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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt in seiner Artikel-Serie die in Mexiko lebenden Tillandsien, besonders hervorhebend 

die Taxons, die aufgrund der Erfahrungen des Autors einfach in unseren Sammlungen zu halten sind.

Abstract: In his series the author introduces the Tillandsias living in Mexico, especially those taxa which can be easily grown in the 

collections according to his experiences.
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Horváth Ferenc

Mexikó Tillandsiái 1. rész

Cikksorozatomban a Magyarországon ismert 
és kevésbé ismert mexikói Tillandsia fajokat 
szeretném bemutatni, melyek kultiválása 
sokszor nem egyszerű feladat elé állítja a nö-
vénykedvelőt. Az első részben ismertetném 
Mexikó klímáját, hogy azt megismerve ered-
ményesen tudjuk nevelni innen származó 
kedvenceinket. 

Mexikó a kaktusz-, bromélia-, és 
Tillandsiagyűjtők álomországa. Itt nagyon 

sok növényfaj igen változatos körülmények 
között található a természetben. Nagy szám-
ban élnek epifiták, a néhány orchideanem-
zetségen kívül főleg Tillandisa fajok lelhetők 
fel. 

A növények sokféleségét a változatos 
klíma- és domborzati viszonyok adják. Ez a 
nagy kiterjedésű közép-amerikai állam nö-
vényflórájának területe tengerparti szaka-
szokból, esőerdőkből, magas fennsíkokból 

1. kép: Tillandsia makoyana Közép-Mexikóban.
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és félsivatagokból áll. Hőmérsékleti értékek 
szerint négy élesen elkülönülő öv található 
az országban:

Tierra caliente – meleg övezet: 0-800 
m tengerszint feletti magasságig terjed. Évi 
középhőmérséklete 23-26 oC. Ezt a szin-
tet a meleg esőerdők jellemzik. Epifiták kö-
zött tölcséres Tillandsiák (pl. T. mooreana) és 
Aechmeák találhatók.

Tierra templada – mérsékelt övezet: 
800-2000 m közötti övezet. Az évi középhő-
mérséklet 17-23 oC. A Tillandsiák zöme erről 
a területről származik, amelyek hazánkban 
is könnyen tarthatók, pl. T. ionantha és vál-
tozatai.

Tierra fria – hideg övezet: A 2000 m 
feletti magas hegyek övezete, 17 oC alatti évi 
középhőmérséklettel. Tillandsiákban gazdag 
terület, igen sok fajt az utóbbi évtizedben 
fedeztek fel. A legszebb virágú és habitusú 
Tillandsiák kerülnek ki erről az élőhelyről, pl. 
T. erubescens, T. macdougallii, T. oaxacana, T. 
imperialis. Ezen fajok kultiválása több szak-

értelmet és hidegházi növényházat kíván.
Félsivatagi övezet: Mexikó északi és 

középső részén található, sziklákkal tagolt 
terület. A fő növényzetet a bozótos cserjék 
és a kaktuszok adják. A középhőmérséklet 
8-10 oC, éjszaka fagypont alá is süllyedhet 
a hőmérséklet. Az itt élő epifita Tillandsiák 
nagy része oszlopkaktuszok testén telepszik 
meg. Az innen kikerülő fajok könnyen tart-
ható ezüstös Tillandsiák, pl. T. seleriana, T. 
recurvata.

Az említett övezetekbe tartozó fajok 
tartása:

A meleg övezetből származó növények 
tartása a legegyszerűbbnek mondható. Szo-
bahőmérsékleten egész évben jól tarthatók, 
és ezen Tillandsia fajok a tölcséres broméli-
ákhoz hasonlóan gondozhatók. Jól kultivál-
hatók cserépbe ültetve, tőzeges alapkeve-
rékben. A mérsékelt övezet növényei szin-
tén könnyen gondozhatók, nyáron kitűnő 

2. kép: Mexikó Oaxaca államában fákon megtelepedő Tillandsia oaxacana.
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helyük van a kertben félárnyékban, télen 
pedig aránylag napfényes elhelyezést kíván-
nak 20 oC körüli hőmérsékleten. Nyáron bő-
ven öntözhetjük és párásíthatjuk őket, télen 
azonban hetente 1-2 alkalomnál többször ne 
adjunk nekik vizet, ugyanis rothadásra haj-
lamosak. A hideg övezetből származó nö-
vények tapasztaltabb gyűjtőknek ajánlha-
tók. A zöld levelű fajok nyáron szellős, fél-
árnyékos helyen, esténként bőven öntözve, 
míg az ezüstös levelű fajok napos helyen, de 
raselhálóval védve, este szintén bőven ön-
tözve jól tarthatók. Legnagyobb gond a téli 
megfelelő tartásuk. Ekkor 8-10 oC-os hőmér-
séklet mellett levegős és világos elhelyezést 
kívánnak, tehát a hideg növényház (hideg 
orchideaház, kaktuszház) a legmegfelelőbb 
számukra. Öntözés télen havonta egyszer, 

párásító permetezés formájában. Csak napos 
időben öntözzünk, és éjszakára legyenek szá-
razak a növények.

A félsivatagi területek Tillandsiái nyáron 
közvetlen napsütést kívánnak, télen az előb-
biekhez hasonló körülmények között nevel-
jük őket, de teljesen szárazon. Rothadásra 
igen hajlamosak.

Ha a fenti alapfeltételeket biztosítani 
tudjuk a Mexikóból származó Tillandsiáink 
számára, akkor nevelésük nem jelenthet na-
gyobb problémát. Gond csak azokkal a fajok-
kal lehet, amelyeket aránylag nemrég írtak 
le, és kultiválásukról kevés információ áll 
rendelkezésre. Itt irányadó lehet, ha tudjuk a 
növények leírásának pontos helyét és magas-
sági zónáját.

3. kép: A meleg övezetben 
(tierra caliente) élő tölcséres 
Tillandsia mooreana.
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4. kép: Tillandsia fasciculata var. convexispica Tehuacan környékén.
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A következő részekben részletesen bemutatom a gyűjteményemben megtalálható mexikói 
Tillandsia fajokat és gondozási tapasztalataimat.

Horváth Ferenc
E mail: fehernyirfa@fehernyirfa.hu

Képek: Izsay Tamás: 1,2,5; Lydia Köhres: 3; Tóth Norbert: 4.
Térkép: Internet

Térkép. Mexikói endemikus Tillandsia fajok száma szövetségi államok szerint.

Espejo- Serna et Al.: Mexican Bromeliaceae Checklist (2004) alapján

Aguascaliantes                                                        5
Baja California, Nort.                                            0
Baja California Sur                                                 3
Campeche                                                                 1
Chiapas                                                                   27
Chihuahua                                                                7
Coahulia                                                                    2
Colima                                                                     19
Distrito Federal                                                    5
Durango                                                                13
Guanajuato                                                              15
Guererro                                                                   60
Hidalgo                                                                  19
Jalisco                                                                    49
Estado de México                                                30
Michoacan                                                            33

Morelos                                                                  21
Nayarit                                                                   15
Nuevo León                                                             5
Oaxaca                                                                      73
Puebla                                                                      36
Quarétaro                                                                   13
Quintana Roo                                                               3
San Louis Potosi                                                               4
Sinaloa                                                                            15
Sonora                                                                                  6
Tabasco                                                                                1
Tamaulipas                                                                   8
Tlaxcala                                                                               3
Veracruz                                                                       33
Yucatan                                                                                1
Zacatecas                                                                            10
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Willi Gertel

Egy új változat Huanacuni (Bolívia) környékérôl  
a Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis

Zusammenfassung: Während der Jahre wurde es offenbar, dass das Taxon Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis eine 

neue Variante von Sulcorebutia tiraquensis subsp. totorensis (Cárdenas) Gertel & J. de Vries sein soll. Der Lebensraum der neuen 

Variante befindet sich in Bolivien, süd-östlich von Gebirge Totora, während der Fundort der Grundform in der Nähe von Hua-

nacuni Chico liegt.

Abstract: It becomes evident in the previous years that Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis should be a new variant of Sul

corebutia tiraquensis subsp. totorensis (Cárdenas) Gertel & J.de Vries taxon. The habitat of new variant can be found in Bolivia, south-

east from Totora Mountains, while the habitat of the basic form is near Huanacuni Chico.

A Bolíviába utazó Sulcorebutia-barátok ér-
deklődése az utóbbi időben túlnyomórészt 
a Sulcorebutia nemzetség elterjedési terüle-
tének déli és délkeleti részére koncentráló-
dott Chuquisaca megyében. Az északi részt 
Cochabamba megyében többnyire csak akkor 
látogatták meg, ha átutazóban voltak, vagy a 
visszarepülés előtt ott töltöttek néhány na-
pot.

Velünk sem volt ez másként 2001-ben, 
amikor feleségem, Renate és én úton vol-

tunk. Már többször jártunk a Totora-ból 
Omereque (Cochabamba megye) felé veze-
tő úton, és mindig feltűnt nekünk a főúttól 
kissé félreesően egy cikcakkos útvonal, amit 
egy vörös homokkő hegyoldalon alakítottak 
ki, de soha nem adódott arra lehetőség, hogy 
ezt a vidéket közelebbről szemügyre vehes-
sük. Ebben az évben azonban fontos része 
volt útitervünknek. Elsőnek mindenekelőtt 
azt kellett tapasztalnunk, hogy az Omereque 
felé vezető út nyomvonalát helyenként áthe-

1. kép: A Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G300 élőhelye a vöröses cikcakkos út fe-
lett.



lyezték és kiegyenesítették. 
Nehéz volt újból rátalálni a 
régi lelőhelyeinkre, ezen kí-
vül időközben minden al-
kalmas helyet beépítettek, 
vagy mezőgazdasági mű-
velésbe vontak. Ez történt 
a korábbi táborhelyünkkel 
is. Már attól tartottunk, 
hogy az autóban kell éjsza-
káznunk, amikor kiderült, 
hogy a főútról való leágazás 
után a vidék elhagyatott, 
és hamarosan találtunk is 
egy sátorozásra alkalmas 
helyet. Másnap reggel kö-
vettük a már említett fel-

3. kép: A Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G300 kis példánya világos-rózsaszínű vi-
rággal.

fele vezető cikcakkos útvo-
nalat, és a völgy aljától nem 
messze, mintegy 2400m magasan felfedeztük az első Sulcorebutiákat (gyűjtőszámom G299). 
Ezek a növények hasonlítottak azokhoz, amelyeket már 1991-ben Ralf Hillmannal és Erwin 
Herzoggal együtt a Sulcorebutia tiraquensis var. augustinii (Hentzschel) Gertel & J. de Vries lelő-
helyének közelében megtaláltam (G183). Az 1995-ben a völgy másik oldalán felfedezett nővé-

Debreceni Pozsgástár 2013/2. 11
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4. kép: Virágzó Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G300 az élőhelyen.

5. kép: Kifejlett Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G300 sűrű fűben.
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nyek (G221) 
is csak je-
lentékte len 
m é r t é k b e n 
k ü l ö n b ö z -
tek ezektől. 
Közvetlenül 
a hegycsúcs 
elérése után 
folytattuk a 
kutatást, és 
a vörös ho-
m o k k ő l a -
pok között 
fe l bu k k a nt 
egy csodás 
Sulcorebutia 
(G300) te-
lep, közü-
lük a legtöbb 
teljes virág-
zásban volt. 
Nagy csodál-

kozásunkra sok példány nagyon világos ró-
zsaszínben virágzott. Természetesen hajtott 
a becsvágy, hogy egy fehér virágú növényt 
is találjunk, ez azonban nem sikerült, de a 
nagyszámú, részben már érett termés két-
ségtelenül kárpótolt minket. Ezeknek a mag-
vaknak az utántermesztéséből időközben na-
gyon szép növények nőttek fel.

Az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy 
a Sulcorebutia tiraquensis subsp. totorensis 
(Cárdenas) Gertel & J. de Vries egy új változa-
tának kell lennie, amit most itt ismertetünk. 
Mivel az én G183 gyűjteményem a legrégeb-
ben ismert populációként a legjobban meg-
vizsgált, ezért kiválasztottam belőle egy pél-
dányt, amely e leírás alapjául szolgál.

Sulcorebutia tiraquensis var. 
huanacuniensis Gertel, var. nov.

Típus: Bolívia, Cochabamba megye, 
Campero tartomány, Huanacuni Chico-
nál, 2500 m, 1991. 10. 21-én Gertel G183/8 
(holotípus: LPB, isotypus: ZSS).

További megvizsgált élő példányok: 
Bolívia, Cochabamba megye, Campero tar-
tomány, Huanacuni Grande és Huanacuni 
Chico között: 2500 m, 1995. 10. 20. Gertel 
G221; ugyanott 2400 m, 2001. 10. 26. Gertel 
G299; ugyanott 2550 m, 2001. 10. 26. Gertel 
G300; ugyanott 2520 m, 2001. 10. 26. Gertel 
G301.

Leírás: A kb. 45 mm átmérőjű növény-
test gömb alakú, besüllyedt tenyészőcsúcs-
csal, és egy erős, kb. 8 cm hosszú többszörö-
sen elágazó répagyökeret fejleszt. A bőrszö-
vet világoszöldtől (a holotípusnál sötétzöld) 

6. kép: Sulcorebutia tira quensis 
var. huana cuniensis G183/8 
típuspéldánya.

13

7. kép: A Sul
corebutia tiraque   
nsis var. huana
cuniensis G183/8 
holotípus példá-
nya.
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vörösbarnáig (a G300-nál egységes vörösbar-
na). A dudorok a testen spirálvonalba rende-
zettek, 8 mm hosszúak és szélesek, 2-3 mm 
magasak, az alapjuk szabálytalan 5-6 szög-
letű. (A G300 populáció testfelépítése ösz-
szességében kecsesebb). Az 5 mm hosszú, és 
kb 1,0-1,5 mm széles és szinte teljesen filc-
mentes areolák a dudorok felső részén kicsit 
bemélyedve, picit oldalra tolódva helyezked-
nek el. A fiatal növényeken csak peremtövi-
sek vannak, az idősebb példányoknál 14-16 
peremtövis, ebből 4-5 oldalra és 2-3 felfele 
ill. lefele rendeződött, testhez hajlók, vagy 
enyhén elállóak, valamint max. 3 elálló kö-
zéptövis látható. Valamennyi fehéres, sárgás 
(gyakran barna heggyel), borostyánszínű, 
szürkés vagy barna. A tövisek hossza példá-
nyonként változó. A néhány mm-es lefele ren-
deződött peremtövisektől kezdve a 15 mm-es 
oldalra állókig és a 20 mm-es középtövisekig. 
Az egyes növények megjelenése ennek meg-
felelően rendkívül eltérő. Valamennyi tövis 

tűszerű, az alapnál kissé megvastagodott, 
többnyire 0,5 mm-nél vékonyabbak. A virág-
bimbók oldalt, fiatal növényeknél a talajhoz 

9-10-11. kép: Balról jobbra a Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G183/8 areólája, G183/6 
virág metszeti képe, és a G183 érett termése.

8. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana
cuniensis G183 magok.

S. tiraquensis var. huanacuniensis S. tiraquensis var. totorensis
Növénytest ritkán sarjadzó sarjadzó
Bőrszövet a dudorok között ibaolyaszínű sötétzöld
Peremtövis 10-16 sárgás 9-13 barna
Középtövis 2-3 0
Virág 25 mm hosszú világos ibolyarózsaszín 35 mm hosszú sötét magenta
Porzószál világos lazacszínű halvány rózsaszín
Bibe világos zöldes világos sárga

A S. tiraquensis var. huanacuniensis és a S. tiraquensis var. totorensis  
ismertetőjegyeinek különbsége
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12. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana cuniensis G183/10 szép 
rózsaszínű virággal.

13. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana cuniensis G221/7 nagyon világos virággal.

közeli areolákból fejlődnek 
ki, zöldes – barnás színűek. 
A virágok rövid tölcsér for-
májúak, legnagyobbrészt 
25-30 mm hosszúak és 
ugyanennyi átmérőjűek. A 
magház és a vöröses virág-
cső alsó része 2 mm hosz-
szú és ugyanilyen széles, 
szív alakú, hegyes, zöldes, 
vagy vöröses pikkelyekkel 
lazán fedett. A magház kb. 
2,5 mm átmérőjű. A spa-
tula alakú külső sziromle-
velek külső oldalukon töb-
bé-kevésbé barnásak, belső 
oldalukon világos rózsaszí-
nű - világos ibolyaszínűek. 
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15. kép: KA Sulcorebutia tiraquensis var. huana cuniensis G300 élőhelyétől kevesebb, mint 1 km-
re  levő Sulcorebutia tiraquensis var. toto rensis G301.

A lándzsaszerű belső sziromlevelek színe az 
egészen világos rózsaszíntől az ibolyarózsa-
színen (mint a holotípusnál, Biesalski /1957/ 
szerint mezei szegfű piros 10,5B) keresztül az 
erős lilás rózsaszínig terjed. A porzószálak a 
virágcső belső oldalán egyenletesen helyez-
kednek el, legtöbbször a sziromlevelek színé-
vel azonos színűek. A portokok sárgák. A bi-
beszál 12 mm hosszú, teljesen szabadon álló, 
zöldes, fehéres, vagy enyhe rózsaszínű, 7 azo-
nos színű bibeágba fut, a legmagasabb porzó-
szálaknál valamivel alacsonyabb. A bibe fe-
héres – zöldes. A nektárium 1,5 mm hosszú 
fehéres – halvány rózsaszínű. A magház ke-
rek – enyhén ovális, kb. 2mm átmérőjű, fehér, 
szélen álló magkezdeményekkel. A termés 
egy 4 mm átmérőjű vörösbarna, vagy zöldes 
áltermés, amely az éréskor pergamenszerűen 
kiszárad és középen felreped. A magok kb. 1,2 
mm hosszúak és 1 mm szélesek, a Sulcorebutia 
nemzetség magtípusának megfelelőek. A ma-

gok bőrszövet maradékkal majdnem telje-
sen beborítottak, ezáltal barna kinézetűek. 
A köldök csírakapu régió (HMR) szabályta-
lan ovális formájú, valamivel kisebb, mint a 
mag átmérője, besüllyedt és egy keskeny pe-
rem határolja. Normális körülmények közt 
sem a köldök, sem a csírakapu nem ismerhető 
fel, csak a köldökzsinór tapadópontja, mivel a 
HMR-t a szövetmaradványok többnyire telje-
sen kitöltik.

Előfordulás: Az új változat élőhelye 
Totora helységtől délkeletre található, mi-
közben az alapforma lelőhelye Huanacuni 
Chico közelében fekszik. A további élőhelyek 
Huanacuni Grande és Huanacuni Chico kö-
zötti hegyoldalakon találhatók, amelyek töb-
bé - kevésbé keleti vagy délkeleti fekvésűek, 
kivétel a délnyugati lejtőn a G299. A növé-
nyek részben a vörös homokkő homokkal fel-
töltött repedéseiben, vagy egy sárgásszínű, 
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16. kép: A Sulcorebutia tiraquensis var. 
huanacuniensis G221/10 - nagysága ellenére, 
még középtövis nélkül.

17. kép: Egy nagyon szépen tövisezett 
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis 
G221.

18. kép: Sulcorebutia tira
quensis var. huana cuniensis 
G299/8 egyedi megjelené-
sű példánya.

19. kép: Egy sűrű és erős tövisezetű Sulcorebutia 
tiraquensis var. huanacuniensis G300/4 egy 
középtövissel.

20. kép:    Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis 
G300.5 apró példánya testhez símuló tövi-
sekkel és pirosas-barna bőrszövettel.
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22. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana
cuniensis G300.6 pirosas-barna testtel és erős 
középtövissel.

kvarchomokkal keveredett közegben, füvek-
kel, kis évelőkkel, puya-félékkel (bromélia), 
vagy bokrokkal élnek együtt 2400 és 2550 m 
közötti magasságban.

Etimológia: Az új változat neve 
Huanacuni helység nevéből származik, 
amelynek környékén előfordul.

Osztályozás: Az új változatot ismer-
tetőjegyei alapján a Sulcorebutia tiraquensis 
subsp. totorensis alfaj mellé rendelték, 
Sulcorebutia tiraquensis subsp. totorensis var. 
huanacuniensis néven.

Az itt Sulcorebutia tiraquensis var. huana
cuniensis-ként leírt populációk (G299 és 
G300) felfedezése után még egy kicsivel to-
vább mentünk, amíg a magaslatról meg nem 
pillantottuk a Huanacuni Grande helységet. 
A vörös homokkövet éppen itt váltotta fel egy 
sárgásszínű, kvarccal keveredett kőzet, és egy 
ugyanolyan szubsztrátum, amelynek hatása 
szemmel látható a Sulcorebutia populációra 
(G301). Az ott talált növények üde zöld színű-
ek, viszonylag egységes tövisezettségűek és 
ibolyarózsaszín virágúak, és problémamente-
sen Sulcorebutia tiraquensis var. totorensisnek 
(Cárdenas) K. Augustin & Gertel sorolhatók 

21. kép: Egy kifejlett, virágzó Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G183 a Huanacuni 
Chico feletti területről.
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Zusammenfassung: Den Namen Eopuntia douglassii konnte das Publikum zur ersten Mal im Schreiben von Ralph Works Cha-

ney (1890-1971) mit dem Titel „The Dalles and the Troutdale floras” lesen, das am 18 Juli 1944 erschien. Wie es sich herausstellt, 

ist der in der Paleobotanik auch noch heute in Evidenz geführte Fund keiner, wie er beschrieben wurde. Nach der Feststellung 

von MacGinitie ist der Fund in der Wirklichkeit die zu den Halbgräser gehörende tartozó Cyperus filiferus (Cookerell) Brown.

Abstract: The Eopuntia douglasii name could be read first in “The Dalles and the Troutdale floras“, written by Ralph Works Chaney 

(1890-1971) and was come out on 18 July 1944. As it turned out, the fossil registered in the paleobotany also at present, is not the 

thing what it was described. MacGinitie stated that the fossil is in fact the Cyperus filiferus listed in the sledge family.

Ficzere Miklós

Hol volt, hol nem volt, egy egyszer sem volt kövület: 
az Eopuntia douglassii

Mit tudhatunk meg a magyar szakiro-
dalomból erről a kissé rejtélyes kaktusz ős-
maradványról? Szinte semmit! Elsőnek 
Debreczy Zsolt említi az 1976-ban kiadott 
„Télálló kaktuszok, agavék és pálmalilio-
mok” c. könyvében, majd ezt követően meg-
jelent szinte minden olyan publikációban, 
amely a Backeberg-féle rendszert ismertette, 
ahol az Opuntioideae alcsalád egyik tribusza 
(nemzetségcsoportja) az Eopuntieae, magába 

foglalva 13 nemzetséget. A rendszertani vál-
tozásokkal az Eopuntieae név fokozatosan ki-
kopott a használatból, de megmaradt szinte 
minden olyan cikkben, amely a Cactaceae ere-
detét, múltját tárgyalja. Belőlük csak egyet 
idéznék a forrás megjelölése nélkül: „…Így nő-
hettek a harmadkorban Észak-Amerikában nőtt 
trópusi-szubtrópusi erdők fölött, a sziklákon az 
Eopuntia douglasiik és rokonaik. Közvetlen le-
származottaik ma Észak-Amerika atlantikus 

1. kép: Amit a finom kőzetmálladék betemet, abból 
előbb-utóbb fosszilia lehet.

2. kép: Megkövült platánlevél lenyomat, arról a te-
rületről, ahonnan előkerült az „őskaktusz”.

be. Az összes többi említett leletet összeha-
sonlítva, azok testszínben, tövisezettségben 
és virágszínben is változóak. A három popu-
láción G183, G221 és G299 belül találhatók 
világoszöld bőrszövetű növények, valamint 
vörösbarna testűek is. Szükségtelen megem-
líteni, hogy ezek mellett számtalan közbenső 
alak létezik. Egyedül a G300 lelőhelyén talál-
tunk kizárólag sötétebb bőrszövetű növénye-
ket. Most spekulálhatunk, hogy az egysége-
sen zöld G301 és a rozsdabarna G300 gene-
tikailag tiszta nemzetségek-e, amelyekből 
hibridizáció révén fejlődtek ki a keverék po-
pulációk. Kísérletek ennek tisztázására elin-
dultak, de ez még igényel egy kis időt.

Nagyon feltűnő, hogy minden említett le-
lőhelyen különbség van a kisebb és nagyobb 
növények tövisezettségében. Ez a jelenség a 
különböző populációknál eltérő mértékben 
jelentkezik. Saját magvetésnél megfigyelhető, 
hogy a kis, rásimuló tövisezettségű magon-
cok több év után erős, és felálló tövisű növé-
nyekké fejlődnek, bár néhány élőhelyi magból 
nevelt és időközben tíz éves G300 gyűjtőszá-
mú növény még mindig kizárólag permtövist 
növesztett. Valójában a fiatalkori és időskori 
alakok között többé-kevésbé jelentkező di-
morfizmusról (kétalakúság) van szó. Noha a 
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis 
egészen másként néz ki, mint a  Sulcorebutia 
tiraquensis var. totorensis, nem igazán egy-
szerű ezt a különbséget szavakba foglalni. Ez, 
az új változat már említett dimorfizmusával 
és a testszínnek és tövisezettségnek az egyes 
populációkon belül tapasztalható nagy variá-
cióbőségével függ össze. Emiatt nagyon nehe-
zen bizonyíthatók lényeges különbségek, mi-
vel ha valami érvényes az egyik növény ese-
tében, a következőnél az már nem bizonyul 
helytállónak. Ez a változatgazdagság, a G300 
populáció kivételével, az egyes lelőhelyek ösz-
szességében hasonló. Ezeknek (G300) a virá-
gai a Sulcorebutia tiraquensis var. augustinii 
virágaihoz nagyon hasonlóak, és mint annál, 
többé-kevésbé világos ibolyaszínűek. Érde-
kes a tény, hogy a Sulcorebutia tiraquensis var. 
huanacuniensisek között sok világos rózsa-
szín virágú növény fordul elő.

A Sulcorebutia tiraquensis var. huana
cuniensis a nemzetségnek a S. tiraquensis 

(Cárdenas) F. Ritter var. tiraquensistől kez-
dődő, a S. tiraquensis var. totorensisen át, a 
S. tiraquensis var. augustiniiig terjedő ágának 
egyik oldalágát képviseli. A G183 populáció a 
S. tiraquensis var. augustinii lelőhelyétől lég-
vonalban csak kb. 2 km-re levő hegyről szár-
mazik. Az ökológiai viszonyok kétségtelenül 
teljesen eltérőek. Miközben a S. tiraquensis 
var. augustinii sima, száraz kvarchomok hegy-
oldalon, a S. tiraquensis var. huanacuniensis 
előfordulási helyétől nyugatra fejlődik, az 
utóbbi élőhelyei északkelet, kelet felé nyitot-
tak, és a trópusi alföldről magasba emelkedő 
felhőknek és ködfelhőknek kiszolgáltatot-
tak. Egyszer, amikor mi a S. tiraquensis var. 
huanacuniensis lelőhelyén táboroztunk, átél-
tük azt, hogy a G183 élőhelye felett egy erős 
zivatar tombolt, miközben felettünk, – ettől 
2 km-re – derült volt az ég. A felhők szabá-
lyosan fennakadnak a hegyen. Összefoglal-
va kijelenthetjük, hogy a S. tiraquensis var. 
huanacuniensis egy szép új változat, amely a 
változatos tövisezettségével és testszínével, 
valamint feltűnő, részben világos virágaival 
minden gyűjteménynek díszévé válik.

Willi Gertel, Ingelheim, 
Németország

Képek: Willi Gertel
Fordította: Ruff József, Orosháza

Forrás: Kakteen und andere Sukkulenten (62) 2011/11: 
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis (Cactaceae) – 
eine neue Varietät aus der Umgebung von Huanacuni (Bolivien) 
von Willi Gertel.

Itt szeretnénk felhívni olvasóink fi-
gyelmét a cikk szerzője által is szer-
kesztett www.sulcorebutia.de honlap-
ra és a Kompendium der Feldnummern 
der Gattung Sulcorebutia  című idő-
szakos  kiadványra, mely Willi Gertel 
szerkesztésében jelenik meg. Bővebb 
tájékoztatást W. Gerteltől lehet kapni 
a Willi.Gertel@t-online.de címen.
Köszönetünket fejezzük ki a cikk szer-
zőjének, Willi Gertel úrnak, hogy en-
gedélyével és a képekkel hozzájárult  a 
cikk közléséhez. (Szerk)
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Mit tudhatunk meg a magyar szakiro-
dalomból erről a kissé rejtélyes kaktusz ős-
maradványról? Szinte semmit! Elsőnek 
Debreczy Zsolt említi az 1976-ban kiadott 
„Télálló kaktuszok, agavék és pálmalilio-
mok” c. könyvében, majd ezt követően meg-
jelent szinte minden olyan publikációban, 
amely a Backeberg-féle rendszert ismertette, 
ahol az Opuntioideae alcsalád egyik tribusza 
(nemzetségcsoportja) az Eopuntieae, magába 

foglalva 13 nemzetséget. A rendszertani vál-
tozásokkal az Eopuntieae név fokozatosan ki-
kopott a használatból, de megmaradt szinte 
minden olyan cikkben, amely a Cactaceae ere-
detét, múltját tárgyalja. Belőlük csak egyet 
idéznék a forrás megjelölése nélkül: „…Így nő-
hettek a harmadkorban Észak-Amerikában nőtt 
trópusi-szubtrópusi erdők fölött, a sziklákon az 
Eopuntia douglasiik és rokonaik. Közvetlen le-
származottaik ma Észak-Amerika atlantikus 

1. kép: Amit a finom kőzetmálladék betemet, abból 
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területein, a Karib-tenger térségében és Dél-
Amerika északi részén élnek (Venezuelától Bra-
zíliáig)…”. Az idézet szószerinti. A fantázia 
kiváló, csak annyi kifogásolható, hogy szin-
te semmi sem igaz belőle. Pld. Észak-Ameri-
kában az Opuntia-félék a kanadai határ men-
tétől lefelé délnek mindenhol megtalálha-
tók, keleten is, nyugaton is, középen is, tehát 
egyáltalán nem korlátozódnak az atlantikus 
területre. Mielőtt belevágnánk a kaktusz ős-
kövület történetébe, röviden ismerkedjünk 
meg a kövület fogalmával, mert ennek isme-
rete választ ad arra is, mennyire tekinthető a 
növényvilágban különlegesnek a kaktuszkö-
vület hiánya?

Ősmaradványról röviden
A múlt természettudósai a latin 

fossa=árok szó után a kövületeket fosszil-
iáknak nevezték el, mert ilyen meglepő dol-
gokra rendszerint árok- vagy gödörásás köz-
ben bukkantak. A szénbányákban a széthasí-
tott széntömbök felületein gyakran növényi 
maradványok, levelek, ágak, termések stb. 
lenyomatai találhatók. „Van egy nagy köny-
vünk: a föld kérge. Annak valóságos lapjai van-
nak, mint a könyvnek a levelei, egyik a másikra 
fektetve; minden lap tízezer, száz-
ezer (ki tudja mennyi) évet képvisel. 
A vakmerő emberi tudásszomj keresz-
tülfúrta e lapokat ásóval, kalapács-
csal, vésővel, fúróval. Minden lap tele 
van írva betűkkel, tudósításokkal, 
miket egyik százezredév a másiknak 
hagyott hátra: örök-halott és örök-
beszélő tanújelekkel. Az emberi szel-
lem megtanult azokból olvasni.” Az 
idézet Jókai Mór Fekete gyémán-
tok című könyvéből való. Néhány 
bányában egyes kőfalak valóságos 
növénygyűjteménynek tudhatók 
be. Még át nem alakult mészköve-
ken is láthatunk növényi lenyoma-
tokat. Forrásmésztufa képződése 
során akár szemünk előtt, egy-két 
éven belül is kialakulhatnak nö-
vényi lenyomatok, vagy ágak, ter-
mések tokozódhatnak be a vízből 
kiváló mésztufába. Ez a folyamat 
jól megfigyelhető a Bükk hegység-

ben, pld. a Sebes-víz patak völgyében. A ter-
mészettudósok legtöbbje belátja, hogy az ős-
kor világát leletek alapján sohasem ismer-
hetik meg, de még egyetlen élőlény komplex 
szervezetét is aligha. És ennek oka, hogy élő 
szervezet igen ritkán válik kövületté, ezért a 
Cactaceaet, úgy beállítani, mintha e növény-
család kövületének hiánya valami különle-
ges, extrém dolog lenne, bizony hibás meg-
állapítás. A Cactaceaen kívül még nagyon, 
de nagyon sok növénycsalád van, amelynek 
mindeddig semmilyen kövülete nem került 
elő. Úgy is fogalmazhatunk, hogy hihetetle-
nül kevés a növényi fossziliák száma. Min-
den élőlény, ha elpusztul, akkor bomlásnak 
indul, és a test visszakerül a kémiai alkotó-
elemek világába. A lebomlás annál gyorsabb 
minél nedvesebb és melegebb az éghajlat. Az 
elhalt növényeknek elsősorban mindig a leg-
keményebb, legellenállóbb részei maradnak 
meg, pl. a magvak, az elfásodott részek. Sok 
fatermetű kaktusz fás törzse is a legkemé-
nyebb fanemű anyagok közé tartozik, hiszen 
az ott lakók épületgerendának, küszöbnek és 
egyebekre használják. Kövület kialakulásá-
nak első lépése, hogy az elhalt növényi rész 
minél előbb betemetődjön, mert így lesz véd-

1. térkép: A Green River (Zöld folyó) környékének térképe.
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ve a levegőtől és a fizikai szétaprózódástól. 
Kövületek legkönnyebben védett öblökben 
alakulnak ki, ahol az iszap és leülepedő ho-
mok gyorsan betakarja az elhalt szervezete-
ket. Ilyen betemetődés a szárazföldön csak 
olyan helyeken mehet végbe, ahol a homok, 
a por gyorsan eltemeti a növényi részeket, 
ez pedig csak a szélsőségesen száraz terüle-

teken mehet végbe. Ez a mondat paleontoló-
giai megállapítás. És hát milyen meglepő, de 
pont ilyenek a kaktuszok élőhelyeinek na-
gyobbik része, tehát környezetükből adódó-
an könnyen fosszilizálódhatnak. Gondoljunk 
csak Mexikó északi, vagy az USA középső és 
déli területén fekvő sivatagokra, vagy a dél-
amerikai Atacama sivatagra. Miért is nem 

találtak eddig kak-
tusz kövületet? Egy-
részt senki nem áldoz 
pénzt és időt kaktusz 
ősmaradványok ke-
resésére olyan terüle-
teken, ahol az ember 
léte is veszélyeztetett, 
főleg a víz hiánya mi-
att. Másrészt a sivata-
gokban és egyéb ext-
rém kaktuszos élőhe-
lyeken szerencsére az 
ember sem végez ko-
molyabb természet-
bolygató tevékeny-
séget. Alkalomadtán 
pl. útépítéskor csak 
a talaj felső pár mé-
ter vastagságú rétegét 
bolygatják, ahol több 
tíz millió éves lelet 
megtalálásának igen 
kicsi a valószínűsé-
ge Nagyon jól konzer-
vál még a vulkanikus 
hamu és por is. Növé-
nyek, állatok, de néha 
emberek is abban a 
helyzetben maradnak 
meg, ahogyan a vul-
kanikus katasztrófa 
érte szervezetüket. Az 
USA Yellowstone nem-
zeti parkjában kováso-
dott fatörzsek marad-
ványát találták meg 
úgy, ahogyan egyko-
ron az erdőben álltak, 
amikor a lelőhely vul-
kanikus hamuval fe-
dett 18 rétegét feltár-

3. kép: A Green River folyó meredeken leszakadó völgye.
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területein, a Karib-tenger térségében és Dél-
Amerika északi részén élnek (Venezuelától Bra-
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idézet Jókai Mór Fekete gyémán-
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amerikai Atacama sivatagra. Miért is nem 

találtak eddig kak-
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részt senki nem áldoz 
pénzt és időt kaktusz 
ősmaradványok ke-
resésére olyan terüle-
teken, ahol az ember 
léte is veszélyeztetett, 
főleg a víz hiánya mi-
att. Másrészt a sivata-
gokban és egyéb ext-
rém kaktuszos élőhe-
lyeken szerencsére az 
ember sem végez ko-
molyabb természet-
bolygató tevékeny-
séget. Alkalomadtán 
pl. útépítéskor csak 
a talaj felső pár mé-
ter vastagságú rétegét 
bolygatják, ahol több 
tíz millió éves lelet 
megtalálásának igen 
kicsi a valószínűsé-
ge Nagyon jól konzer-
vál még a vulkanikus 
hamu és por is. Növé-
nyek, állatok, de néha 
emberek is abban a 
helyzetben maradnak 
meg, ahogyan a vul-
kanikus katasztrófa 
érte szervezetüket. Az 
USA Yellowstone nem-
zeti parkjában kováso-
dott fatörzsek marad-
ványát találták meg 
úgy, ahogyan egyko-
ron az erdőben álltak, 
amikor a lelőhely vul-
kanikus hamuval fe-
dett 18 rétegét feltár-

3. kép: A Green River folyó meredeken leszakadó völgye.
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ták. Nálunk nemrégiben hasonló leleteket 
találtak külszíni bányaművelés alkalmával, 
persze itt nem vulkanikus hamu idézte elő 
a mocsárciprusok kövületté válását. Egy pa-
leontológus mondás szerint, amiből sok van, 
abból sok is marad, csak nem könnyű meg-
találni. És még egy fontos dolgot jegyezzünk 
meg: a kövületek vizsgálatának első lépése 
legtöbbször a szimmetria viszonyok megál-
lapítása.

Az őskövület Eopuntia douglassii
Az Eopuntia douglassii nevet a nagykö-

zönség először Ralph Works Chaney (1890-
1971) „The Dalles and the Troutdale floras” 
írásában olvashatta először, amely 1944. jú-
lius 18-án jelent meg. Majd röviddel ezután 
az American Journal of Botany 31. évfolyama 
1944. évi 8., októberi száma közölte aprólé-
kos leírását A fossil cactus from the eocene of 
Utah címmel. Lássuk a fontosabb részlete-
ket. „Egy Opuntia-szerű kaktusz lelet felfede-
zése kelet Utah eocén korú 
rétegéből jelentékenyen bő-
víti a zárvatermők korai 
történetének megismeré-
sét, de újabb adalékokkal 
is szolgál Észak-Amerika 
nyugati részének korabe-
li élővilágáról. Az Opuntia 
pleisztocén vagy legújabb 
kori leleteinek kivételé-
vel (Laudermilk és Munz, 
1938) ez az egyetlen ismert 
kövület felvétel, szakszóval 
rekord. Mivel a kaktuszok 
terjedelmes hegyoldalakon 
élnek, ahol ritkán temet-
heti be hajtásaikat és ter-
méseiket a völgyekben és a 
tavakban képzőtő üledék, 
emiatt kövületük is ritka. 
De a kaktuszkövületek rit-
kasága nem jelenti a kak-
tuszok gyér előfordulását 
a korabeli vegetációban. 
A Green River (Zöld folyó) 
formációból felvett növényi 
ősmaradvány gyűjtemé-
nyekben egyetlen kaktusz 

sem fordult elő egészen 1926-ig, amikor a vete-
rán gyűjtő, Earl Douglass felfedezte az említett 
kaktusz ősmaradványt.” Bizonyára mindenki 
észreveszi, hogy a felfedezés időpontja nem 
1944, hanem 1926. „Ez a lelet lett később alap-
ja a paleontológiai vizsgálatoknak, amelyet E. 
Douglass felesége hozott vizsgálható állapotba.” 
Chaney-t a leírás elkészítésében többen se-
gítették és véleményezték munkáját, köztük 
Dr. Lyman Benson (University of Arizona), 
Dr. A. S. Foster (University of California), Dr. 
Ira L. Wiggins (Stanford University), Dr. W. 
H. Bradley és Dr. R. H. Brown (US Geological 
Survey). A felsoroltak között több neves kak-
tusz szakértőt találunk. Chaney felkereste a 
White River (Fehér folyó) kanyonját is, ahol 
Douglass 1926-ban a legfontosabb kövüle-
teket gyűjtötte be. „A kaktusz fosszilia három 
hajtás részből áll, az egyiken termés is találha-
tó. Ez a három elkülönülő hajtás jelenti a lelet 
használhatóságát. Egyikük megmutatja a hajtás 
belsejének részlegesen megőrződött állapotát 

2. térkép: A hatalmas gáz és olaj lelőhelyek a valamikori növényzet gaz-
dagságát jelzik.
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is, ahol a finomabb szerkezet lenyomat formá-
jában konzerválódott. Nyilvánvaló, hogy a lelet 
szubjektív értelmezését javíthatják majd a ké-
sőbbiekben várhatóan előkerülő leletek. Minden 
fosszilia gyakorlati tanulmányozásában létezik 
egy bizonytalansági tényező, mert hiszen kevés 
paleobotanikus találkozik olyan lelettel, ame-
lyen a vegetatív és a reproduktív részek egyaránt 
fellelhetők. A felfedezés anyaga utólagosan nem 
biztosan mutatja azt, amit a felfedezése idején. 
A Green River formációt tüzetesen átvizsgálták, 

de másik kaktusz kövület nem került elő. Earl 
Douglass ügyességének köszönhető utólagosan 
e lelet megtalálása. Az 1920-as évek közepén 
ezen a területen olaj után kutatva az olajpalá-
ban sok feltáró gödröt ástak és az ilyen ásatá-
sok alkalmával előkerült és levélre utaló lelete-
ket az ott dolgozók félretették számára, amelyek 
értékelését nagyban elősegítette a hosszú évek 
lelkes gyűjtése során a saját szemével megszer-
zett tapasztalata. Mivel azon a területen azóta 
sem került elő kaktusz kövület, ezért célszerű az 
egyetlen példány alapján leírni és összehasonlí-
tani a Cactaceae jelenleg élő tagjaival, különösen 
az Opuntia nemzetséggel, amellyel a legnagyobb 
egyezőséget mutatja. Az észrevehető különbsé-
gek miatt az új nemzetség az Eopuntia, az eocén 
őskaktusza.” A név az eocén és az Opuntia ösz-
szetételből származik.

Az Eopuntia nemzetség leírása 
Chaney által: „A hajtás szukkulens, lapított és 
ízesült, az ízek oldalsó részénél elágazó; a termés 
az alsó részén feltűnően keskeny, valószínűleg 
nem termékenyült meg, de ez a rész lehet a ter-
més kocsánya is. Areolák láthatók a hajtásízeken 
és a termésen, de csak ott őrződött meg, ahol az 
eredeti felszín sértetlen, valószínűleg spiráli-
san rendezettek. Tövis alig található; a központi 
edénynyalábok érintőlegesen strukturáltak.”

Chaney ezt követően aprólékosan leír-
ja magát a leletet, az Eopuntia douglassiit, és 

3. térkép: A Zöld (Green) és Fehér (White) folyók 
szűkebb környéke, honnan előkerült a kövület.

4. kép: Earl Douglass, aki megtalálta 
az őskaktusznak mondott leletet.

5. kép: Ralph W. Chaney, aki a lelet-
ben őskaktuszt látott és leírta.
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Chaney-t a leírás elkészítésében többen se-
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Survey). A felsoroltak között több neves kak-
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Douglass 1926-ban a legfontosabb kövüle-
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is, ahol a finomabb szerkezet lenyomat formá-
jában konzerválódott. Nyilvánvaló, hogy a lelet 
szubjektív értelmezését javíthatják majd a ké-
sőbbiekben várhatóan előkerülő leletek. Minden 
fosszilia gyakorlati tanulmányozásában létezik 
egy bizonytalansági tényező, mert hiszen kevés 
paleobotanikus találkozik olyan lelettel, ame-
lyen a vegetatív és a reproduktív részek egyaránt 
fellelhetők. A felfedezés anyaga utólagosan nem 
biztosan mutatja azt, amit a felfedezése idején. 
A Green River formációt tüzetesen átvizsgálták, 

de másik kaktusz kövület nem került elő. Earl 
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3. térkép: A Zöld (Green) és Fehér (White) folyók 
szűkebb környéke, honnan előkerült a kövület.

4. kép: Earl Douglass, aki megtalálta 
az őskaktusznak mondott leletet.

5. kép: Ralph W. Chaney, aki a lelet-
ben őskaktuszt látott és leírta.
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egyéb következtetéseit mintegy 21 oldalon, 
melynek megismerésétől eltekinthetek, mi-
vel a kövületre utaló bizonytalanság kitű-
nik a fentebb leírtakból is. Meglepő, hogy a 
sok kétes részlet milyen muníciót adhatott 
számára a további, sok oldalon tartó foly-
tatásnak. A Douglass felfedezte fosszilia 
Chaneytől származó eredeti fényképét lát-
hatjuk a 7. képen. Most pedig nézzük mit 
ír a felfedezésről Jerry Laudermilk a Desert 
Magazine 1945. májusi számában olvasmá-
nyos újságírói stílusban.

„E történet színhelye egy sok millió évvel ko-
rábbi környezet, ahol ez a kis dráma lejátszó-
dott egy sziklás hegyoldalon, és érdekes, mert új 
fényben láttatja a délnyugat egy jól ismert nö-
vényének eredetét. Ebben a történetben bemu-
tatom, azt a keveset, ami ismert erről a tüskés-
körtés kaktusz ősről. Ha botanikus vagy, akkor 
csak elolvasod ezt a történetet, ha nem, akkor 
fantáziád szabadon szárnyalhat. A világ legidő-
sebb ismert kaktusza az Eopuntia douglassii, az 
ős Opuntia a Green River környéki olajpalából 
Utah államból. Tekintélyes szakértők meglepő-
nek találták, hogy ez a tüskéskörtés kaktusz 
20 millió évvel ezelőtt is mennyire hasonlított 
a mai fajokhoz. Történetünk központi esemé-
nye sok-sok évvel ezelőtt kezdődött a mai kelet 
utahi Watson város környékén. Tény, hogy az-
óta a Föld húszmilliószor kerülte meg a Napot.
(…)” Megemlíti, milyen állatok éltek ebben a 

korban, milyenek lehettek a kaktuszok, me-
lyek legősibb alakja a Pereskia pereskia (sic!), a 
hódfarkú kaktusz, az Opuntia basilaris erre-
felé közönséges, mindenfelé elterjedt, vala-
mint a Rhipsalis cassutha (sic!) más kontinen-
seken is él Amerikán kívül. Majd így folytat-
ja:

„Earl Douglass volt az a tapasztalt gyűj-
tő, aki kimentette ezt az ősi kaktuszkövületet 
a utahi Green River eocén korú palarétegeiből 
1926-ban. A leletek közül egy Opuntia kövü-
let szépen megőrizte elszenesedett szöveteinek 
foszlányait. A ősmaradvány három részből áll, 
rajtuk egy terméssel és valószínűleg egy hosz-
szában lepréselődött virággal. Ez lett a vizsgá-
lat tárgya a Berkeley California Egyetem kivá-
ló paleobotanikusának, Dr. Ralph Chaneynek. 
Vizsgálatai megmutatták, hogy a növény feltű-
nően hasonlít egy mai Opuntia fajhoz és néhány 

6. kép: E. Duglass egy nagy dinoszaurusz őskövü-
leten dolgozik.

7. kép: Eopuntia douglassii őskaktusz-lelet Chaney 
készítette fényképe.
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primitív jellegzetességet mutat az Opuntiákhoz 
legközelebb álló Pereskiákhoz. Bár a felfede-
zés Douglass nevéhez kötődik, de Dr. Chaney 
nem tette közzé vizsgálati eredményeit egészen 
1944. októberéig, amikor a kövület teljes törté-
netét és leírását közreadta az American Jour-
nal of Botany újságban. Chaney meghatározta 
a kövület sajátságos jellemzőit. Az új fajnak az 
Eopuntia douglassi vagy más néven a Douglass 
őskaktusza nevet adta felfedezője tiszteletére. A 
kaktusz kövületek rendkívül ritkák, mert általá-
ban nyílt sivatagokban és kitett hegyoldalakon 
nőnek távol a víztől, ezért kövületként való meg-
őrződésükre nagyon kicsi az esély.”

A cikk írója, J. Lauddermilk az eredeti kö-
vületről biztosan látott képet, mert saját kéz-
zel rajzolva (10. kép) rekonstruálta az erede-
tit, és ezen a rajzon már nagyon jól, mintegy 
letisztítva láthatók olyan részletek, amelyek 
az eredetin sosem voltak megfigyelhetők. A 

Science News Letter 1944. december 30-i 
példánya szintén ír a kövületről, a szakértők 
által 50-60 millió évre becsülve korát, más 
becslések szerint csak 15 millió éves. Közöl-
nek róla egy képet is (11. kép). Ha a három 
képet összehasonlítjuk, jelentős átváltozást 
tapasztalhatunk a Chaney készítette fotó-
hoz viszonyítva. A Science News Letter-ben 
közreadott kép lényegében ugyanaz, mint 
amit Lauddermilk rajzolt meg. Természete-
sen már a kezdet kezdetén megjelentek a ké-
telkedő hangok, de ezek a szenzáció hajhász 
környezetben nem kaphattak elegendő pub-
licitást.

Az Eopuntia douglassii története 1969-
ben vesz éles fordulatot, amikor MacGinitie 
újravizsgálva megállapította, hogy az nem 
lehet Cactaceae maradvány, mert valójában 
egy egyszikű, fűalkatú növény földalatti gyö-
kérrészének, rizómájának a maradványa. Ez 

8. kép: A nem mindig zöld Green River, jól láthatók az olajpala rétegek.
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a növény a palkafélékhez tartozó 
Cyperus filiferus (Cookerell) Brown. 
Szinonimái: Carpolithus filiferus, 
Eopuntia douglassi. Így vált egy kak-
tusz őslelet egy sásféle növény ősle-
letévé.

De történetünknek 
még nincsen vége

Nagyszerű könyv jelent meg 
2008-ban An Introduction to 
Paleobotany címmel, összefoglalva 
a növényi fossziliákat, ahol a kö-
vetkezőket olvashatjuk az Eopuntia 
douglassiról:

„A Cactaceae család kövület felvé-
tele egy egyedüli példányra szorítkozik 
Utah eocén korú rétegeiből, melynek 
neve Eopuntia douglassii, amiért ha-
sonlít a mai tüskéskörtés kaktuszok-
hoz (prickly pear). Ez a kövület három 
részből áll. Az egyiken egy nagy kinyílt 
trombitaszerű virágot, egy másikon 
körte alakú termést találunk. Ez az 

9. kép: A Sivatagi Magazin, 1945. május. 10. kép: Jerry Laudermilk rajza a Sivatagi Magazinban. 

11. kép: Eopuntia douglassii a Science News Letter, 1944. dec. 
30-i számában.
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egy felfedezés is mutatja, hogy a Cactaceae nem 
egy fiatal fejlődési vonal, hanem valószínűleg 
már a régebbi időkben is létezett. A család kö-
vületi szegénységének valószínűsíthető magya-
rázata, hogy nagy kiterjedésű hegyoldalakon, 
hegygerinceken vagy a száraz medencékben a 
hajtások nem fosszilizálódhattak.”

Arra nincs semmilyen utalás a könyv-
ben, hogy időközben a paleobotanikusok 
ezt a fossziliát ma már nem tartják kaktusz 
maradványnak és e tárgyban nem tapasztal-
ható semmilyen vita közöttük. A van, vagy 
nincs kaktusz kövület kérdése eldőlt, kak-
tusz ősmaradvány jelenleg nem került nap-
világra. Miután megismertük a maradvány 
történetét, és tudjuk jelenlegi besorolását a 
palkafélékhez, megfogalmazhatunk néhány 
kérdést azok felé, akik valamikor megvizs-
gálták és feltehetően alaposan tanulmá-
nyozták mibenlétét. Chaney leírása szerint 
„areolák láthatók a hajtásízeken és a termésen, 
de csak ott őrződött meg, ahol az eredeti felszín 
sértetlen, valószínűleg spirálisan rendezettek. 
Tövis alig található; a központi edénynyalábok 
érintőlegesen strukturáltak.” Máshol írnak 
a trombitaszerű virágról, de ki látta őket? 
Hogyan lehetett valóságnak elfogadni, amit 

12. kép: Chester A. Arnold: An 
Introduction To Paleobotany

Chaney leírt, ha azt rajta kívül más nem lát-
hatta? Hogyan lehetséges, hogy MacGinitie 
1969-ben már nem látott sehol megőrző-
dött areolát, sem termést, sem virágot, nem 
látta az alig látható töviseket sem? És mind-
ezt nem láthatta senki sem! Nyilvánvaló, 
hogy az egész leírás Chaney képzeletének 
szülötte, vagy finomabban, saját szándékos, 
vagy nem szándékos tévedésének terméke. 
A történet tanulsága abban foglalható ösz-
sze, hogy nem az a lényeges, amit látunk, 
hanem az, amit leírunk, mert általa egy név, 
egy hipotézis megmarad a hallhatatlanság 
földi birodalmában.

Megjegyzés: az angol dawn szó jelentése 
valójában nem ős, ősi, hanem hajnal, kelet-
kezés, pirkadat, születés, virradat és ezekhez 
hasonló egyéb kifejezések. Mivel szerintem 
egyik kifejezés sem közelíti meg a lényeget, 
ezért a fordításban az ős jelentés használatát 
találtam a legjobbnak.

Ficzere Miklós
Debrecen
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trombitaszerű virágot, egy másikon 
körte alakú termést találunk. Ez az 

9. kép: A Sivatagi Magazin, 1945. május. 10. kép: Jerry Laudermilk rajza a Sivatagi Magazinban. 

11. kép: Eopuntia douglassii a Science News Letter, 1944. dec. 
30-i számában.
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egy felfedezés is mutatja, hogy a Cactaceae nem 
egy fiatal fejlődési vonal, hanem valószínűleg 
már a régebbi időkben is létezett. A család kö-
vületi szegénységének valószínűsíthető magya-
rázata, hogy nagy kiterjedésű hegyoldalakon, 
hegygerinceken vagy a száraz medencékben a 
hajtások nem fosszilizálódhattak.”

Arra nincs semmilyen utalás a könyv-
ben, hogy időközben a paleobotanikusok 
ezt a fossziliát ma már nem tartják kaktusz 
maradványnak és e tárgyban nem tapasztal-
ható semmilyen vita közöttük. A van, vagy 
nincs kaktusz kövület kérdése eldőlt, kak-
tusz ősmaradvány jelenleg nem került nap-
világra. Miután megismertük a maradvány 
történetét, és tudjuk jelenlegi besorolását a 
palkafélékhez, megfogalmazhatunk néhány 
kérdést azok felé, akik valamikor megvizs-
gálták és feltehetően alaposan tanulmá-
nyozták mibenlétét. Chaney leírása szerint 
„areolák láthatók a hajtásízeken és a termésen, 
de csak ott őrződött meg, ahol az eredeti felszín 
sértetlen, valószínűleg spirálisan rendezettek. 
Tövis alig található; a központi edénynyalábok 
érintőlegesen strukturáltak.” Máshol írnak 
a trombitaszerű virágról, de ki látta őket? 
Hogyan lehetett valóságnak elfogadni, amit 

12. kép: Chester A. Arnold: An 
Introduction To Paleobotany

Chaney leírt, ha azt rajta kívül más nem lát-
hatta? Hogyan lehetséges, hogy MacGinitie 
1969-ben már nem látott sehol megőrző-
dött areolát, sem termést, sem virágot, nem 
látta az alig látható töviseket sem? És mind-
ezt nem láthatta senki sem! Nyilvánvaló, 
hogy az egész leírás Chaney képzeletének 
szülötte, vagy finomabban, saját szándékos, 
vagy nem szándékos tévedésének terméke. 
A történet tanulsága abban foglalható ösz-
sze, hogy nem az a lényeges, amit látunk, 
hanem az, amit leírunk, mert általa egy név, 
egy hipotézis megmarad a hallhatatlanság 
földi birodalmában.

Megjegyzés: az angol dawn szó jelentése 
valójában nem ős, ősi, hanem hajnal, kelet-
kezés, pirkadat, születés, virradat és ezekhez 
hasonló egyéb kifejezések. Mivel szerintem 
egyik kifejezés sem közelíti meg a lényeget, 
ezért a fordításban az ős jelentés használatát 
találtam a legjobbnak.

Ficzere Miklós
Debrecen

Térkép és a dőlt betűs fordítások: Ficzere Miklós

Képek: Internet

Irodalom:
Botany, Vol. 31, No. 8 (Oct., 1944), pp. 507-
528
Chaney, Ralph W. 1944.a.:The Dalles and the 
Troutdale floras. 1944. júl. 18. 
Chaney, Ralph W. 1944.b.: A Fossil Cactus 
from the Eocene of Utah. In American Journal 
of Chester, A. Arnold, 2008.: An Introduction 
to Paleobotany. Science.
Géczy Barnabás, 1972.: Ősnövénytan. Tan-
könyvkiadó, Budapest.
Laudermilk, Jerry, 1945.: Dawn cactus of 
Green River. In Desert Magazine. Május
Macginitie, H. D. 1969.: The Eocene Green 
River flora of northwestern Colorado and 
northeastern Utah. University of California 
Publications in Geological Sciences 83: 203.
Science News Letter, 1944.: Dawn Cactus 
Found. 1944. dec. 30.
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Gonda István

Végtelen történet. 2. rész

Utunk következő állomá-
sa Ivo Zidek, Staric (Frydek 
Mystek). Ő szinte kizárólag 
szukkulensekkel foglalkozik. 
Növényházai a lakáshoz épül-
tek, az egyik a földszinten, a 
másik a ház tetejére, ahova egy 
külső lépcsőn lehet felmenni. A 
lépcső mellett több nagyméretű 
ketrecben törpe papagájok röp-
ködtek. Az alsó növényházban 
végzik a szaporítást, oltást, ül-
tetést. Ugyanitt látható sok kü-
lönleges Euphorbia, Trichocaulon, 
Pachypodium. Pseudolithos. Oltó-
alanynak a Pachypodium lamereit 
és a Hoodiát használja a saját 
gyökéren nehezebben tartható 
fajok szaporításához. Elmondá-1. kép: Kapitális méretű Discocactusok saját gyökéren ne-

velve Miroslav Halfar üvegházában.

2. kép: Egy másik növényház s tele különlegességekkel.
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sa szerint, az eddig ismert Pachypodiumok 
mindegyike megtalálható nála. Télen 18 fo-
kot tart a növényekre, a növényházat gáz-
zal fűti. A felső növényházba belépve meg-
pillantottunk sok szép nagy Pachypodiumot, 
Adeniumot, Euphorbiákat és egyebeket. Az 
Euphorbiák magtokjára kis vattacsomókat 
tesz, így akadályozza meg a magvak szétszó-
ródását. A fal melletti polcon láttunk néhány 
tucat kaktuszt, ezeket csak azért tartja, ne-
hogy megszólják, amiért nincsenek kaktu-
szai. Vásároltunk néhány növényt, de gon-
dolva a téli hőigényükre, nem vittük túlzás-
ba a válogatást. Az ebédet egy közeli vendég-
lőben fogyasztottuk el. A harmadik úti cél 
Miroslav Halfar, Frydek-Mystek-ben. Erről 
a kollekcióról csak felsőfokon lehet beszélni. 
Egy növényházat Discocactusok töltenek ki, 
rengeteg kapitális méretű növény saját gyö-
kéren tartva. Véleményem szerint Európá-
ban is egyedülálló anyag. A többi növényház 
szintén tele különlegességekkel. Az egyik 
asztalon Ariocarpusok, közte krisztáta for-
ma is. Odább Copiapoák, Uebelmanniák, né-

melyik 20-30 cm magas, négyzetméternyi 
nagyságú, öreg Geohintonia, Thelocactusok, 
Ferocactusok, ököl nagyságú Srombocactusok. 

Lehetne sorolni tovább a csodákat! Ebben 
a növényházban láttunk egy érdekes megol-
dást a helykihasználás növelésére. Az aszta-
lok alól kihúzható polcokat, amin kis növé-
nyeket lehet tartani. Ha nincs semmi tenni-
való a növényházban, akkor kihúzva a közle-
kedő utat teljesen kitöltik, ha útban vannak, 
egyszerűen betolják az asztal alá. Halfar Úr 
a fiatal eladó növényeket az udvaron lábon 
álló fedhető asztalokon tartja. Itt jól meg-
edződnek a nyár folyamán. A növényeken kí-
vül még két jókora ketrec is állt az udvaron, 
lakói Arara papagájok. Kicsit távolabb egy 
lépcsőzetes polcon bonszájok sorakoztak. A 
kutyaól sem maradt növény nélkül, két öreg 
Pachypodium díszítette. Természetesen vá-
sárlás nélkül innen sem jöttünk el. Hátra 
volt még a nap utolsó állomása Petr Kupcák 
gyűjteménye Palkovice-n. A település szélén 
lakik, az udvaron álló növényházakban csak 
nyáron tartja a növényeit. Oldala nincs a nö-

3. kép: Jól fejlett Ariocarpusok.
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vényházaknak csak teteje. Ősszel behordja a 
tetőn lévő növényházba őket, ahol több szin-
tes polcokon telelnek. Sok növényt olt, fő-

leg Eriocereus jusbertii alanyt használ. Szép 
választékot láttunk nála fiatal eladó növé-
nyekből. Gyűjteménye vegyes, Thelocactus, 

Stenocactus, Copiapoa, 
Austrocactus, Gymnocalycium, 
Tephrocactus, és még lehetne 
sorolni. Minden jónak vége 
egyszer, sajnos a látogatást 
be kellett fejeznünk, mert 
közeledett az este. Közben 
Potyka Úr fia is megérkezett, 
kiszabadítani apját karmaink 
közül. 

Így hát útra keltünk is-
mét hármasban Frydek-
Mystek felé, megkeresni a 
hotelt, ahol lefoglalt szoba 
várt bennünket. Útközben 
volt egy kis gond a GPS-el, de 
megálltunk kérdezősködni, 
és kaptunk is útbaigazítást. 
Rövidesen megérkeztünk a 

4. kép: Egy Ariocarpus sp. f. cristata

5. kép: Gyönyörű Copiapoák.
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hotelhez, ahol jókedvünk 
erősen megcsappant, mi-
kor láttuk, hol vagyunk. 
Ne szépítsük a dolgot, 
a gettóban állt a hotel. 
Gabriel telefonált a gond-
noknak, és az hamaro-
san megérkezett. A szoba 
rendben volt, kényelmes 
és tiszta. Az autónak vi-
szont kint kellett par-
kolni az utcán. Szeren-
csénkre földszinti szobát 
kaptunk, és az ablakkal 
szemben tudtunk leállni. 
A gondnoktól bolt és sörö-
ző felől érdeklődtünk, aki 
útba is igazított mindket-
tő felé. Odaérve a söröző-
höz, meglátva a vendége-
ket, inkább lemondtunk a 

6. kép: Uebelmanniák, egyik-másik 20-30 cm magas.

7. kép: Arara papagáj, Halfar Úr kedvence.
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9. kép: Petr Kupcák fiatal, eladó növényeinek 
széles választéka.

10. kép: Petr Kupcák Thelocactus gyűjtemé-
nye.

11. kép: Thelocactus santaclarensis.

12. kép: Méretes Stenocactus phyllacanthus.

13. kép: Austrocactus sp.

8. kép: Öreg Geohintonia növények.
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látogatásáról. Na, gyerünk a boltba kenyeret 
meg sört venni. Kicsit furcsa volt a bolt is, a 
vevők részére az ajtón belül fenn-
tartott kb. négy négyzetméter te-
rülettel. Maga a bolt elég nagy, de a 
továbbjutást két pult torlaszolta el. 
Az eladótól kellett mindent kérni. 
Valószínűleg a fizetés nélküli ön-
kiszolgálást akadályozták így meg. 
Jól felpakolva sétáltunk vissza a 
szállásunkra. Vacsora után nyugo-
vóra tértünk, de az ablakot nyitva 
hagytuk, amelyen időnként kinéz-
tünk, megvan-e még a kocsi? Sze-
rencsére, az éjszaka gond nélkül 
telt el. Reggel indultunk megláto-
gatni a hátralévő két gyűjteményt. 

Az első állomás Vladimir Ha-
nák, Hulin-ban. Itt már jártunk 
2009-ben. Hanák Úr nem volt ott-
hon, de a felesége tudott jöttünk-

ről, és beengedett a növényházba. Most is 
szaporán fotóztunk, és újból megcsodáltuk 

15. kép: Kucharik Úr növényházában irdatlan mennyisé-
gű magonc növekszik.

14. kép: Vladimir Hanák Úr gyűjteményének részlete Hulin-ban.
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a kapitális méretű növényeket, ame-
lyek sziklakertszerű elrendezésben 
kiültetve növekedtek. Néhány válto-
zást is észrevettünk a két évvel ezelőt-
ti állapothoz képest. Több kiültetett 
növény eltűnt, és mások vették át he-
lyüket. A rövidre fogott látogatás után 
továbbmentünk Quido Kucharik-hoz, 
Topolány–ba. Két évvel ezelőtt már 
szintén jártunk nála. Kucharik Úr a 
növényházában irdatlan mennyiségű 
magoncot nevel, sokat olt is különfé-
le alanyokra. Nagy választék találha-
tó nála a gyűjtőszámos növényekből. 
Sok szép Blossfeldiát láttunk, és egy 
sajnos, nem eladó Astrophytum caput 
medusae x Astrophytum ornatum hib-
ridet. Itt alaposan bevásároltunk, ko-
csink csomagtartója most már teljesen 
megtelt a vásárolt növényeinkkel. Cso-
magjaink a hátsó ülésre kerültek mel-
lém. Pénzünk, időnk elfogyott, indul-
hattunk haza. 

Délben egy út menti 
vendéglőben megebédel-
tünk. Késő délután érkez-
tünk Sliac-ra. Aznap már 
nem mentünk tovább. Es-
tig Gabriel növényeit cso-
dáltuk. A finom vacsora 
után még sokáig beszél-
gettünk egy üveg bor mel-
lett. Reggel pedig, indul-
tunk hazafelé. Kótajban 
még át kellett pakolnom 
szerzeményeimet a ko-
csimba, majd a bőséges 
ebéd után irány Mezőtúr. 
Remélem, lesz folytatása 
ennek a végtelen történet-
nek.

Gonda István, Mezőtúr

Képek: Gonda István és 
Szunyogh Menyhért

16. kép: Virágzó Blossfeldia campaniflora (?)

17. kép: Astrophytum caput medusae x Astro phytum 
ornatum hibrid.
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Rudolf Schmied

Két apró faj: Hoodia juttae és a Hoodia flava
Zusammenfassung: Im Kreis der Sukkulentenfreunde sind Hoodias sehr beliebt, von denen der Autor jetzt Hoodia juttae und 

Hoodia flava vorstellt, auch die persönliche Erfahrungen bezüglich ihrer Zucht bekanntgebend.

Abstract: Between succulent enthusiasts much requested plants are the Hoodias from which the author introduces now the Hoodia 

juttae and H. flava, with describing also his personal growing experiences.

Az eredetileg nagyon kis Hoodia nemzet-
ség, amely túlnyomórészt Namíbiában, de 
Dél-Afrika és Angola szomszédos területén 
is honos, bővült a Hoodiákhoz átsorolt tövi-
ses Trichocaulon fajokkal. Bruyns 1993-ban a 
Hoodia nemzetséget felosztotta, és a Hoodia 
fajcsoportba sorolt 6 fajt és 1 alfajt, valamint 
a Trichocaulon fajcsoportba 8 fajt és több al-
fajt. A tövis nélküli Trichocaulonok pedig, egy 
külön nemzetséget képeznek.

A szukkulensbarátok körében a Hoodiák 
nagyon keresettek. Kisebb termetű fajnak 
számít a Hoodia fajcsoportból a Hoodia juttae, 
amit Dinter német botanikus írta le 1914-
ben. A faj élőhelye a Karas hegységben, Na-
míbiában található, ahol sűrű párnákat ké-
pez. A közepes méretű Hoodia juttae a gyűj-
temények tetszetős színfoltját képezi. Az itt 
ábrázolt növény már több mint 10 éves, amit 
az IG Ascleps egyik éves közgyűlésén vásá-
roltam. A legnagyobb hajtása 15 cm magas. A 
virág átmérője 4-5 cm lehet. A virágok nagy 

meleg esetén is több napon keresztül folya-
matosan nyitva maradnak. Csak gyenge il-
latot árasztanak. A virágzás meleg időjárás 
idején május végétől augusztus végéig tart, 
amennyiben az időjárás kedvező, tovább is 
tarthat.

Példaként a egy másik Hoodiára a 
Trichocaulon fajcsoportból a Hoodia flava szol-
gál, melynek virágzása ugyanerre az időszak-
ra esik, de sokkal kisebb virágokkal. Ez a ké-
pen látható növény mintegy 25 évvel ezelőtt 
magról lett nevelve, s egyszer a tövéhez kö-
zel letört, és egy Ceropegia linearis ssp. woodii 
alanyra lett feloltva. A növény időközben 42 
cm magasra nőtt. Az oltás hátránya itt sem 
hallgatható el. Az oltás révén elmaradt a ter-
mészetes sarjadzás a tövénél. A hajtások sok-
kal magasabban képződnek, a növény így fej-
nehéz lesz, és ezért egy pálcát kell támasz-
téknak használni.

A Hoodiák nedvességre érzékenyek, de a 
meleg nyári hónapokban a virágzáshoz ele-

1. kép: Hoodia juttae virágok a hajtáscsúcson 
képződnek.

2. kép: Hoodia juttae virág közelről.
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3. kép: Virágzó Hoodia juttae csoport.

gendő vízre van szükségük. A kevésbé ér-
zékeny Asclepiadacekhoz hasonlóan csak a 
növekedésben levő hajtások fejlesztenek vi-
rágot. Ahhoz, hogy a növények ne álljanak 
hosszasan nedves talajban, csak meleg idő 
esetén kell locsolni, és szükségtelen nagy 
cserepet használni.

Célszerű egy kimondottan ásványi, jó víz-
áteresztő, enyhén savanyú talajban termesz-

teni. Nagy mennyiségű gránit vagy kvarcho-
mok túlságosan elsavanyíthatja a talajt. Trá-
gyázni a növekedési időszak alatt, alacsony 
nitrogéntartalmú tápanyaggal célszerű. Ok-
tóbertől márciussal bezárólag a növényeim 
szárazon állnak, 14 oC-os hőmérsékleten. 
Ilyen magas hőmérsékletet a Hoodiák nem 
igényelnek, nálam ez csak a többi melegigé-
nyes növény miatt szükséges. Áprilistól az 



39Debreceni Pozsgástár 2013/2.

öntözési ciklusokat az időjárás határozza 
meg, ami azt eredményezheti, hogy május 
előtt nem kell öntözni.

Rudolf Schmied
UlrichGehStraße 2
D – 86420 Diedorf

Képek: Rudolf Schmied

Forrás: Kakteen und andere Sukkulenten 62 2011/4.: Zwei der 
Kleineren Arten: Hoodia juttae und Hoodia flava, von Rudolf 

Schmied

Fordította: 
Ruff József és Kiss László, Orosháza

4. kép: Sarjadzó és virágzó Hoodia flava.



40 Debreceni Pozsgástár 2013/2.40 Debreceni Pozsgástár 2013/2.

1. Bélyegblokk (kisív) 2. Hoodia gordonii; 3. Hoodia officinalis, 4. Hoodia ruschii, 5. Hoodia flava,
6. Hoodia officinalis, 7. Hoodia currori.

Gyűjtemény: Anonymus

Ficzere Miklós

Filatélia: Hoodia

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.



41Debreceni Pozsgástár 2013/2.Debreceni Pozsgástár 2013/2.

Mánfai Gyula

Gymnocalyciumok a rendszertan útvesztôiben
Gymnocalycium armatum RITT.

Első leírás: Gymnocalycium armatum RIT-
TER, Kakteen in Südamerika III. 662-663.

Latin diagnózis: Solitarium, griseoviride, 
412 cm crassum, radice rapacea; costae 815, 
1530 mm latae, 47 mm altae, tuberculis 
carentibus vel humilibus; areolae grisae , 610 
mm diam., 510 mm inter se remotae; spinae 
robustissimae, patulae, brunneae vel pullae, 
marginales 36, curvatae, 47 mm longae, 

centrales 1(2) vel deficientes; flores in vertice, 
34 cm longi; ovarium 3,56 mm longum, 
69 mm crassum, squamis obtusis brevibus 
instructum; camara nectarifera 1,52 mm 
longa, purpurea, semiclausa; tubus floralis supra 
eam cyathiformis, 1218 mm longus, interne 
purpureus; filamenta purpurea, biseriata; stylus 
flaveolus, brevis, stigma 811, pallide flava; 
petala 1215 mm longa, 57 mm lata, obtusa 
vel breviterb mucronata, alba vel rosacea virgis 
mediae partis purpureis; fructus 1520 mm 
longus, 710 mm latus; semina 1,2 mm longa, 
0,7 mm lata, rubelliatra, subtiliter tuberculosa, 
hilo ventrali; habitat El Paicho, Prov. Mendez, 
Bolivia.

Leírása: Szukkulens törzse (hajtása, szára) 
egyesével álló, szürkészöld, kemény húsú. A 
virágzóképes növény 40-120 mm átmérőjű. A 
természetben csak gyengén emelkedik a talaj 
fölé. Gyökérzete erős kúpos. Bordáinak száma 
8-15, 15-30 mm szélesek és 4-7 mm magasak, 
kevés barázdával, a barázdák a bordán haránt 
irányúak és keskenyek. Dudorok hiányoznak, 
vagy körülbelül 4 mm magasak, laposak, ke-
rekdedek illetve lekerekítettek. Areolák 6-10 
mm átmérőjűek, kerekdedek, szürkés filce-
sek, 5-10 mm távolságra helyezkednek el egy-
mástól. Tövisek igen erősek és merevek, elál-
lók, barnától majdnem feketéig. Peremtövise-
inek száma 3-6, legtöbbször 40-70 mm hosz-
szúak, az alsó az erősebb, legtöbbször mind 
ívelt, némelykor egynek a vége kissé kampós. 
Középtövis legtöbbször hiányzik vagy 1, rit-
kán 2, ugyanolyan, mint a peremtövis.
Virág a csúcsközeli areolából ered. 30-40 mm 

Zusammenfassung: Wir können die Gymnocalycien kennenlernen, die im Labyrinth der Systematik irrend, oft ihren Platz 

wechselten. Der Autor informiert uns im Besitz von jahrzehntelangen Erfahrungen über seine Meinungen bezüglich dieser 

wandernden Pflanzen.

Abstract: The Gymnocalyciums are introduced that often change their place in the labyrinth of the taxonomical classification. The 

author, owning experiences of decades informs the readers about his opinion regarding to those plants.

1. kép: Gymnocalycium armatum.
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hosszú, csak melegben nyílik ki néhány 
óra hosszára, de több napon át nyílik, 
illat nélkül. Magház (ovarium) félgolyó 
alakú, 3,5-6 mm hosszú, 6-9 mm át-
mérőjű, kevésszámú zöldes vagy vö-
röses, fehérperemű, tompa, szélesebb, 
mint hosszabb, 1,5-3 mm hosszú pik-
kelyekkel fedett. A mézfejtő bíborszí-
nű, 1,5-2 mm hosszú, a nektárium kö-
rül egy kidudorodás szerű fallal, felül 
majdnem összezáródó porzólevelek-
kel. A vacok körülbelül serleg formájú, 
12-18 mm hosszú, a felső része majd-
nem ugyanilyen széles, belül bíborszí-
nű, kívül szürkészöld, nagy, lekerekí-
tett pikkelyekkel. Porzószálak világos 
bíbor színűek, a tövük egy körülbelül 
5 mm hosszú gyűrűt alkotnak, a bibé-
re rádőlők, az eredési hely fölött 3 mm 
hosszúak, a többi porzószál a peremig 
valamivel hosszabb, befelé irányuló, 
úgyhogy a krémszínű portokok majd-
nem egy belül üres gömböt képeznek a bibe 
körül. A bibeszál a bibe nélkül 6-7 mm hosz-
szú, sárgás, 8-11 először összezáródott, majd 
szélesre kinyíló halványsárga, 3-5 mm hosz-
szú bibeággal. Lepellevél 12-15 mm hosszú, 
5-7 mm széles, alul igen vékony, felül leke-
rekített, vagy egy kis hegyben végződik. Kö-
zépcsík alul bíbor, a végén barnás, széles, fe-
hértől rózsaszínes pereműig. A belső lepelle-
velek egyenesek, a külsők kiszélesedőek. Ter-
més körülbelül 15-20 mm hosszú, 7-10 mm 
széles, zöldes. Mag 1,2 mm hosszú, 0,7 mm 
széles, 0,5 mm vastag, vöröses fekete, igen 
apró, sűrű dudorokkal, hátoldala erős bolto-
zattal. Köldök fehér, a hasi oldalon, hosszú, 
nagy csírakapuval.

Élőhely: Bolívia, Mendez tartomány, El 
Paicho környéke.

Kultúrája: megegyezik a G. cardenasianum 
RITT. kultúrájával.

Gyűjtőszámok: BB 1106.04 (Brian Fran-
cis Bates) Bolívia, Tarija, Tomayapo, 2785m 
(2001/12/16)
CH 764 (Jaromír Chvastek) Bolívia, Tari-
ja, Obispo Cieneguillas irányában, 2860 

m (16/11/2003) Azonos a: BB26.01, 
BLMT157.01, HR110, JO974.02, KAS172, 
KP100, LF278, LH953, LH1135, MPL43.1, 
MU49.2, gyűjtőszámú növényekkel.
CH 889 Bolívia, Tarija, Pajcho centro, 2616m 
(2005/11)
Azonos a: LH1357 gyűjtőszámú növénnyel.
FR 1131 vagy Ritt. (Friedrich Ritter) Bolívia, 
Tarija, El Paicho (1962/12)
FR 1131 Bolívia, Potosí?, Capilla alatt
FR 1131 Bolívia, Tarija, Quebrada Paicho
HTH 105 (Herbert Thiele) Caña Cruz to So-
uth of Paichu 2003: waypoint 47/03, (old 
HTH99 to)
LB 3925 (C. A. Ludwig Bercht) Paichu centro 
2500m Azonos a: VoS 996 gyűjtőszámú nö-
vénnyel.
LF 278 (Ladislav Fišer), Bolívia, Tomayapo 
2821m
MU 188.2 (Andrzej Mucha) Bolívia, Tarija, 
Paicho 2616m (04/12/2006)
MU 189.2 Bolívia, Tarija, Paicho 2755m 
(04/12/2006)
MU 49.2 Bolívia, Tarija, Tomayapo 2821m 
(16/11/2005)
MU 549.2 Bolívia, Tarija, Paicho 2672m 
(14/01/2011)
SE 221 (Václav Šeda) Bolívia, Tomayapo, SE 
220szal

2. kép: Gymnocalycium armatum Stapik gyűjteményében.
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TB 188.1 (Tomasz Blaczkowski) Bolívia, Tari-
ja, Paicho 2616m (2006/12/04)
TB 189.1 Bolívia, Tarija, Huerta 2674m 
(2006/12/04)
VoS 3-074 (Volker Schädlich) Bolívia, Tarija, 
El Paicho 2700m (2003/10)

Szintézis: A G. cardenasianum RITT. faj közeli 
rokonának tűnik, ezért kétséges, hogy bioló-
giai fajjal van e dolgunk. 1962-ben gyűjtötte 
RITTER. Jelenleg csupán a G. cardenasianum 
RITT. szinonimájaként van elismerve. A to-
vábbi ismertetéseknél a gyűjtőszámok listá-
ját teljes egészében vagy részlegesen mellőzni 
fogom. Most azért tettem kivételt, mert visz-
sza szeretnék térni az előző számban megje-
lent „Bevezető gondolatok”-hoz. Az 5. bekez-
déshez fűznék további pár gondolatot, eme 
gyűjtőszám listát figyelembe véve. A korai 
gyűjtőszámok generálásának egyik döntő hi-
báját híven jelzi a G. armatumot leíró F. RIT-
TER egy gyűjtőszáma, amely tulajdonképpen 
legalább 3 populációt takarhat. A további 
gyűjtőszámok zöme a Bolívia, Tarija, Paicho 
közelében fellelhető populációkat takarja. 
De vajon ezeket kezelhetjük különálló, egy-
mástól reproduktíve izolált populációkként? 
Ezt a sarkalatos kérdést kellene megoldani. 
Más Gymnocalycium fajoknál történt ilyen 
jellegű megfigyelés. Egymáshoz (egy fajhoz 
tartozó) vertikálisan és horizontálisan is kö-
zel elhelyezkedő populációknál kialakul rep-
roduktív izoláció. A jelenség magyarázata: az 
igen kismértékű ökológiai különbségek a rep-
roduktív szervekben végbement kismértékű 
különbözőségek, a virágzási idők (akárcsak 
egy-két hetes) különbözősége, és még számos 
egyéb apró változás lehet az okozója annak, 
hogy ezeket a populációkat egy biológia faj-
nak tekinthetjük a TERMÉSZETBEN. Így az 
összevonások indokoltak. De ezek az egy faj-
ba tartozó populációk nem mindig maradnak 
a TERMÉSZETBEN, hanem átkerülnek egyes 
egyedei Európába. Itt azonos körülmények 
között nevelik, és a TERMÉSZETBEN kiala-
kult reproduktív izoláció felbomlik. Ezért 
célszerű a gyűjteményekben populációkat 
tartani és nem fajokat. Ez csak gyűjtőszámok 
segítségével lehet. Mint már említettem a 
gyűjtőszámok száma egyre növekszik, és ez 

magával hozza a rendezetlenséget. A meg-
oldás, - amelyen talán már dolgoznak, csak 
még mi nem tudunk róla – a gyűjtőszámok 
revíziója. Ez nem a gyűjtők, hanem IOS fel-
adata lenne. Felülvizsgálni az eddigi összes 
gyűjtőszámot, megállapítani melyiknek van 
létjogosultsága. A létjogosultaknak adni egy 
IOS számot, megemlítve az oda felvett egyé-
ni gyűjtőszámokat. Pl. IOS 00001 (P 22, stb.). 
A procedúra lényege, hogy a valódi populáci-
ók egyedei ne keveredjenek egymással.

Mánfai Gyula
Budapest

Képek: Stapik: 1, Gonda I.: 2.

Irodalom:
Claudio BALLASINI: Ein Tag aus einer Argen
tinienreise (1989.10.18–11.30) GYMNOS 7 
(14), 1990. 70–71.
Erich HAUGG: Gymnocalycium cardenasianum 
RITTER Kakteen in andere Sukkulenten 42 
(4), 1991. 102–104.
Friedrich Ritter: Gymnocalycium cardena
sianum Ritter TAXON 13 (4), 1964. 144.
Friedrich RITTER: Gymnocalycium armatum 
Ritter spec. nov. Kakteen in Südamerika III. 
662–663.
Bernhard SCHWEITZER: Hochzeitreise 
nach Argentinien — ein Reisebericht, 
Teil 1. GYMNOS 10(20), 1993. 47–65. 
Standortnotizen und Nachbetrachtungen
Rudolf Slaba: Gymnocalycium saglionis (Cels) 
BR. R. emend Krainz GYMNOS 7(13),1990. 
29-30. (1. rész)
GYMNOS 7(14), 1990. 68-69. (2. rész)
Franz Strigl: Auf GymnocalyciumSuche in 
Argentinien GYMNOS 7(14), 1990. 55-60.
Hans TILL & Walter TILL: Neues und 
Bemerkenswertes zu Gymnocalycium spegazzinii 
Gymnocalycium 7 (1) 1994. 113-120.
Heidemarie HALBRITTER és Walter TILL: 
Morphologie und feinstrukturen des Pollens von 
Gymnocalycium Gymnocalycium 9 (Suppl.1) 
1996.1-22.
Carla WOLTERS: Gymnocalycium saglionis 
(CELS) BR. & R., The Cactaceae III, 157, 1932. 
GYMNOS 5(10), 1988. 84-89.
Carla WOLTERS: Gymnocalycium spegazzinii 
BRITTON & ROSE GYMNOS 5(9), 1988. 20-
28.
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Zusammenfassung: Der einzige autochthone Lebensraum von Lithopsen befindet sich im Paradies der Sukkulenten, in einer 

der ältesten Urmassive unserer Erde, in Süd-Afrika, genauer in einigen Gebieten von der Süd-Afrikanischen Union und Nami-

bien. Die geographische und klimatische Beschreibung dieser Gebiete werden vom Autor bezüglich der Lithopse beschrieben.

Abstract: The only original habitat of Lithops is in the paradise of succulent plants, on one of the oldest massifs of the world in 

South Africa, specifically in some areas of the Republic (Union) of South Africa and Namibia. The author describes the geographical 

and climatic conditions of these areas regarding to the Lithops.

Katona József

A Lithops nemzetség II.
A Lithopsok élôhelyének földrajzi és éghajlati leírása

A nemzetség összetett nevét a görög 
Lithos=kő, kavics, és az opsis=kinézet szavak-
ból kapta. Értelmezve kavics, kőhöz hason-
ló, olyannak látszó, ezért kavicsnövénynek 
is nevezik. Nevéből következtetve egy igazi 
mimikri növény. Dél-Afrikában található-
ak, ők a kö-
ves puszták, 
hegyvidékek, 
tenger part i 
sziklák ritka, 
földbe húzó-
dott aszké-
tái. A gyakor-
latlan szem 
számára csak 
a Déli félteke 
őszi virágzási 
időszakában 
lelhető föl. A 
növény kül-
seje szakasz-
tott hasonló 
színű, mint 
a környeze-
te. Lásd pl. a 
L. aucampiaet 
v a s - o x i d o s 
kőzetek környezetében.

A Lithopsok egyedüli őshonos élőhelye a 
pozsgás növények paradicsomában, Földünk 
egyik legöregebb ősmasszívumában, Dél-Af-
rikában található, pontosabban a Dél-Afrikai 
Unió és Namíbia egyes területein. Dél-Afri-
ka földtörténetileg, földrajzilag is rendkívül 
érdekfeszítő terület, ahol a csapadék eloszlá-

sa is különleges, és szokatlan növényélettani 
szempontból is. Szukkulens növényeink 2/3-a 
itt található az említett térségben. Geológiai 
szempontból a földtörténet utóbbi időszaká-
ban az ősi, északi magas hegységek eljegesed-
tek és a Karru időszakban a jégtakaró szinte 

leborotválta 
a domborza-
tot és közé-
pen kialakul-
tak a köves 
síkságok és a 
lapos fennsí-
kok, kopor-
só alakú he-
gyek. A déli 
őskontinens, 
a Gondwana 
s z é t v á l á s a -
kor kialakult 
Dél-Amerika, 
India, Auszt-
rália, Antark-
tisz és Afrika 
(Dél-Afrika). 
Ezek a részek 
aztán meg-
kezdték ván-

dorlásukat a mai állapotukig. Dél-Afrikában a 
legutolsó 100 millió évben aztán már vulkani-
kus tevékenység nem történt. Ellenben a pe-
remvidéken kéreg-emelkedések zajlottak, és 
félkörívben kialakult egy 1000-2000 m ma-
gas fennsík. Ez az, ami felfogja a csapadékot, 
és emiatt a mögöttük elterülő nagy meden-
cék (Karru, Kalahári) még kevesebb csapadé-

1. kép: Dél-Afrika domborzata és nagyobb tájegységei.
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kot kapnak. Ez a félkörívben kialakult hegy-
ség a szél- és tengeráramlások miatt a keleti 
részen a monszun és a mozambiki Agulhas 
meleg egyenlítői tengeráramlás miatt me-
legebb és több csapadékot kap. Az éves átlag 
750 mm feletti. A szárazföld belsejében talál-
ható pusztákban a peremvidéki hegyek szívó-
hatására már csak 375 mm, vagy még ennél 
is kevesebb a csapadék. Az ezen a keleti vidé-
ken élő Lithopsok, pl. a L. leslie, tehát aránylag 
több csapadékot kapnak, mint a nyugati part-
vidéken élők. A nyugati atlanti partvidéknek 
a nedves légáramlatokból már jóval kevesebb 
jut, itt kialakul az az elképesztő csapadékel-
oszlás, hogy nagyobb részeken nyári esők es-
nek, addig ide egy keskeny sáv beékelődik, és 
itt téli esőzóna keletkezik. Az újabb időkben 

kedvelt Conophytumok ebben a téli esőzóná-
ban tenyésznek. Egy bizonyos átmeneti zóna 
is kialakult, és egyik-másik Lithops faj, ame-
lyek itt tenyésznek, szintén kapnak télen némi 
kevés nedvességet. Az időjárás délen nagyon 
szeszélyes, van úgy, hogy Fokvárosnál a Sár-
kány-hegységben a Table-hegyen 3000 mm is 
esik, míg azon túl pár km-re, a szárazföldön 
már csak 200-300 mm. Kedvenc Lithopsaink 
a száraz, kevés csapadékot kapott, nyári esős 
zónában élnek. Ez pedig a nyugati partvi-
dék, és a belső füves pusztaságok. A nyugati 
partvidék a szubpoláris déli-sarki levegő és a 
Benguella hideg tengeráramlások miatt és a 
szubtrópusi keleti levegő és tenger-áramlás 
(Mozambik) Agulhas keveredéséből kellemet-
len, sokszor nyirkos-ködös, hűvös, a nyugati 

2. kép: Lithops aucampiae élőhelyéhez hasonló színezettel.

3. kép: Ahol 3000 mm az éves csapadék: Table-Mountain (Asztal-hegy) simára borotvált tetejével Fok-
városnál.
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partvidék Északra föl, a Namib-sivatagig. Ez a 
keveredés okozza a szeszélyes időjárást is. Ez a 
ködzóna behatol a nyugati partvidéki száraz-
föld belsejébe is, segítve a csapadékban ínsé-
ges vidék növényvilágának életben maradá-
sát, divatos szóval: túlélését. Ez a vidék tehát 
csapadékban szegény, 0-125 mm közötti az évi 
átlag. Itt található az un. Csontváz-part, és itt 

a féltve őrzött Drágakő partszakasz. A csapa-
dék főleg tavasszal és kora ősszel esetenként 
nagyobb trópusi zuhatagként jelentkezik. Ek-
kor a Lithops magok kövek közé, vagy fényát-
eresztő kvarc-kövek alá, ill. egyéb árnyékos 
részre kerülve kicsirázhatnak, esetleg képe-
sek a következő időszakra megmaradni. A vi-
szonylag hűvösebb téli időszak kedvezőbb a 

magok életben mara-
dásához. A növénye-
ket és a Lithopsokat 
jelentősen segíti a 
naponta jelentkező 
hűvös, reggeli, kora 
délelőtti tengeri köd-
zóna, valamint az éj-
szakai páralecsapó-
dás a nagy hőingado-
zás miatt. A ködzóna 
a nyugati partvidé-
ken mélyen benyo-
mul 10-30 km-re is a 
szárazföld belsejébe. 
A Lithopsok inkább a 
magaslatokat kedve-
lik, ahol talán tovább 
tart a tovavonuló 
ködpára, ami később 
a lapályokat is megüli 
a szárazföld belsejé-
ben. A köd csak addig 

4. kép: Dél-Afrika csapadék térképe.

5. kép: Zónák a minimum hőmérsékletek alapján.

6. kép: A Lithopsok előfordulási térképe.
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tart, amíg a forró trópusi, szubtrópusi 
nap, légáramlás kiszorítja, feloszlat-
ja. Például Lüderiz-nél a tengerparton 
Schwakopmund-nál délelőtt 10 óráig 
hűvös, ködös, kellemetlen az időjárás. 
Később aztán eloszlik a köd, és ragyo-
gó napsütés következik. Néhány ké-
nyesebb Lithops faj itt tenyészik a nyu-
gati tengerpart és a távolabbi sziklás 
térség magaslatain. Mindenekelőtt a 
L. optica, L. francisci, majd északabb-
ra a L. ruschiorum, L. gracilideineata. 
Schwakopmund-nál az évi középhő-
mérséklet 16 °C, az évi átlagos csapa-
dék 18 mm, és a tenger hőmérséklete 
12-15 °C. Bentebb, a szárazföldön Na-
míbiában Windhoek-nél az évi közép-
hőmérséklet 19 °C, nyáron (!) 30 °C-ig 
is felmegy időnként. Az átlagos csa-
padék itt sem sok, 360 mm, és az évi 
relatív páratartalom 34%. Meglehe-
tősen problémásak az átmeneti, illet-
ve esetenként a téli zónában tenyésző 
fajok, mint pl. a L. comptonii, L. diver

7. kép: Lithops leslie‚ Albinica’

8. kép: Lithops hookeri.
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gens, stb. A szárazföld belsejében, annak is a 
nyugati részén élő fajok kevésbé kényesek, és 
jobban tolerálják a termesztési hibákat, mint a 
L. aucampiae, L. leslie, L. bromfieldii, L. hookeri, 
stb.

Végülis a Lithopsok elterjedési területe nagy-
jából a 16. és 28. hosszúsági fok és a 28-30. szé-
lességi fok között helyezkedik el Dél-Afrikában. 
Ezen kívül néhány fontos faj a 15-18 hosszú-
sági fok és a 20-28 szélességi fok között talál-
ható Namíbiában és Dél-Afrikában. Megjegy-
zem, hogy ezen a nyugati partvidéken kevesebb 
Lithops faj található. A keleti partvidéken nem 
tenyésznek Lithopsok, Dél-Afrikának ez a part-
vidéke kellemesen meleg klímájú, esetenként 
hirtelen beáramló hűvösebb időjárással rendel-
kező nyaraló övezet: East-London, Durban. Itt 

nem élnek kedvenceink, a Lithopsok, megfullad-
nának a sok csapadékban.

Katona József, Debrecen
katona.jozsef80@upcmail.hu

Képek: 
Katona József: 2,7,8,9; Internet: 1,3,4,5,6.

Irodalom:
Desmond T. Cole & Naureen A. Cole (2005): 
LITHOPS Flowering Stones;
Steven A. Hammer (2010): Lithops Treasures 
of the veld;
Balázs D. (1979) Budapest: A Zambézitől délre.

9. kép: Lithops bromfieldii v. insularis cv. Sulphurea.
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Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Le-

bens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can 

get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Botos Júlia

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Nagy Ferenc

Mikor elindul-
tam a tetthely-
re, eszembe 
jutott a krimi 
sorozat. Vajon 
milyen lehet 
egy gyűjtő, aki 
fegyverműves? 
Nagyon izga-
tottan vártam 
a találkozást. 
Igaz, gyűjtő ba-
rátunkat már 
ismertem. Na-
gyon szimpa-
tikus, kedves 
emberrel ta-
láltam magam 
szemben. El-
sőnek nem is 
a növényekkel 
foglalkoztam, 
tekintetem a 
műhelyre irá-
nyult. Izgalmas 
dolgokat vél-
tem felfedezni. 
Biztos eltelt egy jó fél óra, lehet, hogy Feri ba-
rátunk csodálkozott azon, hogy szakmai kér-
désekkel bombázom a fegyverművességet il-
letően. Ő nagyon készségesen felelt minden 
kérdésemre. Itt nem akarok ebbe a témába 
belemerülni, hisz nem ezzel a céllal érkez-
tünk. Ettől függetlenül ajánlom minden ba-
rátunknak, akit ez a szakma érdekel. Nagyon 
érdekes terület.
Elég sok riportot készítettem a gyűjtőkkel egy 
pár év leforgása alatt. Azért elgondolkodta-
tó, hogy a gyűjtők zömében férfiak. De vajon 
miért? Nők alig vagyunk. Elnéztem a riport 

alanyaimat és 
megál lapítot-
tam, hogy na-
gyon is elhi-
vatottak ezen 
a területen. A 
növények ápo-
lásában, gon-
dozásában, a 
precizitásban. 
Egy műszaki 
emberről azt 
gondolják so-
kan, hogy mi-
lyen gépiesek. 
Ez nem minden 
esetben van 
így. Riport ala-
nyaim erre ki-
vétel nélkül rá-
cáfoltak.

Feri elmon-
dása szerint, 
a természet 
szeretete mi-
att Sopronba 
az Erdésze-

ti Egyetemre szeretett volna jelentkezni, de 
szülei nem engedték, így lett gépész. Lelke-
sedése a természet iránt, igazán megnyerő 
volt. Elmondása szerint nagyon sokat kirán-
dul párjával, elsősorban erdős területeken. 
Szereti Erdélyt, a hegyes, völgyes tájait. Bol-
dogan gyűjti a növényeket, így a virágokat 
is, de gyűjteményét elsősorban pozsgások 
és kaktuszok alkotják. De térjek a lényegre, 
Feri barátunk gyűjteményére. A műhelytől 
pár lépésre egy szépen megépített sziklakert 
előtt álltunk meg, amelyről Feri a következőt 
mondta:

1. kép: Nagy Ferenc üvegházában, jobbra középen a talajba beül-
tetett növények ágyása.
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Úgy szerettem volna megépíteni, ahogyan 
a természetben is láthatjuk, de az alföldi vi-
szonyokhoz kellett alkalmazkodnom. Sok 
vadász barátom, ismerősöm van. Az egyik, 
Sátoraljaújhelyen élő barátom egyszer meg-
állt egy teherautónyi kővel, csak annyit kér-
dezett, hogy hova boríthatják le. Ezek után 
nem volt más választásom, hozzáfogtam a 

sziklakert megépítéséhez. Nem volt könnyű, 
mivel elég sok, több mázsás darabbal kellett 
megbirkóznom. Erre a birkózásra elképzelé-
sem is rákényszerített, mivel a most látható 
formában csak így lehetett kialakítani a szik-
lakertet. Ezt követően már csak be kellett 
telepíteni a növényekkel. Arra törekedtem, 
hogy elsősorban télálló növényeket ültessen 

2. kép: A megálmodott sziklakert.
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bele, így zömében Opuntiákat 
lehet látni, de van benne Agavé, 
Jukka, stb. A barátaim mindig 
meglepték valamivel, így hegyi 
növényekkel, és liliomfélékkel. 
Mint látható, van közte napimá-
dó, vagy portulácska, ez szépen 
díszíti a sziklakertet. Ez azért 
is jó, mert a magját elszórja, és 
így minden évben magától meg-
újul. Természetesen nem télálló 
növények is találhatók a szik-
lakertben, ezt a tél beállta előtt 
felszedem, és fagymentes helyre 
rakom.

Mióta foglalkozol a növények gyűj
tésével?

Többször is neki rugaszkodtam, 
de a 1965-66-os évekre tehető, 
amikor Kőszegen egy gyermek-
üdülőben voltam, és ott össze-
barátkoztam egy velem egykorú, 
félig magyar, félig osztrák fiúval. 
Szüleiknek Sopron mellett, de 
Sopronban is volt kertészetük. 
Beszélgettünk a kaktuszokról, 
mikor hazaérkeztem, már egy 
nagydoboz várt rám, tele kak-
tusszal. Először fogalmam sem volt, hogy 
mit is csináljak a kaktuszaimmal, de mivel 
szeretek olvasni, így irány a könyvtár. Kihoz-
tam Szűcs Lajosnak az akkor 1965-ben meg-
jelent kaktuszokról szóló könyvét, ez volt a 
kiinduló pont. Talajt az erdőből hoztam, amit 
kevertem folyamhomokkal. Annyira jól sike-
rült a növények gondozása, hogy a környék-
ről át jártak és csodálkoztak a virágzó növé-
nyek láttán. Ahogy cseperedtem, már jobban 
érdekelt inkább a motorozás, a lányok után 
való szaladgálás, így háttérbe szorultak a 
kaktuszok. A 70-es évek elején megint jött 
egy fellángolási hullám a kaktuszok iránt. 
Akkor egy 4. emeleti lakásban laktunk, így 
más lehetőség nem lévén, az ablak között 
tartottam növényeimet. Sajnos, a rossz fény-
viszonyok miatt, valamint egy zimankós téli 
mínuszban ezek a növények megfagytak. Iga-
zából akkor következett el újra gyűjtőszenve-

délyem fellángolása, amikor ezt a házat, ahol 
most is vagyunk 18 évvel ezelőtt megvettük. 
Akkor kezdhettem el a mostani sziklakert 
építését, és még nem gondoltam arra, hogy 
a kaktuszoknak is kellene valamit építeni. 
Foglalkozásomnál fogva napi 8 órában nem 
kellett mindig fegyvert javítani, így volt bő-
ven időm a növényekkel foglalkozni. A jelen-
legi üvegházat 8-10 éve építettem meg saját 
magam. Régi ismerősömmel, Horváth Laci-
val 2004-ben találkoztam össze, és ő invitált 
arra, hogy lépjek be az akkori Debreceni Kak-
tuszgyűjtők Egyesületébe. Laci nagyon-nagy 
segítségemre volt ebben a szakmában. Tulaj-
donképpen ettől az időtől kezdve számitok 
igazi gyűjtőnek. Szakirodalmat sokat olva-
sok, időm is engedi, meg olvasni is szeretek. 
Sokat böngészek az interneten. Igaz angoltu-
dásom nem tökéletes, de eladni nem lehetne, 
amit nem tudok, akkor szótározok.

3. kép: Thelocactus rinconensis.
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4. kép: Méretes Gymnocalycium saglione az üvegház talajába beültetve.

Akkor tudnál a z újságunk részére fordítani?

Azt nem vállalom, de műszaki gépészeti té-
mát bármikor, szívesen.

Az üvegházadban, amint látom, vegyes gyűjte
mény található. Szeretném, ha beszélnél arról, 
milyen nemzettségeket és fajtákat gyűjtesz?

Mint ahogy mondtam is, én nem vagyok bo-
tanikus, mint gépész elfogadom a szakma-
beli barátaim tanácsát. Járt már nálam Kiss 
Laci, Rácz Laci, de sorolhatnám a többieket 
is. Van olyan növény, amelyiknek már három 
nevét is kiírtam a kis táblára. Azért nem vál-
toztatom meg, mert egyszer majd csak végle-
gesen beazonosítja valaki. Engem ez egyálta-
lán nem zavar. Egy dolog fontos, hogy a nö-
vények szépek legyenek, erre nem is panasz-
kodhatom, mert amint látjátok, egészsége-
sek, jól érzik magukat ebben a környezetben. 
Télen az üvegházban 0-5 °C közötti hőmér-
sékleten teleltetem a növényeket. Az üveg-

5. kép: Gyűjteményekben ritkán látható Crassula 
mesembryanthemopsis.
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ház építéséhez visszatérve, mint már emlí-
tettem, magam készítettem, vasszerkezetes-
re, amibe beépítettem a bontásból vásárolt 
duplaüveges ablakokat. A hiányzó részeket 
polikarbonáttal pótoltam. Maga a tető szer-
kezete dupla falú polikarbonátból létesült. 
Télire körbeveszem faszerkezetre rögzített 
fóliával, és az alsó rész kap egy hungarocelles 
hőszigetelést is. Így érem el, hogy télen alig 
kell fűteni, mivel a közte lévő légréteg is na-
gyon jól szigetel. A fűtés gázkazánnal műkö-
dik, fagyálló folyadék kering a rendszerben. 
Volt olyan, amikor a kinti hőmérséklet -15 °C 
volt, de sütött a nap, és ennek hatására bent 
18-20 °C mutatott a hőmérő.

Az üvegházba belépve, látszik, hogy rend a lelke 
mindennek. Igaz, Feri annyit megjegyez, hogy ez 
egy hétköznapi állapot. Nem tudom, mit mutat
hat, mondjuk ünnepnapokon?

Mint említettem gyűjteményem vegyes, 
amelyben különböző nemzetségek ta-
lálhatók, így Ancistrocactus, Ario carpus, 
Astrophytum, Echinocereus, Gymno calycium, 
Lobivia, Notocactus, Re butia, Turbinicarpus, 
Weingartia, Mila, Frailea és más nemzetsé-
gekből is 1-2 példány. A hozzám legköze-
lebb álló nemzetségek az Astrophytumok, 
Echinocereusok, Gymnocalyciumok. Zömében 
a gyűjteményem nagy részét az előzőek-
ben említettek, meg a Lobiviák teszik ki. Az 
Astrophytumból veteményeztem is, és olyan 
jól sikerült, hogy alig tudtam tőlük megsza-
badulni, sokat elajándékoztam belőlük.

Értékesíteni szoktál e a növényeidből?

Értékesítéssel nem szeretek foglalkozni. Rácz 
Laci barátomat megkértem már erre a fel-
adatra, de nem született komoly eredmény.

6. kép: Virágzó, szépen fejlett Rebutiák.
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7. kép: A hatalmas virágú Echinocereus pentalophus.

8. kép: Lobivia hibrid.
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Növényeid szépek, virágosak. Mi 
a titkod?

Szeretném, ha Horváth Laci 
barátom neve bekerülne ebbe 
a cikkbe. Tőle sokat tanultam. 
Többek között ajánlotta, hogy 
a már elhervadt, nem termé-
kenyült virágokat távolítsam 
el, mert könnyen fertőzheti a 
többi növényt.

Mikor szoktad átültetni a növé
nyeidet?

Teljesen változó. A téli idő-
szakban is, de bármikor. Egy 
a lényeg, az általam bekevert 
folyami homokból, termőföld-
ből, és fenyőerdőből szedett földből álló ta-
laj teljesen száraz legyen. Mádról vásárolok 
Meroilot-ot, amit elsősorban gyökereztetés-
hez használnak, ez jobb, mint a műtrágya. A 
talajkeverék összetevőit egyenlő arányban 
keverem be, és a tetejére teszem a Meroilot-
ot, a cserép aljára pedig egy kevés bazalt tör-
meléket. Így lesznek szépek és egészségesek 
a növények.

Feri, melyik volt az első növényed?

Én paraszt kaktusznak hívom, egy szépen, 
dúsan virágzó Echinopsis féle.

Milyen gyakran öntözöl?

Két, háromhetente. Van egy tartályom, 
amelybe beleszivattyúzom az esővizet, és 
csak ebből öntözök. Nyáron, alkalomadtán 
még egy pár vödör vizet beborítok az üveg-

9. kép: Corynopuntia grahamii.

10. kép: Részlet a gyűjteményből.
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ház betonjára is. Ez hatásosnak bizonyul, mi-
vel a párából a növények felveszik a megfelelő 
mennyiségű nedvességet, ezáltal az öntözés 
gyakorisága lecsökken.

Milyen módszert alkalmazol a tápanyag után
pótlásra?

Volt, amikor kipróbáltam a Vuxált, de nem 
tapasztaltam különösebb változást. Nálam a 
talajösszetétel megfelelő keverése, meghozta 
a kívánt eredményt.

A rovarkártevők megjelennek gyűjteményedben?

Nem tapasztaltam. Hangyákkal sincs 
semmi bajom. Télire a békák beköl-
töznek, viszont azt tapasztaltam, 
hogy nincs csiga, aminek örülök.
Amint láttuk, nem cserépben, az üveg
ház középső részén a talajba beültetve is 
tenyésznek növények. A Gymnocalycium 
olyan nagyra nőtt, hogy ilyet még nem is 
láttunk egy gyűjtőnél sem. Cserépben már 
sokkal kisebbre nő. Bővítést tervezel el?

Olyan bővítésben gondolkodom, hogy 
építenék egy nyári lakot, ahova kipa-
kolnám a növényeket, a tetejére rassel 
zsákot húznék, elsősorban a jégeső el-
len. Üvegházbővítést nem tervezek a 
magas energia költségek miatt. Az el-
képzelés szintjén napkollektor is na-

11. kép: Sulcorebutia flavissima.

12. kép: Dúsan virágzó Lobivia tiegeliana.
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gyon jó lenne, még költségben sem lenne sok, 
mivel egy tagot már harmincezer Ft-ért is 
meg lehet venni. 3-4 tag elegendő lenne.

A családod bevonod a munkálatokba?

Nem szükséges, mivel mindenre van időm, 
ahogyan már említettem. Kata, a társam a 
dísznövényeket, virágokat gondozza, lányom 
külföldön dolgozik.

Szeretnéle bár mit is elmondani, ami érdekelhe
ti még az olvasókat? Mi a véleményed arról, hogy 
rendszeresen bemutatunk egyegy gyűjtőt riport 
formájában?

Úgy vélem, amit gondoltam, azt elmondtam. 
Bármikor szól egy gyűjtőtársunk, barátunk, 
hogy szeretne eljönni, szívesen fogadom, így 
kicseréljük tapasztalatainkat. Nagyon jónak 
tartom a gyűjtők bemutatását, ha jól emlék-
szem, akkor Horváth Laci volt, aki elindítot-
ta ezt a folyamatot. Örülök annak is, hogy az 
iskolaprogram beindult. Én is fogadtam gye-
rekeket a debreceni Karácsony Sándor Álta-
lános iskolából. Nem is gondoltam, hogy a 
gyerekeket ez ennyire leköti és érdekli. Ja-
vasolnék a gyűjtők részére egy címlistát, így 
fel tudnánk keresni, vagy el tudnánk érni a 
gyűjtőket, s ez nem csak a belföldi gyűjtők 
listáját tartalmazná, hanem azok listáját is, 
akikkel kapcsolata van az egyesületünknek, 
pl. román, szlovák stb. gyűjtőkkel.
Nekem, a riport készítőjének nagyon gyorsan el
szaladt az idő. Sok fontos dolgot tudtunk meg, 
ami a gyűjtőknek is újdonság lesz. Egész dél
előtt kukorékolt a szomszéd kakasa, én azt hit
tem, hogy csak kora reggel szokott. Elgondolkoz
tam azon, talán ez lehet az a riasztó berendezés, 
amely jelzi, ha idegenek járnak a más portáján. 
Feri, hogy is van ez? – de ezt már magamban kér
dezem. Kedves Feri! Köszönöm a riportot, remél
ve, hogy még hosszú ideig, soksok örömöt adnak 
neked ezek a növények. Jó egészséget hozzá!

Botos Júlia
Debrecen

Képek: Ficzere Miklós: 1,2. Nagy Ferenc:   3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

13. kép: Gymnocalycium bruchii.

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

                             C, c
cardinalis scharlachrot skarlátvörös

cardiosperma liás-vörös magvú

caretti Carett, M. Carett-féle

caribea aus caribische-inseln, Hispaniola Carib-szigetekról való

carina das Schiffchen csónak

carinatus csónak alakú 

cariquinensis benannt nach Herkunft Cariquinenséből való

carmenae benannt nach Carmen Gonsales Carmen-féle

Castaneda

carmeniana benannt nach Indianerin  
Carmen Rosa

Carmenről (rózsa)  
elnevezve

Estrade, Universität Salta

carminanthum,  
carminanthus

karminrot blühend kárminpirosan virágzó

carminata carminblütige kárminpiros virágú

carminea carmin (blühender) kárminpiros (virág)

carminifilamentosa mit carminroten Staubfäden kárminpiros porzószálú

carminiflorus carminroten Blüte kárminpiros virágú

carnea fleischfarbig hússzínű

carnegia Carnegie, Andrew Carnegie-féle

carneoflora fleischfarben blühende testszínű virágú

carnosa fleischig húsos, pozsgás

caroli - linnaei benannt nach Carl Linne Carl Linne-féle

carpa die Fruchte termés,

carpatica karpatisch kárpáti

carpellum das Fruchtblatt termőlevél

carrerana aus Carreras (Bol.) Carrerasból való

carrettii Eigenname: Carrett Carrett-féle

carrizalensis aus Carrizal (Chile) Carrizalból való

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




