepet képez. 
Egy hajtás (sarj) 5 cm átmérőjű, zöld. A gyö-
kere rövid répaszerű, kúpos, melybe az alsó 
hajtásrész fokozatosan átmegy a gyökérnyak 
vékonyulása nélkül. A bordák száma 10-15, 
egyenes vagy spirális lefutásúak, gyakran el-
mosódnak és ép dudorokra osztottak. A du-
dorok többé-kevésbé szemölcs formájúak, 
gyakran oldalvást a borda barázda felé ella-
posodók, 3-10 mm magasak és 3-7 mm széle-
sek. Az areola a dudor csúcsán a hajtás csúcsa 
felé döntött, tojásdad alakú, 3-5 mm hosszú, 
és 1,5-2 mm szélességű, különösen a csúcs 
közelében egy kissé fehéres-világosbarnásan 
gyapjasak, később ez lecsupaszodik. A dudo-
rok egymástól 2-12 mm távolságra helyez-
kednek el. Gyakran csak 3-10 db peremtövise 
van, amelyek többé-kevésbé fésűszerűen ren-
dezettek, egyenesek vagy kissé íveltek, 1-1,5 
mm hosszúak, 0,2-0,6 mm, de néha csaknem 
1 mm vastagok. A leghosszabb főleg az areola 
középső-felső részén található. Néha egy kö-
zéptövis található az areola középső, vagy a 
felső területén, amely 2-4 mm hosszú, leg-
feljebb kb. 1 mm vastag. Minden tövis fehér- 
halvány-sárgás. A virág több évi megfigyelés 
alapján éjszaka kb. 21 és 5 óra között nyílik, 
kultúrában szeptemberben, októberben, alig 
illatos. A növény önmeddő. A virág oldalt a 
csúcshoz közel képződik, hosszú cső-formá-
jú, 6-7 cm hosszú, teljes nyíláskor 4,5-6 cm 
széles. A termésház 3,5-6,5 mm hosszú, és 
5,5-6,5 mm széles, zöldes, sötétpirosas-bar-

nás. Felületén 23-38 db zöldes-világosrózsa-
színű, többé-kevésbé háromszögletű, 0,4-1,4 
mm hosszú és 0,3-0,9 mm széles pikkellyel, 
hónaljukban nagyszámú fehéres, csavaro-
dott hajjal. A termésház fala 1-1,8 mm vas-
tag. A termésház (pericarpellum) és a virág-
cső (receptaculum) közötti rész nem, vagy 
csak kis mértékben elkeskenyedik. A virág-
cső vékony, 42-55 mm hosszú, és az alapjánál 
4,8-5,5 mm, felső szélén 5-6,5 mm széles, 
többé-kevésbé fogazott, zöldes- bíborvörö-
ses-barnás. Rajta kb. 45-60 ± (a jel olvasása: 
többé-kevésbé) háromszögletű, zöldes, 0,7-
12,2 mm hosszú és 0,5-2,5 mm széles pik-
kellyel, amely a virágcső felső részén vörö-
ses-barnás is lehet. a pikkelyek hónalj része 
hajazott, hasonlóan a termésház-pikkelyhez, 
de kevés hosszúkás hajjal. A felső pikkelyek 
± hosszúkás-háromszögletűek, hosszúkásan 
lándzsásak. A virágcső fala 1-1,6 mm, a ter-

1. kép: Pygmaeocereus bieblii kultúrában nevelt pél-
dánya.
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mésházhoz közeli részén 1,4-1,6 mm vastag. 
A 4-6 felső takarólevél 11-17,6 mm hosszú, 
1,8-3,3 mm széles, hosszúkásan lándzsás, 
sötétzöld vagy zöld, lehet zöldes alappal és 

a hegyénél pirosas, illetve bíborvöröses-bar-
nás. Az összesen 25-54 db sziromlevele su-
gárirányban rendezett, négy sorban állnak, 
egy külső, kettő középső, és egy belső sor-
ban. A külső sziromlevelek egyenes vonalú-
ak, és hegyes lándzsa alakúak, amelyek 15-
30 mm hosszúak, 2-8 mm szélesek, fehéres-
világoszöldek. A középső sziromlevelek ± 
hosszúkás-elliptikus, vagy keskeny hegyben 
végződnek, illetve széles lándzsás hegyűek, 
14-35 mm hosszúak, 2,5-8 mm szélesek, fe-
hérek. A belső sziromlevelek hosszúkásan 
elliptikusak, vagy hegyes, szélesen lándzsá-
sak, 13-26 mm hosszúak és 2,5-7 mm széle-
sek, fehérek. A nektárkamra nyitott, vékony 
csöves, 25-30 mm hosszú és 1,5-2 mm szé-
les. A nektárium szövete a tövénél 17-21 mm 
magasra emelkedik. A porzószálak száma kb. 
150-190, amelyek 13 körben helyezkednek 
el, körülbelül egyenlő távolsággal a szomszé-
dos köröktől. A felső porzók a virágcső felső 
peremén erednek. Az alsó porzók porzószá-
la 4-13 mm hosszú, a tövénél 0,15 mm szé-
les, felfelé 0,05 mm-re elkeskenyedik. A felső 
porzó porzószála 1-16 mm hosszú, s tövénél 
0,1-0,3 mm széles, felfelé 0,05 mm-re véko-
nyodik. Az alsó porzó portokja 1,3-1,7 mm 
hosszú, 0,6-0,8 mm széles. A felső porzók 
(stamineum) portokja 0,8-1,8 mm hosszú, 
0,5-0,9 mm széles. A portok öv hossza 20-

28 mm. A legtöbb portok az 
öv felső részében helyezkedik 
el. A portok világossárga. A bi-
beszál fehér - világoszöldes, 
0,7-0,9 mm vastag, a bibével 
együtt 34-42 mm hosszú, a 
portok öv középső részéig ki-
emelkedik. A bibeágak száma 
7-9 db, ± kúposak, csak kis 
mértékben ágaznak szét, 1,7-
3,6 mm hosszúak 0,3-0,5 szé-
lesek, krém-világoszöldes szí-
nűek. A válaszfal a nektárkam-
ra és a termésházüreg (mag-
kamra) között csak 0,7-0,8 
mm vastag. A termésházüreg 
(magkamra) ellipszoidos ser-
leghez vagy pohárhoz hason-
ló alakú, 2-4 mm magas, 2,8-
3,3 mm széles. A magkezde-

2. kép: Virágbimbókat nevelő Pygmaeocereus bieblii 
oltvány.

3. kép: Virágzó, sarjas Pygmaeocereus bieblii oltvány 
egyenes, felfele álló virágcsövekkel.
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4. kép: Virágzó Pygmaeocereus bieblii viszonylag lazán elrendezett virágszirmokkal.

5. kép: A Pygmaeocereus bieblii virágának metszete.
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mények 0,3-0,4 mm hosszúak, 0,2-0,3 mm 
szélesek. A köldökzsinór (funicullus) 0,2-0,6 
mm hosszú, nem elágazó, vagy egyszer el-
ágazó, 0,1-0,2 mm hosszúságú hajjal fedett. 
A termés ± gömbölyű, vagy rövid körte for-
májú, 6-10 mm hosszú, alsó része 7-9 mm 
széles, zöldes-vöröses, a növényen megszá-
rad, éretten az alapjánál felszakad. A pikke-
lyek is száraz bőrszerűek, hónaljukban 15-25 
csavarodó-tekeredő, max. 5 mm hosszú fe-
héres hajjal. Az érett termés fala 0,5-1,5 mm 
vastag. A termés 120-170 magot tartalmaz. A 
mag fekete, matt, kb. 0,7-0,9 (átlagban 0,84) 
mm hosszú, 0,6-0,9 (átlagban 0,82) mm szé-
les, 0,6-0,85 (átlagban 0,7) mm vastag, göm-
bölyű erszényformájú, ritkán mutatkozó ge-
rincvonallal. Oldala sima, horpadástól men-

6. kép: Viszonylag természetes küllemű Pygmaeo-
cereus bieblii alanyra feloltva.

7. kép: Három éves Pygmaeocereus bieblii oltvány.

tes. A hilum (köldök) egyenes, néha kissé fer-
de, ± tojásdad, vagy szabálytalanul tojásdad, 
felülete behorpadt. A csírakapu (mikropyle) 
és a köldökzsinór az üregszerű, bemélyedő 
köldökterületen helyezkedik el, gyakran kö-
zel a köldök pereméhez.

Prof. Dr. Lothar Diers

A képeket készítette: Kiss László: 5,7., Gerhard 
Köhres és Bettina Köhres: 1,2,3,4,6.
Fordította: Kiss László, Orosháza

A növény nemzetségnevének jelentése Pygmaeo-
cereus=törpe oszlop, míg a fajnevet a faj megta-
lálójáról, az osztrák Wolfgang Biebl-ről kapta.

/Szerk./
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Dag Panco de Grid

A kaktuszok talaja. Harmadik rész. 
Egyes növényekrôl és a talajjal való kapcsolatukról.

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

Ez a cikk nem egy kaktusztermelési útmu-
tató, és nem célom kimerítő útmutatást adni 
egyes nagyon speciális földkeverékekről, mint 
amelyet egyes Discocactus vagy Uebelmannia, 
Rapicactus vagy Geohintonia és Aztekium fajok, 
vagy az Ariocarpus scaphirostris, Mammillaria 
plumosa, stb. nehezen tartható kaktuszok igé-
nyelnek. Az ilyen igényes, néha nagyon rit-
ka és drága növények tartásához mindenki-
nek ajánlott alaposan tájékozódni különböző 
megbízható forrásokból (talaj, éghajlat, csapa-
dék stb.), majd azt követően alkalmazza azo-
kat az általános elveket, melyeket itt leírtam. 
Mégis kiegészítésképpen az eddig elmondot-
takhoz szeretnék néhány megjegyzést tenni. 
Ami a gipszet illeti, egy pár nagyon ritka és 
nehezen tartható növény igényli. Ezek kö-
zül a Turbinicarpus nemzetség egyes képvi-
selői, közülük legismertebb a T. hoferi, amely 
gipsz-repedésekben él. Más növényeknél, 
mint egyes Rapicactus, Geohintonia, Aztekium 
és Turbinicarpus fajoknál a gipsz elérheti a 15-
30%-ot a földkeverékben. Az élőhelyen sok-
szor e nemzetségek egyes fajai tiszta gipsz 
talajon élnek. Nem keverendő össze a gipsz 
a mészkővel, habár mindkettő a kalcium ve-
gyülete. Például a Geohintonia szereti a kal-
ciumot, de ha mészkőre ültetjük, lehet, hogy 
elpusztul, mivel nem szereti a lúgos közeget. 
De a gipszen megél, mivel ez semleges, ese-

tenként kissé savanyú kémhatást produkál 
a kísérő vegyületektől függően. A Rapicactus 
(Gymnocactus) beguinii előfordul gipsztalajon 
is. A Geohintonia, Rapicactus és minden más 
gipszen élő faj esetében, soha ne használ-
junk ipari vagy gyógyászati gipszet! A 
mészkő és a gipsz annyira eltérőek, hogy van-
nak olyan mexikói fajok, amelyek nem tűrik 
a mészkövet, de nagyon jól érzik magukat a 
gipszen. A mészkő (kalcium-karbonát) gátolja 
a növény növekedését, sőt egyes esetekben el-
pusztítja. A gipsz (kalcium-szulfát) nem befo-
lyásolja nagyon a növényt abban az esetben, 
ha a kémhatása semleges, sőt még ösztönzi is 
a fejlődésben, ha kissé savas kémhatású.

Néhány növényről

Az igényesebb gipszkedvelő növények kö-
zül, éspedig a Turbinicarpus nemzetség fajai 
közül megemlíteném az alábbiakat:

Turbinicarpus lophophoroides (Wer-
derm.) F. Buxb. & Backeberg 1937. úgy a 
gipszben gazdag talajokon, mint a mészköve-
seken megtalálható, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez utóbbi esetben is jelen van a gipsz. 
A Turbinicarpus lophophoroides egyike a nem-
zetség legnehezebben tartható fajainak, mi-
vel az élőhelyi körülményeket nehezen tud-
nánk betartani, különösen azért, mert eze-
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ket a feltételeket (talaj, öntözés, a hosszan 
tartó száraz periódusok váltakozása az ár-
vízi körülményekkel) nem tudjuk utánozni. 
Termesztésükhöz javasolt földkeverék: ásványi 
földkeverék 10-30% gipsz és kb. 10% humusz 
hozzáadásával (Donatti és Zanovello ajánlá-
sával). Én személyesen soha nem használtam 
humuszt ennél a növénynél, és mondhatom, 
hogy nagyon jó eredményeket értem el ezzel 
a földkeverékkel.

A Turbinicarpus jauernigii Frank 1993. 
a gipszet is szereti, viszont főleg mészköves 
agyag talajokon él, gipsz jelenlétében, gyak-
ran a sziklák lábánál vagy sziklarésekben.

Turbinicarpus hoferi Lüthy & Lau 1991. 
egy igazi gipszofil növény, amely egyéni al-
kalmazkodást produkál az ilyen talajokhoz. 
Azonban a gipsz, amelyen a növény él, még sok 
nyomelemet is tartalmaz, melyek közül meg-
említem a vasoxidot. Viszonylag lassan fejlő-
dő, nem könnyen nevelhető növény. Az aján-
lott földkeverék: 30% gipsz, 60% ásványi tör-
melék, 10% agyag, és humusz nélkül! Egyes 
termelők, azért hogy gyorsabban fejlődjön a 
növény, de ezzel megváltoztatva a növény ha-
bitusát, humuszt is adagolnak 35%-ig. Én nem 
ajánlom ezt a módszert, úgy a növény bizton-
sága, mint a természetes habitusa érdekében!

A gipsz egyik tulajdonsága, hogy elég hosz-
szú ideig képes tárolni a vizet, ami azzal az 
előnnyel jár, hogy a növény folyamatosan el-
látott nedvességgel, s ez hozzájárul a harmo-
nikus fejlődéséhez, de nagyon kell ügyelni az 
öntözésre, mivel a túlöntözés komoly „balese-
tekhez” vezethet. Meg kell tanulni a növény-
ről leolvasni azt, hogy mikor öntözzük. Tehát: 
ha gipszet használunk, legyünk óvatosak a 
vízzel! Bemutatok egy példát a Turbinicarpus 
lophophoroides habitusának alakulásáról a 
különböző gondozási feltételektől függően. 
A 3. képen 16-17 éves 40% szerves anyagot 
és kalciumot tartalmazó sóderes talajba ül-
tetetett növény látható. Habitusa eléggé kö-
zel áll az élőhelyen fejlődő növényekhez, de 
a kultúrában tartás jelei megmutatkoznak a 
nagyobb méretben és a jó kondícióban. A 4. 
képen a növény 6-7 éves, sovány homokos, 
kalciummentes talajban él, mely annak elle-
nére, hogy ritkán kap vizet a vegetációs idő-
szakban kissé túlöntözött állapotot mutat. A 
5. kép élőhelyen fejlődő növényt mutat nyu-
galmi időszakban, míg a 6. képen az 5 éves 
növények kb. 5% szervesanyag tartalmú, és 
kevés, kb. 5% mészkövet, gipszet és Alginitet 
tartalmazó köves talajban fejlődnek vegetá-
ciós időszakban, melyek kinézetüket tekint-

1. kép: Aztekium ritteri egy függőleges gipsz falon.
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2. kép: Melocactus holguinensis El Mocho mellett Kubából. 
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3. kép: Növényasztalba ültetett Turbinicarpus lopho-
phoroides Kiss László gyűjteményében.

ve közel állnak a természetben élő növények 
külleméhez, de a mészköves talaj fékező hatá-
sa itt már észrevehetően jelentkezik.

Még néhány növényről

Az én megszállott ásványi földkeverék 
pártolásom következményeként a román web-
lapon az a teljesen hibás nézet terjedt el, hogy 
az élőhelyen a növények talajában nincsen 
humusz. Ez a téves elképzelés főleg az olyan 
nehezen tartható növényeknél kapott hang-
súlyt, mint az Ariocarpus nemzetség képvise-
lői. De ez sincs mindig így! Habár sok növény 
a legtöbb helyen csak kövek között él, más 
élőhelyeken sokszor humuszos a föld, de ilyen 
az ő élőhelyük! És mivel nagy a különbség az 
élőhelyi és az üvegházi körülmények között, 
akárhogy is törekszünk ezt a különbséget mi-
nimálisra csökkenteni, a szezonális esők és 
az ellenőrzött öntözés között, az élőhelyi ta-
lajban és a cserépben végbemenő vízmozgás 
között, az élőhelyi és az üvegházi mikroflóra 
között, ezért mindig figyelembe kell venni az 
élőhelyi és az ettől mindig eltérő tartásmód 

4. kép: Turbinicarpus lophophoroides Rácz László gyűjteményében.
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5. kép: Turbinicarpus lophophoroides élőhelyén nyu-
galmi időszakban San Bartolo, SLP.

6. kép: Turbinicarpus lophophoroides élőhelyén nyugalmi időszakban San Bartolo, SLP.

közötti különbségeket. Ezek a különbségek 
annál jelentősebbek, minél specializáltabbak 
a növények, mivel az egész élővilágban, minél 
erősebb a specializálódás, annál nehezebb a 
más körülményekhez való alkalmazkodás. A 
kaktuszokra a magas fokú specializáció jel-
lemző és ez a specializáció egyre fokozódik az 
élőhelyi száraz körülmények függvényében, 
valamint a talaj különleges (mészkő, agyag, 
gipsz stb.) összetétele miatt. Ezért ezek a nö-
vények annál nehezebben alkalmazkodnak az 
új körülményekhez, minél több feltételt vál-
toztatunk meg részükre, mivel ezek az új kö-
rülmények arra kényszerítik, hogy egyszerre 
mondjon le a hosszú időn át kialakult nagyfo-
kú specificitásáról. Így például egy Ariocarpus, 
amely a természetben humusz és /vagy agyag-
talajon él, nagyon valószínű, hogy hasonló ta-
lajon nem fog megélni, ha kiemeljük az élőhe-
lyéről, pláne ha más abiotikus és főleg biotikus 
tényezők is megváltoznak. A természetben a 
talajban lévő víznek van egy ritmikus mozgá-
sa, amely betartja az éjszaka-nappal ciklust. 
Éjszaka a nedvesség lentről fölfelé mozog a 
kapillaritás elve alapján, nappal pedig fönt-
ről lefelé szárad a párolgás következtében. Ez 
a vízmozgás lehetővé teszi, hogy pár óráig a 
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növénynek rendelkezésére álljon bizonyos 
mennyiségű nedvesség, utána pedig majd-
nem teljesen száraz körülmények közt le-
gyen. A körülmények az ültető edényeinkben 
teljesen mások! Itt helyszűke miatt nem tud-
nak ezek a ciklikus mozgások végbemenni. Az 
ültető edényben levő növény számára például 
halálos lehet az éjszakai páralecsapódás, vi-
szont az Atacama sivatag sziklarepedéseiben 
élő növények számára ez a nedvesség az életet 
jelenti. Ezért, habár egyes kaktuszok, mint 
a Neolloydia conoidea, Mammillaria candida, 

Thelocactus hexaedrophorus stb., amelyek az 
Ariocarpus retusus ssp. retusus vagy Ariocarpus 
retusus ssp. trigonus szomszédságában élnek, 
eltűrik a humuszos talajt, de ez nem azt jelen-
ti, hogy minden „kőevő” faj eltűri azt, amit a 
szomszédja zokszó nélkül elvisel, csak azért, 
mert azonos helyen és hasonló körülmények 
között élnek. Az Ariocarpusok vastag répa-
gyökere és azok víztárolási mechanizmusa 
mutatja azt az elképesztő és nagyon komplex 
alkalmazkodást, ami az idők folyamán kiala-
kult. Ez az adaptáció viszont érzékennyé te-

7. kép: Mammillaria albiflora Mineral de Pozos mellől, Guanajuato-ból.

szi a növényt olyan változásokra, melyek első 
látásra előnyösnek is tűnhetnek. Ugyanúgy az 
élőhelyen található talajbaktériumok és gom-
bák értékes szövetségesük lehetnek, ugyan-
akkor azok, amelyek itt, hazánkban élnek, fa-
tálisak lehetnek rájuk. Ezért, aki elkészít egy 
földkeveréket az említett növényeknek, an-
nak elsősorban az a feladata, hogy védje meg 
a növényt mindentől, ami káros lehet rá, és 
paradox módon csak másodlagosan törődjön 
a növény szükségleteivel. Vagyis, ha a talaj 
nem kényszeríti a növényt alkalmazkodásra 
a környezeti körülményekhez, akkor a talaj 
tápanyagtartalma már kevésbé lesz érdekes. 
Ne felejtsük el, hogy az ásványi földkeverék 
soha nem használódik el! A növényt csak ak-
kor kell átültetni, ha nem használunk megfe-

lelő öntözővizet, vagy ha a gyökerek növeke-
dése megköveteli!! Természetesen fontos a ta-
laj tápértéke is, de azt lehet pótolni, viszont 
a növényt, amely elpusztul, nem. Ezért föld-
keverékünk a lehető legkevesebb szerves táp-
anyagot tartalmazza, nem kényszerítve ezál-
tal a növényt alkalmazkodási képességének 
beindításra, a számára szükségtelen feltéte-
lek ellensúlyozására, kivédésére. Mivel egyéb-
ként lassú növekedésű növényekről van szó, 
lassan, de harmonikusan fognak fejlődni, ha 
nem tápoldatozzuk túl őket, vagy a talaj táp-
anyag tartalma nem haladja meg természetes 
igényszintjüket. Ha nem vagyunk meggyő-
ződve talajunk tápanyagtartalmának minő-
ségéről, mennyiségéről, tavasszal a második 
öntözés után lehet kevés tápoldatot, makro és 
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mikroelem tartalmú tápszert adni az egyéb-
ként ajánlott koncentráció felének megfele-
lő töménységben. Egy ilyen adag fele akkora 
koncentrációban bőven elég az egész fejlődési 
periódusra. Az ilyen típusú rendszerrel bizto-
sítható a növény életben maradása a gyűjte-
ményben évtizedekig.

Következtetések

Nem lehetünk sikeresek a kaktuszok tartá-
sában, ha nem tanulmányozzuk kaktuszaink 
élőhelyi pedoklimatikus körülményeit! Persze 
néha nagyon kevés információ áll rendelke-
zésre ebben a tekintetben, és ezért a gyűjtőnek 
keresni kell az informálódási lehetőségeket. 
Ebben a tekintetben nagy segítség az internet, 
ahol nagyon sok lehetőség áll rendelkezésünk-
re, elsősorban élőhelyi filmek és fotók. Ezek a 
videók és képek hatalmas mennyiségű infor-
mációt tartalmaznak növényeink élőhelyi kö-
rülményeiről, melyekből megtanulhatjuk, ho-
gyan kell őket életben tartani a mi körülmé-
nyeink között is. Ezek által megértjük növé-
nyeinket, amelyek egy más világból jöttek.

Végül, de nem utolsósorban egy jótanács. Ad-
dig ne vásároljunk meg egy növényt, amíg nem 
tudjuk biztosítani a számára megfelelő földkeve-
réket! Ez lenne a hetedik törvény?

8. kép: Islaya bicolor élőhelyén, a perui Nazca-völgy-
ben kövek és kavicsok között.

9. kép: Ariocarpus kotschoubeyanus ssp elephantidens Mesa de Leon közelében, Queretaro-ban agyagos, kőtör-
melékes talajon.
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A pH (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kite-
vő) egy adott oldat kémhatását, savasságát 

vagy lúgosságát jellemzi. A tiszta víz pH-ér-
téke 7, ennél kisebb pH-érték savasságot, na-
gyobb pH-érték pedig lúgosságot jelez.

Vízkeménység: A víz keménységét a ben-
ne oldott kalcium-, és magnézium sók meny-

10. kép: Oroya borchersii Peru, Huaraz környékén 4100 m magasan.

11. kép: Tűrik az egyforma adottságokat. Astrophytum coahuilense, Thelocactus bolaensis, Mammillaria 
grusonii egymás társaságában Cerro Bola (Coahuila, Mexikó) közelében. 

Megjegyzések
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12. kép: Epithelantha micromeris Cerro Bola mellett, 
Coahuilaban, Mexikó.

13. kép: Sehol humusz! Islaya omasensis a perui Omas-völgyből.

nyisége befolyásolja. A változó keménységet, 
más nevén karbonátkeménységet a kalcium-
hidrogén-karbonát (Ca(HCO3)2), illetve a 
magnézium-hidrogén-karbonát (Mg(HCO3)2) 
mennyisége okozza. Ezek mennyisége forra-
lással csökkenthető, mivel ilyenkor vízben 
oldhatatlan karbonátok formájában (CaCO3, 
MgCO3) kiválnak. Az állandó keménységet 
a szulfátok, kloridok okozzák, kénsavas és 
sósavas sók, mint a kalcium-szulfát, kalci-
um-klorid, magnézium-szulfát stb., melyek 
hő hatására sem válnak ki. A két keménység 
együttesen adja meg a víz összkeménységét. 
A mi szempontunkból a változó keménység 
lehet káros, ha a talajban felgyűlnek a Ca 
és Mg sók. Az állandó keménységű víz (ha 
nem túl nagy!) még a növények hasznára is 
válhat, mivel létfenntartásukhoz szükséges 
fémionokat tartalmaz.

Dag Panco de Grid, Románia

Fordította: Lévai Magdolna és Lévai Menyhért, 
Temesvár
Képeket készítette: Békefi József: 2,8,10,13; 
Elhart Zsolt: 1; Dr. Fehér Máté: 5; 
Kiss László: 3,4,6; Tóth Norbert: 7,9,11,12.
A fordítást átnézte: Kiss László, Orosháza.
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Kiss László

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Lévai Magdolna és Menyhért
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.

Tapasztalataim szerint elég ritka, hogy 
egy családban a házaspárok egy és ugyan-
azon kedvtelésnek hódolnának, és ez még in-
kább igaz a kaktusz és pozsgásgyűjtők köré-
re. Mégis ilyen házaspárt ismertem meg a te-
mesvári Lévai Magdolna és Lévai Menyhért 
személyében a 2000-es évek legelején. Kak-
tuszgyűjtői szenvedélyük kezdete a 70-es 
évek kezdetére datálódik. Az egzotikus növé-
nyek gyűjtése az akkori Romániában is ritka-
ságnak számított, és kevés lehetőség adódott 
a térhódításra. Kezdetben kizárólag a szintén 
temesvári Perneac Cornel volt az egyetlen se-
gítőjük. Majd ké-
sőbb a nyugatra 
emigráltak szűk 
köre, például a 
szintén kaktusz-
gyűjtő Bodnár 
család segített 
nekik néhány rit-
kább növény, vagy 
azok magjainak 
beszerzésében. 
Akkoriban körül-
ményes úton le-
hetett hozzájut-
ni a Mammillaria, 
Astrophytum, Lo-
phophora vagy 
Turbinicarpus ma-
gokhoz. De 2000-
től az internet segítségével sikerült megis-
merniük a magyar egyesületeket, majd ettől 
kezdve sorban a magyarországi gyűjtőket, 
így Sajti Sándort, Papp Istvánt, Szabó Imrét, 
Kiss Lászlót és a többieket.

Hasonlóan nehéz volt akkoriban hozzá-
férni a szakkönyvekhez is. Az első könyv az 
1975-ben magyar nyelven megjelent Dobrota 
Petre Kaktuszok című műve volt. Később sike-
rült szert tenni több Magyarországon megje-

lent könyvre, mint Szűcs Lajos: Kaktuszok, 
pozsgás növények, majd Mészáros Zoltán: Vi-
rágzó kaktuszok. A ’80-as évek elején megsze-
rezték Backeberg: Kaktuszlexikonját, és kap-
tak egy-egy német folyóiratot is.

Ebben az időszakban a még kicsi gyűjte-
ményüket nyáron a szabadban tartották, de 
kezdettől fogva védve az eső ellen. Néhány 
közülük még most is legféltettebb kincseik 
közé tartoznak. Az oltási technikákat auto-
didakta módon sajátították el, minden kül-
ső segítség nélkül. Gyűjteményük összeté-
tele kezdettől fogva vegyes összetételű volt. 

Az Opuntiák és 
az oszlopos fajok 
nem igazán lop-
ták be magukat 
szívükbe, és ez je-
lenleg is igaz, de 
most már a hely-
hiány is indokolt-
tá teszi mellőzött-
ségüket. Persze, 
ahogy az lenni 
szokott, a gömb-
kaktuszok között 
is megoszlott a 
házaspár érdeklő-
dése. Így Magdol-
nának a Copiapoa, 
Notocactus, Neo-
porteria, Oroya 

nemzetségek és a krisztáták, Menyhértnek az 
Ariocarpus, Epithelantha, Turbinocarpus, Lithops 
fajok a kedvencei, és ahogy egy rendes család-
ban illik, vannak közös kedvencek is, mint az 
Astrophytumok, Gymnocalyciumok, a nagyvirá-
gú és ritkább Mammillariák, de az említetteken 
kívül számtalan más nemzetség fajai is képvi-
seltetik magukat a gyűjteményben.

A növényeket kezdetben üvegszekrények-
ben, majd később két kisebb üvegházban ne-

1. kép: Lévai Magdolna és LévaiMenyhért a teraszon elhe-
lyezett gyűjteményükben.
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2. kép: A tető helyén kialakított melegház.

3. kép: Nyáron a növények egy része a nyári állásokon jól érzik magukat.
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velték, majd kb. 10 éve egy 7x4 m-es alapte-
rületű polikarbonát borítású növényházat 
alakítottak ki a családi ház tetőtere helyén, 
mivel a belvároshoz közeli otthonuk kertje 
igen kevés helyet biztosított volna a többi nö-

vény mellett. De azért az udvaron is vannak 
nyári állások, és egy kis sziklakert is találha-
tó. A polikarbonát borítású növényház ked-
vező tartási feltételeket biztosít a növények 
neveléséhez. A melegház fűtése a lakás gáz-

4. kép: Szépen fejlett szaporítványok a vastag falú és jó hőtartású műanyag szaporító ládákban.

5. kép: Dúsan virágzó Parodia muhrii.
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fűtő-rendszerére van rácsatlakoztatva, töre-
kedve a leggazdaságosabb energia felhaszná-
lásra, a lehető legoptimálisabb klíma biztosí-
tására, amit az elektromos fűtési és szellőz-
tetési vezérlési rendszer, valamint a levegő 
keringtetésének vezérlésével értek el. Mind-
ezt egy automatikus rendszer szabályozza 
télen-nyáron, amely Menyhért hozzáértését 
mutatja.

A növények nevelésére műanyag cserepek 
szolgálnak, melyek növény asztalokon kerül-
tek elhelyezésre. A növényállománynak fele 
a vegetációs időszakban a kertben kialakított 
esőtől védett nyári álláson, illetve a tetőn 
levő melegház előtti 12 m2 alapterületű tera-
szon kap helyet. Télen a fűtésvezérlés úgy lett 
beállítva, hogy a növények részére biztosított 
a 4-5 oC-os minimális hőmérséklet. Az ennél 
magasabb hőigényű növényeket a melegház 
alatti világos helyiségben minimum 10 oC-
on teleltetik. A természet közeli viszonyokat 
„utánozva” 8 oC alatt és 30 oC felett 1-2 venti-
látor forgatja a levegőt.

Ültető közegnek egységes „alapföldet” 
kevernek, melynek 70%-a ásványi összete-
vő (durva homok, 1-8 mm szemcsenagysá-
gú gránit-, murva, vulkáni tufa-, dacit-, tég-
latörmelék), 30% saját készítésű komposzt, 
vagy lombföld. Ezt a keveréket a fiatalabb 
és nem nagyon érzékeny növényekhez hasz-
nálják, míg a többiek igényének megfelelően 
adagolnak ásványi összetevőket, mészkövet 
vagy gipszet. Sok nemzetséget kizárólag ás-
ványi talajon tartanak, mint az Ariocarpus, 
Copiapoa, Epithelantha, Sclerocactus, Uebel-
mannia.

A növények gomba és rovar kártevői el-
len Confidor és Decis permetszereket, vala-
mint Magyarországról vásárolt vegyszere-
ket alkalmaznak. Az a tapasztalatuk, hogy a 
növények számára kedvező talaj használata, 
és az öntözés idejének helyes megválasztása 
csökkenti a megbetegedések valószínűségét. 
Megelőzésképpen tavasszal és ősszel a rovar-
kártevők ellen védekeznek, míg gomba ellen 
csak akkor, ha a fertőzés megjelenik, vagy 

6. kép: Virágzó Echinocereus laui.
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7. kép: Solisia pectinata.

annak a kockázata megnő. A növények kon-
díciójának megőrzésére és a tápanyag ellá-
tására tápoldatot a legutolsó időszakig nem 
használtak, mert a helyesen összeállított ta-
laj esetén erre nincs szükség. Mostanában az 
1-2 éves növények esetében német kaktusz-
oldatot, vagy magyar muskátli-tápoldatot al-
kalmaznak, idősebb növények esetében csak 
akkor, ha hiánybetegség jelei mutatkoznak, 
vagy a talajcserét nem tudták időben elvé-
gezni. Öntözésre szinte kizárólag esővizet 
használnak, a vegetációs időszakban 1-3 he-
tenként, míg télen októbertől februárig nem 
kapnak vizet.

A növényház előnyeit kihasználva a ve-
tést január végén, február elején kezdik. A 
magokat műanyag cserepekbe, vagy tálakba 
vetik, melyeket egy nagyobb akváriumban 
helyeznek el, hogy a kedvező feltételeket biz-
tosítani lehessen. A talajkeverék a szokásos, 
azzal a különbséggel, hogy az ásványi rész 
szemcsenagysága 3-4 mm alatt van. A vető-
tálakat alulról szívatják fel forralt esővízzel. 

A hőmérséklet 25-27 oC kb. 2 hónapig, majd 
fokozatosan szellőztetnek, és a fűtést is szü-
neteltetik. A talajt kis megszakításokkal ned-
vesen tartják. A saját termésű magokhoz még 
külföldről is szereznek magokat, így a Piltz, 
Koehres, Mesa Garden, egy Máltai magkeres-
kedő valamint Ludvig Brecht holland gyűj-
tőktől. A magoncokat július végén, vagy au-
gusztus elején pikírozzák, hogy a tél beálltáig 
megerősödjenek.

Terveik között szerepel a ritkább nemzet-
ségek, mint pl. az Ariocarpus, Echinocactus, 
Discocactus, Sclerocactus, Uebelmannia bővíté-
se. Habár gyűjteményükbe eddig is sok faj be-
került, mégis törekednek a további bővítés-
re, a meglevő állomány rendszerezésére, de 
néha inkább lemondanak egy-egy nagyobb 
növényről a több kisebb növény javára. Töre-
kednek a termesztési igények kielégítésére a 
számukra kedvező talajkeverék és összetétel 
biztosításával, és az ennek során szerzett ta-
pasztalatokat megismertetni a gyűjtőkkel.

Tervezik a hidegtűrő növények körének 
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9. kép: Az igazán szép virágú Copiapoa montana. 10. kép: Mammillaria herrerae.
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bővítését, és számukra egy megfelelő neve-
lőhely elkészítését. Szeretnék kialakult kap-
csolatrendszerüket továbbra is fenntarta-
ni a romániai és magyar kaktuszgyűjtőkkel, 
és hozzájárulni a két nemzet gyűjtői közötti 
kapcsolatbővítés elősegítéséhez. Ennek első 
megnyilvánulása volt a Dag Panco román 
gyűjtő kaktuszok talajával kapcsolatos cik-
kének lefordítása újságunk olvasói részére. 
Rendszeres olvasói a Debreceni Pozsgástár-
nak, a Pozsgáslexikonnak. Mindketten te-
vékenyen közreműködnek a romániai www.
cactusi.com honlap magyar nyelvű oldalai-
nak szerkesztésében, amely jelenleg változá-
sokon megy keresztül.

Bízunk benne, hogy továbbra is hozzájá-
rulnak a két nemzet gyűjtői közötti baráti 
kapcsolat, és egyesületeink közötti együtt-
működés erősítéséhez, és az érdeklődésre 
számot tartó cikkek fordításához. Közös cél-
jaink eléréséhez kívánunk sok sikert, egyé-
ni törekvéseik megvalósításához kitartást, 
jó egészséget szeretett családjuk körében, és 
gyűjtőtársaink megbecsülésétől övezve.

Kiss László
Orosháza

Képeket készítette: Kiss László:1-4.; Lévai 
Menyhért: 5-11.

11. kép: Lophophora decipiens.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                                          Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

                             C, c
californica kalifornisch kaliforniai

calipensis benannt nach Herkunft: 
Calipa, Mex

Calipa-ról elnevezve

calleana schwielige kérges

calliantha schön blütige szépvirágú

calliantholilacina szép lilás virágú

callichroma schön farbige szép színű (virágú) 

callispinus schön stachelige széptövisű

callosus borkig, krustig kérges, heges

calmalliana Eigenname: Calmall Calmall-féle

calochlora, calochlorus schön grünfarbig szép zöldszínű

calochlorum schön grünfarbig szép zöldszínű

calvescens kahl werdende felkopaszodó

calviflorus kahlblütiger csupasz virágú

calvus, calva nackt, bloss csupasz, meztelen

calycium kelchartig kelyhes, csészés

Calymmanthium kappenblüher sapka-virágú

calyptra die Wurzelhaube gyökérsüveg, gomba 
süveg

calyx der Kelch kehely, csésze

camachoi benannt nach Herkunft: Camacho Camacho élőhelyről 
elnevezve

camanaensis benannt nach Herkunft: Camana Camana-ról elnevezve

camanchicus aus Texasder Gegend der Texasból a Camanc 
indiánok 

Camanschen - Indianer vidékéről

camargensis aus Camargo (Bolivia) Camargóból származó

camarguensis aus Camargo (Bolivia) Camargóból származó

campaniflora glockenblumen harangvirágú

campanula das Glöckhen harangszerű




