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„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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Hogy mehessen végre, aminek mennie kell!
Írta: Anonym
A gyors kaja és a lassú emésztés...
A gyorsan elkészíthető műanyag ételek, a feleslegesen nagy kalória bevitelű vagy rost hiányos
táplálkozás, az ülőmunka, a mozgásszegény életvitel, és az idősebb kor már önmagában is az
anyagcsere lelassulását és végső soron az emésztőrendszer salakanyagokkal való telítődését
eredményezheti. Ezek pedig a kelleténél több problémát okoznak. A lelassult anyagcsere
következtében az emésztési folyamat melléktermékei nem tudnak maradéktalanul távozni a
szervezetből, és pangó lerakodások formájában visszamaradnak a tápcsatornában. Ha Ön is úgy
érzi, hogy szervezete a kelleténél több haszontalanságot őrizget, amitől meg kellene válnia, vagy
pontosan tudja, hogy ritkán van ott, ahová a király is csak gyalog jár, akkor itt az ideje, hogy
táplálékaival több ballasztanyagot fogyasszon. A ballasztanyagok az emésztő rendszer számára
feldolgozhatatlan anyagok, amelyek azonban nélkülözhetetlenek az egészséges emésztési
folyamathoz. Feladatuk, hogy a táplálékok feldolgozása során keletkezett feleslegessé vált
anyagcseretermékeket magukhoz kössék, és ezzel segítsék ezek kiürülését a szervezetből. Ezzel
salaktalanítják a szervezetet, tehermentesítik az emésztőrendszert, és végeredményben gyorsítják
az anyagcserét.
A sivatag kincse
Egy különleges fügekaktusz, amelynek fogyasztása rendkívül kedvező hatást gyakorol az
emésztésre. A gyönyörű virágokat hozó kaktuszféle a sivatag ajándéka. Már az őslakosok
körében is nagyon népszerű gyógynövény volt. Az indiánok szíverősítő szerként és
tüdőgyulladásos tünetekre használták, de hittek abban is, hogy megkönnyíti a gyerekszülést.
Tüskéit az akupunktúrához hasonlítható kezelésre használták. Élelmiszerként a mexikóiak
hasznosították először. Salátaként vagy levesbe, esetleg grillezve egyaránt nagyon finom ételek
készíthetők belőle. Gyakran "a sivatag kincse" jelzővel illetik, nem is annyira a növény szépsége,
mint az ember szervezetére kifejtett pozitív hatása miatt. Összetevőinek köszönhetően számos
jótékony hatása van, így alkalmazása napjainkban is egyre elterjedtebb. A Nopal fogyasztása
segíthet az olyan civilizációs megbetegedések megelőzésében, ahol lényeges szerepet játszik a
magas koleszterin-, triglicerid- vagy vércukorszint.
A Nopal fügekaktusz jótékony hatásai
A Nopal, komplex összetételének köszönhetően, mindenki számára ajánlott. Erős antioxidáns,
tartalmazza az összes, köztük a nyolc esszenciális aminosavat. Továbbá tartalmaz béta-karotint,
C-, B1-, B2-, B3- vitamint, magnéziumot, káliumot, kalciumot, nátriumot, vasat, valamint
glukózt, fruktózt és cellulózt.
- Antioxidáns,
- Szabályozza a vércukor szintet, csökkenti a koleszterin- és a triglicerid szintet,
- Hatékony testsúlyszabályozó, csökkenti az étvágyat, növeli a jólakottság-érzetet,
- Szabályozza a gyomor- és bélműködést, javítja az emésztést,
- Tisztítja a vastagbelet, székletlazító, csökkenti az emésztési panaszokat,
- Segíti a májfunkciókat,
- Jól kiegészíti a vegetáriánus étrendet,
- A szövetek folyadék-visszatartásának csökkentésével támogatja a vese méregtelenítő
funkcióját,
- Segíti a kötőszöveti méregtelenítést, csökkenti a celulitisz mértékét.
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1. Opuntia streptacantha több méter magas bokra előtt Gonda István néhai gyűjtőtársunk.

Nopal és a salaktalanítás
Nagy segítséget jelent azoknak, akik salaktalanítani szeretnék a testüket, de nem tudnak, vagy
nem akarnak hosszú léböjt kúrákat tartani. Számos, az anyagcserét serkentő hatása miatt
előszeretettel fogyasztja minden korosztály. A benne lévő növényi rostok és nyákképző anyagok
megakadályozzák a túlzott gyomorsav-termelődést, egyben védik a gyomor-bélrendszer
nyálkahártyáját és elősegítik a "bélbarát baktériumok" tevékenységét. Lekötik az epesavakat,
csökkentik a koleszterin felszívódását, mérséklik a glükóz felszívódását, valamint növelik a
széklet súlyát, gyakoriságát és lágyítják állagát. Alkotórészei a természetes eredetű vitaminok,
ásványi anyagok, bioflavonoidok, aminosavak, rostok, nemcsak a máj méregtelenítését és a
megfelelő működését segítik, hanem az egész szervezet méregtelenítő funkcióit is. Ezzel
hozzájárul, hogy emésztőrendszere a hosszú évek alatt felhalmozódott szükségtelen terheitől
végre megválhasson.
Kötőszöveti méregtelenítés, harc a narancsbőr ellen
A Nopal segíti a szervezet méregtelenítő munkáját, szerepe van a környezetszennyező anyagok
és az ammónia eltávolításában. Vízhajtó hatásával támogatja a hólyag működését, és segíti a
vesét a szervezet által termelt méreg- és hulladékanyagok közömbösítésében. Hozzájárul a
húgyhólyag és a nyirokrendszer tisztításához, és férfiak esetében jótékonyan hat a prosztata
működésére is. Azonban egy sokkal fontosabb tulajdonsága, hogy csökkenti a kötőszövetek
folyadék visszatartását, így az visszakerülhet a nyirokkeringésbe és a véredényekbe. Ennek a
bőrszöveti méregtelenítő folyamatnak köszönhetően csökkenti a celulitisz kialakulását. Sok más
mellett ezért a tulajdonságáért a hölgyek kedvence.
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Étvágycsökkentő fogyókúra
A Nopal lassítja a gyomor kiürülését, és hatékony anyagcsere-szabályozóként működik a
szervezetben. Gazdag rosttartalma miatt akkor is a segítségére lesz, ha a testsúlyát szeretné
csökkenteni. A szárított rostos anyag tömege vízgazdag környezetben többszörösére nő, és
ezáltal jóllakottság érzetét kelti. Gyomrát ezzel "kissé becsapja", de egyúttal a táplálékfelvételre
is jobban felkészíti. A Nopal védőréteget képez a gyomor nyálkahártyáján, és kedvezően
befolyásolja a gyomorsav termelődését is. Természetes enzimatikus aktivitást fejt ki, mellyel
szervezetének saját emésztő enzimeit kíméli. Ez főleg akkor nagyon hasznos, ha Ön is "lustább"
emésztéssel küszködik. Ha szeretné a testsúlyát csökkenteni, fogyasszon 3x2 tabletta Nopalint
étkezések előtt fél órával, bő folyadékkal.

2. Egy nopal kaktuszféle gazdag gyümölcsterméssel, amelynek népies neve a tuna. Kép: Gonda István

Intenzív fogyókúra
Nagy segítségére van akkor is, ha intenzív fogyókúrát folytat, de a drasztikusan lecsökkentett
tápanyagbevitel mellett szeretné megőrizni emésztőrendszere egészségét. A Nopalin természetes
hatóanyagai a fogyókúra közben is gondosan táplálni fogják szervezetét. Természetes úton fogja
segíteni a testsúly csökkentésében, miközben a tápanyagok széles skálájával látja el.
Megakadályozza a zsírok felhalmozódását, ugyanakkor fokozza a lebontásukat és
kiválasztásukat. Különlegessége, hogy enyhe hangulatjavító hatást is kifejt, miközben mérsékeli
az étvágyat, és ezzel elkerülheti a fogyókúra alatt oly' gyakori lehangoltságot. Mivel növeli a
jóllakottság érzetet, akkor is a segítségére lesz, ha szereti "túlenni" magát, vagy egyébként
szívesen nassol.
Nopal és a szénhidrátok
A fügekaktusz kedvező hatása az anyagcserére azonban sokkal komplexebb, mint a gyomor
megtévesztése. Összetevőinek köszönhetően a hasnyálmirigy működését is szabályozza,
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csökkenti az össz-koleszterin, és ezen belül a „káros" koleszterin (LDL) szintjét, továbbá a
trigliceridek vérszintjét. Ez utóbbi folyamat a zsírok és a zsírsavak lebontása és az epén keresztül
való kiválasztása révén megy végbe, egyúttal szabályozza a májsejtek tevékenységét. A
szénhidrát-anyagcserére gyakorolt kedvező hatása miatt cukorbetegségben szenvedők számára
fogyasztása különösen ajánlott, természetesen a megfelelő mennyiségű króm és cink fogyasztása
mellett. A cukorbetegség esetén ajánlott táplálék-kiegészítőkről bővebben olvashat Az állapot
javítható című írásunkban. A Nopal stabilizálja és szabályozza a vércukor szintjét (glikémia),
minthogy fokozza a periferiális szövetek inzulinérzékenységét. Ennek következtében pedig
ösztönzi a glükóz sejtekbe kerülését, ahol így végre energia tud keletkezni belőlük.
Az antioxidáns Nopal
Semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk a fügekaktusz kivonat azon hatásáról, amit
daganatos megbetegedések kialakulásának megelőzésénél, illetve a daganat növekedésének
megakadályozásánál kifejt, főleg vastagbélrák esetében. Ilyen esetben a Nopal két fronton küzd:
egyrészt, mint hatásos antioxidáns, másrészt, mint hatékony méregtelenítő. Elősegíti a vastagbél
rendszeres ürítését, gátolva ezzel az erjedést, valamint a táplálékból fennmaradó toxikus
salakanyagok, vagyis az emésztési folyamat végtermékeinek vissza-, felszívódását. A Nopal
rostanyagai a mérgeket magukhoz kötik, és így azok távozni tudnak szervezetből. Hatékony
segítség továbbá a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának csökkentésében. Ha
krómmal együtt fogyasztja, akkor a Nopal igen hatékony az erekben keletkező lerakódások,
úgynevezett plakkok megelőzésében és eltávolításában is.
Tiszta lappal
Mindennap sokféle forrásból érik a szervezetünket különböző mérgező anyagok. A
táplálkozástudomány szakértői azt ajánlják, hogy tisztítsuk meg a szervezetünket, mielőtt
vitaminnal, ásványi anyagokkal vagy gyógynövényekkel kúráljuk magunkat. Szerencsére a
Nopal a testünket tisztító és tápláló alkotórészeket egyaránt tartalmazza, így mindkét feladatnak
egyidejűleg eleget tesz. Ha tehát azt szeretné elérni, hogy csökkenjen az étvágya, felgyorsuljon
az anyagcseréje, és közben lezuhanjon néhány kiló, ráadásul mindeközben szívesen
megszabadulna a felhalmozódott salakanyagoktól és a narancsbőrtől, akkor az Ön álmait a
Nopalin fogja valóra váltani. A Nopalin a Nopal fügekaktusz szárának szárított őrleménye,
melynek fogyasztását szívből ajánljuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Nopalin
fogyasztásával napi 2-3 liter tiszta víz elfogyasztását is javasoljuk, hiszen minden rost csak
megfelelő folyadékbevitel esetén tudja kifejteni áldásos hatását. Ne lepődjön meg, mikor a
Nopalin dolgozni kezd, a régóta halmozódó salakanyagok rá fogják venni, hogy eleinte egy nap
többször is látogassa meg a lakás legkisebb helyiségét.
3. Tuna gyümölcsök éretten.

Oldřich Fencl
A biodiverzitás védelme és a kaktuszok II.
Fábián László
Az Echinofossulocactus nemzetség
Cristian Perez Badillo
Utazás a Strombocactus nemzetség élőhelyeihez
Elton Roberts
Arthrocereus itabiriticola
W. G. Z.
Kevésbé ismert Stapelia-fajták (Rajzokkal)
Ficzere; Filatélia: Stapelia
Szabó Gábor
Összefüggés a cserépméret, a gyökér és a növekedés között
Ficzere Miklós
Kaktuszok és egyéb növény különlegességek herceg Batthyány Fülöp enyingi kertjében
(1852)
Kiss László
Echinocereus leucanthus
Herbert Thiele
Érzékeny asclepiasok magvetése szemenként külön edénybe

Címlap

Hátsó

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!
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Írta: Dulai Sándor
AKI EGYSZER ELLÁTOGAT Hegyi Atilláékhoz Várongra, bizonyosan igyekszik visszatérni
ide. Túl azon, hogy Európa legnagyobb kaktuszgyűjteményét láthatja, olyan kalauzolásban
részesül, amit nem egykönnyen felejt el. Az évek azonban a házigazda házaspár fölött is
szállnak, egyre nehezebben birkóznak meg a rengeteg munkával. Kaktuszkertjüknek új gazdát
keresnek. Háromszázötven négyzetméteren csaknem 1300 fajta és fajtaváltozat több mint tízezer
kaktusza díszlik a háromrétegű fóliával fedett várongi növényházban. A Tolna megye nyugati
szélén, Somogy határán levő kis zsákfaluban a Hegyi házaspár kaktuszfarmja igazi turisztikai
csoda, vonzza is a látogatók ezreit. A vastag vendégkönyv bejegyzései szerint Európa szinte
minden országából érkeztek már érdeklődők, de jöttek szép számmal a világ más tájairól is,
Amerikától Ausztráliáig és a Fülöp-szigetektől Japánig sokfelől. Felfigyelt a kicsi magyar falu
nagy kincsére többek között David Attenborough, a kitűnő angol természettudós, író és
dokumentumfilm-rendező is, így készített filmet a gyűjteményről a National Geographic
tévécsatorna.

Hegyi Atilla kaktuszszerelme még gyerekkorában kezdődött. Kép: Dulai Sándor

Hegyi Atilla, akinek a családjában több nemzedék óta híres kertészek voltak, tízéves korában
kapta ajándékba az első kaktuszt. Az édesapja által épített kis rákoshegyi növényházban kezdett
kertészkedni, s a kaktuszokhoz a középiskolában és a budapesti Kertészeti Főiskolán, majd a
Főkert vezető szakembereként vagy tangazdasági oktatóként, később kertépítő vállalkozóként is
hű maradt. Amikor a ’90-es évek elején a feleségével, Erzsikével – akivel még a technikumban
ismerték meg egymást, s lassan 55 éve házasok – errefelé járva felfedezték Várongot, majd házat
vettek itt, kaktuszgyűjteményük már mintegy négyszáz növényből állt. A kettejük nyugdíja
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együtt ma is alig haladja meg a 150 ezer forintot. Hogyan lehet ebből fenntartani a mára csaknem
harmincszorosára duzzadt állományt? Csak úgy, ha a kaktuszfarm „eltartja magát”. Hegyi Atilla
hobbiját – amely az idők folyamán hivatássá vált – barátai jól ismerik, külföldi utakról hazatérve
magától értetődő ajándék számára a kaktusz, köztük különleges példányok. Internetes
kapcsolatai is egyre erősödtek, ma már világszerte tudják, ki ő, sokat csereberél. Azokért a
növényeiért viszont, amelyekre a legbüszkébb, nemegyszer borsos árat fizetett. Vannak köztük,
amelyek már őshazájukban sem lelhetők fel, de nála díszlik egy-egy példány. A látogató csak
kapkodja a fejét a gömb, oszlop, medvetalp, kandeláber és egyéb formák, a rózsa-, levél, selyem,
fenyő-, füge-, dinnye-, csillag- és más kaktuszok pazar sokfélesége láttán. Hát még ha jön a nyár,
amikor csúcsra ér a virágzás és káprázatos színekben pompázik a kaktuszbirodalom. Nyílik az
Afrika rózsája, szirmot bont foszforeszkálva az év egyetlen éjszakájára a Grand Canyonban
honos Éj királynője... Hegyi Atillának és élete párjának olyan érzés ez, amit nem lehet pénzzel
kifejezni.

Szúrósak, de virágzáskor csodaszépek. Kép: Kállai Márton

Huszonöt év telt el azóta, hogy letelepedtek a dombok közé bújt falucskában – ahol ma már
csupán másfél százan laknak –, s volt, hogy napi 16 órát dolgoztak. Ápolni és gyomlálni kell a
kaktuszt – a legszúrósabb fajtákat is –, kétévenként átültetni tápanyagban dús, speciális talajba,
főként nyáron öntözni, egy részüket tavasszal kivinni a szabadba, ősszel visszahozni a
fóliasátorba, szaporítani. S persze fogadni a látogatókat – egy-egy csoport másfél-három órát tölt
itt, gyönyörködnek, hallgatják a házigazda kaktusztitkokat feltáró, anekdotákkal fűszerezett
előadását, fotóznak, s ki-ki a szerény belépődíjért egy-egy kaktuszt is választhat. Hegyi Atilláék
emellett évente 5-6 intézménynek – iskoláknak és másoknak – szereznek örömet karitatív
tevékenységükkel: több tucat kis kaktuszból álló adományukkal.
Erzsike egészsége azonban sajnos ma már nem a régi, s a 75 évhez közel Atilla is gerinc- és
ízületi gondokkal küszködik. Hajnaltól délig bírja a fólia alatt, utána mást kell csinálni. Bebesegít a család – két gyermekük, két unokájuk van –, de nekik más a dolguk. Ezért határozták
el, hogy világhíres gyűjteményüknek új gazdát keresnek. Akadtak is jelentkezők külföldről, 3035 millió forintért el tudták volna adni. De ők szeretnék, ha itthon maradna ez az érték –
amelyért ők annyit dolgoztak –, a faluban vagy a környéken, de legalábbis Magyarországon.
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Kevesebbért ugyan, de kaptak idehaza is ajánlatot, ám a tárgyalások valamiért mindig holtpontra
jutottak. Így aztán ma már a külföldi befektetők elől sem zárkóznak el, a lényeg, hogy a
gyűjteményt az eladás után is biztonságban érezhessék, jöhessenek a látogatók és a karitatív
szempontok is érvényesüljenek. Szakemberként a tennivalókban ezután is szívesen
közreműködnének, de a terheket egyedül már nem bírják és nem akarják viselni.
Reméljük, lesz, aki tudja, milyen felelősséggel jár, ha gyűjteményüket megvásárolja és
megbecsüli, sőt gyarapítja, amit létrehoztak Várongon. S e különleges kincs továbbra is úgy
lehet Európáé és az egész világé, hogy megmarad magyarnak.
Dulai Sándor

A címbeli írásban jelent meg a következő idézet 1827-ben a Hasznos Mulatságok folyóirat 47.
számában:
„Egyébberánt Moreában bőven találni vadon termő ollyan növevényeket és fákat, mellyek
másutt tsak a’ kertek ékességére ritkaság képpen fordíttatnak. Ilyen p. o. a’ magos cziprus-fa,
melly olly magasra nyő, mint a’ legnyulánkabb nyár-fa; illyen a’ borostyán és a’ babér-fa.
Vannak borostyán-fák olly vastagok, mint egy férfinak dereka; van Laurus nobilis, Nerium
Oleander, Cactus Ficus Indien, igen szép gyümöltsökkel és néha húsz lábnyi magasságú.
Találtalik Aloe is, mellynek a’ virágjának szára olly vastag, mint az ember dereka;…”

A Honművész 1838. április 8-án megjelent 28. számában olvashatunk a DIVAT rovatban az
agave rostok lábbelinek való feldolgozásáról.
„Mexicoi viselet
Leghívebbek maradtak hajdani szokásaikhoz a’
Hinduk. Ezek, mint Cortez korában, most is
kurta, gyapot 's csipőhez szorított gatyát
viselnek; felül dolmánka vagy uj nélküli üng
fedi a’ testet. Lábaikon néha bocskort
hordoznak, melly bőrből, vagy agave
americana és aloé ixtli szövetből készíttetik,
fejöken pedig széles karimájú nemez- vagy
szalmakalap díszéig a’ hajdani tollföveg
helyett.”
Az ’aloé ixtli’ az Agave yxtli (így y-nal írva
eredetileg), később A. ixtli nevű növény egyik
elnevezése a sok szinonima közül. Jelenleg A.
vivipara az elfogadott.
Agave vivipara, Trinity Beach, Cairns.
Kép: Russell Cumming.
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak
hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb
időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot
szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a
méhecskékhez.
2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak,
az alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat
végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul.
3. A magoncok első tűzdelésének,
szaknyelven pikírozásának is eljött a
legalkalmasabb ideje. A pikírozással ne
várjunk addig, míg a magoncok hirtelen
fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy
kedvező fejlődési folyamatot szakítunk
meg. Különösebb kárt nem okozunk a
késlekedéssel sem, de az éves fejlődési
potenciál nem teljesül úgy ki, mint az
időben elvégzett tűzdelésnél.
4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és
még csak most helyezik el a szabadban,
nagyon vigyázzanak, mert az erős napsuNotocactusok virágzása Katona József gyűjteményében.
Kép: Katona József.
gárzás komoly károkat okozhat. Ezért
árnyékos helyet keressenek, vagy árnyékolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A
szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények pirosas színeződése a növény napsugárzás
elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a
növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti
szín. Az epifita jellegű kaktuszokat („levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen
fa lombkoronája alatti árnyékba valamelyik alsó ágra felfüggesztve.
5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés
mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. többkevesebb nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg
időben lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával:
az egyik öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!!
6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért
pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának
megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az
eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és
ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud
elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza.
Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy
alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel
távolítsuk el.
Ficzere Miklós
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, LÉTAVÉRTES,
2018. JÚNIUS 22.
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Írta: Ficzere Miklós
1957 augusztusában jelent meg a Petőfi Népe újság rövid, de különös híre egy nem minden napi
kaktuszról Járókaktusz címmel.
„A perui sivatagban egy bizonyos kaktuszfajta nő, amelyet a lakosság »el cactus andantéd«-nak
nevez. Jelenleg ez az egyedüli ismert növény, amely »járni« tud. Ennek a kaktuszfajtának
csodálatos kinövései — »lábai« — vannak, amelyek nagyon lassan mozognak. E »lábak«
segítségével a kaktusz nagy távolságokat tesz meg, s a szél is nagy mértékben segíti
helyváltoztatásában.”

1. A „járókaktuszok” Mexikóban. Kép: alan_rockefeller

A „járókaktusz” nem a perui, hanem Mexikó egy tengerparthoz közeli részén járja útját,
menekülve a kihalás fenyegető veszélyétől. A helyiek által chirinolának nevezett hernyót
formázó kúszó kaktusz valóban képes mozogni, ami a kaktuszok ritka tulajdonsága. Népessége
egyre csökken élőhelyének kizsigerelése miatt. A chirinola tudományos neve Stenocereus eruca,
ami hernyót jelent, utalva a hasonlóságra. Ez a kaktusz Baja California Sur északnyugati részén
található, hajtásai a talajra ráfekszenek és mindig a nap irányába növekednek. Mexikónak csak
ezen a részén él, a világ más részén nem létezik. Olyan növény, amely a világ egyetlen kaktusza,
amely megtanult ’sétálni’. Egyik helyről a másikra úgy mozog, hogy a hátsó rész, amely a
régebbi rész, elszárad, a fiatalabb első rész meggyökerezik, és így halad előre. A halott hátsó rész
szerves anyagai táplálják nagyon lassú előre haladásában, ez a fő jellemzője a különös
növénynek. Ily módon a növénynek „meg kell halnia, hogy továbbra is éljen”, és az eledele azok
a tápanyagok, amelyek egy részét az úton hátra hagy. Hasonlót egyes fűcsomóknál figyelhetünk
meg. A növény természetes élőhelye a Baja California-félsziget Magdalena-öböl menti síkságai,
a kb. 50 km hosszú és természeti erőforrásokban gazdag homokos tengerpart, ahová minden
évben a szürke bálnák is elvándorolnak a szaporodás időszakában.
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2. Mint a hernyók kúsznak a „járókaktuszok” (Stenocereus eruca), de mindig a nap irányába.
Kép: alan_rockefeller

Néhány évvel ezelőtt a Baja California Sur Autonóm Egyetem kutatói
észlelték, hogy a példányok 4000-től
5000 dolláros áron (?) megtalálhatók a
fekete piacon, és csempészésük fő célállomása Európa. A faj illegális kereskedelme egyik oka populációja csökkenésének. Sokan kiássák és eladják
ezt a rendkívül ritka növényt. Az emberkereskedők mellett a helyi birtokosok is fokozták a növény pusztítását
és egyedszámuk csökkenését, mivel a
növény erős tövisei néha károsítják a
legelő állatokat, emiatt a gazdák úgy
döntenek, hogy kivágják. Tudjuk, nagyon veszélyesek az állatokra, amikor
a szarvasmarhákat legeltetik a farmerek, és gyakorta okoznak sérüléseket,
3. A Stenocereus eruca néhány morfológiai részlete.
de ez nem lehet ok e kaktuszok
kipusztítására. Az elmúlt években a gazdálkodók a mezőgazdasági terület előkészítésének
részeként szándékosan irtják a chirinolát, így élőhelyük jelenleg veszélyben van. A faj mind
Mexikóban, mind a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) veszélyeztetett fajainak vörös
listáján szerepel, mint védendő növény.
Ficzere Miklós
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AZ ELŐADÁSOK PROGRAMJA
MÁJUS 31. PÉNTEK
- 14:30 Florence Devers: Muzeum national d’histoire naturelle, Paris: «Amikor a lakosság
mozdítja előre a tudományt. "Vigie-Nature”, a flóra és fauna obszervatóriumok francia
mintája a Nemzeti Természettudományi Múzeumban»
-

15:00 Juha Karvonen,Ari Kupsus: Finnország «A finn kertészeti iskolarendszer és az
iszkaszentgyörgyi példa»

-

15:30 Duna-delta Bioszféra Rezervátum: «A Duna-delta flórája»

JÚNIUS 1. SZOMBAT
- 11:00 Schönberg Éva, Szőke Edit: «Így írunk mi hivatásunkról, hobbinkról, szenvedélyünkről - a
kertészkedésről! Bemutatkozik a Corvin Kert-ész magazin»
-

14:30 Alföldy Gábor: tájépítész és kerttörténész: «A kertvédelmi projektek módszertana
Magyarországon: példák 2010 és 2015 között»

-

15:00 Dr. Darvas Béla: „Növényvédelem a kémiaitól a biológiai védelemig”

-

15:30 Paloma de Linarés, Vincent Liegey, (Budapest): «Az agrár-erdészet és újra
gondolni a várostervezését Cargonomiá-val”

JÚNIUS 2. VASÁRNAP
- 14:30 Dr Szálai József, (Budapest): „Szobai dísznövények humán egészségügyi élettani
hatásai»
-

15:00 Zolyomi Zsolt, (Budapest): „Parfümök és illatos növények felhasználása az
orvoslásban»

-

15:30 Bertók Viktória: „Természet ereje; hogyan segítenek a növények és fák a
természetes egészség fenntartásában»
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Írta: Nagy Sándor
Argentína egy olyan hatalmas dél-amerikai
ország, ahol az egész földrajztudomány
szinte valamennyi domborzati és éghajlati
formái, viszonyai megtalálhatók. Hegyek,
fennsíkok, sivatagok, kiterjedt síkságok és
tengerek, hatalmas tavak, mocsarak egyaránt
megtalálhatók. Ezekhez megfelelő éghajlati
feltételek, övezetek tartoznak, kezdve a
trópusitól a határozottan hidegig. Argentína
északi felének megközelítően földrajzi
közepén található a Central Sierras, amely a
térképén látható. Északon Catamarca és a
Santiago del Estero, nyugaton La Rioja és 1. A Központi-hegység (Central Sierras), az „Argentin
Kaktuszközpont
San Luis, délen és keleten Córdoba tartomány területein nagy hegyvidéki régió található. Ez Argentína egyik legfontosabb üdülőközpontja. E térséget nyugatról az Andok, északról egy sivatagi medence, a Sanilas Grandes,
amely egyike a világ legnagyobb sós tavának, területe négy tartományt érint, majd keletről és
délről a Grand Chaco folytatásaként a La Plata-alföld húzódik. Néhány magas és több
középhegységet foglal magába a terület. A Központi-hegység alapvetően hat vonulatra osztható.
A Central Sierras meghatározója a Sierras de Córdoba hegységrendszer, majd ennek déli lábánál
terülnek el a Sierra del San Luis hegyei, és végül nyugatra az Andok előhegyei előtt a Sierra de
Velasco. Az Andok-hegység keleti oldalán (Észak-Argentína) őshonos mintegy 60 kaktuszfaj. A
szakirodalomban erre a területre két fához hasonlatos (Stetsonia coryne és Cereus hankeanus ),
egy oszlopos Harrisia, néhány rövid, de oszlopos fajt (pld.: Cereus, Cleistocactus, Echinopsis)
említ. A gömbölyű testűek közül sok endemikus, elsősorban a Gymnocalycium, az Aylostera,
Mediolobivia, Rebutia, Sulcorebutia, és Weingartia nemzetségek tagjai.
1. Sierras del Norte hegység: Córdoba legészakibb területén lévén, átnyúl Santiago del Esrero
tartományba, majd észak-keleti irányban belesimul a "Nedves Chaco" hatalmas területébe.
Magassága 200-1000 m tengerszint feletti. A növényzet alapvetően megfelel a Mountain Chaco
biogeográfiai régióénak ugyanúgy, mint az éves csapadék és a hőmérséklet. Talán annyi
eltéréssel, hogy a fagyok itt gyakoribbak télen. A Gymnocalyciumok közül endemikus ezen a
területen a G. robustum és G. erinaceum.
2. Gymnocalycium
robustum (balra)

3. Gymnocalycium
erinaceum (jobbra)
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2. A Sierra Chica főbb hegyei északon az Ischilin, a Macha, és az Ambargasta, délen: a Las
Penas és a Condores.
3. A Sierra Grande hegyei: a Comechingones, a Quilino és az Achala, ez utóbbin található az
egész hegyvonulat legmagasabb pontja 2.790 méteren. Córdoba és San Luis tartományok határán
északról délre húzódik a már említett Sierra de Comechingones több mint 100 km hosszan,
ennek nyugati oldalán legalább 3 csúcs meghaladja az 1.000 métert. Említést érdemel még az
1.732 m magas Sierra del Morro, ez egy nagy vulkáni kráter, különös szikla alakzatokkal.
4. A Nyugat-Sierras hegyei: a Pocho, a Guasapampa és a Serrezuela.
5. San Luis 709 m magasan fekszik. A várostól észak-keletre húzódik a Sierras de San Luis
hegység, két 2.100 m-t meghaladó csúcsaival.
6. Sierra de Velasko lábánál La Rioja városa ugyan 498 méter magasságban fekszik, de mögötte
nyugatra sorolnak az igazi magas hegyek az Andokig.
A hatalmas terület egészében az éghajlati feltételek is eltérnek. A hegyekben egy szubtrópusi
éghajlat uralkodik, amely nagyon hasonlít a mi mediterrániumunkra. A hegyek keleti lejtői
nedvesebbek, elsősorban nyáron, míg nyugaton a klíma szárazabb, melyet erősít a kevesebb
csapadék és a száraz szél. Az éghajlat mérsékelt, az éves átlagos hőmérséklet 16,7 °C, a meleg
évszak októbertől áprilisig tart. A csapadék mennyisége meghaladja átlagban az évi 800 mm-t.
Számos területen enyhébb mikroklíma, mint például a Villa de Merlo, ahol a föld termékeny, és
a levegő kevésbé száraz, a keleti lejtő megtartja az Atlanti-óceán nedvességtartalmát. A leesett
csapadékot számtalan kisebb és néhány nagyobb folyó vezeti el, vagy szállítja a nagyszámú
természetes, illetve mesterséges tározóba. Csak a Popotis tesz meg nagyobb utat, St. Luisban
ered, nyugatról keletnek áthalad Córdoba tartományba, és eltűnik a Banado de la Amarga
mocsarában. A témánkat csak érinti, de említést érdemel egy hosszú folyó, amely északról, San
Juanból, a 4000 m magas hegyekről hozza a vizét. Hosszú útja végén beleömlik a Rio
Coloradóba, majd a Pampán áthaladva, elérik az Atlanti-óceánt. Ez a folyó a Rio Salado del
Oeste (Desaguadero River). A hegyek között hosszanti völgyek alakultak ki, ahol kaktuszok és
pozsgások számára igen kedvelt éghajlati viszonyok vannak. Ezeket a völgyeket, illetve az itt élő
Gymnocalycium fajokat immár nyolcadik éve ismertetem ezen folyóirat lapjain. Hosszantartó
munkával, rengeteg írott, saját és Internetes adatbázison átrágva magam, arra a következtetésre
jutottam, hogy összefoglalom olvasóimnak a tapasztalataimat. Természetesen abban a
vonatkozásban, hogy ezen a hatalmas hegyvidéki területen melyek az őshonosak a
Gymnocalycium nemzetség fajai közül. Az igazán pontos élőhelyeket nem minden esetben
garantálom, hiszen a megtalálók, illetve a leírók ezeket sokszor megtartják maguknak. Íme, a
Központi-hegység endemikus Gymnocalycium taxonjainak az általam készített legfrissebb
listája.
Gymnocalycium achirasense Till & Schatzl 1979
Területi eloszlás és elterjedési területe: San Luis tartomány északkeleti része, Achirasnál.
Córdoba tartomány hatátvidékén 1000 m tengerszint feletti magasságban. Változatait
megtalálták Juan Llerenaban, Las Vertentesben, El Duranzo környékén és keletebbre Alpa
Corralnál 850-1300 m tfsz.
Gymnocalycium acorrugatum J. G. Lambert 1988
La Rioja és Córdoba tartományokban.
Gymnocalycium affin Radamir Repka 2010.
Córdoba tartomány északi részén San Pedro Norte és San Francisco del Chanar városok között
sík legelőkön és alacsony dombokon, Villa de Maríatól északra San Miguel felé, tfsz. 525 m.
Első leírása megjelent a Cactus and Succulent Journal-ban 2010-ben.
Gymnocalycium alenae T. Kulhánek 2017.
San Francisco de Chanartól délre. Első leírás Schütziana 8 (2017) 2. pp. 24-38.
Gymnocalycium albiareolatum Rausch 1985 - La Rioja.
Gymnocalycium albispinum Backeberg 1936.
Megtalálható a Cruz del Eje régióban Córdobában.
Gymnocalycium amerhauseri H. Till 1994 - Córdoba.
Gymnocalycium andreae (Boedeker) Backeberg 1935 - Córdoba és San Luis.
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4. Gymnocalycium acorrugatum La Rioja és Córdoba tartományokban.

Gymnocalycium asterium Leírása Y. Ito 1957, majd A. Castellanos szintén 1957, de
szabályellenesen leírták le. - Córdoba. G. asterium Y. Ito = G. stellatum (Speg.) Speg. Córdoba
tartomány, La Hiquana környékén.
Gymnocalycium azureum n. n. Leírás nélkül közzétett név, jelölése a továbbiakban: n. n. =
Gymnocalycium hossei Ferdinand Haage 1927. Córdoba és La Rioja környékén lelték. Több
mint ötven év után 1984-ben Uhlig kínálta katalógusában.
Gymnocalycium baldianum (Spegazzini) Spegazzini 1925 - Catamarca.
Gymnocalycium berchtii G. J. A. Neuhuber 1997. - San Luis, Los Chanares, 670 m tfsz.
Gymnocalycium bodenbenderianum, (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill 1933 - Córdoba és La
Rioja.
Gymnocalycium borthii, Koop ex H. Till 1987 - San Luis, Sierra de San Luis 800-1500 m tfsz.
Gymnocalycium bozsingianum, Schütz 1977. - La Rioja és Córdoba.
Gymnocalycium bruchii, Spegazzini 1923-ban mint Frailea bruchii, majd Hosseus 1926.
Córdoba tartományban Cruz del Eje és La Falda városok környékén.
Gymnocalycium castellanosii, Backeberg 1936. La Rioja és Córdoba.
Gymnocalycium capillaense, Schick 1923-ban Echinocactus cappillansisként írta le, majd
Hosseus 1926. Sierra Chica de Córdoba környéke, valamint a Punilla-völgyben 2 km-re északra
Capilla del Monte felé San Alberto és Mina Claveronál.
Gymnocalycium calochlorum, (Boedeker) Y. Ito 1952.
Valószínűleg Córdoba.(San Alberto, Mina Clavero).
Gymnocalycium ferox, (Backeberg) Slába 1984. Érvényes közlés. Származás és élőhely:
Córdoba és Rioja tartományban kavicsos lejtőkön, gránit vagy vörös homokkővel és sűrű
bokrokkal borított Chaco-erdőben.
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Gymnocalycium gertii, V. Gapon & N. Schelkunova 2010.
Sierra de Comechingones nyugati lejtőin San Javier és Loma Bola környékén.
Gymnocalycium kulhanekii, Papsch 2016. - Schütziana 7 (2): p. 4-13.
Córdoba tartomány, Punilla-völgy - Capilla del Monte városánál, 1400-1450 m tfsz. Egy kis
területen.
Gymnocalycium lafaldense, Vaupel 1924, később Echinocactus lafaldensis néven A. Berger
1929-ben. Córdoba, La Falda, Valle de Punilla megye, 1500-2500 m.
Gymnocalycium erinaceum, Lambert 1985. Területe: Sierra de Tulumba, Sauce Punco-1050 m,
és Sierra de la Ischilin, délen Dean Funes, Córdoba tartományban.
Gymnocalycium erinaceum
Gymnocalycium ilseae, F. Berger 2016. - Capilla del Monte északnyugati részén, San Marcos
Sierra, kb. 960 m; - Córdoba.
Gymnocalycium intertextum, Backeberg ex H. Till 1987.- őshonos Észak-Argentínában.
Gymnocalycium marekiorum, Ivan Milt 2017. - eredetileg Villa Esperanza közelébe Volker
Schädlich gyűjtötte. Las Sierras Chicas de Valle Hermoso, Punilla-völgy, Córdoba tartomány.
Gymnocalycium meregallii, Ludwig Bercht 2012. - Sierra de Comechingones hegység
alacsonyabb déli részén.
Gymnocalycium monvillei, (Lemaire) Britton & Rose 1922. - Az alapfajt Charles Lemaire
francia botanikus 1828-ban írta le Echinocactus monvillei néven. Tehát ez egy "régi" faj, amelyet
181 évvel ezelőtt írtak le, és azóta sok a baj vele. Csak néhány név, amelyek a problémáját
okozzák a mai napig: G. achirasense, G. brachyanthum, G. horridispinum, G. multiflorum.
Gymnocalycium morroense, T. Kulhánek, J. Repka & J. Procházka 2010. - San Luis
tartomány, Sierras del Morro hegyeiben,völgyeiben.
Gymnocalycium moserianum, Schütz 1966. - érvényesen nem tették közzé. Córdoba és La
Rioja.
Gymnocalycium multiflorum, Hooker Echinocactus multiflorusként írta le 1845-ben, majd
Britton & Rose véglegesítette 1918-ban. A taxon hosszú és bonyolult története valamint a
többszörös nomenklatórikus kombinációkhoz vezető viták külön cikk témája lehet.
Gymnocalycium multiflorum
Gymnocalycium neuhuberi, H. Till és W. Till 1992. - Sierra de San Luis hegység déli részén
lévő fővárostól északra Bergrano és Suyuque környékén,1300m.
Gymnocalycium robustum, Kiesling, O. Ferrari & D. Metzing 2002.
Córdoba. Ischilin, Quilino.
Gymnocalycium robustum
Gymnocalycium parvulum, Spegazzini.(Speg.) 1925. - San Luis környékén.
Gymnocalycium pinalii, M. Meregalli & T.Kulhánek 2016. Córdoba.- Schütziana 7(1): 3-13.
Gymnocalycium quehlianum, 1926 (Echinocactus quehlianus F. Haage ex Quehl 1899) Vaupel
ex Hosseus1899. – Córdoba, Punilla-völgy, Capilla del Monte, El Cajón.
Gymnocalycium sigelianum, (Schick) Hosseus 1926. - Córdoba tartomány, Sierras Chica
hegyeiben.
Gymnocalyciumot schutzianum, H. Till & Schatzl 1981. - Córdoba tartomány, Sierras de
Córdoba nyugati oldalán, Cruz del Eje városánál.
Gymnocalycium sutterianum, (Schick) Hosseus l926. - Córdoba. Alpa Corral, 1100 m.
Gymnocalycium taningaense, Piltz 1990. - Córdoba, Taninga mellett kb. 950 m.
Gymnocalycium triacanthium, Backeberg 1959. - Érvényesen nem tették közzé. Élőhelye
Argentína, pontosabb hely nem ismert. Talán meg sem kellett volna említeni ezt a fajt, mert más
források szerint a G. riojense név helyesebb. A három tüskés vitát folytathatnám a G. stellatum
és a G. bodenbenderianum fajokkal.
Gymnocalycium riojense
Gymnocalycium valnicekianium, Jajo 1934. - Eredeti élőhely ismeretlen volt. Az első leírás
apján H. Till és Amerhauser 2002-ben találtak egy hasonlatos fajt Córdoba tartományban. Helye
a Sierra Ischilin hegység, Santa Catalina közelében 850m-en.
Gymnocalycium vatteri, Buining 1950. - Córdoba Sierra Grande (Las Rabonas, Nono) 700 m,
a Sierra de Comechingones (San Luis), 700-1000 m.

22

5. Gymnocalycium triacanthium vagy inkább G. riojense?

6. Gymnocalycium taningaense. Córdoba, Taninga mellett.

A saját és az internetes adatbázisok és a terepkutatók gyűjtőszámai igazolják, hogy a
Gymnocalycium nemzetség fajai – a Cactaceae más taxonjaival együtt - legnagyobb számban
ezen a területen fordulnak elő. Ezért bátran nevezhetjük Argentínai Kaktuszközpontnak. Itt
említem meg, hogy eszmefuttatásomat megpróbáltam egyszerűen, magcsoportok azaz
alnemzetségek, alfajok és szinonimák nélkül, csak a leírt, vagy le sem írt fajok eredeti
élőhelyeire irányítanom az olvasóim figyelmét. Azt, hogy a megnevezett taxonoknak jelenleg mi
a tudományosan elfogadott neve, besorolása - egy későbbi cikkben tárgyalom.
Természetesen az adatbázisok folyamatosan bővülnek, soha nem lesz teljes, hiszen a terepmunka
folyamatos, most is folyik. A nyolcvanas évektől egyre több volt a keletnémet, cseh, magyar,
lengyel vagy orosz kaktuszos, akik már megtehették, hogy kedvenceikkel élőhelyeiken
ismerkedjenek. Nőtt a "terepmunkások", bocsánat, ha valakit ez sért, a kutatók és a fajleírók
száma is. Sajnos a motiváció sok esetben nem a tudomány és ezzel együtt a botanika előbbre
vitele, hanem az anyagi érdek. Ritkán valóban találnak új fajt vagy változatot, de azt senki sem
tudja, hogy mennyi a száma azoknak, amelyek már kipusztultak vagy kipusztítottak úgy, hogy
nem is tudtunk e tényről. Ezt nem kutatja senki!
Képek a szerző felvételei.
Nagy Sándor, Jászberény
Irodalom
Debreceni Pozsgástár XIV.évf.3. sz. 2011.5-12.old.
Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai.
Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok.
Subik, Rudolf - Kunte, Libor: Kaktuszok enciklopédiája.
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
www.wikiwand.com/hu/Gymnocalycium
https://www.gymnocalycium.fr/gymnocalycium
Phyto Keys - Nyílt hozzáférésű, online és nyomtatott botanikai folyóirat.
Hunt, David: CITES Cactaceae Checklist III. 2016.
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Írta: Zombory István
1918.
Az Észak bérces vidékeit nehezen lehetne
égbenyúló fenyők nélkül el is képzelni, —
a magyar szemnek kedves az „arany
kalásszal ékes rónaság”. Épp ily jellegzetesen nyomja rá bélyegét Középamerika,
de főleg Mexikó fennsíkjának szikes,
sivatagos magányaira a sok kaktuszfaj,
melyet talán éppen ezért ez ország a rajta
ülő, kígyót fojtogató aranysassal egyetemben címerképévé avatott. Onnan hozták a
kaktuszt Európába Kortéz és Pizarro
martalócai s itt rövidesen épp oly divatossá vált, mint a saját idejében a hollandi
tulipán, — de ez a fölkapottság nem tartott
sokáig. A „kaktusz” név görögül árticsókát jelent. A konkvisztádorok, — mert
hamarosan nem találtak rá megjelölőbbet,
— erre keresztelték, de ez nagyon általánosító, mert az egyes fajok külsőre is
élesen különböznek egymástól. Azonkívül
igen sokfélék: magában Mexikóban
ezernél több válfaját ismerjük. Igazi
sivatag-gyermekei a kaktuszok. Majd
kristályosan szabályosak, majd gnómszerűen fantasztikus alakzatúak, majd hatszögű oszlopként rajzolódnak élesen a
sötétkék égbe, majd mint kígyók kúsznak
a földön, majd mint a harang, összehajolnak. Lázálmas alakokkal népesítik be
1. Óriáskaktusz
a forróságtól reszkető levegőjű sivatagot,
díszére válván a Nagytermészet alkotóerejének és mintázó tehetségének. Három nagy válfaj
szerint osztályozhatjuk őket, de ennél nem a botanikusok tudományos szempontjai vezetnek, —
melyek gyakran laikus szem által alig észrevehető strukturális különbségekből indulnak ki, —
hanem oly benyomások, amilyeneket a csak általánosságban szemlélődő is könnyen észlelhet.
Tehát vannak: 1. a medvetalpnak nevezett fügekaktuszfélék: az opunciák; 2. az orgona- vagy
oszlopkaktuszok és végül 3. a golyó alakúak, s ezeken kívül van még szórványosan néhány más
fajta, melyeket a fönnebbiektől eltérő alakuk miatt nem tudunk oda sorozni, de amelyek
ritkábbak és csekélyebb jelentőségűek is, semhogy külön válfajt alkotnának.
Az Opuncia, — indián fügekaktusz — eredetileg egy tojás alakú, tüskepamacsokkal teleszórt
kövér törzs, melynek egyik meghosszabbodott vége a földben gyökeredzik. Ennek peremén kinő
egy második ilyen „levél” s ebből egy harmadik s így tovább. Ha pedig kettő vagy három nő ki
egyszerre, akkor szétágazás keletkezik, mint ágak a fán, míg végre is hirtelenül, minden átmenet
nélkül, barokktermetükből színpompás, telt tulipánszerű virágok törnek elő. A kaktusztenyészet
a kertészetben most renaissance-át éli, de japán ízléssel párosul: törpére nevelik: szabadban
azonban, hol nem gátolják növésükben, az egymásra halmozódó levéltömegek alsóiból rostos
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törzsek válnak s az egész kísérteties terebélyes fához kezd hasonlítani,
mely néha öt-hat méternyire is megnő. Míg kicsi, csak groteszkül hat
levéltömegeinek rendszernélküli összevisszaságában, de ha már pretenziv
fanagyságúvá fejlődik, főképp ott, ahol erdőkké sűrűsödik, az abnormisnak, befejezetlennek benyomását teszi és az egész tájnak különös,
elkorcsosodott, eltorzult jelleget ad. Gyümölcse a tuna, az indián füge,
mely mikor érésben van, a szegény néposztály kedvenc tápláléka. Bár
kissé dissenterikus hatású, annyira rávetik magukat, hogy a környéken
alig lehet munkást kapni. Mindenki ebből az ingyen eledelből lakmározik,
melynek az a fővarázsa, hogy nem kell érte dolgozni. Olyik indián törzs a
tunaérés bekövetkeztét külön ünneppel üli meg. Talán ez az iparra és
földművelésre egyaránt káros, hosszúra nyújtott dolcefarnientézés késztette egyik erélyes mexikói kormányzót arra, hogy állama területén
minden tunafát kivágasson s ezáltal szorítsa indiánjait a munkára. De ez
csak ideiglenesen segített a bajon: az erélyes governador bekerült a
központba miniszternek, a szerteszórt tunamagokból hamarosan új fák
nőttek és azóta is — július és október közt — alig lehet munkást kapni.
Különösen a kaktusz egyik válfajának: a tuna cardonának nagy a keletje.
Édes, zamatos, gyümölcséből kitűnő vörösbort sajtolnak s ha ezt kellő
sűrűségre főzik le s hozzá kevés cukrot kevernek, az így készült pép adja
a birsalmasajthoz hasonló „queso de Tuna"-t, mely ínyencfalatja ott úrnak
és parasztnak egyaránt. Még egy főfontosságú jó oldala az opunciának,
hogy rajta terem a cochenille: a vértetű. Humboldt híres könyvében: a
Nueva Espanaról szóló Essai politique-ben írja, hogy már a múlt század
elején évenkint tizenkét millió korona értékű cochenille festőanyagot
szállítottak külföldre, de amióta az anilinfestékek készítési módjára
rájöttek, ez a nagy forgalom nagyon alábbhagyott. Kaliforniában terem az
2. Oszlopkaktusz
opuncia egyik válfaja, a choja blanca (opuntia fulgida), mely oly dúsan
van rettenetes tüskékkel megrakva, hogy ezek teljesen fehérszínűvé teszik a fát.

3. Mamillaria és Echinocactus

Nagy területeket lep el ezen főleg állattenyésztő vidékeken. Ha a tüskéje az emberi húsba hatol
be, sajgó fájdalmat okoz és rögtön ki kell szedni, mert különben horog alakú vége mind
mélyebbre dolgozza magát a testbe: ha azonban egyszer kinn van, a sajgás rögtön megszűnik s
gyulladás utána nem támad. A kutyák kiharapják magukból, a szarvasmarha egy csöppet sem
bánja, úgy hogy egész csimbókok lógnak le róluk a choja leveleiből, s csak a lovak szenvednek
tőle. A szarvasmarha még táplálkozik is belőle, sőt mi több, ama, — az év bizonyos szakában
teljesen esőtelen, — vidéken sokszor pótolja számukra a vizet is. A könnyen leváló ízületekről a
marha előbb letördeli nyelvével a tüskéket és csak aztán eszi meg. Egyszer azon a vidéken egy
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farmernak a víztartánya a száraz évszak elején bedőlt, s így nem maradt semmi víz a jószág
számára. Azért a teheneket mégis folyton fejték és naponta átlag egy liter tejet kaptak fejenkint s
a tej is, a vaj is kitűnő volt. Később, midőn a tartányt kijavították s a gulyát odahajtották, azok
nem is nagyon vágytak a vízre, annyira elszoktak tőle. Sőt mi több, a szárazság alatt a choja-n
szépen meg is hiztak!
Ha a „medvetalpak”-at meghosszabbúlva és megkeskenyedve képzeljük, a rokon Cereus- vagy
Epiphyllum-fajokat kapjuk, melyek átmenetnek tekinthetők az opuntia- és az orgonakaktuszfajok
közt. Ez a fajta, azt hiszem, túl jól ismert valamennyink előtt, mert szép virágaiért nálunk is
általánosan tenyésztik. Ha viszont eme cereusfaj leveleit húsosabbnak, négy- vagy
ötszögletűeknek képzeljük, melyek botszerűen nőnek ki, gyakran azonban mintegy önsúlyuk
által lekonyulva, kígyózódva tenyésznek tovább a földön, vagy kúsznak föl fákra, akkor ez az
úgynevezett kígyókaktusz, mely csúszó-mászóhoz tényleg megdöbbentően hasonlít.

3. Elszalagosodott kaktusz,
„kakastaréj-forma"

Mint a Nagytermészet remeke mered föl teljesen merőlegesen olykor hét-nyolc méter
magasságnyira a Cereus Giganticus: az óriás orgonakaktusz. Legjobban talán úgy
jellemezhetnénk, mintha egy gerezdes sárgadinnye nyúlna meg ennyire és gerezdjeinek hátán
szép sorjában, merőlegesen tüskepamacsok nőnének. Elragadóan szép egy ilyen impozáns,
nedvdús, hamvas zöld oszlop, melynek mintha semmi köze sem volna a többi vegetációhoz,
mintha maradványa lenne egy nyugodtabb vonalú, egyszerűbb módon szebb, de merevebb,
tiltóbb, elmúlt világflórának. Ha a közös törzsből egyszerre két vagy több oszlop szökik egymás
mellett párhuzamosan égfelé, akkor az ilyen hatalmas „fa” nem kevéssé hasonló a Salamon
király templomabéli kilencágú gyertyatartóhoz. Elragadóan szép benyomásából sokat veszít, ha
az oszlopok már nem merednek merőlegesen fölfelé, hanem szerteszéjjel állanak a közös
törzsön, mikor is inkább hasonlít fölfelé fordított óriás söprűhöz. Különösen szereti a dombok
északi oldalait. Képzeljünk el ilyen százméteres lejtőket, melyeket sűrűn borítanak be a
növényvilág eme 8—10 méter magasságú kristályai. Komor, fenyegető némaságukkal az egész
tájat kísértetiesen merevvé, holttá varázsolják. Nem is szeret rajtuk tanyázni semmiféle állat,
rovar vagy madár, kivéve a harkályt, mely miután lyukat kalapált magának a héján, azt belül
kivájja, odarakja a tojásait és a párás zöld bélben fiaival együtt igen jól érzi magát. Az indiánok
kerítésnek használják.
Az Echinocactus, vagy indusul a „biznagá” volna a további logikus fejlődés, mikor is az ilyen
oszlop a magasságából mindjobban veszít és szélességében nyer, úgy hogy néha sündisznóhoz
hasonlóan dudorodik ki hol egyesével, hol csoportokban a sziklák közül, vagy akár sík
pusztatalajból is. Néha magában unatkozik, mint egy eltévedt ágyúgolyó, néha egész nyájakba
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verődik össze és tüskésen vagy csak
szőrösen, egyszínűen vagy stráfosan,
pöttyösen terem, megrakva sok
színárnyalatú, viaszszerű virággal, ily
módon nem remélt, logikátlan színpompát hozva a prairie szürke egyhangúságába. Olykor embermagasságnyira is megnő. Ez ad még csak
nedvet a tikkadt vándornak! Ahol
nincs forrás vagy még pocsolya sem,
melynél az ember szomját olthatná,
egy ilyen biznaga tetejét levágják,
mint mi például a sárga dinnye végét,
aztán baltafokkal, bottal összegyömöszölik a belét és csak úgy dűl ki belőle a savanykás, ásványvízszerű hideg
ital, néha több liter is egyszerre. Sokat lehetne még a kaktuszokról írni,
de ama tulajdonságukon kívül, hogy a
sivatagban tévelygőknek itallal szolgálnak, most, miután a cochenille ipar
annyira lehanyatlott, gazdasági-lag
nem sok hasznukat veszik. Megemlíthetni még, hogy a régi mexikói
közigazgatásnak a medvetalp kedvenc rabvallató észköze volt, amenynyiben tüskésen, mint egy szandált, a
makacskodó delikvensek talpára kötötték és úgy járatták. Vallott is aztán
mindegyik ész nélkül.
Próbáltak már a kaktuszokból sajtolás
4. Ezüsthajú kaktusz. Cephalocereus senilis.
vagy elpárolás által olajat vagy más folyadékokat nyerni, de bizony csak gyönge lé volt, amit
kaptak. Talán még Burbank Luther, a kaliforniai csodakertész jár legközelebb a hasznosításukat
célzó föladat megoldásához, midőn következetes selejtezéssel egy tüskenélküli fajtát próbált
teremteni, mi az utolsó hírek szerint máris sikerült neki s mi, ha igaz, ama vízszegény vidékek
állattenyésztésére kimondhatatlanul nagy előnyöket jelent. Csak a szaktudósokat érdekelheti
közelebbről mindenféle csodás alakzataiban a rengeteg sok válfaj s ezek közt a legcsodásabb, a
Halál völgyében: a Mohave desertben tenyésző vándorkaktusz, mely a földön kúszik és a szó
szoros értelmében helyét változtatja, amennyiben régi gyökerei elszáradnak s kinyúló ágai végén
újakat ereszt, mindig egyenes irányban mozogva tovább. Különös alkataikkal, torz, tökéletlen
csavargásaikkal oly groteszken hatnak a nézőre, mint például az állatvilágban a pinguinek. Azt a
nagy tüskés fölkészültségüket sem tudjuk megérteni. Védekeztek, úgy látszik, de ugyan ki-mi
ellen? Az amerikai fauna csupa ártatlan állatból állott, apró csúszó-mászók, egerek, mókusok
vagy coyotok, madarai ama tájaknak nem sok kárt tehettek bennük; a papagájok lenn laktak a
tierra calientén, a bivalyok messze északon s a kajmánok sem mászták meg a fennsíkot, hogy a
tunából lakmározzanak. A szarvasmarha, a szamár, a ló mind a spanyol hódítás révén került
Amerikába, annak pedig nem sok ideje múlt, már pedig a természetben a növényvilágnak ilyen
öntudatlan védekező átalakulásokhoz év százezredek kellenek. A meseszerű, homályos föld
múltjába pillantó, találgató fantáziának mily gazdag tere kínálkozik itten! Hisz maguk a
kaktuszok is mintha egy rég elmúlt világ itt felejtődött, csontvázai lennének!
Zombory István
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DIANA MADARAS FESTŐMŰVÉSZ KÉPEI KAKTUSZOKRÓL
Vidám. Bátor. Drámai. Ezeket a szavakat használják a gyűjtők, amelyekkel
röviden jellemzik Madaras Diana élénk műveit, aki az arizonai Tucsonban
közel 20 éve tulajdonosa galériájának.
Tucson legjobb vizuális művészének nyolcszor szavazták meg. Madaras
akvarellben és akrilban fest. Változatos képei a ragyogó sivatagi tájaktól, a
virágos jelenetektől az expresszionista állat ábrázolásig terjed.
Festményeiből vásárolt a Westin, a Loews, a Marriott Starr Pass és a Miraval
Resorts, valamint az Arizona Egyetem.

Diana Madaras:
Boulders Holiday.
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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.

M
muyurinensis
myria, myrio
myriacantha
myriostigma
myrmecochoria
myrmecophil
Myrtgerocactus ×
(hibrid)
myrtill
Myrtillocactus
mystax

benannt nach Herkunft:Muyurino,
Bolívia
tausend /viel/
tausenddornige
vielnarbig, tausendflockiges
durch Ameisen vertreibender
Samen
ameisenbewohnt

heidelbeer-/artig/
heidelbeerkaktus
schnurbarrt, knebelbarrt

Muyurinóból való
ezer /sok/
ezertövisű
sokponttal ellátott,
ezerbolyhos, sokpontú
hangyák által terjedő mag
hangyák lakta
Myrtillocactus cochal
× Bergerocactus emoryi
fekete áfonyaszerű
áfonyakaktusz
pödrött bajusz, bajuszos

N
nabel
namaguensis

Hilum
aus Namagualand, Südaafrika

nanus. nana
napinus, napina
narbe
narcissus
narvaecense,
narvaecensis
nashii
natalensis
naturalis
Navajoa

zwerghaft, zwergige
rüberartig (bewurzelte)
stigma
betäubend
benannt nach Herkunft: Navaez,
Bolívia
benannt nach Mr. G. Nash
aus Natal, Südafrika
roh, naturell
Benannt nach einem
Indianer
stamm im
Fungebeit
kahnförmig
benannt nach Mr. Neal
die Honigdrüse
unbeachtet, übersehene
neglecta ähnliche
benannt nach Herkunft:
NW-Nejapa, Mexikó

navicularis
nealeana
nectarium
neglectus, neglecta
neglectoides
nejapensis

Készítette: Kiss László (Orosháza)

köldök
Namaguaföldről (Afrika)
való
törpe, apró
répaszerű, répagyökerű
bibe
bóditó
Navaezből való
Nash-féle
Natalból való /Afrika/
nyers, természetes
elnevezve egy indián törzs
nevéről
csónak alakú, tarajos
Neal-féle
mézfejtő, mézmirigy
láthatatlan, észrevehetetlen
neglectához hasonló
Nejapából való

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Csomós Krisztina, Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen

