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Ficzere Miklós

Szerkesztőségi levél

Kaktusz a magyar költészetben
Külföldi és magyar pozsgás szakirodalomban
nem egyszer
találkoztam
kaktuszokat
megének lő
versek kel.
Ezek inkább
versbe szedett mondatok voltak,
hiányzott
a líraiság,
a ritmus és
sokszor a rímek is kerékbe tört próbálkozásként hatottak. Költészetünk legszebb s egyetlen verse
a kaktuszokról Dutka Ákos: Remetei Képeskönyv kiadványban jelent meg A kaktusz címmel. A Remetei Képeskönyv nem maradt kéziratban, mint azt rendszerint említik, ugyanis a Budapesti Történelmi Múzeum Házi sokszorosítójában jelentették meg a 75 oldalas
verses kötetet 1955-ben, benne az említett
költeménnyel. A vers lapelődünkben, a Kak-

tuszkedvelők Lapjában is megjelent 1971ben.
Dutka Ákos Nagyváradon született 1881ben és Budapesten hunyt el 1972-ben. Nagyváradi költő- és újságíróként kezdte pályáját.
1905-ben Amerikába utazott, nyílván itt ihlették meg a kaktuszok. A természetet és a
növényeket nagyon szerette. Sokszor megverselte kertjeit, fáit, bokrait, virágait. Világjáró útjáról 1906-ban tért vissza Nagyváradra, itt ismerte meg Ady Endrét. Ekkor
már világlátott, széles tájékozottságú ember,
megalapozott költői hírnévvel. Akit a századelőn a nagyváradi irodalmi műhely elismert
költőnek, az országos érvénnyel költőnek
számított. Az I. világháborút követően Budapestre költözik, ahol a Friss Újság főszerkesztője lett. Emberi nagyságára jellemző, hogy a
laptulajdonos rendelkezése ellenére sem volt
hajlandó Hitlerről magasztaló sorokat írni.
Állását otthagyja és Máriaremetére költözik,
ahol teljes visszavonultságban él. Költészetünkben élő hagyományként őrizte a nagyváradi kezdetek ízeit és illatait, mely város a
magyar költészetnek egyik forrása lett. Élete
végéig váradi költőnek vallotta magát.
Ficzere Miklós
Debrecen

A kaktusz
Merev, kemény, szúrós csillagok
Rendszerbe foglalt, szívós ős dacok
Hiába tör rájuk kő és sivatag
Hiába gyötri gyökerük a nap

Duzzadt kövéren mégis élnek ők
Nem is sápadtak, nem is szenvedők
Csodás viráguk csak egy éjszakán
Pogány istennő kósza álma tán.

Furcsa játékba tévedt értelem,
Álmodta meg egy ősi éjjelen
Mikor képzelme meg nem nyughatott
S kaktuszvirágból ivott harmatot.
Dutka Ákos, 1955.
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Oldřich Novák

Ismerjük meg a P. J. Šafárik Egyetem Botanikus kertjét
Európa 2013-as kulturális fõvárosában, Kassán
Zusammenfassung: Kaschau wird im Jahr 2013 die Kulturhauptstadt von Europa sein. Deshalb ist es aktuell, ihren botanischen Garten, der über eine bedeutende Sammlung an Kakteen und anderen Sukkulenten verfügt, kennen zu lernen. In den
Sammlungen befinden sich Taxa von mehr als 4000 Pflanzen von höherem Rang, 2411 Arten und Kultivare, sowie 702 Gattungen aus 166 Familien.
Abstract: Kosice will be the European Capital of Culture in 2013. This gives the actuality of introducing the Botanical Garden in
Kosice which has considerable cactus and other succulent collection. More than 4000 taxons of higher plants, 2411 varieties and
cultivars, 702 genera from 166 families can be found in the garden.
Rezumat: În 2013 orașul Kosice va fi capitala culturală a Europei. Acest eveniment impune și cunoașterea grădinii botanice din localitate care are o colecție numeroasă de cactuși și alte plante suculente. În colecțiile grădinii se găsesc peste 4000 de taxoni, 2411
varietăți și cultivare și din 166 de familii 702 genuri de plante.

Szinte mágikus Szlovákia legnagyobb
botanikus kertje alapításának dátuma:
1950/05/05. A Kassán található Botanikus
Kert egyszerre nyújt betekintést a múltba, jelenbe és jövőbe. Kassán érdemes tiszteletben
tartani a Botanikus Kert és az egyetemi hagyományok között lévő történelmi kapcsolatot, ez ugyanis a távoli múltba nyúlik vissza:
1657: Kisdy Benedek egri püspök létrehozza az egyetemet.
1660: I. Leopold király aranybullája.
1777: a Kassai Egyetem állami intézmény
lesz – Academia Regia Cassoviensis.

1852: az egyetem Cassovia Regia Iuris
Academiaként működik.
1959: a Pavol Jozef Šafárik Egyetem létrejötte.
A kassai történelmi nevezetességek közé
tartozik Mathiász János tevékenysége, aki a
múlt század második felében a magyar csemegeszőlő fajták javításán, valamint a szőlőültetvényének saját gyökerén való nemesítésén dolgozott, majd 1873-ban első díjat
nyert a bécsi kiállításon, és még ugyanebben
az évben Kassán aranyérmet a csemegeszőlő
választékáért.

1. kép: A Kassai Botanikus Kert (KBK) központi üvegháza.
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2. kép: Az üvegházban kaktuszok és más pozsgások látványos bemutatója fogadja a látogatókat.

A jelenlegi egyetem orvosi, természettudományi, jogi, közigazgatási és bölcsész kara
több mint 200 szakon nyújt lehetőséget a továbbtanulásra. Megalakulása óta összesen
43 ezren szereztek itt diplomát.
A Botanikus Kert a Kassai Mezőgazdasági és Erdészeti Főiskola Botanikus Intézeteként jött létre a Comenius utcai hajdani Comenius Intézet területén. Kezdeményezője és szervezője Dr. Rácz József, aki egyben
első igazgatója is lett. Megalakításakor csak
három hektár volt a területe, ami a tervezett
tevékenységre nem volt elegendő. 1953-ban
már a Szlovák Tudományos Akadémia biológiai és orvosi tudományi részlegéhez tartozott. Abban az időben a Prágai Károly Egyetem Botanikus Kertjének szakértői és kertészei is segítettek tapasztalataikkal, valamint
azzal, hogy a Kassai Botanikus Kert számára
a szükséges növényeket Prágában nevelték. A
nagy üvegházak építésében a děčíni (Csehország) Hotsch cég is részt vett.

Hosszabb huzavona után a Botanikus
Kert új helyre, a Rozália temető alá költözött. Rácz igazgató úrnak sikerült a Botanikus Kertbe egész Csehszlovákia területéről
kiváló szakembereket szerezni. Áskálódók
azonban így is akadtak, ezért 1956-ban Rácz
igazgatói kinevezését visszavonták, de ennek ellenére az ő szándékai teljesültek. 1957ben a Botanikus Kert területén üzemelt az
első gamma tér. 1958-ban adták át a kiállító
üvegházat, amely abban az időben az egyik
legnagyobb volt Közép-Európában. 1959ben leválasztották a Botanikus Kertet a Szlovák Tudományos Akadémiától, és egy új főiskolához, a Pedagógiai Intézethez csatolták,
amely tudományos-oktatási intézmény lévén
inkább az oktatásra összpontosított. Tibor
Antoš és Karol Nagy mérnökök vezetésével
a Botanikus Kert inkább pedagógiai és oktatási tevékenységgel foglalkozott. A kapacitás egy részét közösen használták az UPJŠ
(Pavol Jozef Šafárik Egyetem) Természettu-
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dományi Karának Experimentális Botanikai és Genetikai tanszékével a gyógynövények kutatásában. Megszüntették a trópusi,
szubtrópusi és egyéb dekoratív növények kiállítását. Később, 1960-tól az UPJŠ Egyetem
létrejöttétől, a Botanikus Kert ennek az intézménynek a része lett. Az új igazgató, Doc.
Dr. Sergej Mochnacký, PhD. 1988-ban egy új
fejlesztési javaslatot tett. Ez már megoldotta a tudományos, oktatási és kulturális tevékenységek irányítását. E javaslat hatására kiterjesztették az üvegezett felületet, és nyolc
új üvegház épült: négy a kiállításokra szolgál,
négy pedig a növények nevelésére. Elkezdődött a rekonstrukció időszaka is, az üvegházak javítása, fűtés korszerűsítése, meleg- és
szennyvíz vezetékek cseréje, és egy új hőcserélő állomás építése. Az üvegházak előtt lévő
dekoratív területen létrejött egy „környezetvédelmi tanterület”.
A Pavol Jozef Šafárik Egyetem Botanikus
Kertje különböző tudományos és technikai
projektekbe, valamint pályázatokba is bekapcsolódott. Elkezdődött az aktív együttműködés a hazai és külföldi intézményekkel és
partnerekkel, más egyetemekkel, Botanikus
kertekkel, Tudományos Akadémiákkal. 1990
óta a botanikus kert kiadja saját tudományos
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folyóiratát, a Thaiszia – Journal of Botany-t,
valamint csatlakozott egy nemzetközi „Index seminum” csereprogramhoz is. A Botanikus Kert biztosítja az UPJŠ Egyetem számára
a geobotanika, ökológia és környezetvédelmi oktatást, és tanulmányi kirándulásokat is
szervez. Az UPJŠ hallgatói itt is elkészíthetik
diplomamunkájukat, illetve botanikai problémákról is konzultálhatnak. A tudományos
kutatás középpontjában a kelet-szlovákiai veszélyeztetett növényfajok állnak, de ezen kívül a növényzet szinantropizációja, az inváziós növények megfigyelése, a dísznövények
nemesítése és a megváltozott környezeti körülmények patologikus problémái is részét képezik. A Botanikus Kert jelenleg egy 30 hektáros, 218-370 m magasság közötti lejtős területen található. Ezen a helyen az éves átlaghőmérséklet 8,4 C fok, a legalacsonyabb januári
átlaghőmérséklet pedig eléri a –3,4 °C-ot. A
fűtött üvegházak kiterjedése 3500 m2, a látványos növények kiállítása 4 ha nagyságú területen található, 24 hektárt pedig erdő borít.
A leltár is bizonyítja a széleskörű növénytermesztési tevékenységet. A gyűjteményekben több mint 4000 magasabb rendű növény
taxonja, 2411 fajta és kultivár, valamint 166
családból 702 nemzetség található. Több he-

3. kép: KBK gyűjtemény, ahol a kaktuszok az uralkodók.

6. kép:
20
8 Paphiopedilum rothschildianum orchidea.
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3. A legdrágább orchidea a világon a
Paphiopedilum rothschildianum (egy példánya
4000 €).
4. A legnehezebb és a legnagyobb kinevelt
banántermés (75 kg) a szlovákiai botanikus
kertekben.
5. A legnagyobb szlovákiai cikász gyűjtemény.
6. A legidősebb szlovákiai cikász.
7. A legnagyobb szlovákiai kaktusz gyűjtemény.
8. A legészakibb vadon élő szubtrópusi
növény előfordulása Európában, a Magnolia
grandiflora.
9. A legnagyobb és leggyorsabban növekvő fű a világon, a Dendrocalamus giganteus.
10. A növényvilág legnagyobb és legódonabb faóriása, a Sequoiadendron giganteum.
Oldřich Novák
Košice/Kassa

Szlovák nyelvből magyarra fordította Štefan
Danko/Dankó István.
lyen látható Jozef Hečko volt kertész kézirata Képek: Oldřich Novák: 1,4,5;
is, aki thaiföldi, mexikói és nicaraguai expe- Andrea Fridmanová: 6; Filip Spányik: 2,3.
dícióiról különféle orchideákat, broméliákat
és tillandsiákat hozott be, vagy azokat mag- 5. kép: KBK gyűjtemény: kakaófa termésekkel.
ról nevelte fel. Ezeken kívül kardvirágokkal,
dísznövényekkel, főleg kaktuszokkal és egyéb
pozsgásokkal is foglalkozott. Ezekről az évekről leginkább a vetési napló ad tájékoztatást,
amely tartalmazza az ajándékozók címét, és a
világ minden tájáról származó növénymagok
elnevezését. A kiállítás egyik részében látható Szlovákia legnagyobb kaktusz és pozsgás
gyűjteménye, amely egy kiállítási és két termesztői üvegházban kapott helyet. A gyűjtemény több mint 1200 kaktusz taxont tartalmaz. A népszerű orchideák és trópusi lepkék
mellett ez vonzza a legtöbb látogatót. Az UPJŠ
Botanikus Kertjének bemutatása során az
alábbi 10 „leg” lehetne egyfajta hab a tortán,
vagy a gyémánt Kassa város koronáján 2013ban, mint Európa Kulturális Fővárosának:
1. A legnagyobb kiterjedésű botanikus
kert Szlovákiában.
2. A bejáratnál a 20. század legnagyobb
botanikai felfedezése üdvözli a látogatókat, a
Wollemia nobilis.
4. kép: KBK gyűjtemény: húsevő növények.
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Elhart Zsolt

Egy új Acharagma faj (Cactaceae) Mexikóból
Zusammenfassung: Eine neue Acharagma-Art, die A. huasteca wird beschrieben, die im mexikanischen Cumbres de Monterrey
National Park zum Vorschein kam.
Abstract: A new Acharagma species, the A. huasteca is described which have been found in the Mexican Cumbres de Monterrey
National Park.

Latin diagnózis: Acharagma huasteca Elhart
sp. nov.
A. roseanae ssp. galeanensi similis sed spinis
longis paucis rectis inaequalibus rubentibus et
floribus maioribus differt.
Etimológia: A Monterrey melletti Huasteca
Kanyonról elnevezve, ahol a típusélőhely található.
Típus: Mexikó, Nuevo León, Municipio Santa Catarina, Canyon de Huasteca, 2008. február 8. Elhart sp. nov. (holotípus, MEXU)
A növény rövid karcsú oszlop alakú, erősen sarjad és így kis párnát képez. A test puha
állományú, 5-10 cm magas és 1,7-2,5 cm átmérőjű. A csúcs gyapjas. A bőre élénk sötét
fűzöld, napon vöröses elszíneződéssel. A 8
db bordát alacsony, lekerekített szemölcsök
alkotják, amelyek 10 mm hosszúak, 6-8 mm
szélesek és 3-4 mm magasak. Az areolák enyhén bemélyedtek, fiatal korban fehér gyapjasok, később csupaszok. A 10-14 darab tövis nem mindig könnyen elkülöníthető. Tűszerűek, egyenlőtlen hosszúak, legtöbbször
egyenesek, ritkán nagyon enyhén hajlítottak, a tövük megvastagodott. Az alsó 3/44/5-öd részük sárgásfehér vagy szaru-sárga,
amely a csúcs felé fokozatosan megy át vörhenyes barnásvöröses színbe, később megfakulnak. A felső szél és középtöviseknek általában csak az alsó része világos, de gyakran
teljes hosszban sötét színűek. A 11-13 peremtövis sugárirányban áll, 4-7 (3-10) mm hos�szú. Az 1-3 db középtövis 7-10 (-18) mm hos�szú, valamivel vastagabb a peremtöviseknél
és legalább egy előre, kifelé mered. A virág a
csúcsón jelenik meg, selymes fényű, nem illatos, széles tölcsér alakú, kb. 20 mm hosszú
és széles, krémes-sárga színű. A lepellevelek
széles lándzsa alakúak. Teljes nyíláskor szé-

lesre nyílnak, az oldalak a csúcs felé haladva
egyre erősebben kifelé görbülnek. A belső lepellevelek szélei szabálytalanul csipkézettek,
fogazottak, rendszerint apró csúcsi heggyel,
ritkán teljesen lekerekítettek. A külső leplek határozott, széles vöröses középcsíkkal.
A porzószálak fehéres-sárgák. A portokok
befelé bókolnak, sárgák. A bibe fehéres-sárga, a 4 ág a szál felé erősen visszagörbül. A
magház olajzöld. Termés rövid vagy hosszúkás buzogány alakú, rendszerint görbült, az
elszáradt virágmaradvánnyal a csúcsán, rózsaszín-vöröses színű, a töve felé világosodik, 10-14 mm hosszú, 3,5-4,5 mm vastag,
magától nem nyílik fel. A mag 1,16-1,24×0,70,78 mm, selymes fényű fekete, alakja tojásszerű. A maghéj szabálytalan kör alakzatokkal borított, ezeken belül többé-kevésbé kör
alakú, enyhe bemélyedésekkel, a köldök irányába csökkenő mérettel. A köldök-csírakapu terület nagyjából ovális, kissé bemélyedt,
sárga színű szövettel kitöltve, a köldök széle
enyhén kiemelkedik.
Elterjedés és élőhely: A Sierra Madre
Oriental szűk, árnyas kanyonjai, meredek
mészkősziklák lábánál és függőleges repedéseiben. Társnövényei különböző Agavaceae
és Cactaceae fajok, páfrányok és fás szárú
Fabaceae növények.
Első pillantásra az A. huasteca hasonlít az
A. aguirreanum (Glass&R.A.Foster) Glass-ra,
de utóbbi magányos, gömb- nyomott gömb
alakú, nagy répagyökérrel, virága pedig hos�szú, keskeny tölcsér alakú. Morfológiailag
és földrajzilag az új faj legközelebbi rokona
kétségtelenül az A. roseana ssp. galeanense
(Haugg) D. R. Hunt. De ettől hosszabb, kevesebb, egyenes, egyenlőtlen hosszúságú vöröses tövisei és nagyobb virága jól megkülönbözteti.

1. kép: A: növénytest a típuspéldány után. B: habitus. C: a virág belső (lent) és külső (fent) nézete.
D: termés. E: areola. Méretvonalak = 1 cm. (Orr András rajza)
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2. kép: Acharagma huasteca Elhart sp. nov.

Az Acharagma nemzetségen belül jól láthatóan két csoport különíthető el: egy keleti és egy nyugati ág. A nyugati csoportot (A.
aguirreanum, A. roseana (Boed.) E. F. Anderson) jól jellemzi az általában magányos vagy
kissé sarjadó gömb- tojás alakú test és a keskeny, hosszú tölcsér alakú virág.
A keleti csoportba (A. roseana ssp.
galeanense, A. huasteca) tartozó két taxon viszont mindig erősen sarjadó, vékony henger
alakú testformával és széles tölcsér alakú virágokkal.
Alak- és földrajzilag a ssp. galeanense alfaj
nem sorolható a roseana fajhoz, ezt a megállapítást alátámasztja a most leírt A. huasteca
felfedezése is. Ez a két taxon sokkal közelebbi rokonságot mutat egymással, mint a
nyugati csoport két másik fajával. Érdekes
ezen fajok élőhelyhez alkalmazkodása. Az A.
roseana ssp. galeanense magas gipsztartalmú
földben, erős napsugárzásnak kitetten nő, az

A. huasteca pedig a nedvesebb és a naptól sokkal védettebb hegyi élőhelyhez és klímához a
sokkal kevesebb tövissel idomult.
A kis Acharagma nemzetség kizárólag Mexikó északkeleti részén, Coahuila és Nuevo
León államok határvidékein fordul elő,
mintegy 1100-2000 m magasságban. Mindegyik faj élettere korlátozott és bár a teljes
elterjedésük viszonylag nagy, csak a megfelelő élettereken, kisebb foltokban találhatók. A fajok vegetációtípus alapján Matorral
Micrófilo y Rosetófilo-ban élnek, ez alól csak
az A. huasteca a kivétel, amely a taxonok között a legalacsonyabb magasságon, Matorral
Submontano-ban nő. Előnyben részesíti az
árnyékos, hűvösebb kanyonokat, ahol az
évi csapadékmennyiség mintegy 1000 mm,
míg a többi szárazabb, napnak erősen kitett
mészkő, homokkő dombtetőkön, oldalakon
és sziklarepedésekben lógva tenyészik.
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3. kép: Acharagma huasteca Elhart sp. nov. vadregényes élőhelye.
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Thomas Linzen

Mammillaria scrippsiana ssp. schumacheri
– egy új faj Sinola-ból
Zusammenfassung: Das hier abgesonderte neue Taxon, das M. scrippciana ssp. schumacheri ist eine Übergangsart zwischen
der M. scrippsiana ssp. scrippsiana und den in Sinaloa, sowie in Sonora bekannte Arten, und es zeigt eine große Ähnlichkeit mit
der Population, die in der Umgebung von Coix vorkommt. Einige davon werden mit M. lindsayi, sowie M. xanthina im Zusammenhang gebracht.
Abstract: The newly separated taxon, M. scrippciana ssp. schumacheri is an intermediate, transitional species between M. scrippsiana ssp. scrippsiana and the well known species from Sinaloa and Sonora, and is very similar to population living about Coix. Some
of them is associated with M. lindsayi and M. xanthina.
Rezumat: Taxonul prezentat aici, M. scrippsiana ssp. schumcheri este o formă intermediară între M. scrippsiana ssp. scrippsiana
și speciile cunoscute din Sinaloa și Sonara și prezintă o mare asemănare cu populațiile din Coix. În cazul câtorva forme chiar se fac
legături cu M. lindsay și M. xanthina.

A Mammillaria scrippsiana Britton és
Rose által 1923-ban leírt növény, amit Dr.
Rose alkalmasint Painter-rel 1903. szeptember 28-án Jalisco szövetségi állam (Mexikó) hasonló nevű fővárosától északra a
Guadalajara-i Barranca környékén gyűjtöttek. A M. scrippsianat a kisebb, kerek szemölcsök, a rövidebb tövisek, a később sarjadzó
fejlődési forma, és a „típusformát” az axilla
erősebb, sörte nélküli gyapjasodása jellemzi. A M. scrippsiana a jól azonosítható fajok
közé tartozik. Ha egy pillantást vetünk a
Mammillaria nemzetség három legismertebb,
D. R. Hunt (1987), W. Reppenhagen (1991),
és J. Lüthy (1995) rendszerére, akkor megállapíthatjuk, hogy a M. scrippsiana önálló faji
státusszal bír, dacára a meglehetősen nagy
változatszámnak, és a viszonylag kicsi elterjedési területnek. Megdöbbentő, hogy M.
scrippsiana mindegyik rendszerben más-más
rokonsági csoportba lett rendelve*. Úgy tűnik, ebben a tekintetben a szakemberek megosztottak arról, hogy melyik fajjal van legközelebbi rokonságban.
Az első leírás (Britton & Rose 1923) viszonylag rövid. A sarjadzási tulajdonságra és
a termésre nem ad információt, egyébként a
virág színe piros, halvány széllel. Az élőhely
kellően pontos megadása utólag történt meg,
pótolva a hiányzó adatokat. Azt most már
tudjuk, hogy a növények sarjadznak a típus
élőhelyen, és egy viszonylag sűrű, alacsony
csoportot képeznek. A virágszirmok halvány

szegélye valóban széles és fehéres rózsaszínű,
a termés színe kárminpiros, a termés hengeres, buzogány formájú. Ezt követően még számos egyéb helyen, főként a déli élőhelyén, itt
is különösen Jalisco szövetségi állam területén, de felfedezték Zacatecas szövetségi állam
északi határterületén is populációit, amelyek
M. scrippsiananak lettek besorolva, bár testméretük és színük különböző. Miközben a típus testszíne zöldes-szürke vagy kékes-zöld,
a többi populáció esetén a sötétzöldtől a világos-zöldig változhat. Hasonlóan változó a virágszín is. A virágok alapszíne mindig piros,
ami azonban különösen a déli Guadalajaraban teljesen bíborszínű, kárminpiros. Hasonló észrevételeket lehet tenni a Zacatecas határ menti területen levő Sierra Huichol területén. Itt a növények teste gyakran nagyobbra
nő, és magányosan fejlődik. Jalisco és Najarit
határterületén, Guedalajara-tól nyugatra a
virág színe vöröses barna vagy barnás, krémszínű peremmel. Itt viszont a növénytest kisebb és erősen nyomott.
A nagyszámú változatosság elvezetett
e fajnak változatokra, alfajokra, és fajokra való szétválasztásához úgy, mint: M.
scrippsiana var. autlanansis, M. scrippsiana
var. rooksbyana, M. scrippsiana var. armeria és
a M. pseudoscrippsiana. Ebben jelentős szerepe volt W. Reppenhagen-nek. Lehetnek
még további formák, mivel nem egyértelmű a rendszertani besorolás. Így például a
Sierra Huichol-béli populáció részben a M.
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1. kép: Virágzó Mammillaria scrippsiana Kiss László gyűjteményében.

scrippsianahoz, de a M. wagnerianahoz is hozzárendelhető.
A M. scrippsiana var. rooksbyana kivételével mindezeknek a populációknak 6-9 peremtövise és 2 (-3) központi tövise van, valamennyi vastag, egyenes. Az axillák sörte
nélküliek, és különösen a M. scrippsiana ssp.
.scrippsiana, valamint a M. pseudoscrippsiana
jellemzően nagyon erősen fehéren gyapjazott formák. A növények magányosan nőnek,
vagy kompakt, tömött csoportokban, amelyeknél a hajtások mindig beágyazottak, alig
hozzáférhetővé téve a növénytestet.
E populációk elterjedési területe észak–
déli irányban elnyúlik Jalisco és Michoacan
határterülettől, a Jalisco és Zacatecas határterületig. A kelet-nyugati kiterjedés sokkal
kisebb, magassági felhatolása rendszerint
1000-2000 m a Csendes-óceán partjától távolabbi szárazföldön.

Korábbi tudásunk szerint csak két élőhely
volt ismert Lau-tól, Durango-ból. Ezen a zárt
élőhelyeken kívül Lau (Appenzeller 1992)
által talált növényeket, M. scrippsiana formának nevezett meg, L1249 (Pueblo Nuveo,
Agua Caliente, Dur.), és L1556 (Los Bancos,
Dur.) gyűjtőszámon. Ez valószínűleg megerősíti a feltevést, hogy az elterjedési területet egyértelműen ki kell terjeszteni észak
felé. Előfordulása Durangóban meglehetősen elszigetelt, mert közbülső megtalálása
nem ismert, amelyet hozzá lehetne rendelni
a M. scrippsianahoz. Ennek a populációnak
W. Reppenhagen (L1249), mint önálló változatnak a leírását tervezte „M. scrippsiana
var. durangensis” néven, de aztán ismeretlen
okból visszavonta a leírási szándékát (lásd
Reppenhagen 1987, 1989).
Úgy tűnik, hogy a két helyszínt nem keresték fel újra, és nem megbízható anyag ter-
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bármely más, ezen a területen
ismert fajjal, hanem inkább
bizonyos fokú hasonlóság volt
a M. scrippsianahoz, de ennek
előfordulási területétől jelentősen délre. Ezért aztán a kapcsolatot a M. scrippsianaval
elsőre el kellett utasítani. Ezt
követően Schumacher számos
további, északi, piros virágú
populáció gyarapodó élőhelyét fedezte fel, melyek egyértelműen közel állnak a M.
scrippsianahoz, ami viszont
megerősítette a korább elutasított faji egyezőséget. Az új
alfaj elsősorban a növekedési
formájában és a sárga virágban különbözik az összes ismert taxontól.
Mammillaria scrippsiana
ssp. schumacheri Linzen
Típus: Mexikó, Sinaloa,
Cosala, Sierra el Inferno, 380
m, begyűjtve 2003. 02. 10-én
Rudi Schumacher (RS) által, RS1076 gyűjtőszámon.
Etimológia – Nevezéktan: Az alfaj-nevet a populáció felfedezőjéről, Rudi
Schumacher-ről kapta.
Leírás: A test gömb formájú, később
hengeres, max. 7 (10) cm átmérőjű, 10-30
cm magas, később a test körül és az alapjánál sarjad. A hajtásokat könnyen le lehet választani és azok gyakran már gyökeresek. A
szemölcsök világoszöld vagy zöld színűek.
Az axilla erősen gyapjas, ritkán néhány rövid sörte-szőrzettel. Az areola kb. 2-3 mm
átmérőjű, kezdetben sűrű és hosszú, fehéren
gyapjas. A peremtövisek száma 9-16, 3-6
mm hosszúak, az oldalsók és az alsók hoszszabbak, erősek, sötét heggyel. A középtövisek száma 2-4, hosszúságuk 6-9 mm,
egyenesek, krémes-fehértől a barnás színűig, sötét heggyel. A virág harang vagy tölcsér
alakú, színe a kénsárgától a barnásig változhat, max. 10 mm átmérőjű és hosszú. A külső sziromlevelek zöldessárgák, sötétebb

2. kép: Mammillaria scrippsiana v. autlanensis MG888.4.

jedt el a gyűjteményekben. Az erősen sarjadó
és piros virágú növények Németországban az
L1249 gyűjtőszámon váltak ismertté. Egészen másképp néznek ki külső megjelenésre
az azonos gyűjtőszámú növények Angliában,
mivel általában magányosan nőnek, és jelentősen nagyobb a növénytest. Lau 1977-ben
„nagy fehér párna, sok gyapjúval” jellemezte
a megtalált telepet. Ez a növény inkább megfelel annak, ahogyan Németországban ismerik. Az L1556 gyűjtőszámú növény úgy tűnik, a gyűjteményekben kevésbé ismert, olyannyira, hogy nagy erőfeszítéseim ellenére, a
mai napig mintát sem láttam belőle.
A M. marksiana keresése során Marion
és Rudi Schumacher 2003 tavaszán átvizsgálta Sinaloa szövetségi államban Culiacan
déli területét, illetőleg részletesen kitértek a
Mammillaria nemzetség „térképének” a mai
napig leginkább fehér foltként szereplő területére. De amit találtak, az maga volt a meglepetés. Ők ugyan újra felfedeztek sárga virágú növényeket, de ezek egyáltalán nem mutattak hasonlóságot a M. marksianaval, vagy
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zöldes vagy pirosasbarna középsávval. A
belső sziromlevelek
egyenes-lándzsásak,
hegyben végződnek,
teljes egészben kénsárgák. A bibeszál a
porzók fölé kiemelkedő, fehér. A 4-5 bibelap sárga. A porzószálak fehérek. A
portok világossárga.
A termés rövid buzogány alakú, kis virágmaradvánnyal, 6
mm átmérőjű, 10-15
mm hosszú, piszkosfehér és részben fehér, halvány rózsaszínű csúccsal, amely később sárgásbarnává
válik. A mag vékony
kagyló formájú, barna, 0,7-0,8 mm hoszszú, 0,6 mm széles,
0,5 mm átmérőjű. A
maghéj (testa) sűrűn,
hosszúkásan
hornyolt, szintén hoszszúkás „sejtekkel”, de
azok a központi területtől a hilummal átellenes oldal felé egyre inkább szabálytalan szemölcsös vonalvezetésűek. A sejtek
ritkás gyűrődésekkel
határolt U és Ω alakzatúak. A hilum kb.
0,25 mm hosszú és
0,1 mm széles.
Az eddig ismert
idetartozó populációk
csak függőleges sziklafalakon,
cserjékkel, valamint Agave
vilmoriniana, Agave
filifera ssp. microceps,
az
Echinocereus 3. kép: Mammillaria scrippsiana v. rooksbiana a Debreceni Botanikus kert gyűjortegae egy formájá- teményében.
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4. kép: Mammillaria scrippsiana ssp schumacheri az élőhelyen. RS 1076

val, Pilosocereus purpusii, Pachycereus pectenaboriginum, Hylocereus sp., és Opuntia fajokkal társultan, 500 m alatti magasságban figyelhetők meg. Az élőhely a Csendes-óceán partja felé lejt, ezért itt egy másik éghajlat uralkodik, amely a M. scrippsiana ssp.
scrippsiana élőhelyétől különbözik, így itt
más növénytársulás jöhetett létre. A jelenleg
három, egymáshoz közel elhelyezkedő élőhelyen ismert. Összefoglaltan a M. scrippsiana
ssp. schumacheri a következőkben különbözik
a M. scrippsiana ssp. scrippsianatól:
1. A telep nem sűrűn tömött, a sarjak könynyen leválaszthatók, a test (sarj) részben
léggyökereket képez.
2. Az alapból és a test felső részéből sarjad,
ez utóbbi ismertetőjel különösen gyakran
megfigyelhető a Sinaloa-ban és Sonoraban ismert populációnál.
3. Többnyire zöld testszínű.
4. Jól megfigyelhetően finom, inkább hajas
peremtövisei átlagosan nagyszámúak, az
areolából kifejlődő sűrű, hosszú szőrpárnában helyezkednek el a tövisek.
5. A tiszta, sárga virágszín, esetleg egy kénes
színárnyalattal, amely a M. scrippsiana ssp.
scrippsiananál nem ismert.

6. A teljesen érett, kifejlődött fehér termés
felső része kezdetben kissé vöröses kifutású.
7. A magok kb. 25 %-al kisebbek.
8. A különböző élőhelyek alacsony magasságon, 1000 m alatt találhatók, más klímával és más növénytársulással.
A mai napig ismert néhány populációja
a M. scrippsiana ssp. scrippsiananak átterjed
a M. wagneriana élőhelyének irányába. A M.
scrippsiana ssp. schumacheri nagy hasonlóságot mutat a Coix környékén előforduló populációval, ami közül néhányat kapcsolatba hoznak a M. lindsayival (Schumacher &
Schumacher 2002), továbbá a M. xanthinaval,
amelyet szintúgy Marian és Rudi Schumacher fedezett fel újra, és nevét egy közeli
hozzátartozójukról kapta. A M. scrippciana
ssp. schumcheri közvetítő, átmeneti faj a M.
scrippsiana ssp. scrippsiana és a Sinaloa-ban,
valamint Sonora-ban ismert fajok között.
J. Etter és M. Kristen függetlenül Schumacher-éktől egy másik, éppúgy sárga virágú
M. scrippsiana ssp. schumacheri populációt fedeztek fel 2007-ben az ismert élőhelyek közelében. És végül Jean-Marc Chalet 2008-ban
kissé távolabb délre, Rio Piaxtla-tól, több he-
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lyen talált olyan növényeket (Etter & Kristen
2008), amelyek rendszertani kapcsolatban
lehetnek az itt leírt fajjal. Így ki fog terjedni
az eddig ismert terület valamivel távolabbra
déli irányba. Nayarit szövetségi állam alacsonyabb part menti területén a további vizsgálatok talán világosan kimutatják majd, hogy
ezek a M. srippsiana ssp. schumacheri elterjedési területek összekötik az eddig ismert M.
scrippsiana ssp. scrippsiana elterjedési területeket, például a Nayarit és Jalisco határán
előforduló, M. .pseudoscrippsianaként leírt
populációval.
Thomas Linzen
Weizengrund 43
D-39167 Irxleben
Képek: Linzen, Thomas: 5., Kiss László: 1-3,
Schumacher, Rudi: 4.
Fordította: Kiss László, Orosháza.
A fordítást átnézte: Ruff József, Orosháza.

5. kép: Mammillaria scrippsiana ssp schumacheri.
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A szerkesztőség kiegészítése: A M. scrippsiana
rendszertani besorolása W. Reppenhagen
1991-ben
kialakított
rendszere
szerint: Mammillaria al-nemzetség tejnedvű
Galactochylus fajcsoport Macrothele fajsor
Scrippsiana csoportjába tartozik, együtt a
M. bocensis (syn. neoschwarzeana), var rubida,
var. movasana; M. scrippsiana (itt említi a var.
autlanansis és a var. rooksbyana változatokat),
var. neoscrippsiana, var. armeria taxonokkal.
Hunt 1987 rendszerében a Mammillaria alnemzetség tejnedves, Galactochylus fajcsoport
Mammillaria fajsor Sonnorensis csoportba tartozik, együtt a M. sonorensis, M. bocensis, M.
craigii, M. scrippsiana fajokkal.
Lüthyi 1995 rendszerében a Mammillaria
alnemzetség Mammillaria fajcsoport Mammillaria fajsor Magnimamma csoportba be lett
sorolva a M. copressa (bernalansis, centralifera),
M. gigantea (orcuttii), M. magnimamma
(bucareilensis,
macracantha,
priesnitzii,
rioverdense, roseoalba, saxicola, seitziana,
vagaspina, vallensis, zuccariniana), M. winterae
(crassimammilaris, freudenbergeri, zahniana),
M. scrippsiana, M. uncinata (boelderiana,
lloydii), M. wagneriana fajokkal együtt.
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Nagy Sándor

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

Sajnos, a legfrissebb kutatások alapján bármilyen meglepő
is, de Argentína
száraz és félszáraz ökoszisztémáiban élő állat- és növényfajok közel negyven százalékát fenyegeti az élőhely elvesztése.
A Chaco és a Pampa nagyon hasonló ökorégió.
Az evolúció során emberi beavatkozás nélkül
mindkét területen kialakult egy bonyolult,
egységes és önszabályozó rendszer. Az itt élő
szervezetek és környezetük egymással megbonthatatlan kölcsönhatásban vannak.
Földrajzilag a Gran Chaco, (ejtsd: chaku)
nem a kecsua indiánok „Nagy Vadászmező”je, annak csak az argentin területet lefedő része. A Grand Chaco a térképen is igen nagy
zöld terület, amely a Rio Plata medence környezetében található meleg, közepesen száraz mélyföld. A természetes határa nyugaton
az Andok, keleten a Paraguay folyó. Északi és
déli határai kevésbé jól meghatározhatók, talán így próbálhatnánk: Bolívia egész területe, az Andok keleti oldalának és a Beni-folyó
nyugati területei kivételével.
Argentínában a tartományok közül teljes
egészében magába foglalja a Formosa, Chaco
és a Santiago del Estero területét, részben
Santa Fé-t és Córdobá-t. A terület keleti része a Nedves Pampa, szubtrópusi éghajlattal
és évi 1800 mm csapadékkal. Ahogy haladunk nyugatra, behatolunk a Száraz Pampa

területérre, ahol a légkör továbbra is meleg,
közben lecsökken a csapadék mennyisége évi
500 mm-re. Itt is esik az eső, csak ritkán, de
bőségesen. Hasonlóképpen alakítja a képet
a növényzet, a vizes élőhelyek keleti részén
cserjést, bozótost találunk. A talaj homokos,
agyaggal kevert, amelyet gyakran árasztanak el a folyók. A legismertebb ezek közül
a Rio Parana és a Rio Pilcomayo. Nyugaton
a növényzet egyre több, az erdők is megjelennek. A tél ezen a részen teljesen száraz,
a hőmérséklet éjjel akár 0 °C-ig is csökkenhet. A Chaco területének jelentős része 400500 m tengerszint feletti magasságban fek1. kép: Térkép: Argentína, a Chaco és a Pampa.
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1. kép: A Chaco egy barátságosabb része pálmákkal.

A Pampa, mint földrajzi terület, szintén
szik, a lapos síkság csaknem fátlan, de termékeny vidék. Ez magyarázza, hogy ma is ez a hatalmas térség Argentína közepén, magába
világ egyik legnagyobb gabonatermelő terü- foglalja a nyugati tartományokból San Luis
és Cordoba keleti részeit, míg északon, Santa
lete.
Fe déli területeit, majd La Pampa, és Buenos
2. kép: A Pampa. Ha nem tudnánk, akár a Horto- Aires tartományok egészét. A központi Pambágy is lehetne.
pa általában egész évben mérsékelt, a tél száraz, a nyár forró, sivatagi körülmények alakultak ki.
A Chaco és a Pampa területén a
Gymnocalycium nemzetség fajai többé-kevésbé egybeesnek a B. Schütz-féle alnemzetség
szintű eloszlással. Mivel evolúciós szempontból a legősibb és legnagyobb fajszámú a Gymnocalycium alnemzetség, ezért e
területeken az említett alnemzetség tagjai találhatók a legnagyobb számban, köztük a Gymnocalycium gibbosum legszélesebb körű elterjedésével. A nagymagvúak
(Macrosemineum) közül az északkeleti és
a délkelet-paraguay-i fajokat jóval kevesebb egyed képviseli. A hegyek völgyeinek
mikroklímáját jobban szerető kismagvú
(Microsemineum) csoport tagjai, ha több,
vagy kevesebb élőhelyen, de az eredeti-

22

3. kép: Gymnocalycium gibbosum a legelterjedtebb faj.
4. kép: Mindkét régióban felbukkan a Gymnocalycium pflanzii.
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leg besorolt 22 faj megtalálható. Kicsit meglepő
a Trichomosemineum és a
Muscosemineum
csoport
fajainak igen gyér előfordulása. Sokszor szinte vadászni kellett az adatbázisokban, egy-egy faj megtalálásáért. Kevésre lehet
akadni, de azért mindkét régióban felbukkan
5. kép: A Gymnocalycium chacoense magvai.
a Gymnocalycium pflanzii,
amit
egyedüliként
a
ták le ezeket a növényeket? Lehetséges, miPirisemineum alnemzetségbe soroltak. A rit- vel a 15 közül, 10 fajnak az első leírása 1950kább előfordulási gyakoriságot és kevesebb ig, a további 5 fajnak pedig, 1990-ig történt
élőhelyi számot azzal magyaráztam, hogy az meg első leírása.
érintett fajok nincsenek az érdeklődés közMás kaktuszok mellett a G. hyptiacanthum
pontjában. Talán túl „öregek”? Túl régen ír- és a G. gibbosum különböző formákban je6. kép: Gymnocalycium chacoense. Névadója a Chaco terület.
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lentkezik ezen a nagy területen. Ezek a fajok széles körben elterjedtek a hegyekben,
de Argentína déli részén is, ahol morfológiai
jegyeikben, tulajdonságaikban igen nagy változatosságot produkálnak. Ez a két faj nem
csak sokban hasonlít egymásra, de szoros a
rokonsági kapcsolatuk is. Az említett helyeken kívül őshonos még San Luis, Mendoza
és Neuquen tartományokban, valamint a
Chubut és Rio Negro folyók mentén.
Ez alkalommal nem utaztunk, pihentünk, készülve egy nagy déli utazásra. Mégis sikerült némi bepillantást kapnunk arról,
hogy Gymnocalycium barátaink hol és milyen

körülmények között léteznek ezen a hatalmas mélyföldön, amelyet a folyók évezredeken keresztül az Andok hordalékával töltöttek fel. Közben megszületett egy bonyolult,
összetett „élő szervezet” a Chaco és a Pampa,
vagy másképpen a Chaco-Pampa.
A következő részben ellátogatunk a
„nagylábú óriások” földjére, Patagóniába
majd röviden összegezzük virtuális utazásunk tapasztalatait.

Képek: Internet

7. kép: Gymnocalycium chiquitanum szintén a régió növénye.

Nagy Sándor
Jászberény
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Ficzere Miklós

Filatélia: Mammillaria

2.

1.

3.

4.

5.

7.

6.
1. Mammillaria magallanii, Nyugat-szaharai Köztársaság; 2., Mammillaria fragilis, Indonézia; 3. Mammillaria napina, Nyugat-szaharai Köztársaság; 4. Mammillaria lenta, Benin; 5.
Mammillaria nivosa, Brit Virgin-szigetek; 6. Mammillaria erythrosperma, Szíria; 7. Mammillaria
matudae, Laosz.
Gyűjtemény: Anonymus 4;.Gonda István 1,3,5,6,7; Rendes István 2,
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Dr. Nemes Lajos

Az Aylostera heliosa Rausch rendellenes virágzása
A ma már közismert fajt Walter Rausch
fedezte fel, majd elsőleírását a Kakteen und
andere Sukkulenten 21(2):30-31.1970. számában közölte Rebutia (Aylostera) nemzetség
tagjaként.
A Rebutia-Aylostera szakmai véleménykülönbségek között magam, ez esetben az
utóbbi, (Aylostera) nemzetségnevet fogadom
el. Állításomat igazolva látom a növénytest
gömbölyded, vagy kissé megnyúlt hengeralakjával, a virágcsővel összenőtt bibeszállal,
talán ez a legfontosabb érv, és nem utolsósorban a faj ésnemzetsége élőhelyével, amely
Észak-Argentína és Dél-Brazília.
Gyűjtőink mind a hazai, mind az idegen
nyelvű szakirodalmakban részletesen megismerték a faj morfológiáját, növényföldrajzi
elterjedését, és a már hivatkozott rendszertani véleményeket, ezért mellőzném ezek ismertetését.

Soraimmal a hivatkozott fajnak egy, a
gyűjteményemben megjelent anomáliájára szeretném felhívni gyűjtőtársaim figyelmét. Ez év (2012) tavaszán e faj két,
Echinopsis hibridre oltott példányának
csúcsmerisztémáján, a növekedést biztosító
csúcssejtjéből virágrügy, majd morfológiailag szabályos „csúcsonülő” virág képződött,
lásd a mellékelt képeket. Megjegyezni kívánom, hogy egy jól sarjadó anyanövényről választottam le 10 db sarjat oltás céljára. Az oltások eredményesek voltak, közülük az említett két példány tért el a „forgatókönyvtől”.
Ez ideig nincs gyakorlati és irodalmi ismeretem a kaktusz-félék családjában előforduló
hasonló jelenségről.

A két Aylostera heliosa példány a „csúcsonülő” virágokkal.

Dr. Nemes Lajos
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Attila Kapitány

A Calandrinia nemzetség (Portulacaceae)
Zusammenfassung: Die in Australien einheimischen Mitglieder der Gattung Calandrinia stehen nicht in echt nahen Verwandtschaft mit den Calandrinias in anderen Teilen der Welt, deshalb wird sie wahrscheinlich als eine gesonderte, neue Gattung eingereiht. Zurzeit kennen wir ca. 30 Arten, und die Beschreibung von noch mindestens so vielen ist zu erwarten.
Abstract: The Australian members of the genus Calandrinia are not in close relation to the Calandrinia species from other parts of
the world, that’s why they will be listed into a new, different genus probably. About 30 species are known now, and the description
of same number are expected.

1

2

3

A Calandrinia nemzetség (előző vagy ismertebb nevén Parakeelya) Ausztráliában
honos tagjai nem állnak igazán közeli rokonságban a világ más részein fellelhető
Calandriniákkal, ezért a közeljövőben valószínűleg különálló, új nemzetségként sorolják majd be.
A Calandriniák vagy más néven
Parakeelyák, a bennszülöttek hagyományosan fogyasztott ételei közé tartoznak. A
„parakeelya” szó a „periculia” szóból ered, ez
utóbbi nevet adták a bennszülöttek annak a
magvas ételnek, amelyet az említett növény
magvainak felhasználásával készítettek. A
növény „Periculia”, időnként „Parakilya”-nak
ejtett neve a Közép-Ausztráliában bennszülött aranda néptörzs nyelvéből származó elnevezés.*
A Calandrinia polyandra és a C. balonensis
a legfigyelemreméltóbb, legismertebb és legAz 1-4. képeken látható Calandriniák Melbournetől (Victoria állam) körülbelül egy órányi autóút
után kerültek lencsevégre a You Yang hegy vonulatain.

4
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elterjedtebb ausztrál fajok közé tartoznak,
és gyakran találkozhatunk velük Ausztrália
vadvirágait népszerűsítő kiadványokban is.

5. kép: Calandrinia reticulata.

6. kép: Calandrinia volubis.

Leírás
Legtöbbjük évelő vagy rövid életű egynyári növény, mely lehet 10 mm átmérőjű kis
levélrózsa, és 1 m-es cserje is. A legtöbb faj
vegetatív kiterjedése azonban nem haladja
meg a 20 cm átmérőt. E növények rozettásan
nőnek, gyakran elágaznak és az elágazás helyén előfordul, hogy függőlegesen, rendszertelenül szerveződnek a levelek.
Az ausztrál Calandriniák levele és szára
a halványzöldtől a fényes zöldig bármilyen
színt felvehet röviddel az esőzések után, illetve, amikor árnyékban kénytelen növekedni. Később, amikor beköszönt a száraz idő és
erősen süt a nap, színt vált és halvány barnásszürkévé színeződik. Ez lehet a stressz miatt
is, de álcaként is szolgálhat a növényevőkkel
szemben. Számtalan olyan faj is akad köztük, amely fényes sárga, esetleg vörös színűvé változik. Egyes fajoknál, pl. a Calandrinia
polyandra és C. eremaea esetében szárazabb és
naposabb körülmények között a levélfelszín
csillogóvá és kissé áttetszővé válik.
Az ausztrál Calandrinia fajok többségének egyik leggyakoribb levélformája a hos�szú és keskeny levelek, rajtuk szembetűnő
rovátkolt barázdával. Ez a központi barázda,
amely a levél felső oldalának egész hosszán
végigfut, és közvetlenül esőzés után sokkal
kevésbé feltűnő, mivel ilyenkor megduzzad,
így keresztmetszetét tekintve majdnem kereknek látszik. Később az esőzést követő szá-

7. kép: Egy még le nem írt Calandrinia sp.

8. kép: Calandrinia polyandra.

9. kép: Leíratlan Calandrinia sp.
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10. kép: Calandrinia creethae.

14. kép: Calandrinia pleopetala.

11. kép: Calandrinia crispisepala.

15. kép: Calandrinia schistorhiza.

12. kép: Calandrinia crispisepala.

16. kép: Calandrinia polyandra?

13. kép: Calandrinia pumila.

17. kép: Calandrinia schistorhiza.

30

18. kép: Calandrinia polyandra.

19. kép: Calandrinia corrigioloides.
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razabb időszakban, amikor a növény felhasználja az elraktározott nedvességet a megduzzadt levelekből, újból jól láthatóvá válik.
A második leggyakoribb levélforma a
Calandriniáknál azonban teljesen nélkülözi
a központi barázdát, sőt néhány fajnál a levelek hosszabbak, keskenyebbek, ún. terete,
azaz hengerded, sima, elvékonyodó levélhez
hasonló formájúak, amelyek keresztmetszete teljesen kör alakú, és formájukat megtartják majdnem teljes hosszúságukban egész
élettartamuk alatt.
Mindkét említett leggyakoribb levélforma, mind pedig ezek variációi egyértelműen az ausztrál Calandriniákat jellemzik. Nyugat-Ausztrália szárazabb vidékein azonban
számtalan olyan faj él, melyek levelei és növekedési formái sokkal érdekesebbek és pompásabbak. Közülük néhány a legszárazabb
területek fajai közé tartozik, így erőteljesen
pozsgásodott levelekkel rendelkezik, melyek
mérete és száma kisebb, és/vagy olyan levelekkel, melyek a felszín közelében helyezkednek el laposan szétterülve.
Az 1-4. képeken szereplő növények nem
száraz élőhelyről származnak. A fotókon
jól látszanak a különféle levélelrendezések,
melyek szemléltetni kívánják az ausztrál
Calandrinia fajok rendkívüli formagazdagságát. Közülük a legtöbb növény félszáraz élőhelyen található, míg a Calandrinia crispisepala
(11,12. kép) és a C. schistorhiza (15,17. kép) a
legszárazabb élőhelyeken fordul elő.
Virág
A Calandriniák virágai általában rózsaszín

20. kép: Calandrinia creethae (fehér változat).

21. kép: Calandrinia creethae.

22. kép: Calandrinia pleiopetala.
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23. kép: Calandrinia granulifera.

24. kép: Calandrinia polyandra.

25. kép: Calandrinia primuliflora.

26. kép: Calandrinia pumila.
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árnyalatúak, különösen igaz ez a nagy virágú fajokra. Kevésbé gyakori, de előfordul a
fehér és a sárga szín, illetve két, akár három
szín is egy virágon belül. A nagyobb termetű
fajok virágainak átmérője az 50 mm-t is elérheti, színük mély, szinte irizáló rózsaszín,
kontrasztos fehér vagy sárga belső résszel. A
nagyobb virágú fajok virágai mindig messze
kiemelkednek a növény testétől, így a leghalványabb szellő is meglengetheti őket.
A Calandrinia polyandra virágzása élőhelyén igazán impozáns látványt nyújt, ilyenkor nagy területeket borít el a több ezer tőből nyíló virágszőnyeg. A jelenség meglehetősen turistacsalogató, ezért nagy szerepet kap
Nyugat-Ausztrália vadvirágainak népszerűsítésében is. A legkisebb virágzó fajok közt
találjuk a C. corrigioloidest, melynek nincsenek ugyan feltűnő virágai – a maguk 1-3 mmes szélességével –, de ezek nem ritkán ezresével nyílnak tömött csoportokban. Amikor a
virágzás befejeződik, a virágzat megmaradó
részei rendszerint fényes vörös színűek és a
maguk módján igen megkapóak. (19. kép)
Több szakirodalomban is azt találjuk,
hogy a Calandriniák virágai csak egyetlen
napig nyílnak. Számos fajnál végzett terepi
megfigyelések, és az ezeket követő termesztési kísérletek azonban azt mutatják, hogy
egyetlen virág bizonyos számú egymást kö-

27. kép

28. kép

29. kép
A 27,28,29. képen a Calandrinia crispisepala 2006ban leírt, addig ismeretlen faj Carnarvon-ból, Nyugat-Ausztráliából.
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30. kép

31. kép

Calandrinia polyandra:
a 30. képen lévő növény
virága látható, míg a 31.
kép egyetlen növény virágzóképességét szemlélteti. A 32. képen kisebb
növények tömegét látjuk.
A C. polyandra gyakran
virágzik tömegesen, így
könnyen
észrevehetik
az áthaladó turisták, és
mindig meg is csodálják
egy-két fénykép elkészítésével. Ez egyike a kevés fajnak, amely a magasabb, szárazabb, homokosabb talajokat kedveli.
A mélyedések, az áztatott, a saras, vagy a mélyebb talajok különböző
Calandrinia társfajok élőhelyei is.

32. kép
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vető napon minden nap kinyílik és be is zárul. A virágok általában csak napos időben
nyílnak ki teljesen, és csak addig maradnak
nyitva, amíg elég fényt kapnak. Miután lement a nap, teljesen becsukódnak, és a rákövetkező napokon az egész folyamatot újra
meg újra megismétlik.
A tudomány számos olyan dologról nem
lebbentette még fel a fátylat, melyek segítségével teljesen megérthetnénk és azonosíthatnánk az ausztrál Calandrinia fajokat. Jelenleg
körülbelül 30 fajt ismerünk, és még legalább
ugyanennyinek a leírása várat magára. Hagyományosan a virágokat tartották legalkalmasabbnak arra, hogy egy Calandrinia fajt
egy másiktól megkülönböztessenek, így sok
kezdő kutatónak még ma is nagyszerű alkalmat nyújt új, különleges Calandrinia fajok
felfedezésére. A mai modern tudomány számára azonban a magok vagy pollenszemek
közti különbségek jelentik a kulcsot a megoldáshoz, és a nem is olyan távoli jövőben már
DNS elemző eszközök töltik majd be ezt a
szerepet, de működésükhöz, sajnos szükség
van laboratóriumra is.
A virág felépítésén, a magok, a pollen, a
levelek vagy a gyökerek jellegzetességein kívül figyelembe kell venni a virágzási ciklust
is. Sem a virágzás időszakait, sem az időzítését, sem a többi, virágzást meghatározó té-
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nyezőt nem veszik komolyan, pedig fontosak
lehetnek! A növények megfigyelése és összehasonlítása virágzás előtt és után érdekes
dolgokat tárhat fel a szemlélő számára. Például bármely fejlődésben lévő virág elhelyezkedése egy adott fajon legalább olyan egyedülálló és érdekes lehet, mint maga a virág.
Míg a Calandrinia creethae virágai a földön
vagy ahhoz közel nyílnak, a C. polyandra virágai felnyúlnak egészen 400 mm-ig.
A C. crispisepala virágai vékony drótszerű száron fejlődnek, mely rövid, „csuklókkal”
kapcsolódó szárrészekből áll. A rügyek és a
virágok eleinte elfekszenek a talajon, később
elemelkednek a növény fölé és napnyugtakor ismét visszaereszkednek, napi ciklusban,
ahogyan azt láthatjuk a 27,28,29. képen.
Szöveg és képek: Attila Kapitány
Fordította: Kun Hajnalka, Szolnok
*Forrás: Ausztrál Statisztikai Hivatal 1913as évkönyve.
Megjegyzés: Az eredeti 18 oldalas Calandrinia
cikk egy nemzetközi folyóiratnak íródott, de a
szerző weboldalán is megtalálható. Aki érdeklődik a teljes 18 oldalas cikk iránt, az felveheti a
kapcsolatot a szerkesztővel.

33. kép A Calandrinia polyandra jellemző élőhelye Nyugat-Ausztráliában.
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Peter Lechner, Alfred Draxler, Heinz Birhman

Egy feltûnôen zöld jelenség
a Sulcorebutia viridis, egy új faj Bolíviából
Zusammenfassung: In Bolivien wurde in den Gebieten zwischen dem nördlichen Mojocoya, dem westlichen Tarabuco, dem
östlichen Sopachuy und dem südlichen Azurduy bisher 14 gut absonderbaren Sulcorebutia-Arten beschrieben. Die hier aufgefundene neue Art wurde aufgrund der auffallend grünen Erscheinung als Sulcorebutia viridis benannt. Die im Gebiet vorkommenden andere Sulcorebutien sind klein, ihre Bedornung ist meist kammartig, sie bedeckt den Körper.
Abstract: Fourteen well separated species of Sulcorebutia have been described from areas laying between northern Mojocoya, western Tarabuco, eastern Sopachuy and southern Azurduy, Bolivia. The new species have found there were named Sulcorebutia viridis,
due to its conspicuous green colour. The other Sulcorebutias live in that area are small, usually with comblike, body covering spines.

Bolíviában az északi Mojocoya, a nyugati Tarabuco, a keleti Sopachuy és a déli
Azurduy között fekvő területekről eddig 14
jól elkülöníthető Sulcorebutia fajt írtak le. E
sokféleség mellett figyelemreméltó szélsőséges változatosságuk is, ami különösen a
Sulcorebutia hertusiinál figyelhető meg. Tehát a területen mindenképpen megenged-

hető egy összetett Sulcorebutia központról beszélni. Igaz ugyan, hogy déli irányba a fajgazdagság csökken, illetve a Rio
Pilcomayo területén a Sulcorebutiákat felváltják a Weingartiák. A Sulcorebutia juckeri
kinézete - ez a Rio Pilcomayo-tól északra
fekvő területen talán a legdélebbi ismert
Sulcorebutia – már világosan felismerhe-

1. kép: Sulcorebutia viridis PL20.488 a tövében fejlődő magoncokkal.
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2. kép: Sulcorebutia viridis PL20.461 élőhelyén.
3. kép: Virágzó Sulcorebutia viridis PL20.376.
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4. kép: A képen jól látható a virág felépítése. (PL20.377).
5. kép: Sulcorebutia viridis mohafoglalatban.
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6. kép: Kultúrában nevelt Sulcorebutia viridis VZ648.

tővé teszi a Weingartiákhoz való közelséget
(Lechner 2010). A legfeltűnőbb Sulcorebutia
ezen a területen a sárga virágú Sulcorebutia
heliosoides, amelyet meglepő módon csak
2006-ban fedezték fel (Lechner és Draxler
2008). Ugyanebben az évben a szerzők ennek szomszédságában egy további, minden eddigitől rendkívül eltérő Sulcorebutiát
fedeztek fel. Ennek a nagy és szúrósan kemény tüskés Sulcorebutiának eddig ismert
lelőhelyei az ismert Sulcorebutia heliosoides
előfordulási helyektől északra és nyugatra
találhatók. A max. 80 mm átmérőt is elérő
legnagyobb példányok a 2600 m-nél is magasabban fekvő területen találhatók.
A virág színe sötét, intenzív vörös, némely populáció bíborvörös színben virágzik.

Első alkalommal 2006 októberében figyelték meg ezt a fajt (Lechner és Draxler 2007.),
és további populációkat találtak 2007-ben
és 2009 áprilisában. Az utoljára felfedezett
populáció tövisezete tekintetében tér el valamelyest. Míg az északi populációknak sötétbarna vagy fekete középtövisei vannak,
addig ennek a déli populációnak minden tövise fehértől a szaru színűig változhat. A kis
növésű és sötét tövisű példányoknak van
egy bizonyos hasonlóságuk a Sulcorebutia
tarvitaensisszel, bár a Sulcorebutia tarvitaensis
magjai jól láthatóan nagyobbak, és az areola
formája is más.
Típus élőhely: Bolíviában, Chuquisaca
tartományban Estancia Amancaya-tól északra, 2600 m magasan, 2009. 04. 29-én P. Lech-
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ner találta meg a PL 20.483 gyűjtőszámon.
Továbbá Bolíviában, Chuquisaca tartományban, Estancia Amancaya-tól délre fordulva
2780 m magasan 2009. 04. 25-én P. Lechner
a PL 20.461 gyűjtőszámon.
Leírás: (A természetben élő növény alapján). A növénytest bőrszövete sötétzöld, vagy
világoszöld, maga a növény 70, ritkán max.
80 mm széles, lapos, csak idősebb korában
lesz kissé megnyúlt, egyszeres répagyökere
eléri a 80 mm hosszúságot. A dudorok vaskosak, 5-7 mm szélesek, 12 mm hosszúak, laposak. Az areola ovális, 6-7 mm hosszú, 2 mm
széles. Tövisei erősek, max 18 peremtövise
oldalra irányuló, hozzásimul, vagy kissé eláll
a testtől, fehér vagy szürke színű, 8 mm hos�szú, a legalsók rövidebbek, a többi 3-5 középtövis felfele irányul, erős, szúrós, fehér vagy
szaru-színű, vagy sötétbarnától a feketéig
változhat, max. 15 mm hosszú. A virág 4045 mm átmérőjű, kb. 30 sziromlevéllel, piros, vagy bíborvörös. A porzószál fehér vagy
krémszínű, a bibe szintén fehér, vagy krémszínű. A mag 1,0-1,2x0,8-1,0 mm, hátoldalán
lecsapott, a csírakapu csak alig észrevehetően emelkedik ki.
Elterjedése: Bolívia Chuquisaca tartományában, Estancia Amancaya környékén
2500-2800 m magasságban. Előnyben részesíti a kemény, vagy a lemezesen töredezett
kvarchomokkövet. Sulcorebutia heliosoides és
a S. hertusii szomszédságában, és egy további, még leíratlan Sulcorebutia társaságában
fordul elő.
Nevezéktan: (Etimológia) Ezt az új fajt
a feltűnően zöld megjelenése alapján nevezték el Sulcorebutia viridisnek. A területen előforduló egyéb Sulcorebutiák kistermetűek,
tövisezetük többnyire fésűszerű, a testet takaró.
Kiegészítésképpen utalni kell azokra a
Sulcorebutiákra, amelyek a S. viridis élőhelyétől keletre levő területen nagyon gyakran előfordulnak, esetenként még a S.
heloisoidesszel együtt is. Ezeknek csak a külalakja emlékeztet távolról a S. viridisre, a töviseik finomabbak, a fehértől a sötétbarnáig
változnak, vagy kifejezetten a testhez simulnak, mint a S. crispatanál, vagy kissé elállóak,
mint a S. viridisnél, azonban mindig van né-
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hány lágyabb vagy keményebb, szúrós középtövisük. Ugyanakkor ezek a növények észrevehetően kisebbek, mint S. viridis. A hegyvonulatokon ezek a formák a S. heliosoidesel
váltakozva, esetenként azonban ezzel együtt
találhatók.
Peter Lechner
Universität für Bodenkultur Wien
Muthgasse 107
A-1190 Wien
Alfred Draxler
Botanischer Garten der Stadt Linz
Roseggerstraße 20-22
A-4041 Linz
Heinz Birhman
Kalvarienberg 25
A-3562 Schönberg
Képek: Alfred Draxler 3, 4., Peter Lechner 1, 2,
6., www.sulcopassion.be: 5.
Fordította:
Ruff József és Kiss László, Orosháza.

Itt szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a cikk szerzői által szerkesztett www.sulcorebutia.de honlapra és
a Kompendium der Feldnummern
der Gattung Sulcorebutia című időszakos kiadványra, mely Günter Fritz,
Willi Gertel, Johan de Vries szerkesztésében jelenik meg. Bővebb tájékoztatást
W. Gerteltől lehet kapni a Willi.Gertel@tonline.de címen.
Köszönetünket fejezzük ki a szerzőknek,
hogy engedélyükkel és a képekkel hozzájárultak cikkük kivonatos közléséhez. Köszönetünket fejezzük ki továbbá Claude
Bourleau Úrnak Belgiumból, hogy hozzájárult a www.sulcopassion.be weboldalon levő Johan de Vries által készített
kép közléséhez!
(Szerk.)
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Botos Júlia

Kaktusz és pozsgásgyûjtôk: Nagy József
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.

Mikepércsen járunk, amely gyermekkoromat idézi. Több alkalommal nyaraltam
anyám nővérénél és kádármester nagybátyámnál. Úgy is mondhatnám, hogy gyermekkorom legszebb nyarait töltöttem itt. A
település arculata igen megváltozott. A poros
utcákat lovas fogattal járták, kerékpár aligalig volt és nekem, mint városi gyermeknek
különös élményt nyújtott. A most is fellelhető nádfedeles házakat igen modern lakóházak egészítik ki és aszfaltozott utcák. Azért
jelenleg is fellelhető a régi élet. Emlékszem,
1. kép: Nagy József növényei társaságában.

mikor nagynéném rossz vödörben és lavórban nevelte a szúrós növényeket, Ő így nevezte az általunk jól ismert kaktuszokat.
Nevük nem volt, csak arra intett, hogy vigyázz, mert szúrósak. Később már elit helyre kerültek, mert nagybátyám kiszuperált
hordókból készített Erzsi néném unszolására helyet. Tudat alatt már készültem kaktuszos életemre, igaz ez jó sokára jött el, na, de
se baj! Jobb későn, mint soha! Ha jól emlékszem, Opuntiák lehettek ezek a szúrós növények, mert néném mondta, hogy „Nézd csak
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2. kép: Aylostera fiebrigii krisztáta, vagy egyszerűbben: kakastaréj.

meg milyen nagy fülük van!” Józsi barátunk
tehát itt lakik emlékeim falujában, Mikepércsen, kaktuszai, pozsgásai között. Az eddigi
riport készítésem napjai mindig kánikulában
történtek, ez most is így volt. Legközelebb
nyugalmi állapotban szeretném megnézni a
kaktuszokat, szerintem az is érdekes lehet.
Nem elég a kinti 35 °C, még menjek be az 52
°C-os üvegházba. Megtettem, mert a látvány
elfelejtetett velem minden kellemetlenséget.

te is volt egy pár növényem. A Debreceni Botanikus kertben, többször megfordultam, ez
adott igazi lendületet. Ettől az időtől töretlen
a szakma iránti hűségem.

- Emlékszel e, hogy melyik volt az első növényed?
Igen emlékszem, egy Echinopsis eyriesi
volt. Az egyik helyen dolgoztam, és ott kaptam ajándékba. Sokat nem foglalkoztam vele.
Ez a növény már a következő évben virágot
- Józsi, mióta gyűjtöd a kaktuszokat és a hozott. A sarjakat leszedtem és így szaporítottam. A szomszédomnak is volt vagy 20-25
pozsgásokat?
25 éve annak, hogy kezdtem a kaktu- db. kaktusza. Tőle is kaptam sarjakat szaposzokat és a pozsgásakat gyűjteni, illetve ko- rításra. Így kezdődött el az én hobbim.
molyabban az egyesület újra alakulása óta,
viszont 1998-ra tehető, hogy foglalkozom - Milyen családokat, nemzetségeket, vagy fajoezeknek a növényeknek a gyűjtésével. Előt- kat gyűjtöttél, vagy gyűjtesz jelenleg?

Debreceni Pozsgástár 2012/4.
Az Astrophytumokat, Echinocereusokat, ez
a két faj, ami a kedvenceim közzé tartozik. A
gyűjteményemben vannak, Turbinicarpusok,
Mammilláriák, Lobiviák, Gymnocalyciumok,
Ferocactusok, és ami még megtetszik, azokat
megveszem. Vannak pozsgás növényeim is,
egy pár faj, de közöttük nincs úgy külön kedvenc növényem, ezeket elsősorban eladásra
szánom.
- Látom, hogy nem is kevés azoknak a növényeknek a száma, ami elég idős már. Milyen korúak
ezek a kaktuszok?
A legidősebb 30 éves, de van több 25
éves növény is. Amire büszke vagyok az egy
Mammillária, aminek a tüskéi fehérek, ez
azért is kedves, mert Romhányi Tivadar bácsitól kaptam.
- Vannak oltott növényeid is. Mennyire szeretsz
velük foglalkozni?
Igazán a kezdeti időszakban, Szabó János bácsitól lestem el az oltás tudományát,
és még abból az időből származik több növényem. Ma már más a véleményem. Jobban
szeretem, ami a saját lábán áll, egy kicsit mesterkéltnek tartom az indok nélküli feloltást.
- A növényeidet rendszerezve helyezted el, jó rájuk nézni. Sok időt fordítasz erre a rendteremtésre?
Igen, csak így lehet eligazodni a növények
között. Igaz időigényes, de megéri. Az biztos,
hogy benne kell lenni, velük kell élni.
- Amennyiben jól értettem, nem csak hobbiból
neveled a kaktuszokat, pozsgásakat, hanem értékesíted is azokat. Hol adod el ezeket a növényeket? Hol vannak a kiállítások?
Igen, valóban értékesítéssel is foglalkozom. Elsősorban kiállításokon, piacon, de
ide egyre ritkábban megyek, mivel jönnek a
házamhoz is vásárolni. Több iskolával is kialakítottam kapcsolatot, ahol szakmai előadásokat tartok, amelynek egyik eredménye
a gyerekek által készített sok-sok rajz. Májusban a mikepércsi Általános Iskolában rendszeresen szervezünk kiállítást, s ez már több
éves hagyományra tekinthet vissza. 2010ben Bodóházáról Kis László is hozott növé-
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nyeket, de Szászi Robi is rendszeres kiállító
Debrecenből.
- Említettük az iskolákat. Hány éve annak, hogy
az iskolák bekapcsolódtak ebbe a programba és
hány iskolát érint?
Az iskolákkal 4-5 éve van szorosabb
kapcsolatom. A programban a mikepércsi,
létavértesi, újfehértói, nagykállói, ebesi,
nyírlugosi, míg Balmazújvárosról a Bocskai,
Hajdúszoboszlóról a Pávai Vajna Ferenc, Debrecenből a Kinizsi Pál, Bólyai János, Józsáról
a Gönczy Pál általános iskolákat említhetem,
de ezen kívül legalább még 10 iskolát lehetne felsorolni, akik keresnek minket, mivel a
hír terjed szájról-szájra. A felsorolásból kitetszik, hogy megyénken kívülről is bekapcsolódtak programunkba.
- Mi is láthattunk Józsinál gyerekek által készített sok-sok kaktuszt és pozsgást ábrázoló színes
rajzokat. Jó módszernek tartom, mivel a gyerekekben a rajzok alapján jobban rögződnek az is3. kép: Részlet az üvegházból: az „Astrophytumnegyed”.
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4. kép: Az egyik kedvenc: Mammilaria bocasana v. roseiflorus.

meretek. A gyerekek által készítet, rajzokat hol
állítjátok ki? Részesülnek elismerésben a művész
palánták?
A rajzok az adott iskolában lettek kiállítva. 2010-ben a kiállítás a Mikepércsi Művelődési Házban került megrendezésre, ami
egy hétig tartott. A legjobb rajzokat dijaztuk.
Természetesen a gyerekek szép kaktuszokat és oklevelet kapnak elismerésként. A növényeket én ajánlom fel a díjazáshoz, amit
a gyerekek határtalan örömmel fogadnak.
Arra törekszünk, minél több iskola kapcsolódjon ehhez a programhoz.

mire sok mindenre rájöttem, mit csináltam
jól, vagy rosszul. A gyűjtőtársaim már azon
nevettek, amiért ilyen egyszerű növény magvetése miért nem sikerül nekem, mivel nekik
szinte mind kikelt.
- A Mikepércsi Szakkört te hoztad létre. Működik
még manapság is, és ha igen, akkor hogyan?
Valóban én hoztam létre, de sajnos már
nem működik. Akkor volt egy korosztály,
akik fogékonyak voltak az újra, de azóta sem
jött össze újabb, hasonlóan érdeklődő csapat.

- Volt honlapotok is, ez még mindig müködik?
Most is meg van, de sajnos nem mondhat- Foglalkozol magvetéssel?
Korábban volt magvetésem, de hely hiá- nám életképesnek. Van egy-két cikk, de más
nya miatt már nem vetek, de nem is valószí- semmi.
nű, hogy valamikor vetni fogok.
- Az iskolás gyerekekről már beszéltünk, de a fel- És amikor vetettél, akkor mi volt a tapasztala- nőtt lakosságot mennyire érdekli a kaktusz és
pozsgás növények gyűjtése, a velük való foglalatod?
Nem volt nehéz, de volt egy-két kénye- toskodás?
Azt kell erről mondanom, hogy az iskosebb növény magva, ami rosszul kelt. Minden kezdet nehéz, nekem is eltelt egy-két év lába járó gyerekek legalább be-beszaladnak
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Azt kell mondanom, nincs olyan, akinek
ilyen vagy hasonló gyűjteménye lenne. Vannak a házaknál kaktuszok egy-két cseréppel
mutatóba, amelyek sokszor valódi díszei a
háznak, kertnek, de ezek gazdái nem gyűjtők.
- A növényeket hol tartod télen és nyáron? Látom, van üveg- és fólia házad is.
Télen az üvegházban, de a kazánházba is
be tudok vinni néhány ládával, elsősorban
a fagyra érzékenyebbeket. Mindkét helyen
2-5 °C-ot tudok biztosítani, de az érzékenyebb növényeket, mint pl. a Melocactusokat
a lakásban tárolom, mivel számukra a lényegesen melegebb klíma a megfelelő a téli teleltetés során.

5. kép: A 28 éves Oreocereus trolli Szabó Jánostól.

hozzám, de a felnőtteket ez nem igazán érdekli. Egy időben szórólapokkal igyekeztem
felhívni a figyelmet, de sajnos inkább kudarcnak mondhatom ezt az akciómat.
- Józsi, úgy veszem ki szavaidból, hogy Mikepércsen rajtad kívül nincs is más gyűjtő?
6. kép: Feloltott, bimbózó Rebutia heliosa f. cristata
oltvány.

7. kép: Tűzpiros virágú Parodia herzogii.

- Hogyan biztosítod télen a megfelelő klímát az
üvegházban?
A ház fűtése gázzal történik, ezen a rendszeren keresztül fűtöm az üvegházat, amit
még beterítek dupla rétegű fóliával. Csak így
tudom biztosítani a megfelelő hőmérsékletet.
- Mikor építetted meg az üvegházat és a két fóliaházat?
Miután növekedett a gyűjteményem, és
közben az egyesület tagja is lettem. Komolyan el kellett határozni magamat, milyen
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8. kép: Hálásan virágzó Echinocereus palmeri.

formában kellene megvalósítani a növények
tárolását és teleltetését. Az üvegház Szabó
János üvegházának mintájára készült, aki
debreceni kaktuszgyűjtő volt. Az üvegházam
mérete 10 négyzetméter és építését szakemberre bíztam, de az alapot én készítettem el.
Közben megépítésre került még egy szintén
10 négyzetméteres fólia ház is. Azután azt
is kinőttem. Így hát építettem még egy fó-

lia házat. Közben mindegyiket bepolcoztam,
így több növényt tudtam elhelyezni. Jelenleg
nem gondolkodom további bővítésen. János
bácsitól és Romhányi Tivadar bácsitól sokat
tanultam e szakmát illetően, főképpen a kezdeti időszakban, sok növényt is kaptam tőlük. Ami megmaradt bennem örök emléknek a kezdeti korból az egy szó, amikor Tivadar bácsi az egyéb pozsgás növényekre a
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9. kép: Mozaikok a mikepércsi kaktuszkiállításról.

lazsnyákok kifejezést használta. Egy kis eti- tetted szakmai tudásodat? Itt elsősorban szakmologizálást megérne e szó mibenlétének könyvek, folyóiratok olvasására gondolok.
boncolgatása.
A szakkönyvek gyűjteményében megtalálható jó néhány könyv. Persze ma már az
- Elmondásod szerint két gyűjtő indított el a kak- interneten szinte minden ismeret megtaláltuszos pályádon, de a későbbiekben hogyan bőví- ható annak, aki ki tudja rostálni a sok kétes információt. A
10. kép: Echinocereus scheeri különösen szép virágával.
Debreceni Pozsgástár mellett a Ficzere Miklós által készített és minden
hónapban kiküldött
elektronikus online
újság is sok tanác�csal látja el az érdeklődőket.
- A növények ültetéséhez, átültetéséhez
valamilyen összetételű talajra szükségeltetik. Te milyen talajt
használsz?
Nem használok
semmi különleges
dolgot. Virágföldet,
folyami
homokot
vagy bányahomokot keverek össze,
esetleg még tőzeget
teszek a keverékbe.
Más egyebet nem
használok.
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11-12. kép: Jovibarb a x mitchellii cv. Sultani f. cristata
fejlődött ki a sziklakertben. Az alsó képen jól láthatóan még a virágzat is krisztátásan képződött a kakastaréjszerűen sorba rendeződő virágbimbókkal.
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- A növények kapnak e tápoldatot? Az öntözést
mikor, és milyen gyakorisággal végzed?
Tápoldatot nem használok, mivel igyekszem természetes közegben tartani a növényeket. Öntözök kb. kéthetente, nyárom a pozsgásakat gyakrabban. Télen egyáltalán nem öntözök, ősszel, tavasszal is csak egy keveset.

47
Elsősorban a gombabetegségek ellen védekezem, váltogatva a különböző vegyszereket. A rovarok elleni védekezésül a Zolone
nevű szert alkalmazom jelenleg is, igaz kivonták már a forgalomból, de tartalékoltam
belőle eleget.

- Ajánlom neked az Actarát és a Vénuszt, mint kiváló hatású szereket. A nevüket kivéve minden- A családod segít e a növények gondozásában?
ben egyformák, tehát a hatóanyagban is, hatáIgen, segítenek! Annyit, hogy kiszalad- suk szinte olyan, mint a már említett, forgalomnak, megnézik milyen szépen virágzanak, és ból kivontnak. A hangyákkal hogy állsz?
ezzel be is fejeződött a munka.
Sajnos, nagyon jól! Már is mutatom a telephelyüket a kövirózsák között. Először úgy
- A növények védelmét is kell biztosítani. Te mi- gondoltam, én túrtam ki a hangyákat, mivel
beültettem a területüket. Mivel ez nem jött
lyen szereket alkalmazol?
be, először Zolonét ve13. kép: Egy saját előállítású hibrid: Turbinicarpus valdeziana x Turbinicarpus tettem be ellenük, silauii keresztezéséből.
kertelenül! Újabb akcióként a növényeket
kiszedtem, talajt
cseréltem, és a Bi 58
rovarölőszer talán
segített valamit, de
nem mondhatom,
hogy hangyamentes lettem.
- El kell mondanom,
hogy a hangyás terület ellenére egy
nagyon szép formájú sziklakertben tenyésznek a csodálatosnál csodálatosabb
kövirózsa ritkaságok. Feltűnően szép
volt egy krisztáta
a piros virágával.
Ezt Józsi vásárolta
valamikor egy tálban több növénnyel
együtt. Látok még
egy másik kisebb
sziklakertet is, mi
célból kellett megépíteni?
Csupán a kényszer vitt rá, mivel
kinőttem a nagyobbat, és sajnáltam
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13. kép: Echinocereus viridiflorus.

volna kidobni a növényeket.
- Milyen fejlesztéseket tervezel?
Már nem gondolkodom további fejlesztésekben. A növény állományomat is elegendőnek találom. A meglévővel is akad munka bőven. Természetesen, ha meglátok, pl. egy különlegességet, azt megveszem, vagy alkalom
adtán cserélek.
- Milyen célokat szeretnél megvalósítani az elkövetkező időben?
Nagyon jó lenne elérni, hogy az iskola
programhoz az eddiginél is több iskola csatlakozzon az eddig jól működő iskolákhoz hasonlóan. Ennek érdekében szeretnék lépni,
lehetőleg minél több gyerek ismerkedhessen
meg a kaktuszokkal és a többi pozsgás növénnyel. Sajnos, a jelenlegi gyűjtők köre inkább az idősebb korosztályból tevődik össze,
pedig szükség lenne utánpótlásra is. Ezért bízom az iskolákban, remélve, a jövő nemzedékből egyre több érdeklődő, majd gyűjtő lesz.

- Mi a véleményed a Debreceni Pozsgástárról?
Nagyon jónak tartom, sok-sok ismeretet
ad. Ami még szerfelett tetszik, hogy közelebb
kerülünk a gyűjtőkhöz a riportok által. Ezáltal jobban megismerhetjük egymást, a kialakult jó módszereket át tudjuk venni, és lehetőségünk nyílik azokat a mindennapos gyakorlatban is alkalmazni.
- Kedves Józsi! Köszönöm a riportot. Munkádhoz és elképzeléseidhez kívánok sok sikert, jó
egészséget.

Képek:
Ficzere Miklós: 1, 3, 5, 11, 12,
a többi Nagy József

Botos Júlia
Debrecen
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Elisabeth és Norbert Sarnes

Az Austrocactus intertextus felkeresése
Zusammenfassung: Die Autoren suchten im Jahr 2009 den Lebensort von Austrocactus. Es ist nicht einfach, weil es an genauen Daten der Fundorte in den meisten Beschreibung fehlt. Der Mittelpunkt ihres Interesses ist vor allem die Austrocactus
intertextus, beim Felsensturz des Plateaus in der Nähe von Talapaga.
Abstract: The authors visited the nature habitat of Austrocactus species in 2009. This was not simple, because the exact habitat
data are lacking in most of the descriptions. They were interested especially in the Austrocactus intertextus, at the rock slide of the
highland near Talapaga.

1. kép: Austrocactus csoport Reserva Nacional El Cain-ban.

Először 2004-ben az a kíváncsiság hajtott minket Patagóniába, amit 1984-ben a
frankfurti első kaktuszkiállításon Roberto Kiesling előadása ébresztett fel bennünk.
Túlbuzgóság nélkül mondhatjuk, hogy ez
volt a kezdete a vidék és a természet szépsége iránti szenvedélyünknek. A későbbi
utazások során egyre érzékenyebb lett szemünk az ottani lelőhelyekre, és az ott található kaktuszokra. Utazásaink között intenzíven tanulmányoztuk az itt található
növényeket ismertető csekély irodalomat.
A Patagóniában elterjedt kaktuszfajok

mennyisége könnyen áttekinthető. Csak a
Maihuena, a Maihueniopsis, a Pterocactus és az
Austrocactus terjedt el szinte egész Patagóniában. Különösen az Austrocactus nemzetségből létezik kevés fajnév, és alig van olyan személy, aki a növényeket a nevekkel beazonosítaná. Ezért elterveztük, hogy lehetőség szerint a leírt Austrocactus fajokat lelőhelyükön
felkeressük. Ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mert a legtöbb leírásból hiányoznak a lelőhely pontos adatai. 1926-ban Spegazzini
leírta az Austrocactus intertextust (Kiesling
1984: 191), amit a későbbi szerzők hallgató-
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2. kép: Maihueniopsis darwinii egy fennsíkon El Cain-tól délre.

lagosan, mint az Austrocactus bertinii, vagy
az Austrocactus patagonicus szinonimájának
neveztek (Backeberg 1959: 1560). Ez talán
azért fontos, mert később senki sem látott
3. kép: Austrocactus virágpompája El Cain-ban.

Austrocactus intertextust. Az Austrocactus
intertextus eredeti leírásában azonban, szerencsére, nagyon pontos adatok szerepelnek
a típus lelőhelyről, a Talapaga közelében lévő

4. kép:
52 Cinóbervörös Maihueniopsis darwinii virágok.
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5. kép: Út Rio Negro és Chubut tartomány határán.

fennsík sziklaomlásánál. Így elhatároztuk, lapaga északra található Chubut-tól. A körhogy 2009 decemberében megkeressük ezt a nyék alig közelíthető meg, az utak nincsenek
látszólag ismeretlen növényt. A Sierra de Ta- megfelelően kitáblázva (5. kép). Keresésünk
6. kép: Utunk térképe Patagóniában 2009.12.23-án.
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7. kép: Gyakran zárják el fűzfakerítések az utat.

kiindulópontja Ingeniero Jacobacci helység
volt, Rio Negro tartományában. Ingeniero
Jacobacci egy juhtenyésztő központ, meglepően jó infrastruktúrával. Vannak szállodák, benzinkutak és internet-csatlakozás.
December 23-án indultunk útnak, és azt reméltük, estig elérjük Puerto Madryn városát
(6. kép). Első megállónk Maquinchao mögött
volt, a „Reserva Nacional El Cain”-nál, és hamarosan találtunk Austrocactusokat (1. kép).
A borús és szeles, hűvös idő ellenére virágokkal örvendeztetett meg bennünket a terület
(3. kép). Egy következő megállónknál pompás Maihueniopsis darwinii telepet láttunk,
ami itt ragyogó cinóbervörös színben virágzott (2-4. kép).
A továbbhaladás egyre fárasztóbb volt,
mert az út láthatóan egyre rosszabb lett, és
emellett állandóan fűzfakerítések zárták el
az utat. Ez azt jelentette az utasnak, mindig ki kellett szállnia a kocsiból, a kerítést
kinyitó technikát felderíteni, a fűzfakerítést kinyitni, az utat szabaddá tenni, a fűzfakerítést ismét bezárni, és vissza a kocsiba
(7. kép), mindezt meglehetősen erős szél-

ben. A Chubuti tartományhatárnál Ingeniero
Jacobacci óta már négy órája voltunk úton, és
még egyetlen járművel sem találkoztunk. Azt
reméltük, az út járható marad, és megéri fáradozásainkat. Körülbelül egy óra múlva majdnem elértük Talapagát, amikor számunkra
sokatmondóan egy sziklaforma jelent meg az
út mentén. Szerencsénk volt és néhány száz
méter után találtunk Austrocactusokat, amelyek megfeleltek Spegazzini leírásának (13.
kép). Eddigi tapasztalatunk, hogy minden
lelőhelyen a növények vagy virágoztak, vagy
már termést hoztak. Itt viszont csak sarjakat növesztettek. A GPS-re pillantva megállapítottuk, ezen a helyen 1500 méter feletti
magasságban voltunk. A fiatal növények mellett, amelyek nagysága megfelelt Spegazzini
leírása szerinti 6-8 cm magasságnak és 4-5
cm átmérőnek, találtunk idősebb, nagyobb
példányokat is (8. kép). A hengeres és nyújtott Austrocactus bertiniihez hasonlítva ezek
hordóformájúak és zömökek voltak, extrém
sűrű tövisekkel, és egyetlen növényen sem
fedeztünk fel horgas tövist. Feltűnő volt az
összefonódott, szorosan álló peremtövis
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8. kép: Elisabeth Sarnes egy Austrocactus intertextussal.
9. kép: Austrocactus intertextus.
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10. kép: Sárga tövisű Austrocactus csoport Gan Gan mellett.

(9. kép), ami láthatóan az elnevezés alapjául
szolgált, mivel a latin intertextus jelentése
egybefon, egybefűz. Sajnos sem virágot, sem
magot nem találtunk. Ezt a helyet egy másik
11. kép: Virágzó Austrocactus Gan Gan mellett.

utazás alkalmával bizonyosan felkeressük a
későbbiekben. A hiányzó információk ellenére most már kételkedünk, hogy ez a növény
azonos lenne az Austocactus bertiniivel,
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amelynek a lelőhelye az Atlanti-óceán partja közelében húzódik. Végtelen szerencsénk
az Austocactus intertextus megtalálása, de
tovább utaztunk a kitűzött aznapi célunk elérése érdekében. Bár sürgetett bennünket az
idő, Gan Gan előtt még egyszer megálltunk.
Egy szűk, kanyargós völgyben a haladó járműből különösen nagy, szalmasárga tövisű
kaktuszok tűntek fel a sziklákon. Közelebbről láttuk, ezek is Austrocactusok voltak (10.
kép). És méghozzá milyenek! Már több ezer
példányt láttunk utunk alkalmával, de ezek
mögött mind elbújhatott. Örömünkre sok
virágzott, és rózsaszínű virágai lelkesítettek bennünket (11. kép). Mivel a természetben névtáblák nincsenek, és nem ismertünk
passzoló leírást sem ezekhez a pompás növényekhez, ezért a fajnevükkel adósok maradunk. Jó úton haladtunk előre, majd Telsennél még egyszer megálltunk. Az itt található Austocactusok megfeleltek az Austocactus
bertinii leírásának (12. kép). Estefelé előbbi
megállásunk ellenére is problémamentesen
értük el Puerto Madryn-t, és nem sajnáltuk
magunktól a strand sétányán lévő elegáns
hotelben egy tengerre néző szobát.
12. kép: Austrocactus bertinii Telsen mellett.
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Tartási és vetési tapasztalatok
E nemzetség növényei hazájukban előszeretettel növekednek a nagyon levegős helyeken. Ez különös mértékben érvényes az
Austrocactus intertextusra, amely Patagonia
északi, központi hegytömbjében, kb. 1500
m magasságban él. Itt az erős szél miatt még
a nyári napsütésben is nagyon hűvös lehet,
de a talaj többnyire kellemesen meleg. Télen a növények nagy hideget tűrnek. A tartásra és vetésre vonatkozó adataink, melyeket a következőkben ismertetünk, az ös�szes Austrocactusra egyformán érvényes.
Gyűjteményünkben az Austrocactusoknak
megkisérlünk sok friss levegőt biztosítani.
Télen a sajátgyökerű Austrocactusokat a mi
szélességi körünkön fűtés nélküli üvegházban lehet tartani. Ezenkívül kb. 20 példány
Austrocactust ápolunk a nagyon jól drénezett
sziklakertünkben eső elleni védelem nélkül.
Az elmúlt két télen -20 ºC-os fagyok mellett sem volt semmilyen probléma, mivel
az összes kaktuszunkat egy nagyon vízáteresztő közegben neveljük. Az Austrocactus
intertextus magvetéséhez semmilyen speci-
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13. kép: Gyönyörű Austrocactus intertextus Talapaga- nál.

ális tanácsot nem tudunk adni, mivel eddig
nem állt rendelkezésünkre e növény magja. Általánosságban érvényes magvetéseinkre, hogy januárban kezdjük a vetést. Az
Austrocactus magvetésnek alsó meleget biztosítunk, és műfényt alkalmazunk fénycsővel. Az Austrocactusok csírázási eredménye
nagyon különböző. Az Austrocactus bertinii
csírázása általában meglehetősen rossz, miközben az Andokból származó fajok kifejezetten jobban csíráznak.
Elisabeth és Norbert Sarnes, Viktoriastraße 3
D - 52249 Eschweiler

Képek: Elisabeth és Norbert Sarnes.
Fordította: Koláné Károlyi Andrea, Hajdúnánás és Ruff József, Orosháza.
Irodalom:
Backeberg, C. (1959) Die Cactaceae.
Handbuch der Kakteenkunde 3.: Cereoideae
(Austrocactinae) G. Fisher, Jena.
Kiesling, R. (1984): Recopilacion, en edición
facsimilar, de todos los trabajoso referencias
sobre Cactaceaes publicados por el Dr. Carlos
Spegazzinii. – Libros, Buenos Aires.

A saját növényeken szerzett tapasztalatok a következők: A júniusi virágzást és
megporzást követően a termések megrepednek, és érése előre haladtával a terméseket
le lehet szedni, még mielőtt „más” segítene ebben. A virágzás évében, majd az azt követő
évben a magok elfeküdtek, mert a kelés csak 0-5%-os volt. A következő évben már 2540%-os, az azt követő évben 40-60% kelési arányra számíthatunk, ha januárban vetünk,
és szobában éjszaka 18-23, nappal 28-30 °C-os hőmérsékletet biztosítunk. A vetést kezdetben nedvesen kell tartani, és sűrűn szellőztetve neveljük a magoncokat. Júniusban,
vagy a következő év április-május havában kezdhetjük tűzdelésüket. Gyorsan fejlődnek,
és elég szívósak. Az import magok nagyon hektikusan kelnek. A többség 0, néhány faj
10-20, és vannak, amelyek 80%-os kelési eredményt mutatnak.
(Szerk.)

Debreceni Pozsgástár 2012/4.

59

ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

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

C, c
campanulata

glockenförmig

harangszerű

campestre

ländlich

mezei, parlagi

campos-portoana

Eigenname: dr. Campos -Portoi

Campos Portoiról
elnevezve

campylacantha

görbe(görbülő) tövisű

cappilacanthus

krummstachelig

hajlott tövisű

campis

biegsam

hajló

camptotricha

bogenhaarig

összekuszált, összenőtt

canacruzensis

aus Cana Cruz (Bol.)

Cana Cruzból való

canadensis

kanadisch

kanadai

canariensis

kanarischen-Inseln

Kanári-szigetekről való

candelabriformis

kandelaberförmige

karos gyertyatartó
formájú

candelabris

armleuchterartig

karos gyertyatartó szerű

candelaris

kandeláber alakú,
gyertyatartó
szerű

candelilla

kleiner kandelaber

kicsiny gyertyatartó

candens

weiss werdend

fehérlő, fehérré váló

candicans

glauzendweiss werde/nd

fénylő fehérré váló

candidum

rein weiss

tiszta fehér

canelensis

aus Sierra Canelo

Canelóból való

canescens

weissgraulich

szürkésfehér, szürkülő

caniguerali

aus Canigueral

Canigueraálból való

caninus

hundsgemein

aljas , komisz

canis

der Hund

kutya

cantaensis

aus Canta-Tal (Peru)

Canta(-Tal)ból származó

canterae

benannt nach Herkunft

élőhelyről elnevezve

canudosensis

aus Canudos (Brasilia)

Canudosból való

canus

aschgraü

hamvasszürke, őszülő

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

