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Címlap: Discocactus horstii alkonyi virágzása. Hátha még az illatát is érezni lehetne! 
Kép: Lévai Menyhért 
Hátsó borító: Virágzó Pelecyphora aselliformis Tóth Norbert felvételén.
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Emlékezzünk

Augusztinyi Béla (1925-2012)
Vá r a t l a n u l 

hagyott itt ben-
nünket, csak e 
sorokkal tudunk 
elköszönni – és 
nem búcsúzni –
Tőle.

Több évtize-
des baráti és 
szakmai kapcso-
lat kötött össze 
bennünket 1962 
óta. Számát nem 
tudnám monda-
ni, hányszor lá-
togatott meg a 
Debreceni Egye-

temi Botanikus Kertben, és hányszor ta-
lálkoztunk Edelényben. Történelmi tájéko-
zottsága és szakmai ismeretei miatt gazdag 
programok voltak e találkozók. Sok baráti és 
szakmai kapcsolat kialakulásával együtt a 
kaktuszokkal 1962-től kezdett foglalkozni, 
ezek mellet nagy odaadással végezte hiva-

tását is. Nyugdíjazása előtti évtizedben már 
főkönyvtáros és járási könyvtárellenőrként 
dolgozott. Ez utóbbiakban végzett munkájá-
ért magas kitüntetéssel jutalmazta főhatósá-
ga. Személyében kreatív, állandóan kezdemé-
nyező, új módszereket kereső és kipróbáló, de 
csendben dolgozó embert ismerhettünk meg. 
Ő vezette be az 1960-as évek közepén a hazai 
kaktuszos körökben a Peireskia alanyra tör-
ténő oltásokat. Csodákat művelt ezzel a nö-
vénnyel. Februári magvetésű Ariocarpus ma-
goncai erre feloltva már az első év őszén virá-
goztak. Másik sikere a magvetésekben meg-
jelenő színesek (klorofill hiányos magoncok) 
oltása volt. E módszerével nagyon hamar gaz-
dag, színes gyűjtemény gazdája lett. Növény-
háza és gyűjteménye „patika” tisztaságú, 
növényeinek pontos jeltáblázására nagyon 
ügyelt. Aktív korában – tudomásom szerint 
– minden elérhető szakmai kiállításon részt 
vett, gyakran kiállítóként is. Több budapesti 
és debreceni kiállításon kapott elismerést és 
díjat mintaszerű növényeiért. Szakmai mun-
kásságát a Magyar Kaktuszgyűjtők Orszá-
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gos Egyesülete Anisits-díj adományozásával 
jutalmazta. Szakmai írásait csak eltávozása 
után tudjuk – hosszú kutatásokkal – össze-
gyűjteni a CSILI Kaktuszkedvelők Tájékozta-
tója, a Debreceni Kaktuszkedvelők Tájékoz-
tatója, a Heves megyei Kaktuszkedvelők Tá-
jékoztatója, a Kaktusz-Világ és még más eset-
legesen lappangó kiadványok lapjairól.

Életrajza 1925. szept. 24-ével kezdődik. 
Később Sátoraljaújhelyen, majd Egerben vé-
gezte elemi-és középiskolai tanulmányait. 
Részt vett a korabeli idők ifjúsági életében és 
programjaiban. Előbb a cserkész, majd a kö-
telező Levente-mozgalom tagja, végül kato-
nai pályára került. Politikai okok miatt 1945-
ben letartóztatták, elítélték, és Sopronkőhi-
dán börtönbe zárták. Egy másik ítélet után a 
hirhedt Gulág Vorkutai táborába került. Ösz-
szesen 8 és fél évet töltött rabságban. Hosszú 
ideig együtt raboskodott Alekszander Szol-
zsenyicinnel és a magyar Rózsás Jánossal. A 
lágerben kapott hatjegyű „személyi” számát 
titokban hazahozta és őrizte. Nem egyszer 
kértem, írja le hosszú fogsága történetét, de 
minden alkalommal elhárította, „...újra át 
kellene élnem az emlékeket” gondolattal.

A fogságból 1953 szeptemberében került 
haza. Előbb alkalmazottként dolgozott, majd 
gondnok volt. Amikor erkölcsi bizonyítványt 
kapott, az edelényi könyvtárban helyezke-

dett el. Itteni munkája mellett elvégezte a 
Debreceni Tanítóképző Főiskola könyvtárosi 
szakát, ezután Sárospatakon tanítói okleve-
let is szerzett. Mindkét diplomája eredménye 
kitűnő. Hernádi Ilonával 1957-ben kötött 
házasságot, mindvégig példás házasságban 
éltek. Felsége gondos ápolásának köszön-
hetjük, hogy hosszú életet élhetett fia talkori 
megpróbáltatásai után. Ez év november 19-
én hunyt el, betölthetetlen hiányt hagyva 
maga után.

Jókai Mór sírfelirata Augusztinyi Bélát is 
elénk idézheti:

„Ami bennem lélek, veletek marad
Veletek leszek mindig:
megtaláltok virágaitok közt,
amikor elhervadnak,
az esti harangszóban, amikor elenyészik...
És valahányszor megemlékeztek rólam,
mindig arccal szemközt fogok
veletek állani.”

Kedves Béla! Nyugodj békében,  
emléked örökké megőrizzük!

Dr. Nemes Lajos
Szomód

Kiegészítés
A Debrececeni Pozsgástár 2012. évi 4. számához tartozó források:

Thomas Linzen: Mammillaria scrippsiana subsp. schumacheri – Egy új alfaj Sinaloa-ból. 
Kakteen und andere Sukkulenten 61 (6) 2010.

Peter Lechner, Alfred Draxler & Heinz Birchmann: Sulcorebutia viridis (Cactaceae) – eine 
neue Art aus bolivien. Kakteen und andere Succulenten 61 (3) 2010

Elisabeth & Norbert Sarnes: Auf der Suche nach Austrocactus intertextus. Kakteen und 
andere Sukkulenten 2011/1.



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.
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Nagy Sándor

A Gymnocalycium nemzetség élôhelyei: 
A „nagylábú óriások földje”-Patagónia

P a t a g ó n i a 
egy hatalmas 
fennsík, mely-
nek területe több 
mint nyolcszor 
nagyobb hazán-
kénál. Magába 

foglalja Argentína öt tartományát, nevezete-
sen: Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz 
tartományokat, és a Tűzföldet, azaz Tierra del 
Fuego-t. Az elnevezés – a spanyol láb (pata) 
szó lefordításából származik Ferdinand Ma-
gellán portugál felfedezőtől, aki 1520-ban 
látogatást tett ezen a vidéken. Meglátván a 
bennszülöttek lábán a nagy prémből készült 
különleges cipőt, amely megvédte a 
bennszülöttek lábát a nagy hidegtől, ez 
a jellegzetesség adott nevet szülőföld-
jüknek. Argentínában a legnagyobb ré-
gió Patagónia, ahol a régió északi felén 
az időjárás szubtrópusi, enyhe, délre 
haladva mindinkább sarkvidéki körül-
mények válnak uralkodóvá. Minél ma-
gasabbra emelkedünk a tengerszintjé-
hez viszonyítva, annál hidegebb lesz, 
gyakori a hó, főleg a délebbi csúcsokon. 
Északon és nyugaton természetes ha-
tár a Colorado-folyó illetve a Cordillera 
hegylánc. Az Andokban erdők, tavak, 
jeges gleccserek találhatók. A lezúduló 
kristálytiszta vízű, de hideg és olykor 
bővizű folyók szabdalják a hatalmas te-
rületet, melyek tavakba vagy az Atlan-
ti-óceánba tartanak. A régió középső ré-
szén a fennsík meredeken fut az Óceán 

felé. Mivel a csapadékot hozó nyugati szeleket 
a nagy hegyek árnyékolják, megtörik, ezért vi-
szonylag száraz az éghajlata, az óceán közel-
sége óvja a túlzott szélsőségektől. Egészen dé-
len, a Tűzföldön több a csapadék, örökzöld er-
dők alakultak ki. A majdnem növénymentes, 
köves, sovány talajon kevés kaktusz találha-
tó. Kivételt képez az itt őshonos, Chubut, Rio 
Negro, Santa Cruz tartományok területén élő, 
nagyon lassan növekedő, és nem utolsósorban 
hidegtűrő, -7 °C-ot,de egyesek szerint -23 °C-
ot is elviselő Gymnocalycium gibbosum és vál-
tozatai. Ezeket az igen szép, jórészt a bőre és 
tüskéinek színében eltérő növényeket a gyűj-
teményekben több mint 120 éve ismerjük. 

1. Térkép: Patagónia térképe.
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Voltak közöttük sokáig önálló fajok, majd be-
lőlük többen változatok lettek. Volt, amelyik 
papíron eltűnt, majd előkerült újra, mint va-
lamelyik fajnak az alfaja. Néhány konkrét név 
erről a nagyon erős, szinte elpusztíthatatlan, 
eléggé sok nevet viselő fajból illetve változa-
taiból: G. brachypetalum, chubutense, nigrum, 
longispinum, nobile, gerardi, ferox, gastonii, 
platense, stb. Ebből a sokféleségből is látható, 
hogy Graham Charles-nál (2009) a megneve-
zés sem lehet más: Gymnocalycium gibbosum 
komplex faj - de még nincs vége! A kaktuszok 
között sajnos, nálunk a gyűjteményekben 
kevésbé elterjedt, alig ismert nemzetségek 
is élnek ezen a hatalmas területen, mint az 
Austrocactus, a Maihuenia, a Maihueniopsis, és 
a Pterocactus néhány változata. Megtalálható 
még az Echinopsis leucantha és a Pyrrhocactus 
atraussianus is. Nem rabolom tovább drága 
idejüket, de a végére egy rövid összefoglalás 
még illik,és elfér. Azt hiszem, sikerült bemu-
tatnom, hogy a Gymnocalycium nemzetség 
élettere meglehetősen nagy. Láttuk, jól meg-
élnek a legkülönbözőbb geológiai, éghajlati, 
klimatikus adottságok között. Nem tudom si-
került-e eloszlatni azt a téves nézetet, hogy a 
kaktuszok a legmostohább viszonyok között 

is megélő növények? Azt, hogy „nagy túlélők”, 
mindennap bizonyítják gyűjteményeinkben 
– főleg ha nem figyelünk oda, vagy megfeled-
kezünk valamiről, vagy valamelyikről! Uta-
zásunk során nem beszéltünk róla, – de at-
tól még létezik! – a növényekben genetikai-
lag kódolt versengési hajlamról. Élőhelyükön 
a kaktuszfajok egy része kicsi, lassú fejlődésű, 
ilyen a Gymnocalycium nemzetség is, amelye-
ket kedvező körülmények között a konkurens 
fajok elnyomhatnak. Rosszabb körülmények 
között, az a faj marad meg, amely jobban tud 
alkalmazkodni. Leegyszerűsítve, ahol nincs 
konkurens faj, ott megélhetésük biztosított. 
Mint láttuk, terjeszkedésükben csak a nagy 
hideg, az Andok magas hegyei, az Óceán és 
végül az ember tudja megállítani, – ha enged-
nénk!? Utazásunk során szóba került, hogy 
valójában néhány Gymnocalycium faj léte ve-
szélyeztetett, illetve néhánynál az élőhelyü-
kön a megszokottól eltérően, azok tömeges 
hiánya tapasztalható. Azt mindenki megérti, 
hogy Córdoba, Mendosa, Buenos Aires vagy 
más helyek fejlődése szükséges. De, nem úgy, 
hogy a korszerű autópályák, utakat építése so-
rán mindent letarolnak hatalmas területeken. 
Az urbanizálódás és a turizmus fejlesztését 

2. kép: Patagón hegyek: kristálytiszta víz, kristálytiszta levegő.
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3. kép: Látkép a Patagón sivatagból.

4. kép: A Patagón sztyeppe, ahol kaktuszok is élnek.
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elvégezhetik úgy is, hogy a legkevésbé sérül-
jenek a meglévő természeti értékek. A mező-
gazdasági művelés alá bevonható földterület 
nagyarányú kiterjesztését lehet csökkenteni, 
vagy végrehajtani úgy, hogy az új területen 
minden természetes faj megmaradjon. Az em-

lítetteket talán betudhatjuk a korszerű 
technológia velejárójaként. De azt nem, 
hogy az egzotikus fajok utáni világmé-
retű kereslet kielégítése miatt, az adott 
területek flóráját és faunáját teljesen ki-
rabolják. Mindezt teszik szabadon, el-
lenőrizetlenül, a lakosság közömbössé-
ge és érdektelensége mellett. Bocsánat, 
az anyaggyűjtés során olvastam valahol, 
az első szövetségi törvény, amely az er-
dőirtást hivatott szabályozni, 2007-ben 
lépett életbe. Éppen idejében!? Ugyanott 
olvastam azt is, napjainkban az ország 
erdőségei évente több mint 829 ezer hek-
tárt veszítenek, főleg az őshonos erdők-
be benyomuló mezőgazdaság miatt. Ez 
azt jelenti, hogy kevesebb fa lesz, keve-
sebb lesz a levél és az aljnövényzet, ami 
felszívja az esőzésből származó vizet. 

Hatalmas áradások érhetik a Chaco és Salta 
tartományokat. Sajnos, pont ezek azok a terü-
letek, amelyek a leginkább érintettek az erdő-
irtásban. Úgy tűnik, mégis van konkurencia? 
Amikor az ember rájött az árucsere lényegére, 

5. Térkép. A Tűzföld térképe

6. kép: Tűzföldön a fák az állandó erős szelek irányában megdőlnek.
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7. kép: Gymnocalycium gibbosum ssp. chubutense.

8. kép: Bimbós Gymnocalycium gibbosum-ok.



nem gondolta, hogy ezzel mi-
lyen nagy felelősséget vállal 
magára, és még mennyi rossz 
tulajdonság van a tarsolyában. 
A fentiek, és az eddigi tapasz-
talatom alapján mondom, a 
kaktuszok az emberi beavat-
kozáshoz tudnak legkevésbé 
alkalmazkodni. Talán ez az 
oka annak is, hogy közked-
veltségük mellett, igazán nem 
váltak szobanövénnyé. Na-
gyon egyszerű belátni, hogy 
az a fény, levegő, hőmérsék-
let, vagy a szellőztetés, amit 
biztosítani tudunk a lakásban 
részükre, nem felel meg telje-
sen az igényeiknek. A körü-
löttünk lévő növényvilág sok-
féleségéből a Gymnocalycium 
nemzetség fajgazdagsága a 
legváltozatosabb ökológiai vi-
szonyok között alakult ki, en-

9. kép: Virágzó Gymnocalycium gibbosum.

10. kép: Gymnocalycium chubutense (!) élőhelyén: Playa Union, Chubut.
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nek megfelelően más és más a fajok 
igénye és életritmusa. Az utazásunk 
során többször feltettem a kérdést, 
hogy a „kutató” milyen nevet ad a 
„kaktusz-találmányának”? Ezért ta-
lálkozunk sokszor a gyűjtőszám lis-
tákon a „G. spec.” megjelöléssel. Ezek-
nek a növények pontos azonosítása, 
a gyűjtött anyagok feldolgozásakor 
történik meg, vagy még akkor sem. 
Nagyon nehéz a feladat, hiszen még 
egy ismert, elfogadott faj is rendkívül 
változékony lehet. Több esetben elő-
fordul, hogy egy jól körülhatárolt po-
pulációban a szomszédos növények, 
vagy akár egyazon termés magjaiból 
kifejlődő példányok meglepő mérték-
ben különböznek egymástól. Testük 
színében és alakjában, a tövisek szá-
mában, hosszúságában és színében, 
a virág színében és a szirmok formá-
jában olyan nagy eltérések lehetnek, 

11. kép: Maihueniopsis darwinii.

12. kép: Maihuenia poeppigii virágzása Ficzere Miklós télálló kaktuszgyűjteményében.
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hogy első ránézésre azt gondoljuk, különbö-
ző fajok keverékével van dolgunk. Igyekeztem 
rámutatni arra is, milyen fontos a növények 
környezeti igényeinek és élettani fázisainak 
megismerése. Meggyőződésem, hogy csak ez a 
járható út azok számára, akik gyűjteményük-
ben szeretnék a legjobb kondícióban megőriz-
ni növényük fajra jellemző jegyeit. Nagyon 
örülnék annak, ha legalább egy olvasóm az 
„utazásunk” során kellemesen érezte magát, 
de még jobban, ha egy pici, új ismeret szerzé-
séhez hozzájárultam. A Gymnocalycium nem-

zetség és társai létéért és jövőjéért én ennyit 
tudtam tenni, s mivel tehettem, köszönettel 
megtettem.

Nagy Sándor
Jászberény

Képek: Ficzere Miklós: 11.
            http://hoffstrizz.typepad.com
            http://en.wikipedia.org,
            http://opuntiads.com.

13. kép: Pterocactus valentinii.
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Prof. Dr. Lothar Diers és Hansjörg Jucker

Weingartia pucarensis (Cactaceae) az új bolíviai faj
Zusammenfassung: Alle Seiten von Pucara-Massiv sind steil, fast unersteiglich. Mit Hilfe der Einheimischen ist es Hansjörg 

Jucker gelungen, den Gipfel zu ersteigen. Er entdeckte schon am Anfang der Entdeckungsreise sehr auffallende Weingartien. 

Beim Vergleich mit den bekannten Weingartien hob sich die untersuchte Art mit ihrer mehr oder weniger ausgesprochen rüben-

artigen Wurzel von der näheren Verwandtschaft heraus. Die neue Art wurde vom Berg Cerro Pucara benannt.

Abstract: Every side of the Pucara-massif is steep, almost unscalable. Hansjörg  Jucker succeded in getting up to the mountain-

top with help of local people. He found very conspicuous Weingartias at the starting of the exploration. The found species marks 

out from its close relatives with its more-or-less turnip-shaped root in comparison to the known Weingartias. The new species was 

named after the Cerro Pucara Mountain.

Az ifjú szerző (HJ) régi vágya volt, egyszer 
megmászni a bolíviai Cerro Pucarát, a Cerro 
dombot, az ott tenyésző kaktuszok tanulmá-
nyozása céljából. Ez a viszonylag kicsiny, alap-
ját tekintve majdnem háromszög alakú masz-
szívum a Rio Pilcomay nyugati oldalán, a folyó 
éles kanyarulatától mintegy 10 km-nyire dél-
re terül el. A nyugatról, Millares, Sotomayor 
felől jövő folyót, a Mandiga-Kordillerák észak-

déli irányba futó vonulata kényszeríti déli 
irányba.

Minthogy a Pucara-masszívum minden ol-
dala meredek, helyenként nagyon meredek, 
falai szinte megmászhatatlanok. Csak a hely-
beliek ismerik a nyugati oldalon azt a keskeny 
utat, amely a hegyre vezet. Ezt a lehetőséget 
kihasználva teljesülhetett a régi kívánság. A 
szerző, már a felfedező út kezdetén, igen feltű-

1. kép: A Weingartia pucarensis HJ1201 Cerro Pucara-ban levő élőhelye.
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nő Weingartiákra bukkant. A tűző napon, de 
a bokrok alatti árnyékban is, sötét barnásvö-
röses, csaknem sötétbíbor, közöttük néhány 
sötétzöldes színű növény volt megfigyelhető. 
Néhány vizsgálat - pl. mérések - már a helyszí-
nen elvégezhető volt, és magokat is gyűjtöt-
tek. A magokból nevelt növények mélyreható 
tudományos feldolgozást tettek lehetővé.

Az ismert Weingartiákkal végzett összeha-
sonlításkor, a vizsgált faj többé-kevésbé kifeje-
zetten répaszerű gyökerével tűnt ki a közeleb-
bi rokonság [Weingartia fidaiana (Backeberg) 
Werdermann, Weingartia neumanniana 
Werdermann, Weingartia kargliana Rausch 
(l. az irodalomjegyzékben Augustin&Hentz-
schel 2002!), Weingartia cintiensis Cardenas és 
Weingartia westii (Hutchinson) Donald] köré-
ből.

A megjelenésében erősen eltérő és egyéb 
ismertetőjegyeiben is jelentősen elkülönü-
lő Weingartia freyjuckeri (Diers&Augustin 
2007) sem tekinthető a Weingartia pucarensis 
közeli rokonának. A Weingartia neocumingii 
Backeberg, továbbá a Weingartia  hediniana  
Backeberg, a Weingartia pulquinensis Cardenas, 

vagy a Weingartia buiningiana F. Ritter cso-
porthoz tartozó növények nagyon eltérő kül-
lemük miatt, szintén kizárhatók. Habitusában 
csupán a Weingartia longigibba hasonlít legin-
kább ezekhez a sötét színű, a Cerro Pucarán 
talált példányokhoz, ezért a továbbiakban kö-
zelebbről e két típust összevetésére került sor.

Habitus (Leírás):
Egyedülálló növénytest, termesztve - na-

gyon ritkán - enyhén sarjadzó. Lapított vagy 
félgömb alakú, legfeljebb 6 cm magas és 12 cm 
átmérőjű, sötét barnásvörös vagy mélyvörös, 
bíborszínű, ritkán sötétzöldes színű, többnyi-
re fénylő. Gyökérzete elágazó, többé-kevésbé 
lapított, átszövi a talajt. Bordázata nehezen 
felismerhető, a bordák száma 13-18, ezek be-
leolvadnak a széles és hosszú, lefelé kihúzott 
dudorokba (szemölcsökbe), amelyek között 
kanyargós barázdák húzódnak. Bordánként 
2-3 szemölcs (dudor) látható, amelyek legfel-
jebb 17 mm szélesek és 35 mm hosszúságú-
ak; átlagos növénymagasság mellett hosszuk 
5-8 mm. A tövispárnák (areolák) a szemölcsök 
csúcsán vagy kissé felfelé eltolódva helyezked-

2. kép: A Weingartia pucarensis HJ1201 élőhelyén; Feltűnő az erősen csillogó, nagyon sötét testfelszín és 
a rövid filcpárnájú virágareolák. Sohasem láthatók hosszú szőrcsomók. 
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3. kép: Az erőteljesen sötétzöld Weingartia pucarensis HJ1201.

4. kép: Ritka, teljesen sárga virágú Weingartia pucarensis HJ1201. A virágbimbók, akár kettő is egy 
areolán,nem csak a hajtáscsúcs közelében fejlődnek.
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nek el, kezdetben kör alakúak, majd hosszanti 
oválissá válnak. Hosszuk 5-7, szélességük 2-4 
mm. Kezdetben sárgás, rövid filcpárna borít-
ja a felső, virágokat hordozó areolákat is, ott 
azonban sohasem találunk hosszú szőröket, 
és később a tövispárnák kopasszá válnak. A 
középtövisek száma 4-6, amelyek nem mindig 
különíthetők el egyértelműen a peremtövi-
sektől. A centrális tövisek keresztszerűen ren-
deződnek: egy tövis, gyakran a leghosszabb, 
előre vagy ferdén lefelé ívelt, egy ferdén felfe-
lé, egy-egy tövis jobbra és balra, ferdén oldalra 
irányul, alkalomadtán 1-2 kisebb tövis ferdén 
oldalra mutat; hosszuk 10-30 mm. A perem-
tövisek száma 6-11, 5-25 mm hosszúságúak, 
a növénytől - rendszerint minden oldalon - 
ferdén elállnak. Minden tövis tűszerű, egye-
nes vagy enyhén ívelt, színe a fehéres-szürké-
től a halvány sárgáig terjed, a csúcs felé vörö-
sesbarnás. A virágok többnyire a hajtáscsúcs 
közelében, ritkán a növény alsóbb részén he-
lyezkednek el; magánosak, ritkán - főleg nö-
vénykultúrákban - párosan nyílnak a legfel-
sőbb areola régióban. Hosszuk 20-28 mm, át-
mérőjük 30-35 mm, sötét-sárgák, nagyon rit-
kán kissé narancsos színűek. A pericarpellum 
(magház) gömbölyded, 2-4,5 mm hosszúságú, 
3-4 mm vastagságú, vöröses kárminszínű, rit-
kán zöld; többnyire 4-6 darab, 0,6-2,0 x 0,8-
3,0 mm-es, szív alakú, sötét kárminvörös, 
ritkán világoszöld pikkely fedi; a hónalj szőr-
telen. A receptaculum (virágcső) tölcsér vagy 
enyhén harang alakú, színe világos kárminvö-
rös, ritkán teljesen sárga, 8-15 mm hosszúsá-
gú, alul 4-4,5, felül 11-14 mm szélességű, 10-
13 pikkellyel. Az alsó pikkelyek szélesek, szív 
alakúak, sötét kárminvörösek, ritkán sárgás-
zöldek, méretük 1,5-3,0 x 1,5 -3,0 mm; a fel-
sők egyenesek, szélesek, világos kárminvörös 
színűek; hosszuk 3,5-6 mm, szélességük 3-5 
mm; a pikkelyek hónalja szőrtelen. A virág-
torok vörös vagy karmin-vörös, ritkán sár-
ga. A nektárkamra szűk, kónikus (kúpszerű), 
1,5-2,5 mm magas, alul 1,5-2,5 mm szélessé-
gű, fehéres, zöldes, gyakran vöröses színű. A 
nektármirigy-szövet felálló, gyakran alig is-
merhető fel. Az átmeneti sziromlevelek (taka-
rólevelek, csészelevelek) ritkán teljesen sárgák, 
alsó részük gyakran vöröses, felfelé sárgásak, 
csúcsuk vöröses kárminszínű. A lepellevelek 

száma 15-19, két körben rendeződve; színük 
intenzív sárga, alapjuknál belül vöröses, kívül 
– alkalmanként – vörös, ritkán teljesen sárga; 
a külső levelek mérete 4-5 x 10-13 mm, a bel-
sőké 2,5-5 x 10-12 mm; mind enyhén lándzsá-
sak vagy hosszanti oválisak, gyakran kihe-
gyezettek. A porzók száma 160-230, mintegy 
6 spirális körben, sűrűn egymás felett helyez-
kednek el. A legalsó körben a porzószálak 4,5-
8, a középsőben 4-8 mm hosszúságúak, a leg-
felsőben a porzószálak a sziromlevelekkel ösz-
szenőttek, 3-5 mm hosszúságúak, és nincs kö-
zöttük számottevő inzerciós barázda. A por-
zószálak alul kárminvörösek, feljebb világos 
vörösek vagy sötét sárgák, ritkán, mindenütt 
sárga színűek. A portokok 1,0-1,2 x 0,5 mm 
nagyságúak. Az anthrális-zóna (a porzók öve-
zete) 7-9 mm magasságú. A bibeszál (stilus) 
zöldes, felfelé sárgás, 10-11 mm hosszúságú, 
alul 0,7-1,0 mm, felül 0,8-1,0 mm vastagságú. 
A stigma (bibe) fehéres vagy sárgás, 4-7 rész-
re hasadozott; 3,5-5,0 mm hosszúságú és 0,5 
mm vastagságú, szemölcsös, enyhén kihegye-
zett ágakkal. A stigma (bibe) a középső-felső 
anthrális-zónáig ér, a legfelső portokoknál 1 
mm-rel magasabbra nyúlik. A magkamra ke-
hely vagy szív alakú, esetleg ovális, mérete 
1,5-2,5 x 2,0-3,5 mm-es, benne helyezked-
nek el az ivarsejteket tartalmazó magtelepek 
(0,5 x 0,3-0,4 mm), amelyek - egyenként 1 

5. kép: A Weingartia pucarensis HJ1201 virágának 
hosszmetszete.
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mm hosszúságú - fonalszerű képződmények-
ből állnak. A termés gömbölyded, vagy ellip-
szoid, 6,0-8,5 x 5-7 mm-es nagyságú, sokáig 
a növényen található az elszáradt, 1,1-1,8 cm 
hosszúságú virágmaradvánnyal és a vöröses, 
ritkán zöldes pikkelyekkel együtt, s ez utób-
biak elszáradva barnás színűvé válnak. A ter-
més fala utóbb elvékonyodik, majd felrepede-
zik, benne 110-200 mag található. A mag átla-
gosan 0,92 x 1,13 mm nagyságú, ovális vagy 
babalakú, alapján a hilum-mikropiláris régió 
(HMR: köldök csírakapu régió) foglal helyet. A 
hilumot a funikulusz (zsinór, kötél) rögzíti a 
magkamra (ovárium) falához. A testa (maghéj), 
a mag burka, fekete, ritkán feketésbarna, matt 
vagy gyengén csillogó, nincsenek, vagy csak 
ritkán vannak élei, laposan összenyomott te-
rületek láthatók, a magok szorosan egymás-
hoz nyomódnak. A testasejtek (cellák) minden 
átmérője többé-kevésbé egyforma, néha eny-
hén megnyúltak, külső faluk elődomborodó, 
a sejteket durva kutikuláris (felhám, külső sej-

tek) redők választják el, amelyek laposan át-
nyúlnak a felszínre merőleges sejtfalakon, a 
sejtfalak ezért nem ismerhetők fel. A HMR-t 
sáncként körülvevő testasejtek kisebbek, la-
pítottak, csekély vagy hiányzó redőzöttség-
gel. A HMR szabálytalanul ovális, bemélyül, 
ebből emelkedik ki a mikropile (csírakapu). A 
funikulusz leszakadási helye kissé előemelke-
dő. A HMR-en a fehéres-sárgás-világosbarnás 
funikulusz maradványok láthatók. A HMR-
sánc nem duzzadt, ritkán boltosul elő.

Előfordulás:
A küllemét tekintve nagyon szokatlan nö-

vény élőhelye a Cerro Pucara alsó és középső 
magassági zónája között található. Vörös ho-
mokkősziklák között, köves és nagyon köves 
talajon tenyészik. Egyes növények napon-
ta 3-6 órán át, tűző napsugárzásnak vannak 
kitéve, mások humuszban gazdagabb tala-
jon, bokrok vagy alacsony akáciák árnyéká-
ban élnek. A kísérő kaktuszflóra: Blossfeldia, 

6. kép: Ritka, teljesen sárga virágú Weingartia pucarensis zöld gyümölcsöket terem (jobbra), a bal oldalon 
lévő példányon a tipikus piros termés látható.
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Cleistocactus, Parodia, Echinopsis, Trichocereus 
specieszek, illetve Gymnocalycium pflanzii 
(Vaupel) Werdermann és Lobivia krahnjuckeri 
Diers.

Elnevezés (Etimologia):
A species nevét a felfedezés helyéről, a 

Cerro Pucara nevű hegyről kapta.

Megbeszélés
A faj legfeltűnőbb jellegzetessége a sötét 

vörösesbarnától a sötét barnásbíborig ter-
jedő színe. Ez az elszíneződés a Weingartia 
nemzetségben nagyon szokatlan, mert csu-
pán a Weingartia westii néhány vadpopuláció-
jában is csak elvétve fordul elő. Tenyészetben, 
ezen utóbb említett példányok is, a csekélyebb 
fényintenzitás következtében, sápadttá vál-
nak, és szürkészöld színt öltenek. Itt mutatko-
zik meg, hogy ebben az esetben nyilvánvaló-
an módosulatról van szó, amennyiben a sötét 
pigmentek kémiai szempontból, a kaktuszok 
esetében bétacianidok, a sugárérzékeny klo-
rofill védelmére az intenzív napsugárzás hatá-

sára fokozottan képződnek. Ha a besugárzás 
csökken, a sötét pigmentek védőfeladata, az 
árnyékoló hatás többé már nem szükséges, és 
így a túléléshez nélkülözhetetlen zöld klorofill 
ismét jelentősebb szerephez juthat.

Cardenas (1964) a ritkán előfordu-
ló Weingartia platygona Cardenas esetében 
- amely együtt él a Weingartia pilcomayensis 
Cardenas fajjal, sötétbíbor küllemű növények-
ről számol be. Feltűnik azonban itt is egy, a 
módosító hatásra utaló ismertetőjegy, amelyet 
már Ritter (1980) is észrevett beható terep-
vizsgálatai során, amennyiben a Weingartia 
platygona a Weingartia hediniana kivételes 
példánya, és a hiányos tápanyagellátási vi-
szonyok miatt jött létre (karcsú, szokásosnál 
kisebb dudorok, silány tövisezettség, kicsiny 
virágok). Ritter (1980) szerint a Weingartia 
pilcomayensis teljes mértékben a régen ismert 
Weingartia hedinianahoz tartozik, amely az 
itt lévő példányok nyomán (eredet: Walter 
Rausch WR 292, Karl Augustin KA 92, és KA 
94) a tenyészetben mindig zöld színű. Ugyan-
ez a zöld szín látható a Cardenastól származó 

7. kép: A Weingartia pucarensisszel együtt fordul elő a Lobivia krahn-juckeri (sarjadó csoport a kép felső 
és baloldali részén).
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magokból nevelt Weingartia pilcomayensis pél-
dányokon is.

Augustin és Hentzschel (2002) a Weingartia 
pilcomayensist és a Weingartia platygonát 
a Weingartia neocumingii var. hediniana 
(Backeberg) alatt foglalják össze, és a jellemző 
elszíneződést szintén „sötétzöld”-nek adják 
meg. Felmerül a kérdés, hogy a Werdemannia 
pucarensis sötét barnabíbor színe ugyancsak 
modifikációnak tekinthető-e?

Már a növény első megtalálásakor is fel-
tűnt, hogy a sötét színű példányok nemcsak 
a tűző napon, hanem a bokrok és az alacsony 
növésű akáciák alatti árnyékos helyeken is 
előfordultak. Ezen kívül a lelőhelyen volt né-
hány erősen sötétzöld növény is, amelyek já-
rulékos, barnás-zöld színárnyalatot mutat-
tak, de minden más habituális (testi) jellem-
zőjükben a szomszédos, sötét barnás-bíbor 
színű példányokkal megegyeztek. Nyilván-
való tehát, hogy ugyanahhoz a populációhoz 
tartoztak, amint az később, a kultúrában ne-
velt növényeken kétségtelenül be is igazoló-
dott. A kérdés további tisztázásához, hogy va-

jon a sötétbíbor példányok következetesen az 
erősen napsütötte helyeket részesítik-e előny-
be, a későbbi tereptanulmányok alkalmával, 
a szerzők különös figyelmet fordítottak az el-
térő színű növények tenyészhelyeinek pontos 
vizsgálatára. Kiderült, hogy az inkább zöldes 
színű példányok csaknem kizárólag az inten-
zív napsütésnek kitett, a sötét barnásbíbor, 
fajtaazonos rokonaikkal megegyező helyeken 
nőttek, és nem az árnyékos helyeket kedvel-
ték. Megerősödött az a tapasztalat, hogy a 
sötét barnásvörös növények az árnyékos he-
lyeken is előfordulnak. Eszerint a növény el-
színeződése nem az intenzív napsugárzás-
tól vagy az árnyékos hely tompított fényétől 
függ, hanem az jellemző (öröklött) tulajdon-
ságának a kifejeződése.

Véglegesen tisztázta a helyzetet a követke-
ző kísérlet: A természetben gyűjtött magok-
ból fiatal növényeket neveltek. Ugyanabban a 
növényházban a magoncok egy részét inten-
zív fényben, másik felét árnyékban tartották. 
A magokból kivétel nélkül, zöld növények kel-
tek ki. Mintegy 3 hónapos korukban, az egy 

8. kép: Weingartia pucarensis HJ1201.
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ívású, mindaddig egyöntetűen zöld magoncok 
egyre inkább és feltűnően gyorsan, 3-4 napon 
belül barnásvörösre színeződtek el. Ez azt mu-
tatja, hogy a növény színe független a környe-
zeti hatásoktól, jelen esetben a fénytől. Tehát 
nem módosító (modifikáló) tényező érvénye-
süléséről van szó, hanem a növénytest színe 
egyértelműen genetikailag meghatározott. 
Ezzel a Weingartia esetében eddig páratlan el-
színeződés nem ingatag, könnyen változó, te-
hát módosítható ismertetőjel, hanem stabil, 
genetikai tulajdonság. Mindenekelőtt ennek a 
bizonyítéknak az alapján, jogosnak tekinthet-
jük a leírt növényekkel kapcsolatos javaslatot.

A közeli rokonságban lévő Sulcorebutia 
nemzetségben is gyakran látható az előzőek-
ben említett sötét vörösbarnás elszíneződés. 
Így találkozhatunk ezzel, mint névadó jel-
legzetességgel is a Sulcorebutia vertcillacantha 
var. cuprea Rausch esetében. Még gyakrabban 
találhatók rokon fajok különböző testszínű 
növényekkel, amelyek egymással szoros kö-
zelségben tenyésznek, pl. ilyen a Sulcorebutia 
rauschii G. Frank. Lothar Diers eddigi vizsgá-
latai szerint, utóbbi esetben is, a növény színe 
genetikailag meghatározott, és nem környe-
zeti módosító hatásról van szó.

Prof. Dr. Lothar Diers
Universität Köln
c/o Brunnenstraße 60
D -53474 Bad Neuenahr

Hansjörg Jucker
Irchelstraße 22
CH – 8427 Teufen

Irodalom:
Augustin, K. & Hentzschel, G. (2002): Die 
Gattung Weingartia Werdermann, Besprechung 
und Neuordnung. – Gymnocalycium 15: 433-
470.
Cardenas, M. (1964): New Bolivian Cactaceae. 
Part X. – Cactus (Paris) No. 19: 41-52.
Diers, L. & Augustin, K. (2007): Weingartia 
freyjuckeri spec.n. – Gymnocalycium 20: 709-
714.
Ritter, F. (1980): Kakteen in Südamerika 2: 
Argentinien/Bolivien. – Selbstverlag. Spangen-
berg.

Képek: Hansjörg Jucker

Fordította: Prof. Dr. Gellén János, Szeged

9. kép: Weingartia pucarensis HJ1201 virággal és terméssel.
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Gonda István

Végtelen történet 1. rész
A 2011-es év is meghozta a mára már ha-

gyománnyá vált nyárvégi kirándulásunkat 
Csehországba augusztus 29-től szeptember 
1-ig. Az útvonalterv összeállításában és az 
időpontok egyeztetésében nagy segítségünk-
re volt Veres Gabriel barátunk. Szokás szerint 
hajnalban indultunk Szunyogh Menyussal 
Kótajból. A felkelő nap már Szlovákiában ta-
lált bennünket. Jó ütemben haladtunk a gyér 
gépkocsiforgalomban. Szokatlan dolog hét-
fő reggel, mikor mindenki munkába, iskolá-
ba igyekszik. Később kiderült, hogy nemzeti 
ünnep miatt munkaszüneti nap volt. A meg-
beszélt időnél kicsit hamarabb értünk Gabri-

elhez. Reggelizés és a növények közötti gyors 
körülnézés után már hármasban indultunk 
utunk első állomása felé. Ján Beliancin-hoz 
a 112 kilométerre lévő Teplicka nad Váhom-
Zilina-ba. Ez a város még Szlovákiához tar-
tozik. A GPS jóvoltából könnyen megleltük 
Beliancin Úr házát. Az első polikarbonát nö-
vényházban kellemes párás levegő fogadott 
bennünket. A növényei éppen akkor kapták 
az öntözést. Vegyes gyűjteménye gördíthető 
asztalokon, fém tálcákon került elhelyezés-
re. A jó helykihasználás érdekében két, asztal 
szélességű gördíthető polcot is szerelt fejma-
gasság fölé. A képen felül, a ventilátor alatt jól 

1. kép: Ján Beliancin gyűjteményében jó a helykihasználás a gördíthető polcok beszerelésével.
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2. kép: Az oldalfalra rögzített polcon főleg Echinocereusok kaptak helyet.

3. kép: A Copiapoa gyűjtemény részlete.
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láthatók a gördülő polcok kerekei. Ezeken a 
polcokon főleg Ferocactusok Echinocactusok és 
Mammillariák növekedtek. Az oldalfalra rög-
zített polcon pedig zömmel Echinocereusok 
kaptak helyet. Nagyon sok dél-amerikai faj 
található a növényei között. Mint megtud-
tam, járt Argentínában és Chilében. Sok ol-
tást készít, a ritkább fajok magoncainak az 
alsó részét is feloltja fejjel lefelé. Az oltott 
alsó részen pár szál rövid gyökér még rajta-
marad, amelyek később leszáradnak. Lát-
tunk kézben oltást is, aminek a lényege, hogy 
az alanynak nincs gyökere, így könnyebb gu-
migyűrűvel rárögzíteni a nemest. Az össze-
forrás után kerül talajba az oltás. A második 
növényházban a fiatalabb és eladó növénye-
ket láttuk. Volt itt több kisebb-nagyobb kő 
is, melyek üregeiben többféle kaktusz élt vi-
dáman. A termésükből kipergő magok fenn-
akadva a lyukakban szépen kikeltek, és gya-
rapodtak. Ebben a növényházban láttunk egy 

nagyon szép szabályos Abromeitiella telepet. 
Vásároltunk több növényt, igen barátságos 
áron kaptuk meg. Sajnos tartalékolni kellett 
pénzt a továbbiakra is, úgyhogy nem lehetett 
belemerülni a válogatásba.

A következő megálló Otakar Potyka ker-
tészete Orlova-Lutyne-ben. Ez 102 kilomé-
tert jelentett ebédszünettel megszakítva. Ez 
a gyűjtemény volt az eső napra tervezett láto-
gatások közül az utolsó, így ráértünk nézelőd-
ni, és volt min hizlalni szemeinket. Képzel-
jünk el egy hosszú épületet, aminek az egyik 
oldalához egy féltetős növényház lett építve, 
ehhez a magas növényházhoz oldalról csat-
lakozik három alacsonyabb üvegház. Ráadá-
sul az épület tetején is található egy üvegház, 
ahova egy belső lépcsőn lehet felmenni. Be-
lépve a bejáraton sok nagytermetű növényt 
pillantottunk meg: Oreocereus, Espostoa, 
Cleistocactus Pilosocereus és egyéb oszlopo-
sok álltak sűrű csoportban. Kicsit odébb 

4. kép: Ján Beliancin második növényháza belülről: tisztaság és rendezettség.
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5. kép: Forrás-mésztufában élő különféle kaktuszok üvegházi körülmények között.

6. kép: Szép szabályos Abromeitiella sp. telep.
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Echinocactus grusoniik, közöttük két szép mé-
retes tyúktaréj (cristata) forma, és méretben 
alig elmaradva tőlük Gymnocalyciumok. A ké-
pet még kiegészítette sok Cycas is. Megtud-
tuk, hogy ezeket a nagy növényeket bérbe le-
het venni különböző kiállítások dekorációjá-
nak. Az Euphorbiáknál egy eddig nem látott 
magfogási módszert csodáltunk meg. A nö-
vényeket, illetve a cserepüket vékony fóliá-
ba tekerték. Az így fáslizott Euphorbiákat egy 
üvegszekrénybe állították, itt bátran szétdo-
bálhatták a magvaikat. Könnyű volt össze-
szedni, a fólia megakadályozta, hogy a csere-
pek talajára kerüljenek, és ott kikeljenek. A 
kisebb növényházakban fiatal és öreg növé-
nyeket egyaránt láttunk. Egyikben a közép-
ső asztalon Ferocactusok színes tövisei verse-
nyeztek a virágaikkal. A másik házat szinte 
kizárólag Echinocereusok és Tephrocactusok 
uralták. Az apróbb termetű növények leg-

többje oltvány volt. Szép Navajoa és Frailea 
csoportokat láttunk, az utóbbiak alig látszot-
tak ki a rengeteg virágmaradvány és termés 
alól. Az igazi csemege viszont a tetőre épített 
növényházban várt. Krisztáták, színes növé-
nyek, Uebelmanniák, Discocactusok, stb., stb., 
Myrtillocactus alanyra oltva a legtöbbjük. 
Nem volt minden megvásárolható, de bősé-
ges választékot találtunk itt is eladó növé-
nyekből. Itt, az „emeleten” kaptak helyet az 
egyéb pozsgások, Haworthia, Aloe, Euphorbia 
stb. Alattuk a tálcákban állt a víz. Elmondták, 
ez egész tenyészidőben így van. A vízbe tesz-
nek egy olyan vegyszert, ami megakadályoz-
za, hogy a gyökerek elrothadjanak. Az asztal 
feletti polcon kapitális méretű Ariocarpusok 
sorakoztak. A nézelődésben tartottunk egy 
kis szünetet, és az üvegházból nyíló társalgó-
iroda-csomagoló kombinációjú helyiségben 
leültünk egy kicsit beszélgetni, és finom házi 

7. kép: Otakar Potyka egyik üvegházában. A középső asztalon Ferocactusok színes tövisekkel pompáznak.
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süteményt kóstolgatni. Közben 
megnéztük azt a jeltábla író gé-
pet, amivel felváltották a kézi 
írást. Kézzel megírni több ezer 
jeltáblát, igazi rabszolgamunka 
lehetett. A gépen be lehet állítani 
a kívánt darabszámot, betűnagy-
ságot, és mindkét oldalára felírja 
a szöveget a jeltáblára. Ami a lé-
nyeg: gyorsan és olvashatóan ír. 
A téli hőszigetelésre rákérdezve 
megmutatták, hogy a fóliaszige-
telést belülre teszik, és mágne-
sekkel rögzítik a vas vázszerke-
zethez. Közben beesteledett és 
indulnunk kellett a szállásunk-
ra. Indulás előtt még csináltam 
egy csoportképet, amelyen balról 
jobbra: Szunyogh Menyhért, ifj. 
Potyka, Veres Gabriel, és az idő-
sebb Potyka. Javasolták, hogy az 

8. kép: Echinocactus grusoniik, közöttük két szép méretes tyúktaréj (krisztáta) forma.

9. kép: Euphorbiák ötletes magfogási módszere.
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10. kép: Két szép Navajoa telep.

11. kép: Feloltott Aztekium ritterii f. cristata. Élőhely: Rayones, Nuevo Leon, Mexikó.
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autót hagyjuk náluk az ud-
varon, ott jobb helyen lesz, 
mint a szállásunk előtti ut-
cán. Potyka Úr kocsijával el-
vitt bennünket a szállóhoz, 
miután leraktuk a csomago-
kat a szobában, testületileg 
felkerekedtünk, és a szálló 
földszintjén lévő sörözőig 
meg sem álltunk. Potyka Úr 
velünk tartott, de sört nem 
ihatott, mert még haza kel-
lett neki mennie. Megígér-
te, hogy reggel értünk jön, 
és az egész napot velünk 
tölti. Kora reggel a szobánk 
erkélyéről terepszemlét tar-
tottunk, mert este nem volt 
időnk körülnézni. A szálló 
előtt egy tó volt, balra tőle 
nagy hűtőtornyok gőzölög-

12. kép: Euphorbiák ötletes magfogási módszere.

13. kép: Előtérben Gymnocalycium ragonesei f. rubra.
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14. kép: Színesek között egy színes is, és taréjos is.

15. kép: Feloltott Navajoa peeblesiana v. fickeisenii f. cristata minden mennyiségben.

tek, ezek egy áramfejlesztő erőműhöz tartoz-
tak. Gabriel mesélte, hogy a tavak a környé-
ken az intenzív bányászat miatt megsüllyedt 
talaj mélyedéseiben keletkeztek.

Mire gyorsan megreggeliztünk, Potyka Úr 
is megérkezett. Visszamentünk hozzá és on-

nan már a mi kocsinkkal folytattuk az utat. 
Első megálló Jaromir Chvastek gyűjteménye 
Frydek-Mystek-ben. Még be sem léptünk a 
növényházba, máris volt mit megcsodálni. 
Igaz, nem kaktuszok, hanem nagy szépér-
zékkel kialakított kert. Évelők és örökzöldek 
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16. kép: A csoportképen Szunyogh Menyhért, ifj. Potyka, Veres Gabriel, és az idősebb Potyka.
A kép érzékelteti a kertészet méreteit.

17. kép: Jaromir Chvastek kertje Frydek-Mystek-ben. 
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télálló   kaktusz 
– fából kifaragva. 
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19. kép: A polikarbonátból készült növényház, félköríves tetővel.

20. kép: Fa oszlopokra erősített fémrácson a Tillandsia gyűjtemény.
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21. kép: Gymnocalycium armatum-ok feloltva.

22. kép: Pachypodiumok Ivo Zidek gyűjteményében. 

nagy gonddal válogatott példányai ízléses 
elrendezésben. A polikarbonát növényház a 
kert távolabbi végében állt. Mellette egy kb. 
négy méter magas, háromágú télálló Cereus 
magasodott. Mielőtt még bárki felhördül-
ne, és mondaná: – Ilyen nincs!, annak már-
is mondjuk, a Cereus egy kiszáradt fából lett 
ötletesen kifaragva. A növényház polikarbo-
nátból készült, félköríves tetejű szerkezet. 
Az oldalain teljes hosszában nyitható szellő-
zőablak húzódott. Mivel alulról felfelé nyílt, 
a kinyitás után egy esővédő féltető szerepét 
is betöltötte. Alá lehetett pakolni növénye-
ket a nyári időszakra. A növényház bal olda-

lán teljes hosszában fa oszlopokra erősített 
fémrácson a Tillandsia gyűjtemény töltötte a 
nyarat. Az árnyékolásukat egy vízszintesen 
kifeszített rasel hálóval oldották meg. A nö-
vényházban hihetetlen rend és tisztaság fo-
gadott, na meg szebbnél szebb növények. Sok 
Gymnocalycium, közöttük két gyönyörűséges 
G. armatum, és különleges Astrophytum hibri-
dek, Thelocactusok, Stenocactusok, stb.
Folytatás a következő újságunkban!

Gonda István
Mezőtúr

Képek: Gonda István és Szunyogh Menyhért
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Mánfai Gyula

Gymnocalyciumok, amelyek a 
The New Cactus Lexicon-ból kimaradtak.

Bevezetô gondolatok

1828-2, 1846-6, 1853-9, 1903-12, 1922-
23, 1929-24, 1966-83, 1995- 80, 2001-71, 
2005-81, 2006-49, 2008-103, 2009-56. 
Eme titokzatosnak tűnő számsor azt mu-
tatja be, hogyan alakultak az idők folyamán 
a Gymnocalycium nemzetségbe tartozó fajok 
száma. Míg az 1930-as évekig egy folyama-
tos „fejlődés” figyelhető meg, addig az 1966-
os évtől kezdve már egy fluktuáció mutatha-
tó ki. Minek köszönhető ez? A nem letisztult 
fajfogalom gyakorlati alkalmazásának. Már 
majdnem ott tartunk, hogy egy kaktuszfaj 
az, amit egy leíró (auctor) annak tart.

„A biológiában a faj (species) a biológi-
ai rendszerezés alapegységei közé tartozik, 
egyben taxonómiai szint. A leggyakoribb ér-
telmezés szerint élőlények olyan csoportja, 
amelyek egyedei képesek szaporodni egy-
mással, és termékeny utódokat létrehozni. 
Sokszor precízebb vagy más szempontokat 
figyelembe vevő meghatározásokat használ-
nak, például a DNS-beli vagy morfológiai ha-
sonlóságok alapján. A faj fogalmának pon-
tos meghatározása például a biodiverzitás 
mérése miatt is fontos. A tudományosan le-
írt fajokra a kettős nevezéktan szerint hivat-
kozhatunk. A „faj” fogalmának legjobb meg-
határozása évszázadok óta foglalkoztatja a 
biológusokat, a vita a fajfogalom problémá-
ja (species problem) néven vált ismertté. A 
manapság legelterjedtebb, úgynevezett bio-
lógiai fajfogalom (biological species concept) 
szerint a fajt olyan ténylegesen vagy potenci-

álisan egymással ivarosan szaporodni képes 
egyedekből álló populációk alkotják, melyek 
más hasonló csoportoktól a szaporodás szem-
pontjából elkülönülnek. A fenti meghatáro-
zást Ernst Mayr, a szintetikus evolúcióelmé-
let egyik meghatározó alakja adta. A szinteti-
kus evolúcióelmélet szerint a szaporodási izo-
láció kialakulása a fajképződés legfontosabb 
kérdése.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj)

Azonban a tudomány az említetteken 
már tovább lépett. A természetben - evolúci-
ós ismereteinket is figyelembe véve - nincs sem 
faj, sem nemzetség. Csupán populációk léteznek. 
Minden populáció egy fajt képvisel, ami nem je-
lenti azt, hogy egy faj több populációval képvi-
seltesse magát a természetben. Sőt, ez az álta-
lánosabb. Ez a két mondat indított arra, hogy 
– Ficzere Miklós főszerkesztő egyetértésével 
– a Gymnocalycium nemzetség bemutatását 
ezzel a sorozatcímmel indítsuk el.

Sajnos elterjedt az a téves felfogás, hogy 
a legutóbb megjelent kaktuszokat bemutató 
lexikonra vagy ehhez hasonló kiadványokra 
úgy tekintünk, mintha ez lenne a legújabb 
rendszer, és azt követnünk kell. Két alapve-
tő hiba van ebben a gondolkodásmódban az 
én véleményem szerint. Először is ezeket az 
összeállításokat nem lehet rendszernek ne-
vezni. A különböző rendszereknek hierar-
chián kellene alapulnia. Ilyen rendszer eddig 
a Cactaceae család egészére vonatkoztatva 
még nem született. Minden eddig rendszer-
nek titulált mű csupán egy besorolási kísér-

Zusammenfassung: Der Autor beschreibt die Gymnocalycien, die nach seiner Meinung aus The New Cactus Lexicon wegen 

verschiedener Meinungen zu Artsinngebungen ausgeblieben sind. Die falsche Auffassung verbreitete sich, dass wir das letz-

tens erschienenes Lexikon, oder ähnliche Ausgaben so betrachten, als ob es das neueste System wäre, und als ob wir ihm folgen 

müssten.

Abstract: The author discusses such Gymnocalyciums that are left out from the New Cactus Lexicon in his opinion, due to the dif-

ferent interpretation of species. The false approach is spread that the recently published lexicons or other similar books are admitted 

as a new taxonomy and everybody must follow them.
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let, amely a hierarchia alapvető (legalsó) egy-
ségénél a (populáció) fajnál mond csődöt. Ez 
semmit sem von le eme művek értékéből, de 
tudnunk kell, hová helyeznünk őket.

A második probléma a természetes popu-
lációk és a gyűjtemények növényeinek ösz-
szemosása. Ez egy viszonylag új keletű, kb. 
50-60 éves probléma. Az elmúlt 50-60 évben 
egyre növekvő számban kerültek Európába 
élőhelyről származó növények, illetve mag-
vak. Ezek egy ideig minden komoly megje-
lölés nélkül. Ha már származási hely is sze-
repelt az import növények mellett, az már jó 
információval rendelkező kaktusz volt. Itt 
az a probléma merült fel, hogy ezek a szár-
mazási helyek több populációt is felölelnek. 
Már ebben az időben is ismerték a gyűjtő-
számokat, de még kevesen használták. Ezt 
követően egyre több gyűjtőszámot „generál-
tak”. Körülbelül az 1980-as években olyan 
nagy számmal írtak le kaktuszokat, hogy egy 
Discocactus kapcsán a nom. prov. (eredetileg 
előzetes nevet jelent) megjelölést meglehe-
tősen szellemesen nomen provocation-nak, 
azaz provokatív névnek minősítettek. A te-
repkutatások száma egyre nőtt, és ez magá-
val hozta a gyűjtőszámok – mára már szinte 
átláthatatlan – kuszaságát. De vajon gyakor-
latilag az európai gyűjteményekben mennyi-
re nagyobb jelentőséggel bír egy P 22-es gyűj-
tőszámú növény, mint egy Gymnocalycium 
ambatoense? Az idő előrehaladtával eljutunk 

az aligtól a semmiig. Valamikor az volt a 
meggyőződésem, hogy gyűjtőszámos növé-
nyeknek mind a kereskedelmi, mind a bota-
nikai értékük nagyobb. Ez csak egy esetben 
igaz, ha teljesen megbízható helyről szerez-
zük be a szaporítóanyagot. 

Az utolsó gondolat, amelyet már olvas-
hattak, egy kérdés. Kiknek készült a The New 
Cactus Lexicon? Eddig ezt a kérdést egy kak-
tuszos könyvnél sem kellett feltenni, de a vé-
leményem szerint a könyv megjelenése előtt 
már fel kellett volna tenni. Eddig nem volt kü-
lönösebb jelentősége az élőhelyet fel nem ke-
reső kaktuszgyűjtő, és az élőhelyet rendsze-
resen felkereső kaktuszgyűjtő (terepkutató) 
között különbség tételnek. Az utóbbiaknak 
ma már sokkal több információval kell ren-
delkezniük, mint egy Európába „ragadt” kak-
tuszgyűjtőnek. Figyelembe véve ezt a tényt, 
a kérdésre a válaszom: a The New Cactus 
Lexicon a terepkutatóknak készült, még ha 
a szerzőgárda ezt nem is ismerte fel. Mit te-
gyünk? Akár érvényesnek, akár érvénytelen-
nek minősítettek egy kaktusz leírást, biztos-
nak tűnik, hogy mindegyik egy populációt 
képvisel. Ezért minden név és egyéb megje-
lölés megőrzendő. A Gymnocalycium nemzet-
séget illetően kb. a felénél járok e munkában. 
Megtekinthető a www.gymnocalycium.hu ol-
dalon a Gymnocalycium A-Z fejezetcím alatt. 
Terveim szerint jövő tavasszal nyomtatott 
formában is kiadható állapotba kerül, már 
csak egy felelős szervezetnek kellene felvál-
lalnia a kiadást.

Ernst Mayr

Németországban, Kemptenben született 
1904. július 5-én. Orvosi diplomát 1925-ben 
szerzett a greifswaldi egyetemen. Családjá-
ban sok generáció óta csak orvosok voltak, 
ám ő végül szakított ezzel a tradícióval, és 
a berlini egyetemen zoológiai doktorátust 
szerzett 16 hónappal greifswaldi diplomája 
után. Később Mayr úgy nyilatkozott: „nagyon 
szerettem utazni, és orvosként erre nem sok le-
hetőségem lett volna…” A szerencse 1927-ben, 
egy budapesti nemzetközi zoológiai kon-
ferencián mosolygott rá. Ekkor találkozott 
Lord Rothschilddal, aki éppen új-guineai 

2. kép: Részlet Fábián László (Szlovákia) gyűjtemé-
nyéből.
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utazásához keresett társakat, illetve szakér-
tőket. Elsősorban madarakat szeretett volna 
befogni a multimilliomos, Mayr pedig meg-
ragadta az alkalmat, és a következő két és fél 
évet a lorddal töltötte a déltengereken. Ekkor 
jött rá arra, hogy – mint már említettük – el-
szigetelt populációkból is kifejlődhetnek új 
fajok. A Harvard Egyetemre 1953-ban került 
a zoológia professzoraként. 1961 és 1970 kö-
zött az intézmény Összehasonlító Zoológiai 
Múzeumát irányította, majd 1975-ben vo-

nult nyugalomba 
a neves profesz-
szor. Mayr sokat 
küzdött a bioló-
gia tudományá-
nak elismerteté-
séért, azért, hogy 
egyenrangúként 
kezeljék a fiziká-
val, kémiával és 
a csillagászattal, 
valamint a többi 
ter mészett udo -
mánnyal. Az elsők 
között volt, aki bi-
ológia filozófiájá-
val és történetével 

is foglalkozott. Új-
guineai és Salamon-
szigeteki útjain be-
bizonyította, hogy 
elzárt, elszigetelt 
populációkból új fa-
jok keletkezhetnek, 
s ezzel Darwin el-
méletét egészítette 
ki. „- Mayr professzor 
hozzájárulása a Har-
vard Egyetem számá-
ra egészen különleges 
volt az evolúciós bio-
lógia területén”– nyi-
latkozta William C. 
Kirby, az egyetemes 
történelem profesz-
szora, művészeti és 
tudományos karai-

nak dékánja. Kirby szerint Mayr a XX. század 
egyik legnagyobb koponyája volt, aki a ma oly 
gyakran használt biodiverzitás fogalmi körét 
meghatározta. A biodiverzitásról manapság 
rendszeresen tanácskoznak a tudósok, nem 
régiben rendeztek Párizsban egy nemzetközi 
konferenciát, amelyen a fajok, az élővilág vál-
tozatosságának megőrzését szorgalmazták a 
résztvevők. A biodiverzitás ugyanis ezt a vál-
tozatosságot, az állatok és növények minél 
nagyobb fokú sokféleségét jelenti.

Mayrhoz fűződik a biológiai fajok jelenleg 
elterjedt definíciója is. Szerinte fajnak az az 
egymás közti szaporodásra képes populáció 
tekinthető, amely más fajokkal nem képes a 
szaporodásra.

Mánfai Gyula
Budapest

Képek: Internet: 1.; Holló László: 2.; Mánfai 
Gyula: 3.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj

3. kép: Gymnocalycium ambatoense.

1. kép: Ernst Mayr professzor. 
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Zusammenfassung: Pelecyphora aselliformis ist eine in Bundesstaat San Luis Potosi verbreitete endemische, ortsgebundene 

Art. Einige Populationen wurden während der Jahrzehnten geplündert, unter anderen die Fundorte um die Siedlung Huizache, 

wovon auch der Neotyp stammte. Andere, früher beschädigte Lebensorte regenerierten sich. Deshalb ist heute empfohlen, sie 

in den Anhang CITES II. umzureihen.

Abstract: Pelecyphora aselliformis is an endemic species of San Luis Potosi State. Some populations became plundered in decades, 

not least the habitats surrounding Huizache settlement, where the neotype was originated from. Other, earlier damaged habitats 

are regenerated well. So it should be reclassify into the CITES Appendix II now.

†Dr. Erostyák Mihály, Kiss László és Tóth Norbert

Pelecyphora aselliformis Ehrenberg (1843)

Közönséges neve: Peyotiyo, peotillo, 
peoti, merino. A Pelecyphora nemzetségnév 
jelentése: fejsze-hordozó, míg az aselliformis 
fajnév jelentése: pinceászka alakú.

Leírás:
A növény egyesével nő, vagy csoportot ké-

pez, répagyökerű. Teste ellapult tetejű, golyó 
alakú, 2-3 cm magas, 2-5 cm átmérőjű, fel-
sőbb része a talajból csak mérsékelten emel-
kedik ki, színe a szürkétől a zöldes-szürkéig 
terjed. A kultúrában nevelt növények gömb, 

vagy buzogány alakúak, 5,5-6 cm átmérővel 
és akár 10 cm testmagassággal. A szemöl-
csök elliptikus alakúak, 2-4 mm magasak, 
5-9 mm hosszúak, a hegyüknél lesimultak. 
Az areolákon levő tövisek vonalas-elliptikus 
helyzetűek, kb. 60, vagy még több nagyon 
kis tövissel, melyek 0,7-1 mm hosszúak, fé-
sűszerűen elrendezettek, lenyomottak, nem 
szúrósak, két szimmetrikus sorban az areola 
két oldalán találhatók, fehéres színűek, majd 
később barnásak. Az axillák kezdetben gyen-
gén gyapjasak, melyek később lekopaszod-

1. kép: Az egyik élőhely jellegzetes mexikói panorámája.
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nak. A virágok a növény tetején levő virágzó-
képes areolák fölötti, közvetlenül a szemölcs 
tövében, az axilla-ban fejlődnek ki, a fiatal 
szemölcs-hónaljakból, harang (széles tölcsér) 
alakúak, 1,3-2,2 cm (más megfigyelés sze-
rint max. 3-3,7 cm) átmérőjűek, lilás-piros 
színűek. A külső lepellevelek fehéres árnya-
latúak, a belső lepellevelek hosszúkásak, lán-
dzsa alakúak, finoman fogazott szélűek, kár-
min-ibolya színűek. A porzószálak rövidek, 
fehérek, a portok sárga. A bibe fehér, vagy 
halvány rózsaszínű, 3-4 rövid bibelappal. A 
termés száraz, kicsi, 5-8 mm hosszú, alig lát-
ható, leginkább a tetőn lévő gyapjúba rejtett, 
papírszerű burokkal. A magok vese alakúak, 
1-1,3 mm hosz-
szúak, 0,8-1 mm 
szélesek. A mag-
héj recézett, ká-
vébarna (feketés), 
fényes felületű. 
Virágzási ideje az 
élőhelyén márci-
us-április hóna-
pok. A kultúrában 
nevelt növények 
virágzása június-
júliusban. 

Rácz László 
gyűjtőtársunk ta-
pasztalata alap-
ján a termések ki-
fejlődése valószí-
nűleg a virágzást 
követő tápanyag 
-és vízellátás, va-
lamint a hőmér-
séklet kedvező együttállásának a függvénye. 
Megfigyelése szerint a termések időnként a 
növénytestben ülnek, de gyakoribb, hogy kb. 
5 mm hosszú, és 2-3 mm átmérőjű termést 
érlel. A termésben általában 3-5 szem mag 
található. A magokat a virágzást követő má-
sodik év végén ajánlott kiszedni egy hegyes 
csipesszel. A termést gyakran sűrűn körbe 
veszi az axillában levő gyapjú, amely egyút-
tal jelzi is a termés helyét, mert ahol nem fej-
lődött ki a termés ott a gyapjú kihull, és nem 
tömörül a fenti módon. A 3. évben elvetett 
magok kb. 60%-os kelési arányt mutatnak. 

A keléshez 20 °C feletti keltetési hőmérsék-
let szükséges. A kikelt magoncok kimondot-
tan lassan fejlődnek. Valószínűleg ennek kö-
vetkeztében sorolják a különböző leírások a 
nehezen tartható fajok közé. Ebben szerepe 
lehet az öntözés időzítésének, és a talaj Ca 
(Kalcium) tartalmának, mivel élőhelyükön 
mészköves talajon élnek, és ez iránti igénye 
a kifejlett növényeknek kultúrában is való-
színű. Élőhelyükön az éves átlagos csapadék 
mennyiség 400-520 mm között van, mely 
a nyári esős évszakban, május-szeptember 
(június-október) hónapokban esik. Vegetá-
ciós időszakban célszerű fóliában, vagy fólia 
alatt, nyári állásban, szabad levegőn nevelni.

Hasznos in-
formációkhoz jut-
hatunk Tóth Nor-
bert élőhelyen 
nyert tapasztala-
taiból:

„2007-ben al- 
kalmam volt 
(Tóth N.) a faj 
két élőhelyét fel-
keresni. Az elsőt, 
Charco Blancotól 
délre teljesen vé-
letlenül sikerült 
felfedezni, mely 
minden bizony-
nyal új, eddig 
még ismeretlen 
populációnak tű-
nik. A gyakor-
latilag teljesen 
sík terület üle-

dékes talajában Stenocactusok, Ferocactus 
Hamatacanthusok, Coryphantha delicaták 
és Thelocactus hexaedrophorusok nőnek 
nagy számban, ritkásan álló, magas ter-
metű Yukkák és tövises cserjék és alacsony 
Burserák társaságában. A laza, könnyen por-
ló, olykor apró kavicsos felszínből szigetsze-
rűen kiemelkedő, nagyságrendileg 20-100 
négyzetméter kiterjedésű, lapított, erodált 
felületű mészkősziklákból álló, összefüggő 
foltok találhatók elszórtan. Az egyik ilyen 
„kőszigeten” áthaladva Dr. Fehér Máté ba-
rátom pillantotta meg elsőként a repedé-

2. kép: Bimbó és virág Pelecyphora aselliformison.
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sekben és az aprózódott kövek között össze-
gyűlt talajba behúzódó, alig észrevehető P. 
aselliformisokat. A kisméretű, megítélésem 
szerint, mintegy 100-150 egyedből álló po-
puláció alig néhány négyzetméternyi terület-
re korlátozódott, viszont elég sűrűn, olykor 
kisebb csoportokba rendeződve nőttek. El-
vétve sarjadó példányokat is találtam, de elő-
fordulhat, hogy ezek valamilyen mechanikai 
sérülés, például kecskeharapás, taposás kö-
vetkeztében neveltek sarjakat. Látható volt 
több lefejezett, majd edénynyalábjából kisar-
jadó, kisebb termetű P. aselliformis is. Öröm-
mel konstatáltam, hogy a populáció igen 
életképesnek látszott, ezt bizonyítandó leg-
nagyobb, kb. 6 cm 
átmérőjű példá-
nyok mellett ren-
geteg aprócska 
magonc, sokszor 
alig néhány milli-
méteresek bújtak 
meg a kövek kö-
zött. Ezek a rend-
kívül fiatal egye-
dek, szinte kivétel 
nélkül jóval ter-
metesebb anyanö-
vényeik közvetlen 
közelében bújtak 
elő a talajból, nyil-
ván a balta-szerű 
szemölcsök kö-
zött megbúvó ter-
mésekből a nyá-
ri esők mossák ki 
a magokat, ezért 
azok nem tudnak jelentős távolságokra el-
jutni. Talán ezzel magyarázható, hogy a kör-
nyék bejárása során nem találtunk újabb ko-
lóniát, holott számtalan ehhez hasonló ösz-
szetételű kősziget helyezkedik el a közelben. 
Néhány egyed a tenyészcsúcsánál már bim-
bókezdeményeket nevelt, így valószínűleg 
kora tavasszal, már március elején megkez-
dődik a faj virágzási periódusa, amit termé-
szetesen az időjárási tényezők némileg befo-
lyásolhatnak.

A második populációt gyakorlatilag a tí-
pus-élőhely közvetlen közelében, az 57-es 

autópálya mellett, San Luis Potosi városától 
északra szemrevételezhettük. Az előző ter-
mőhelyhez hasonlóan a vidék sík jellegű, itt 
azonban jóval kötöttebb, kavicsosabb a ta-
laj. Más kaktuszfajok népesítik be a terüle-
tet, például csodaszép tövisruhájú Ferocactus 
latispinusok, vagy éppen alacsony termetű 
Opuntia microdasysek. Ezek a P. aselliformisok 
is hasonló lapos sziklapadokon élnek, azon-
ban jóval kisebb az itteni populáció egyedszá-
ma. Viszont bizakodásra ad okot a faj jövő-
jét illetően, hogy számtalan kisebb-nagyobb 
méretű magonc növekszik nagyobb fajtár-
saik közvetlen közelében. A sérült hajtású 
egyedek száma itt jóval többnek tűnt, de ez 

talán nem is cso-
da, hiszen éppen 
ott jártunkkor tő-
lünk alig 200 mé-
terre szarvasmar-
ha csorda keres-
gélt táplálék után 
a gyér, kiégett, 
lágyszárú vegetá-
cióban. Talán eb-
ből is látszik, hogy 
a fokozottan ve-
szélyeztetett stá-
tusú taxonként 
n y i l v á n t a r -
tott Pelecyphora 
a s e l l i f o r m i s 
élőhelyeit a 
„t ú l le l ge ltetés” 
éppoly, ha nem 
nagyobb mérték-
ben fenyegeti, 

mint a kétségtelenül jelen levő illegális nö-
vénybegyűjtés.”

A Pelecyphora aselliformis, egy San Luis 
Potosi szövetségi államban elterjedt endemi-
kus, szűkebb helyhez kötött faj. A következő 
tanulmányban - mely „Pelecyphora aselliformis 
EHRENBERG – Élőhely, elterjedés és veszé-
lyeztetettség” címmel, J. Manuel Sotomayor, 
Alberto Arredondo Gómez, Francisco Javier 
Sanchez Barra és Mario Martinez Méndez 
tollából jelent meg a KuaS 2000/10. számá-
ban - bemutatásra kerül a faj és veszélyezte-
tettsége, továbbá a populációk közelebbről 

3. kép: A növény csúcsán az elszáradt virágmaradványok. 
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is ismertetésre kerülnek. A 
cikk tulajdonképpen a San 
Luis Potosi szövetségi állam 
kaktuszai felmérésének ré-
sze. Az élőhelyre és a lokali-
zációkra vonatkozó informá-
ciók közvetlenül, a „San Luis 
Csoport” élőhelyekre vonat-
kozó észleléseiből és megfi-
gyeléseiből származnak. Né-
hány lelőhelyről már beszá-
molt a szakirodalom, mások 
– akkor – újonnan lettek re-
gisztrálva. Az illegális gyűj-
tések által okozott károk és 
pusztítások miatt az újabb 
populációk földrajzi helyét a 
szerzők nem adták meg, csak 
a régiót, és a helységnevet. És 
akkor következzék az idézet:

Elterjedés:
„A típus lelőhelye San 

Luis Potosi (pontos lelőhe-
lyet Ehrenberg nem említ), 
a neotípus lelőhelye 29 km-
re található San Luis város-
tól északra. A növények ko-
lóniákba csoportosulnak, 
3-4-től 30-40 növény/m2 
számban behatárolható sű-
rűséggel. Mi élőhelyet 14 le-
lőhelyen állapítottunk meg. 
A faj csak SLP államban for-
dul elő, mégpedig San Luis 
Potosi, Soledad de Granciano 
Sánchez, Armadillo de 
Los Infante, Cerritos, Vil-
la Hidalgo, Moctezuma, és 
Venado környékén. Az ösz-
szes földrajzi előfordulás egy 
kelet-északnyugati irányú 
háromszögletű területnek 
felel meg, mely kb. 2500 km2 
kiterjedésű, alapjával kelet-
re, csúcsával északnyugatra 
irányulva.

Figyelembe véve az 
IUCN-nek (1994) a népes-
ségtanulmányokra vonat-

4. kép: A kalapácshoz vagy fejszéhez hasonlító fésűs areolák felső ré-
szén kifejlődött termés.

5. kép: Peleciphora aselliformis Villa Hidalgo, (SLP) csoport nyugalmi 
időszakban. 
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6. kép: L’Illustration horticole című belga kiadványban megjelent legelső, máig legszebb, legszemlélete-
sebb rajz 1858-ból. (Vol. 5 t. 186.)
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kozó kritériumait, a populáció két nagyobb 
al-populációra osztható. A két részterületet 
tekintve az első al-populáció a nyugati, kb. 
450 km2 kiterjedésű 5 lelőhellyel, a második 
központi-keleti al-populáció kb. 750 km2 ki-
terjedésű 9 lelőhellyel. A növényektől elfog-
lalt területek általában kicsik, szórványosak, 
néhány esetben egymástól elhatárolt kolóni-
ákból állnak. A kolóniák száma, és a kolóni-
ákban található egyedek száma is igen válto-

zó. Található volt kolóniánként néhány tucat 
növényt tartalmazó, jól ismert, és illegális 
gyűjtésekből károsodott populáció, a lelőhe-
lyenként kb. tízezer növényt tartalmazóig, 
melyek most védettséget kaptak. Ez utóbbi 
esetekben a kolóniák több ezer m2 kiterjedé-
sűek.

Az érintetlen területeken 8 cm átmérőjű 
növények is találhatók, kb. 3,5 cm átmérőjű 
virágokkal. Itt a kolóniák között nincs határ, 
mert a felszín nem annyira tagolt, és nincse-
nek zavaró körülmények. A kolóniák addig 
terjeszkednek, míg összenőnek, konglome-
rátumot képeznek, s együtt potenciális növe-
kedési fonatot alkotnak.

Az élőhelyek:
Az élőhelyek jellegzetesek és valamennyi-

en a Henrickson és Straw által Chihuahuai 
Sivatagnak nevezett és így ismert terület 
külső, déli részén találhatók. A Pelecyphora 
aselliformis élőhelyei alacsony dombok tete-
jén, vagy azok szelíd lejtőin találhatók, ahol 
a lejtés kevesebb, mint 10%, egy esetben a 
lejtés kb. 15%-os, egy másik esetben pedig 
kb. 30%-os. A tengerszint feletti magasság 
a legkeletibb lelőhelynél 1400 méter, a nyu-
gati élőhelyeknél 2150 méterig terjed. A te-
rep meszet tartalmaz, erős reakciót mutat  
10%-os sósavval, a felszín nehéz és köves, 
felbukkanó sziklákkal, mészkő lapokkal, 

7. kép: Befilcesedett Peleciphora aselliformis Hódi 
Sándor gyűjteményében

8. kép: Kaktuszok között eledelt kereső tehenek.



melyek mind az alsó krétakor-
ból származnak. A homokos ré-
szek fekete színűek és szerves 
anyagban nagyon gazdagok. Az 
élőhelyek szegényes vegetáci-
ót mutatnak, többnyire részle-
ges gyeptakaró észlelhető, és 
egy-egy magányos bokor. A leg-
gyakrabban előforduló kísérő 
kaktuszok: Coryphantha radians, 
C palmeri, Opuntia imbricata, 
O. leptocaulis és Thelocatus 
hexaedrophorus. Az egyes lelőhe-
lyeken különböző kaktuszok for-
dulnak még elő, így az új lelőhe-
lyeken keleten és északon fehér 
tövisű Mammillaria aureilanata, 
a déli élőhelyeken Ariocarpus kotschubeyanus, 
északnyugaton mindenekelőtt Neolloydia 
conoidea, és a leggazdagabban benépesített 
lelőhelyeken szoros közösségben Ariocarpus 
retusus és Lophophora williamsii. A szom-
szédos zónák vegetációjában még Agave 
lechuguilla és/vagy Hechtia glomerata találha-
tó.

A Pelecyphora aselliformis tiszta speciali-
zálódást mutat, előfordulásának jelei jelleg-
zetesek, az is mondható, hogy előfordulása a 
hasonló élőhelyeken feltehető.

Veszélyeztetettség:
A Pelecyphora aselliformis a gyűjtők szá-

mára különös jelentőséggel bír, mivel a taxon 
ritkán lelhető fel, és ezzel a nemzetközi ke-
reskedésekben magas értékesítési árat ér el. 
Ezzel néhány populáció évtizedek alatt ki-
fosztottá vált, ezek közül is a legismerteb-
bek, ahonnan a neotípus származik, és a 
Huizache települést övező minden lelőhely. 
Néhány helyen, ahol a rablás visszaesett vagy 
megszűnt, remélhetőleg a populációk termé-
szetesen regenerálódnak.

Más lelőhelynél, legalább kettőnél, az 
északi al-populációban, a talaj felső részét 
építőanyagként elhordták, így a jövőben va-
lószínűleg még több faj fog eltűnni.

1988-ban a szerzők egyike (Sotomayor) 
a NAKARI néhány munkatársával részt vett 
mintegy 600 növény megmentésében, me-
lyek egy félig tönkretett, építőanyagként el-

hordott domb tetején voltak az 57-es út 29. 
kilométerétől 1 km-re északra. A kiásott nö-
vényeket egy minden veszély nélküli köze-
li helyen ismét elültették. Ma ez a populáció 
továbbra is jól van és növekedett. Az eredeti 
élőhelyből ma már csak nyomok vannak.

Három populáció útépítés, vagy szélesítés 
miatt széttagolódott, több részre bomlott, 
ezek közül kettő az 57. út közelében volt ta-
lálható. Az egyik ezek közül a neotípus élőhe-
lye, egy másik lelőhely jelenleg autópálya ke-
reszteződés. Innen 1990-ben a CANTE A. C. 
munkatársai 3200 növényt mentettek meg.

Minden lelőhelyen vannak károsodási 
nyomok, s ez által az okozott károk nyilván-
valóak, de remélhetőleg a faj előfordulásá-
ra direkt kihatással nem lesznek. Nincs jele 
interspecifikus konkurenciának, azaz más 
faj térhódításának, és a fajon belüli konku-
rencia is minimális, csak egyes, magas popu-
láció sűrűséggel rendelkező élőhelyeken ta-
pasztalható. A populációkban nem észlelhető 
paraziták, vagy szívó kártevők által okozott 
kár. A fajtól benépesített területek nem hasz-
nosíthatók földművelésre, vagy más célra. A 
tűzveszély az élőhelyeken minimális való-
színűségű, s a múltból sincs a tűzeseteknek 
nyoma.

Bár a faj populációinak száma pontosan 
nem ismert, azonban a lelőhelyek száma, a 
benépesített területek kiterjedése és a kö-
zepes sűrűség arra engednek következtetni, 
hogy a kifejlett példányok száma több mil-
lió. Egyedül egy olyan élőhelyen, ahol a kö-
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9. kép: Talán a legeltetés következtében megsérült növények.
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zepes növénysűrűség 20 növény/m2, 3 növe-
kedési helyet és több mint 60 000 m2 kiter-
jedésű területet számolva 1 200 000 változó 
korú egyeddel számolhatunk. Másik élőhe-
lyen, ahol egy 14 000 m2 kiterjedésű egyedü-
li tenyészhely van, és az átlagos növénysűrű-
ség 6 növény/m2-ből áll, mintegy 84 000 ve-
gyes korú egyed található. Anderson és társai 
(1994) elméletileg a populáció egyedszámát 
több millióra becsülték, ami egy olyan adat, 
amit mi is megerősíthetünk.

A faj szorosan specializálódottan en-
demikus, szűkebb helyhez kötött San Luis 
Potosi szövetségi államban, és 1982 óta 
szerepel a CITES I. függelékében (Sanchez-
Mejorada, 1982, Hunt, 1999). La Norma 
Oficial Mexicana (1994), mint „endemi-
kus sebezhető”-ként osztályozta. Anderson 
(1994) hasonlóan, mint „érzékeny”-t sorolja 
be az IUCN (Mace és társai,1992) korábbi kri-
tériumai alapján. A jelenleg időszerű osztá-
lyozás szerint „fenyegetett, veszélyeztetett”. 
Munkánk eredményeként javasolt, hogy a faj 
a CITES II. függelékébe kerüljön felvételre, 
és osztályozását változtassák meg úgy, ami 
megfelel az IUCN aktuális követelményei-
nek: „kevéssé veszélyeztetett, az állomány 
még nem ad okot aggodalomra” (LR 1c) ada-
tot kell megadni.”

Eddig az idézet.

†Dr. Erostyák Mihály, Kiss László, Tóth Norbert

A német nyelvű fordításokat †Dr. Erostyák 
Mihály (Orosháza) végezte.

Magyarázat:
area: élőhely
(al-)populáció: 1. (al-)népesség 2. valamely te-
rület állat- v. növényfajainak összessége
kolónia: telep ( azonos növények együttes telepe)
konglomerátum: 1. lat. halmaz, egyveleg, össze 
nem tartozó elemek összesítése. 2. geol. törmelé-
kes kőzet; olyan kőzet, amelyben valamely kötő-
anyag legömbölyödött kavicsokat köt össze
endémikus: helyi, valamely szűkebb helyhez kö-
tött, valamely helyhez tartozó
neotípus: új-faj közös alapformája, mintaképe, 
amelyben annak legfőbb vonásai megvannak

Irodalom:
Bakos Ferenc: Idegen szavak kéziszótára 1967
L’Illustration horticole, vol. 5: t. 186 (1858)
J. Manuel Sotomayor, Alberto Arredondo 
Gómez, Francisco Javier Sanchez Barra és 
Mario Martinez Méndez: Pelecyphora 
aselliformis EHRENBERG - Élőhely, elterjedés 
és veszélyeztetettség (KuaS 2000/10)
Dr. Nemes Lajos Szabó Dezső: Kaktuszok 
1981
Rudolf Subik – Libor Kunte: Kaktuszok encik-
lopédiája 2004
Képek: Hódi Sándor: 7; Kiss László: 3; Tóth Nor-
bert: 1,2,4,5,8,9,10.

10. kép: Fiatal növények jellegzetes mintázattal.
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Zusammenfassung: Franz Kühhas fand zufällig solche Pygmaeocereen, die vom Aussehen her von der benannten Art völlig 

abweichen. Sie waren vor allem wegen ihrer Größe auffallend. Die Daten, die über die am Fundort gesammelten sowie die in Kul-

tur gewachsenen Pflanzen gesammelt wurden, führten zur Konklusionen, dass diese bisher nur an zwei Orten aufgefundenen 

Exemplare als Variante von Pygmaeocereus bieblii betrachtet werden können.

Abstract: Franz Kühlas found such Pygmaeocerei accidentally that differed from the named species in their form absolutely. Espe-

cially their size was conspicuous. The data collected about plants in habitat as well as are grown from seed in cultivation led us to the 

conclusion that the specimens are found in two places only, can be regarded as a variety of Pygmaeocereus bieblii.

Prof. Dr. Lothar Diers nyomán

Egy új lelet Peruból 
a Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii (Cactaceae)

A Pygmaeocereus bieblii (Diers & Kühhas 
2007) elterjedési területének bebarangolá-
sa közben Franz Kühhas véletlenül olyan 
Pygmaeocereusokra bukkant, amelyek kül-
alakjukban a nevezett fajtól teljesen eltértek. 
Különösen méretük miatt voltak feltűnőek. A 
Pygmaeocereus bieblii legközelebbi előfordulá-
si helyétől nem messze, attól mintegy 25 km-
re, de jelentősen mélyebb fekvésben fedezte 
fel őket. Különböző időszakokban többször 

bejárta ezt a lelőhelyet. A növénypéldányo-
kat ott behatóan megvizsgálták, méréseket, 
számlálásokat végeztek, és még érett magvú 
terméseket is tudtak gyűjteni.

Ezekből a magvakból és a Pygmaeocereus 
bieblii magvaiból teljesen azonos termesztési 
feltételek mellett magoncokat neveltek, ami 
egy alapos összehasonlítást tett lehetővé. 
Mindenekelőtt azt a nyilvánvaló gondolatot 
kellene megvizsgálni, hogy a habitusbeli kü-

1. kép: Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii az élőhelyén.
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lönbségek módosító befolyásokra, eltérő ta-
laj, más mikroklíma stb., vezethetők vissza, 
vagy genetikai adottságok indokolják azokat. 
A lelőhelyen gyűjtött, valamint azt itt felne-
velt növényekről nyert adatok ahhoz a kö-
vetkeztetéshez vezettek, hogy ezek az eddig 
csak két helyen fellelt példányok leginkább a 
Pygmaeocereus bieblii változatának tekinthe-
tők. Így a következő beható összehasonlítás 
csak Pygmaeocereus bieblii var. biebliire vonat-
kozik.

Összevetés (Zárójelben a Pygmaeocereus 
bieblii var. bieblii adatai).

A növény hengeres, felül enyhén kúposra 
vékonyodik (± gömb/golyó alakú) jelentősen 
nagyobb, 6-9 cm vastag, 7-13cm magas (max. 
5 cm magas és széles), a bordák száma több, 
18-22 (kevesebb 10-15, ritkán max. 18), csak 
rovátkolt, nem szemölcsökre bontott (sze-
mölcsökre bontott). Középtövisek száma 0-2 
(ritkán 1. legtöbbször 0), 4-8 mm hosszú (2-4 
mm). Peremtövisek száma 4-11 (3-8, ritkán 

max. 10), 4-20 mm hosszú (legtöbbször max. 
6, ritkán max. 10, kivételesen max. 15 mm 
hosszú).

Leírás
A növény többé-kevésbé szürkészöld, 

hengeres, a felső negyedében enyhén kúposra 
vékonyodik, 6-9 cm vastag, 7-13 cm magas, 
idősebb korában sarjadzik, alkalmanként te-
lepet képez. A bordák száma 18-22, ± egyenes 
lefutású, 4-5 mm magas, az areolák között 
enyhén rovátkolt, a rovátkák 1-2 mm mé-
lyek. Erősen összezsugorodott növényeknél 
a bordák max.7 mm magasak és a rovátkák 
max. 4 mm mélyek, a bordák így sűrűn álló 
szemölcsökké felbontottnak tűnnek. Az egy-
mástól (3-) 4-6 mm távolságra levő areolák 
többé-kevésbé oválisak, többnyire 2-3 mm 
hosszúak, kb. 1 mm szélesek, kevés fehéres 
szürke gyorsan lecsupaszodó molyhossággal. 
A 4-8 mm hosszú, egyenesen előre, vagy eny-
hén felfelé ill. lefelé irányuló középtövisek 

2. kép: Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii Gerhard Köhres gyűjteményében.



49Debreceni Pozsgástár 2013/1.

száma 0 vagy 1, ritkán 2. A (4) 5-11 perem-
tövis 4-20 mm hosszú, többnyire az oldalsók 
a leghosszabbak, fésűszerűen elrendezettek; 
az areola alsó részében az egyik gyakran le-
felé irányul; a felső részében egy, alkalman-
ként ferdén felfelé mutat. Az összes tövis szí-
ne fehérestől sárgásig, sötét vörösesbarnáig, 
sötétszürkéig, barnás feketéig terjed, vala-
mennyi többé-kevésbé azonos, mintegy 0,6-
0,8 mm vastagságú. A virág fehér, éjszakai, 
önmeddő, a magház és a virágcső pikkelyei-
ben számos vékony fehéres, max. 8(-10) mm 
hosszú és néhány durvább 10-15 mm hosszú 
haj található, amelyek az alsó szakaszukban 
vöröses-barnás, a felső szakaszukban fehéres 
színeződésűek, felállók és a magháztól felfelé 
a virágcső felső részéig a vékony fehéres haj-
szálak száma csökken. A virág többi jellem-
zője a Pygmaeocereus bieblii var. bieblii megfe-
lelő jellemzőinek változat tartományán belül 
van. A termés többé-kevésbé ovális, 10-12 
mm hosszú, 8-10 mm széles, rátapadó virág-
maradványokkal; éréskor beszáradó, ahogy 

a termés belseje kiszárad többnyire láthatók 
a kis köldökzsinór maradványok, végezetül 
az alján néhány többnyire rövid hosszirá-
nyú repedéssel felnyílik és így a termésen-
ként 240-460 magot szabadon bocsátja. A 
magok többé-kevésbé gömbölyűek, vagy eny-
hén tojásformájúak, de lehetnek kissé bab-
szem alakúak is, a köldök-csírakapu tarto-
mányban (HMR) gyakran ferdén lenyesett, 
alkalmanként alig látható gerinccel, 0,78-
1,15 (n=60) középértékében 0,98mm hosz-
szú; 0,7-0,9 (n=60) középértékében 0,80 mm 
széles. A köldök-csírakapu tartomány (HMR) 
többé-kevésbé szabálytalanul ovális, bemé-
lyedt. Gyakran a köldökzsinórból származó 
világosbarnás szövetmaradvánnyal részben 
befedett. A csírakapu kivehetően a HMR pe-
rem közelében van, egy enyhe bemélyedésből 
rövid kocsányszerűen kiemelkedik, de nem 
emelkedik a HMR perem fölé. A köldökzsinór 
tapadópontja többnyire nagy, egy kráterfor-
májú bemélyedésben helyezkedik el. A HMR 
perem nem dudoros, általában enyhén befe-

3. kép: Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii bimbó kezdeményekkel.
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lé visszahajlik. A külső maghéj fekete, matt, 
cellái többé-kevésbé azonos átmérőjűek, rit-
kán enyhén elnyúltak, a periklinális külső 
falak kivehetően domborúan íveltek, egé-

szükben kissé vagy erősebben kidomborodó 
kutikula redőkkel befedettek. Ez a redőzött-
ség egymáshoz közeli, párhuzamos lefutású 
elrendeződéssel a cellahatárokon átterjed, de 
az oldalfalak, valamint a mélyedésben fekvő 
cellasarkok azonban mindig jól láthatók. A 
HMR peremhez közeledve a maghéjcellák ki-
sebbek és laposabbak.

Előfordulás
A növények két egymástól mintegy 10 

km távolságra lévő helyen, köves, sziklás ta-
lajon, kopár környezetben élnek nagyon gyér 
kísérő vegetációval. Szórványosan előfordul 
Melocactus peruvianus, Haageocereus spec., ke-
vés Armatocereus spec. és Mila spec., itt-ott 
Deuterocohnia longipetala (Bromeliaceae) állo-
mány. Az élőhelyükön folyamatosan hegycsu-
szamlás és kőomlás veszélyezteti őket. Ezért 
egy ismert populációt egy későbbi látogatás 
alkalmával görgeteg által majdnem teljesen 
betemetve találtak meg. A ritka, de olykor-
olykor mégis beálló esőzések után a követ-
kező évben számos kis magoncot fedeztek 
fel. Így érthető a nagy magtermés is, amely a 
Pygmaeocereus bieblii var. biebliihez hasonló-
an termésenként 450 szemet is elérhet. Ehhez 
illeszkedik a magok hosszú csírázóképessége. 
Kísérleteink szerint 2-3 éves tárolás után mu-
tatják a legmagasabb csírázási számot.

4. kép: Pygmaeocereus bieblii ssp. kuehhasii kecses 
virágai.

6. kép: Bal oldalon hat hónapos Pygmaeocereus bieblii magonc, jobb oldalon Pygmaeocereus bieblii ssp. 
kuehhasii magonc saját gyökéren.
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5. kép: Feloltott növény teljes virágzásban.
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Etimológia
A változat Franz Kühhas-ról lett elnevez-

ve a Pygmaeocereusok elterjedési területének 
tisztázása érdekében végzett tevékenységé-
nek elismeréseként.

Prof. Dr. Lothar Diers, Universität Köln
c/o Brunnenstraße 60., D – 53474 Bad Neuenah

Képek: Franz Kuehhas: 1; Gerhard Köhres és 
Bettina Köhres: 2,3,4,5; Kiss László: 7,8,9.
Fordította: Ruff József, Orosháza.

7. kép: Feloltott három éves Pygmaeocereus bieblii ssp. kuehhasii magoncok.

A cikk fentieken túl részletezi, hogy oly mértékben mutat eltérést a P. biebliihez ké-
pest, hogy mindenképpen indokolt a var. kuehhasii status megadása. Ugyanis nem 
csupán a P. bieblii fajnak eltérő természeti körülmények között – ezen értve az élőhely 
magasságát, a klímát, talajt, egyebeket – de kultúrában azonos körülmények között 
elvetett magokból rövid idő múlva egyértelműen az eltérő formai jegyeket mutató 
magoncok fejlődnek ki. (Szerk.)
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1. Az elsőnapi boríték (FDC) kibocsájtása 2008. április 30. 2. Thelocactus bicolor; 3. Vörös 
Pitaya (Hylocereus undatus), 4. Húsvéti kaktusz (Rhipsalidopsis gaertneri). Kínában sokfelé 
csuklós levelű kaktusznak is nevezik. 

Gyűjtemény: Anonymus

Ficzere Miklós

Filatélia: Tajvani bélyegek és FDC

1.

2. 3. 4.



54 Debreceni Pozsgástár 2013/1.

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Nagy Sándor
Rendhagyó bemutatkozás

Miért rendhagyó ez a bemutatkozás? Saj-
nos, ma már 130-150 km távolságra is költsé-
ges az elutazás, hiszen onnan még haza is kell 
jönni. Ezért megkértem Nagy Sándort, aki szor-
galmas írója újságunknak és nagy szerelmese 
a Gymnocalyciumoknak, de más pozsgásnövé-
nyeknek is, és akivel, ismét sajnos, személyesen 
még nem sikerült találkoznom, mutatkozzon be 
egy cikk keretében újságunk Olvasóinak, aki ezt 
készségesen megtette.

Ficzere Miklós főszerkesztő

Az elmúlt század 
70-es éveinek elején 
költöztünk a jelenlegi 
3. emeleti lakásunk-
ba. Tanult szakmám 
szerszámkészítő la-
katos, később anyag-
beszerző-gazdálko-
dó. Ezzel együtt min-
dig érdekelt a ker-

tészkedés és a biológia.
Mindig szerettem, ha körülöttem zaj-

lik az élet. Akvárium, díszmadarak után né-
hány évig kerestem azokat az egzotikus nő-
vényeket, amelyek a száraz, központi fűtéses 
lakásban viszonylag hosszú időn keresztül 
megtarthatóak. Így találtam rá a kaktuszok-
ra. Ma már, be merem vallani, tévedtem. Be-
bizonyosodott, hogy egy kis erkélyen, zárt 
lépcsőházban a legnagyobb odafigyelés, 
anyagi áldozat mellett sem sikerülhet ered-
ményes tartásuk, nevelésük. Egyszerűen 
ilyen helyen, nem lehet biztosítani azokat a 
feltételeket, melyeket élőhelyükön szabadon 
megkapnak. Nincs elegendő fény, szabad le-
vegő, lelassul a növekedés, bekövetkezik a 
parásodás, majd az idő előtti pusztulás. Ezek 
után úgy gondolom, nem vár senki valamifé-
le titkos módszereket, nevelési praktikákat. 
Egy tanácsom azonban lenne. Mielőtt dön-
tünk, hogy mit és mennyit akarunk gyűjte-

ni, alaposan gondoljuk át. A „mit”?? kérdés-
re a szakirodalomból vagy az internetről vá-
laszthatjuk ki, ismerhetjük meg a gyűjtendő 
növényt. Találunk rengeteg információt ter-
mészetes élőhelyéről, a tartáshoz-növekedé-
séhez szükséges igényeiről. Megismerhetjük 
az ökológiai viszonyait, az adott területen élő 
társnövényeket, populációkat.

A mennyit?? Ez a legfontosabb kérdés, de 
nem pusztán anyagi! Mindenképp javasolom 
a fokozatosságot. Válasszuk ki a nemzetsé-
get, és egy, vagy kettő fajonként haladjunk, 
persze ha van türelmünk, és le tudjuk győzni 
„szerzési, gyűjtési és birtoklási vágyunkat”, 
akkor van esély egy értékes gyűjtemény ki-
alakításra.

Mint jeleztem, „helyem tehát volt bőven”, 
így természetesnek tűnt, hogy minden szé-
pet gyűjtöttem! A vártnál talán később, de 
rájöttem, a különböző nemzetségeknek, azok 
fajainak szinte más és más az igénye. Követ-
kező lépésem lett a szakosodás, és újabb hiba 
elkövetése.

1. kép: Nagy Sándor fényképezi a „Gymnókat” az 
erkélyen.
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Astrophytum, Copiapoa, Ferocactus és 
Gymnocalycium, és máris elmentem nyugdíj-
ba, maradtak a Gymnocalyciumok, valamint 
a felsoroltakból néhány öregebb példány. 
Kezdő kaktuszos koromban, egy idős bará-
tomtól, druszámtól, Sanyi bácsitól, akinek 
mára már sajnos a családi nevét elfeledtem, 
sokat tanultam, és féltve őrzött könyvéből is-
merkedtem először a kaktuszokkal. Több kö-
tetes könyv volt, gyönyörű képekkel, a címe: 
Backeberg: Das Kakteenlexikon. Kezdetben, 

mivel városomban kevés volt a gyűjtő, nem 
maradt más, mint a kaktuszos irodalom fel-
kutatása, vásárlása. Birtokomban megtalál-
hatók a hazai gyűjtők és szakírók közül pél-
dául Dr. Nemes Lajos, Mészáros Zoltán, Szűcs 
Lajos és Libnár Antal könyvei. Több fontos 
külföldi szerzőtől vannak magyar nyelvű le-
xikonjaim és enciklopédiák. Mára a saját, il-
letve a gyűjtési profilomnak megfelelő kicsi 
szakkönyvtárral rendelkezem, ebből adódik, 
én sem szeretek könyvet kölcsön adni. Szeret-
ném megélni, hogy kezembe vehessem Gra-
ham Charles legutóbbi, 2009-ben megjelent, 
Gymnocalyciumokról írott könyvét, - magyar 
nyelven. Az első növényeimet a már említett 
Sanyi bácsitól, és a városi piacra Hatvanból, 
Gyöngyösről és a hasonlóan közeli Újszászról 
érkező árusoktól szereztem be. Megmondom 
őszintén, akkor sokkal nagyobb bizalommal 
fordultunk az árusokhoz, mindig pontosan 
tudták, mit árulnak. Ez manapság csak a ki-
állításokon, illetve a postai úton történő vá-
sárlások esetében tapasztalható. Felkutat-
tam a hazai „postázó” kereskedőket, Gonda 
Istvánt, Szunyogh Menyhértet. Csak ennek a 
két, számomra nagyon tiszteletreméltó, be-
csületes embernek és gyűjtőnek a nevét emlí-
tem, akik mindig megbízhatóan és pontosan 
szállították rendelésemet. Mostanában fia-
talabb kaktuszos barátaimmal járom a kiál-
lításokat, és sorra a gyűjtőket. Így találkoz-

2. kép: Gymnocalyciumok az ablakpárkányon.

3. kép: Részlet a gyűjteményből.
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4. kép: A lépcsőházban felszerelt polcokon a téli 
szállás.

5. kép: Euphorbia obesa. 

6. kép: Gymnocalycium quehlianum. 7. kép: Gymnocalycium mezopotamicum. 



57Debreceni Pozsgástár 2013/1.

tunk már a budapestiek közül Dósa Bélával 
és Holló Lászlóval, vagy a más vidéken élők 
közül Agócs Györggyel, Kósik Péterrel, Rácz 
Lászlóval és Szigetvári Józseffel. Mindenhol 
és mindenkitől lehet tanulni, tapasztalato-
kat szerezni, cserélni. A jövőt illetően ígére-
tet kaptam a folytatásra.

Végigjártam „a nagy titok” útját is, vagyis 
a milyen földet használjak rejtelmes világát. 
Sokáig próbálkoztam saját magamnak kever-
ni kaktuszföldet. Megtanultam, ennek nincs 
akkora jelentősége, mint azt sokan gondol-
ják, különösen a Gymnocalycium nemzetség 
esetében, amelyek rendkívüli módon tudnak 
alkalmazkodni a különböző talajokhoz. Sok 
próbálkozás után a Florasca B lett az alap. Ma 
már a Pomázi Garri Kft. által kevert-gyártott 
„Garri plusz Kaktuszföld”et veszek, keverek 
hozzá egy kis (25-30%) apró, ásványi eredetű 
kőzetzúzalékot vagy sódert. Ez a keverék na-
gyon jó bevált, azóta nincs gondom a földdel. 
Az a lényeg, hogy tenyérrel morzsolva, ne ta-
padjon a kézhez. Az említett elhelyezési prob-
léma miatt kaktuszaim a legtöbbet a nyílt tér 
és a friss levegő hiányától szenvedtek.

Nyáron átmenetileg az erkélyen kapnak 
ugyan némi kárpótlást, de az árnyékolás 
elégtelensége miatt, főleg az elmúlt évtize-
dekben, többen égési sérüléseket szenved-
tek, hiszen a legmelegebb órákban dolgoz-
tunk. Növényeim ősszel teljesen száraz álla-
potban kerülnek a teleltetőnek kijelölt fény-
szegény, lépcsőházi polcokra. 
Itt egész tavaszig egy csepp 
vizet sem kapnak, még akkor 
sem, ha összezsugorodva kö-
nyörögnek. A tavaszi indulás-
kor nagyon vigyázzunk a víz 
adagolásával, mert kezdeti 
években sok növényem meg-
fulladt, megrohadt a helyte-
len kezdő öntözés következ-
tében. Azóta megtanultam és 
betartom a legfontosabb sza-
bályt: öntözés, teljes száradás, 
öntözés teljes száradás, és ha 
egy locsolást elfelejtesz, nem 
kell pótolnod. A víz mindig ál-
lott és ne legyen hideg. Kivéve 
a rendkívüli eseteket, a gyűj-

teményedben se legyen felfújt, túltáplált nö-
vény, mert ilyen az élőhelyeken nem találha-
tó. Tápoldatozni nem szoktam, nem is javas-
lom! A természeténél fogva lassan növő nö-
vényeink életritmusát felesleges megzavarni 
bármilyen kevés nitrogén bevitelével, hiszen 
a gyakoribb átültetéssel biztosítani tudjuk 
igényeiket. A jó kaktuszos minden növényé-
ről mindig pontosan tudja, milyen állapotban 
van! Egy bizonyos idő elteltével nincs olyan 
gyűjtő, aki nem próbálkozott volna a szaporí-
tással. A magvetés, a vegetatív szaporítás és 
az oltás sorjában, de egyenként is a legszebb, 
legtöbb időt igénylő és nem utolsó sorban fe-
lelősségteljesebb feladat. Szabályok:
- Bizonytalan eredetű kaktuszt nem szabad 
szaporítani.
- Sarjaztatással csak a ritka, nehezen besze-
rezhető, vagy ha másként nem tudjuk meg-
menteni, a beteg növényünket szaporítsuk 
vagy oltsuk.
- Általában feleslegesnek tartom növényeink 
kényeztetését. Kivételt képez átültetéskor a 
gyökérzet állapotának vizsgálata, azaz a láb-
mosás és a szükséges pedikűr elvégzése.

Végül pedig, megemlítek egy dolgot, ez 
pedig a karantén. Bárkivel cseréltem, bárki-
től vásároltam, akár egy növényt is, azt a töb-
bitől külön kell elhelyezni, megfigyelésre. Va-
lamikor konyhai fűszernövényekkel hoztam 
haza gyapjas tetveket. Mindennel próbál-
koztam, csak a pálinka segített. Ha érdekel 

8. kép: Szép vagyok, majdcsak jönnek a döglegyek megporozni.
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valakit, akinek eddig nem sikerült ezekkel 
megbirkózni, elmondom a módszert. A tiszta 
szeszt költségtakarékosság reményében hí-
gítottam egy kis „romlott” szilvapálinkával. 
Ezzel, és egy jó kis kemény ecsettel megke-
féltem gyűjteményem minden egyes darabját 
egymás után kétszer. Ez a művelet eltartott 
a nyár közepéig, elfogyott minden szeszem, 
de sikerült. Ja, és még egy dolog! Ha valaki 
mégis rászánja magát, hogy panelban akar 
növényeket tartani, érje el a kaputelefon fel-

szerelését. Hatodik éve vagyok öregségin. A 
családom és a barátaim biztatásával, segít-
ségével a megnövekedett szabadidőm tartal-
mas eltöltését a kaktuszaim, a számítógéppel 
készülő adatbázisok készítése, karbantartása 
teszi ki. Fiam és kis családja a közelben la-
kik. Most készült el a lakáshoz a kis télikert-
jük, ”nagy nehezen” elfogadtam a kérését, és 
a „gymnóim” már ott telelnek. Bővültem te-
hát, a helyzetem jobbra fordult. De tudom, az 
egyik legnépesebb nemzetség minden ismert 
és ismeretlen faja és változata, csak Argen-
tínában fér el. Azt, hogy mikor léptem be a 
Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egye-
sületébe, csak a nagyra becsült, néhai Molnár 
Imre barátom tudná pontosan megmonda-
ni. Az biztos, a legrégebbi Debreceni Pozsgás-
tár-amra ez van ráírva: 1998. I. évfolyam 1. 
szám. Azt pedig a legmerészebb álmomban 
sem gondoltam, hogy szerény gondolataim 
nyomtatott formában is megjelennek ebben 
a folyóiratban. Ez alkalommal is köszönöm 
ezt a lehetőséget!

Nagy Sándor
Jászberény

Képek a szerző felvételei.

9. kép: Nagy munka az átültetés.

11. kép: Egy csokor Gymnocalycium kieslingii.

10. kép: Astrophytum asterias ’Super Kabuto’.
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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
capensis aus Kapland fokföldi

caperata zottelig bozontos

capillaense hajszálszerű

capillaris haarfein hajszálfinom

capillatus fein behart finomszőrű, borzas

capilliformis haarförmige hajszerű

capitatus kopfförmig fejalakú, gombos

capitulum der Kopf gomb, fejes, fejecske

caprea die Ziege kecske

capricorne bockartig gehörnt kecskeszarvszerű

capsella das Kapselchen tokocska

capsula die Kapsel tok, magház

capsularis kapselig, hülsig tokos, táskás

caput Haupt fej 

caput-medusae Medusenhaupt medúzafej

caracaraensis aus Cara-Cara-Berge Cara-Carából (hegység) 
való

caracasanus, caracas-
sana

aus Caracas Venezuela stammend Karakaszból (Caracas) 
való

carambeiensis aus Carambei (Brasilia) Carmbeiból való

carapariana aus carapari (Bol.) Carapariból való

carbo ligni die Holzkohle faszén

carbon die Kohle szén

carcerulus das Eichelchen makkocska

cardenasiana benannt nach Cardenas, Prof.
Dr. Martin

Cardenasról elnevezve

cardenasii benannt nach Cardenas, Prof.
Dr. Martin

Cardenasról elnevezve

cardenasianum benannt nach Cardenas, Prof.
Dr. Martin

Cardenasról elnevezve




