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A borító képei
Címlap: Opuntia bigelovii a Sonora Sivatagban az USA dél-nyugati részén.
Kép: Oldřich Fencl, Csehország
Hátsó borító: Tájkép valahol Coloradó-ban. Előtérben Opuntia engelmannii.
Kép: Sarkady Gyula
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Oldřich Fencl

Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai. 1. rész
Zusammenfassung: Die Ökoregionen der süd-westlichen Staaten der USA gehören zu einem der interessanten und wechselhaften Lebensorten der Sukkulenten, nicht nur in botanischer, sondern auch in geografischer und geologischer Hinsicht. In diesem süd-westlichen Teil befinden sich mehrere Wüsten, unter anderen die Chihuahua-Wüste. Diese Wüste verfügt über die verbreitetste Biodiversität in der Welt. In diesem Teil werden Big Bend (Texas) und Tularosa Basin (New Mexico) bekannt gemacht.
Abstract: The ecoregions of southwestern states of the USA are interesting and diversified habitats of the succulent plants, not
only from botanical but geographical and geological point of view. There are deserts in that southwestern area, one of them is the
Chihuahuan desert. This desert has the highest biodiversity in the world. In this part the Big Bend (Texas) and the Tularosa Basin
(New Mexico) are described.

Az „amerikai“ kifejezést itt csak az USA azon
részeire értelmezem, melyről értekezni fogok e munkámban. Tágabb értelemben használhatnám ezt a kifejezést az észak-amerikai
kontinens egész dél-nyugati részére, mely
magába foglalja Mexikó jelentős részét is.
Mivel a Special csak megadott keretek között
tud mozogni és én is, mint szerző, elsősorban szeretném az olvasóval megismertetni
1. kép: White Sands, Tularosa Basin, NM.

az Egyesült Államok dél-nyugati államainak
legreprezentatívabb ökorégióit, mely ilyen
rövidített formában is terjedelmes anyag.
Ezeket a régiókat az alábbi területi felosztásban foglalom össze:
1. A Chihuahua sivatag északi kiszögelése
– magába foglalja Nyugat-Texast és Dél-ÚjMexikót. A tengerszint feletti magasság 330

2. kép: Opuntia bigelovii, Sonora sivatag.

4. kép: Great Basin, Nevada.

m-től 1670 méterig ingadozik, az éves csapadék mennyisége 150-254 mm. A hőmérséklet évente legalább 100 alkalommal csökken fagypont alá, nyáron nem ritka az 50
°C sem. Ez a legkiterjedtebb észak-amerikai
sivatag, mely mélyen benyomul déli irányba Mexikóba. Kiterjedése 362.000-647.500
négyzetkilométeres terület, attól függően,
hogy ki hogyan értelmezi valós határait. E
sivatagos tájon 350 kaktusz fajt találhatunk
meg. A WWF (World Wildlife Found) szerint
ez a sivatag rendelkezik a legkiterjedtebb
biodiverzitással a világon.

formájában hull le. Több mint 2000 növényfajt regisztráltak itt. A Sonora sivatag területe 311.000 négyzetkilométer, és szintén átnyúlik Mexikóba.

2. A Sonora sivatag északi nyúlványa – ide
tartozik Dél-Arizona és Dél-kelet-Kalifornia.
Területének tengerszint feletti magassága
0-1206 méterig terjed. A nyári hőmérséklet
gyakran eléri az 50°C-ot, míg a téli akár fagypontig is süllyedhet. Átlagosan a Sonora sivatag a legmelegebb. Az éves csapadék mennyisége 100-300 mm és általában nyári záporok

3. A Mojave sivatag – részben fedi Kalifornia
keleti részét, valamint Arizona észak-nyugati szarvát és Nevada déli szegélyét. Az összes
sivatag közül ez a legszárazabb, kevesebb,
mint 250 mm csapadék esik évente, és a csapadék java a téli hónapokban hull le, vagyis
éppen akkor, mikor a növények pihenési időszaka van. Itt a tengerszint feletti magasságot a tengerszint alatti mélység is jellemzi, a
-86 métertől (Halál völgye) a 2284 méteres
magasságig terjed. A Halál-völgyében jegyzett nyári hőmérsékletek gyakran versenyre kelhetnének a világ legforróbb táján mért
hőmérsékletekkel, amely a Szaharában mért
+56,7 °C. Télen a völgy mélyén -7 °C is lehet,
de a hegyekben akár -18 °C is. Kb. 57000
négyzetkilométeren terül el, és ez az észak-

3. kép: Mojave sivatag, Death Valley (Halál- 5. kép: Grand Canyon, Colorado Plateau.

völgy).
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6. kép: Grand Canyon, Colorado Plateau, télen.

amerikai sivatagok közül a legkisebb kiterje- dék mennyisége általában a téli hónapokban
désű sivatag.
hull le hó formájában, 50-75% a tengerszint
magasság függvényében, mely csak tavasszal
4. Great Basin sivatag – lényegében csak- olvad el. Az évi csapadék átlaga 300-750 mm.
nem teljesen fedi Nevada nagyobbik részét és
Utah nyugati oldalát, kb. 520.000 négyzetki- 5. A Colorado Plateau – ősrégi fennsík, 4
lométer az összterülete. A tengerszint feletti tagállam, Új-Mexikó, Kolorádó, Utah és Arimagasság 120-3981 méter közötti. A csapa- zona találkozási területe. Az eddig említett
területek közül a leghűvösebb vidék, azonban gyakran nem úgy jellemzik, mint ti7. kép: A Chihuahua sivatag.
pikus sivatagot, annak ellenére, hogy sok
szukkulens- és érdekes kaktuszfaj él itt. Jellemző a tengerszint feletti magassága 15002100 méterrel, azonban a San Francisco
Peaks hegygerincei meghaladják a 3800 métert is. Az éves csapadék mennyisége 250500 mm. Az átlaghőmérséklet ingadozása
nagyon extrém, úgy a mindennapi, vagy akár
éves viszonylatban. Télen gyakoriak a fagypont alatti értékek, melyeket erős szelek is
kísérnek. Napközben, az alacsony szélességi
foknak és a gyakori tiszta égboltnak köszönhetően, a hőmérséklet felmegy 10 °C-ig. A

8. kép: Coryphantha macromeris, BigBend. TX.

10. kép: Ariocarpus fissuratus, BigBend, Chihu-

ahua.

nyári nappali átlaghőmérséklet 35-40 °C-os úgynevezett kriptobiotikus talaj található,
és a magas tengerszint feletti értéknek meg- mely felszínét több rétegben néhány centiméteres élő közösség alkotja. Ezek általában
felelően éjjel 20 °C alá is süllyedhet.
cianobaktériumok, mohák, zuzmók, gombák
Az összes fent említett területet, de első- és egyéb baktérium-félék keveréke. Az ilyen
sorban Sonora és Mojave sivatagait, új keletű rendkívül száraz területeken e talajtípusok
veszély fenyegeti: a gyakori tűzvész, mely a képződése nagyon lassú folyamat, és egy cenközelmúltig itt teljesen ismeretlen fogalom timéteres réteg képződése, akár több száz
volt. Minden egyes növény harcol azért a ke- évig is tarthat. E talajok azonban nem gyúlévés csapadékért, amit elérhet, és csak ritkán konyak. A kriptobiotikus talajok elsősorban
kíméli azt a szomszédját, amelyik túl közel a Colorado Plateau területére jellemzőek. A
akar gyökeret ereszteni hozzá. Pl. a Larrea sivatagok fajgazdagításához hozzájárulnak
tridentata (kreozot cserje) xerofil bokornö- a hegygerincek is, melyek gyakran átszelik
vény, olyan növényi eredetű herbicideket azokat, és a tengerszint feletti magasságnak
termel, melyek nem engedik meg más fajok megfelelően növénytársulásokat hoznak létletelepedését a közelében, és „monokultú- re a zuzmóktól kezdve egészen a tűlevelűerát“ hoz létre, amely gyakran több négyzet- kig. A növényfajok elterjedése és egymáshoz
kilométernyi területet is befedhet. Az egyes való viszonyuk összehasonlításánál olyan
csoportjaik között elterülő szabad részek tényre derült fény, hogy itt katasztrofális
sem csak élettelen kövekkel fedettek. Itt, tűzvész évszázadok óta nem volt, és nincs
9. kép: Coryphantha (Escobaria) albicolumnaria, 11. kép: Echinocereus chloranthus var. neoca

BigBend, TX.

pillus, BigBend, TX.

12. kép: Echinocereus davisii, Marathon, TX.

14. kép: Epithelantha bokei, BigBend, TX.

semmi bizonyíték arra, hogy az első európaiak megjelenése előtt kiterjedtebb tűzvész
lett volna. Sajnos, a sivatagok ezen tűzbiztos időszaka változóban van. A múlt században sok külvidéki növényt hurcoltak be, vagy
készakarva, vagy véletlenül. Ezek az új fajok
sűrű aljnövényzetként kitöltötték az üres helyeket, mely könnyen lángra lobbanhatott és
elősegítette a tűz terjedését más területekre is. Példaként említhetnék egy ázsiai mustárfajt, a Brassica tournefortiit (Ázsiai vagy
afrikai, vagy szaharai mustár). Ez egy évelő
növény, amely elérheti a méteres magasságot is, és Eurázsia valamint Afrika vidékeiről származik. Megelőzve az őshonos fajokat,
csírázása jóval előbb zajlik le, mint azoknál,
erőteljes magoncai harcra kelnek a vízért,
így előnyhöz jutnak a később kikelt fajokkal
szemben, melyek gyakran e harc áldozataivá
válnak. Gyors növekedésével árnyékolja az

alacsonyabb növényeket, s idővel domináns
fajjá változik. A többi behurcolt fajhoz hasonlóan a tűzfészkek melegágya, és elősegíti a
tűz rohamos tovaterjedését. A növény megfékezéséhez, mint más esetben is, elsősorban gyomírtószereket alkalmaznak. A megoldás e formája nagyon költséges, ökonómiai
hasznot csak a mezőgazdaságilag kihasznált
területeken hoz, és nem a terméketlen sivatagban. Így a Mojave, Sonora, Chihuahua és
Great Basin sivatagok jövőjét bizonytalan
sorsukra hagyták. Van e valamilyen remény
a változásra? Az ottani szakemberek szerint nincs! Mindannyian megegyeztek abban, hogy ezt a kilátástalan harcot folytatni
kell, de a valódi megoldás még nem ismert,
és a kialakult helyzetet nem tudják ellenőrzés alá vonni. Az a tény is rontja a helyzetet,
hogy még az állami szerveknek sincs közös
megoldási stratégiájuk, és a szomszédos Me-

13. kép: Echinocereus viridiflorus var. correllii, 15. kép: Echinomastus mariposensis, BigBend,
BigBend, TX.
TX.
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xikóban továbbra is nagymértékben vetik
néhány egzotikus fűfaj magvait. Az ilyen
invázív jellegű növények termesztésének fő
argumentjeihez tartozik, hogy ezen fajok
nagyon jól tenyésznek az ottani sivatagokban, ott, ahol az őshonos fajok nem nagyon
tudnak érvényesülni. Szerintük az ilyen betelepített területeken felgyorsult az állattenyésztés, és megnövekedett a hazai piacokon
a húskínálat. Rengeteg egyedi természetes
ökoszisztéma fog eltűnni a közeljövőben, és
velük együtt e tájak különleges sokfélesége és
változatossága is. Az emberiség történetében 16. kép: Echinomastus warnockii, Big Bend, TX.
nem ez lesz az első eset, hogy tudatosan hatalmas, és visszafordíthatatlan károkat okozunk. Sajnos, a mi generációnk sokkal több
ilyen esetet élt meg, mint a régiek. Ilyen fokú
kihalás, mint napjainkban történik, csak a
Perm geológiai korszak végén volt, amikor
az akkor élt biológiai fajok 90%-a pusztult el,
vagy a Kréta korszaki nagy kipusztuláskor,
amikor a fajok 65%-a tűnt el, köztük a dinoszauruszok. A jelenlegi állapot is nagyon hasonló, de most mi is a kihalásra ítélt fajokhoz
tartozunk, csak annyi különbséggel, hogy a 17. kép: Thelocactus bicolor v. schottii, BigBend,
kialakult helyzetet saját magunk okoztuk. TX.
18. kép: Echinocactus horizonthalonius, Tularosa Basin.
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19. kép: Echinocereus triglochidiatus var. gonacanthus, Tularosa Basin.

Az itteni sivatagok nem elhanyagolható veszélyeztetésének számít az illegális növényés állatfajok begyűjtése és elszállítása kereskedelmi célokra. Például a texasi Chihuahua
sivatagból az 1998-2001 közötti években illegálisan 100.000 szukkulenst szállítottak
el, több min 3 millió dollár értékben. A világ
többi részéhez hasonlóan e területeket is ve-

szélyezteti az emberi népesség gyarapodása
és terjeszkedése.
A Chihuahua sivatagból a texasi Big Bend
és a dél-új-mexikói tularosi-medence
(Tularosa Basin) nemzeti parkjait mutatom be
Big Bend (Texas)
A Rio Grande folyó hatalmas kanyarulata adta Texasban e földrajzi tájegység nevét, ugyan ezzel a
névvel jelölik a nemzeti
parkot is. A parkot 1944.
július 12-én alapították
és 3240 négyzetkilométeren terül el. A Rio Grande folyó itt egyben a park
határát is képezi. A park
határának megjelölése
20. kép: Echinocereus stra
mineus var. enneacanthus
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21. kép: Echinocereus dasyacanthus, Tularosa 22. kép: Escobaria villardii, Tularosa Basin.

Basin, NM.

szerint a demarkációs vonal a folyó medrének legmélyebb sávjában húzódik. E határtól
délre már Mexikó van. A parkban több mint
1200 növényfaj, 11 kétéltű-, 56 csúszómászó-, 40 hal-, 75 emlős-, 450 madár- és kb.
3600 rovarfaj vendégeskedik. A terület kivételes megjelenésének köszönhetően a mexikói oldalon is megnyitottak egy nemzeti parkot, mely lényegében az itteni folytatása és a

Maderas del Carmen i Cañon de Santa Elena
nevet viseli.
A park legrégibb kőzetei több mint 500
millió éve képződtek a paleozoikum kezdetén. A Big Bend-et a geológiai múltban kétszer is elárasztotta tenger. Az első alkalommal egy nagyon mély tenger volt felette, mely
partjai elérték a mai Arkansas és Oklahoma
tagállamokat. Ez az időszak 300 millió évvel

23. kép: Escobaria tuberculosa (syn. E. strobiliformis), Sacramento Mnts., Tularosa Basin, NM.
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ezelőtt ért véget, tehát még a paleozoikumban. Kavicshordalékokat, homok és agyag palarétegeket hagyott hátra. A második tenger
viszont sekély volt, és ez az egész folyamat
a kréta korszakban ment végbe. Ez a tenger
100 millió évvel ezelőtt húzódott vissza, és
létrehozta a mai Golf-öblöt. A második tenger üledéke mészlerakódásokat eredményezett, melyeket ma a park laposabb részének
jelentős hányadán megtalálhatunk, és a Santa Elena kanyon merőleges falait, valamint a
Horse Mountains hegyvonulatait is képezik.
Az üledékben a Föld akkori lakóinak maradványait is megtalálták, mint pl. a 15 méteres
krokodilokat vagy a Quetzalcoathus northropi
repülőgyíkot, melynek a szárnyfesztávolsága több mint 10 méter. A mészüledékek és az
ezen a rétegen kialakult talajok enyhén lúgos
környezetet hoztak létre, melyet a legtöbb
növényi faj előnyben részesít, s éppen e vidékeken burjánzik a faji sokféleség. A 42 és
a 10 millió közti években jellemző a vulkáni
tevékenység, ami aztán létrehozta a park leg24. kép: Mammillaria grahamii, Tularosa Basin.
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magasabb hegységét a Chisos Mountains-t a
2384 méter magas Emory Peak csúccsal. Az
enyhén savas talaj e magmás rétegen alakult
ki, botanikai szempontból nem jelentős növényfajokkal. A park legalacsonyabb része a
Rio-Grande folyó partvidékén található, úgy
550 m tengerszint feletti magasságban a keleti oldalon.
A Big Bend része annak az ökológiai területnek, amely fokozatosan átmegy a
Chihuahua sivatagba. Ez a sivatag a legutolsó jégkorszak végén formálódott ki, tehát
10.000 évvel ezelőtt, a jégtömbök pereme
ebben az időben egészen a kanadai-amerikai
határig húzódott. Azelőtt hűvösebb és nedvesebb időjárás volt itt, ami lehetővé tette
sok növényfaj növekedését, melyek ma csak
a magasabb régiókban fordulnak elő, mint
a Chisos Mountains legmagasabb részein. E
fajok többsége tűlevelű, ilyenek az arizóniai
borókák, ciprusok, duglászfenyők, rezgő
nyárfák stb. Az alacsonyabb térségeket a
Pinus cembroides (mexikói diófenyő), Quercus
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25. kép: Echinocereus enneacanthus var stramineus, Sacramento Mnts. NM.

(tölgy) és Juniperus (borókafenyő) fajok foglalták el. Ma már csak az 1400 méteren felüli
magasságokban találkozhatunk velük. A jégtakaró északra való visszahúzódása után a
vidék fokozatosan kiszáradt, és a szárazságtűrő növények lettek a térség domináns fajai.
Jelenlegi csapadékhozamát a nyári monszun
esőknek köszönheti, melyek a Golf-öbölből
érkeznek júliusban, augusztusban és szeptemberben. Évente mintegy 300 mm csapadék hull, nagyon ritkán hó alakjában. A januári hónap a leghidegebb, átlagosan 15°C,
alkalmanként azonban akár fagypont alá is
süllyedhet, a legmelegebb hónapnak a június
számít, amikor rendszeresen előfordul 40 °C
is. A napi hőmérséklet különbségek is jelentősek a tengerszint feletti magasságnak köszönhetően, és a napi maximum éjjel 25 °Cra csökken. A levegő relatív páratartalma alacsony és csak 10-20%-nyi.
Mivel sivatagos tájról van szó, domináns növényei a szukkulensek, és közülük
is legfőképpen a kaktuszfélék. Hivatalosan
veszélyeztetett fajoknak tekinthetjük az
Echinocereus chisoensis, Coryphantha ramillosa
és az Echinomastus mariposensis növényeket.

Ha a tapasztaltabb kaktuszkedvelőkhöz tartoznak, észlelhetik, hogy az Echinomastus
mariposensis faj elég gyakori, mely a park
síkabb keleti részén él, ahol a legcsekélyebb
fáradság nélkül is megtalálják a különféle
mészkőképződményeken. Kísérőnövényei a
kaktuszok közül a Mammillaria lasiacantha,
Ariocarpus fissuratus, Glandulicactus uncinatus
var. wrightii, Ferocactus hamatacanthus,
Escobaria tuberculosa és az Echinocereus
dasyacanthus fajok. Azonban a leggyakoribb fajok a Prosopis glandulosa és a Prosopis
pubescens xerofita bokorszerű növények. Továbbá a bokros Larrea tridentata, a jukkákhoz hasonlatos Dasylirion leiophyllum, Agave
lechuguilla, Agave hawardiana és a mindenhol ott levő Opuntiák. Az Agave lechuguilla
fajt az egyik olyan növénynek tartják, amely
jellemzi a Chihuahua sivatagot, és a botanikusok velük tájékozódva pontosan ki tudják
jelölni a sivatag határait. A többi agávéhoz
hasonlóan 15-20 éves korban virágzik és a
magképzést követően fokozatosan elhal. A
Fouqueria splendens (spanyolul ocotillo), éppen ellenkezőleg, nem csak egy tájon fordul
elő, hanem egyidejűleg háromban is tenyé-
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26. kép: Echinocereus triglochidiatus var. gonacanthus, WhiteSands, NM.

szik: a Chihuahua, Sonora és Mojave sivatagokban. Az év nagy részében nem tartozik a
legvonzóbb növények közé, de a nyári záporok, melyek ha elégséges csapadékot hoznak,
életre keltik. Egy héten belül ez a bokor kizöldül, mintha valamilyen tropikus növény
lenne. A csapadék mennyiségére való tekintet nélkül is minden tavasszal pompázik gyö-

nyörű apró, piros virágokkal, melyek aztán
befedik a növény egész testét. A száraz idő
beálltával elveszti minden levelét. A jukkafélék is szép számmal jelen vannak. A leghatalmasabb faja a Yucca carneosa, gyakori a
Deadhouse Mnts-ban, azonban a park más
részein ritkábban találkozhatunk velük. Létük egy éjszakai molylepkefajtól függ, mely
a petéit szó szerint a virág alsó részén elhelyezkedő magházba juttatja.
A kikelt lárvák azonban
a beérendő magvakból
táplálkoznak.
További jukka fajok a Yucca
rostrata, Yucca elata és a
Yucca torrey növények.
A fűfélék közül két fajt
említek, a Boutelona
kép: Echinocereus
coccineus, Malpais Tularosa Basin.
27.
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ramosa a magasabb fekvésű helyekről ismert,
és a Hilaria mutica a völgy laposabb medencéiben érzi jól magát. A völgy sziklásabb területein találkozhatunk a Quercus (tölgy)
nemzetséggel, itt 45 fajukat írták le, ugyanúgy különféle borókafenyőkkel, úgymint a
Juniperus erythrocarpa, Juniperus deppeana –
ezt a fajt itt aligátor borókának nevezik, mert
a kérge emlékeztet az aligátorok bőrére – és a
Juniperus flaccida (könnyező pikkelyboróka)
fajjal is, mely Mexikóban nagyon elterjedt
növény és az USA-ban csak a Big Bend területén él.
Az egyéves növények eltérő túlélési stratégiát fejlesztettek ki az itteni extrém körülmények legyőzéséhez. A szukkulensekkel és a
kaktuszokkal ellentétben nincsenek víztartalékoló szerveik. Minden esetben meg kell
várniuk az esős időszak kezdetét. Ha nem
hullik elegendő csapadék valamelyik évben,
azon kémiai (vegyi) anyagok, melyek gátolják
a magvak csírázását a száraz időszakban, az
elégtelen csapadék mennyisége miatt nem oldódnak fel, és a magvak nem kelnek ki. Csak
abban az esetben következik be a csírázás, ha
annyi csapadék hullott le, hogy a növények sikeresen be tudják fejezni az éves ciklusukat.
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Tularosa Basin (New Mexico)
Dél-Új-Mexikót a geológiai múltban többször is elárasztották az ősi tengerek, melyek
után vastag réteg mészlerakódás maradt.
Alamogordo várostól keletre húzódó hegylánc tipikus példája a mészhegységnek, melyet a helyiek Sancramento Mountains-nak
neveznek. A keleti oldala fokozatosan süllyed
a Llano Estacado síkságába, melyet May Károly is említ a Winnetou című könyvében. A
hegység nyugati oldala meredek töréssel hatol a tularosi medencébe, mely ritka geológiai
formációjáról a fehér homokjáról ismert. Ez
a homok a századokon át ide fújt gipszkristályokból keletkezett. A Sacramento Mnts.
gerince borókaerdőkkel van benőve, ahol is a
nyugati sárga fenyő, a Pinus ponderosa, és az
ehető duglászfenyő a Pseudotsuga menziesii,
(amerikai duglászfenyő) fajok dominálnak.
Az elegendő csapadékkal rendelkező magasabb régiók lehetővé teszik a sziklás-hegységi szürke luc, a Picea engelmannii létét is. A
fölös csapadékot két apró folyócska vezeti el,
amelyek a puha mészalapba oldalkanyonokat
vájtak. Az egyik ilyen kanyon a Dog Canyon
(Kutya-kanyon) a hegy nyugati oldalán a

28. kép: Yucca elata, White sands, Tularosa Basin.
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tularosi medencébe torkol. A hegygerinceken
kívül mindenhol sivatagi körülmények uralkodnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
évi csapadék mennyisége nem éri el a 250
mm-t és az év legtöbb napján forró délszaki
napsütés van. Ez a táj az észak-amerikai kontinens legnagyobb sivatagához a Chihuahuahoz tartozik. A Dog Canyon völgye meredek
lejtőkkel szegélyezett, amely 30°-60°-os szögben lejt. Felszíne sziklás, homokos talajjal,
amely sok kaktuszfaj életterévé vált. Dél-keletről behatol az Epithelantha micromeris faj,
nyugatról a Mammillaria grahamii (szin. M.
microcarpa) faj, gyakori itt az Echinocactus
horizonthalonius is, mely a Chihuahua sivatag legnagyobb részén tipikus. Az
Echinocereusokat az Echinocereus dasyacanthus
(szin. E. pectinatus var. neomexicanus),
Echinocereus stramineus (E. enneacanthus var.
stramineus) és az Echinocereus triglochidiatus
var. neomexicanus (E. coccineus) alakkör képviseli. Az említett fajok természetes hibridjeivel is találkozhatunk, melyek az Orogrande
település melletti Jarilla hegységet juttat-
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ják eszembe Új-Mexikóban. Az itteni hibridek hírnevesek, és a nemzetség legnagyobb ismerőit is megtévesztik. Az Escobaria
strobiliformis (szin. E. tuberculosa) első látásra hasonlít a ritkább Escobaria villardii fajra.
Az igaz, hogy itt egymás mellett élnek, de elmondhatjuk, hogy az E. villardii faj árnyékos
helyet, és a nyugati fekvésű lejtőket részesíti előnyben. Főleg csak a termések színeiben
térnek el egymástól, mely az E. villardii esetében éréskor is zöld színű marad, míg az E.
strobiliformis fajnál ez hamarosan piros színbe megy át. Az E. villardii idősebb korban sem
veszti el a legalsóbb tövispárnáit, és sűrűbb
tövisezetűnek hat. A Glandulicactus uncinatus
var. wrightii növény ezen a helyen ritkábban fordul elő a többi fajhoz viszonyítva. Az
egyéb szárazságtűrő és szukkulens növények
is szép számmal élnek itt, mint pl. a Yucca
torrey, Dasylirion wheeleri és a Foucqueria
splendens fajok, melyek e tájnak tipikus sivatagi jelleget kölcsönöznek.
Nyugati irányban, nem messze a
Sacramento Mountains-tól, egy gyönyö-

29. kép: Dog Canyon, SacramentoMnts., Chihuahua desert, NM.

Debreceni Pozsgástár 2013/4.
17

Debreceni
Pozsgástár 2014/1.
45

30. kép: Fouqueria splendens, Yucca torrey, Chihuahua desert.

rű geológiai képződmény alakult ki, az idesodort gipszhomok alkotta dűne-tenger (A
tengerhullámokhoz való hasonlatosságuk
alapján. Ford. megjegyzése), vegyi képletük
CaSO4*2*H2O.
A White Sands National Monument (Fehér-homok) nemzeti park 1933. január 18-án
lett megnyitva, és 600 km2 a kiterjedése. Az
itteni vegetáció a szó szoros értelmében harcol a mozgó homokkal, mert az uralkodó délnyugati szelek állandó mozgásban tartják, és
ami az útjába kerül, előbb-utóbb a dűnék fogságába jut. Az ilyen sós, száraz és nem rögzült környezetben a növényeknek gyorsabban kell fejlődniük, mint amilyen ütemben
képes őket a homok befedni.
Még a dinoszauruszok kora előtt, úgy 250
millió éve, Új-Mexikó déli része sekély tenger alatt volt, amely a földkéreg mozgása és a
hegyképző erők hatására déli irányba elfolyt.
Azonban néhány elképesztő természeti alakzatot hagyott maga mögött, melyeket a látogatók a mai napig csodálattal kísérnek. A
White Sands parkon kívül ezek a csodák másik két nemzeti parkban is láthatóak, éspedig a Carlsbad Caverns-ben, amely kiterjedt

denevérkolóniáiról is ismert sztalaktit barlang dél-kelet Új-Mexikóban, és a Guadalupe
Mountains National Park, korallszirtek megkövesedett bálványaival Texas északi részén.
Ez a tenger rengeteg üledékréteget hagyott
maga után, főleg olyan gipszkristályokat,
melyek idővel megkövesedtek. 70 millió évvel ezelőtt, abban az időben, amikor a Sziklás-hegység is képződött, a térség felemelkedett, majd a középső része 60 millió év után
lesüllyedt a mai 1219 m-es tengerszint feletti magasságig. Ez a horpadás hatalmas fennsíki medencét hozott létre, amely a Tularosa
Basin elnevezést kapta. A medence körül
ugyanabból a geológiai kőzetből alkotott
hegyvonulatok láthatók. A tengerszint feletti
magasság úgy 3000 méter körüli. Nyugaton
ez a hegyvonulat a San Andreas Mountains,
keleten viszont a Sacramento Mountains és
a Sierra Blanca hegységek. Ezen a hegyvonulaton lezúduló csapadék ezt követően a
Tularosi Basin-medencében gyűlik fel, feloldva az alsó réteg mésztartalmú alapját, mely
azután a medence közepén elhelyezkedő, kiszáradó tavakban csapódik ki. Mivel a medencének nincs egyetlen folyója sem, amely a
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tenger felé természetes úton elvezetné a meszes oldatot, ezekben a tavacskákban gyülemlik fel, melyeket a helyiek „playas”-nak
neveznek. A vízben oldott sók és ásványok,
ahogy a felszínre kerülnek, a víz elpárologását követően kikristályosodnak. Mivel a délnyugati az uralkodó szélirány, a kristályokat
homokdűne formában sodorja tovább, amely
aztán lassan észak-keleti irányban vándorol,
úgy évi 20 méteres sebességgel. A legmagasabb dűne akár 9 méteres is lehet.
A Tularosi Basin éghajlata nagyon zord, és
gyakori hőmérsékletingadozásnak van kitéve. A nyarak forróak, a nappali hőmérséklet
35 °C feletti is lehet. A telek a tengerszint feletti magasságnak köszönhetően hűvösek, és
az éjszakai hőmérséklet gyakran akár fagypont alá is süllyedhet. Az eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet -31°C volt. Az évi csapadékmennyiség alig éri el a 200 mm-t, és általában nyári záporok formájában hull le. A
vidék állandó erős szélnek kitett, amely rendszeresen átalakítja felszínét. A téli és tavaszi
időszakban itt találkoznak azok az északi
hideg légrétegek, melyek egészen Kanadából hatolnak le a Sziklás-hegység ormaival
párhuzamosan, és a Mexikóból érkező meleg
frontok. A napi erőteljes hőingadozásokat az
itteni délszaki napsütés okozza, mely sugarai
gyorsan átmelegítik a felszínt, ami aztán turbulenciát hoz létre. A Nap csaknem minden
nap zavartalanul süt. A legerősebb szélrohamok január végén érkeznek, és csak május
végére mérséklődnek, amikor is a meleg- és a
hidegfrontok egyensúlyba kerülnek.
A botanika szempontjából a Fehér-homok területe is a Chihuahua sivatag része,
amely Észak-Amerika legkiterjedtebb sivataga, és mélyen lehatol Mexikó területére is.
A Tularosa Basin talaja nagyon sós, s éppen
ezért csak az olyan növények érzik jól magukat, melyek ezt a tényt képesek tolerálni. A
növények többsége, melyeket itt láthatunk
közvetlenül a homokból kinőve, életüket
csak a gyors növekedésüknek köszönhetik.
Ezek a fajok a rövid ideig állandó dűnék között kelnek ki. Fokozatosan, ahogy a homok
idesodródik, ezek a növények leveleiket gyors
növekedéssel igyekeznek a felszínen tartani.
A legelterjedtebbek közé a Liliaceae – liliomfé-
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lék családjából a Yucca elata, és a Lamiaceae –
ajakosok családjából a Poliomintha incana növények tartoznak. A Yucca elata évente akár
300 mm-t is növekedhet, ami e zord éghajlaton tisztes teljesítménynek számít. A botanikusok 60 fajt számláltak össze, melyek
itt tenyésznek, és közvetlenül a dűnéken éldegélnek. A dűnék peremén már 240 botanikai faj él. A kaktuszosok nagyra becsülik az
Echinocereus triglochidiatus var. gonacanthus
itteni változatát, mert minden tavasszal, áprilisban virágözönnel pompázik. Talán az itteni alkalikus (lúgos) talaj az oka hatalmas
termetének. Az arid területek mindig sikeres lakói a kaktuszok, és éppen ezért bőségesen fordulnak elő a következők: Cereus
greggii, Coryphantha macromeris, Coryphantha
sheeri, Echinocereus fendleri, Echinocereus
enneacanthus, Escobaria vivipara, Opuntia
clavata, Opuntia imbricata, Opuntia leptocaulis,
Opuntia macrorhiza, Opuntia phaeacantha var.
dixata és az Opuntia violacea var. macrocentra.
Nagyon ritkás elrendezésben a legfeltűnőbb
faféle e dűneközi területeken egy fűzféle a
Salicaceae családból a Populus fremontii var.
wislizenii faj.
A növényi betolakodókhoz tartozik a ta
mariska (Tamarix gallica) a Tamaricaceae (Ta
mariskafélék) családjából. A Földközi-tenger európai mellékéről származik, és az itteni bennszülött fajokat veszélyezteti, mivel
rendkívül vízigényes, melyet más növények
elől oroz el, s így kizárja a kevésbé agresszív
fajok létét, ezek közelében aztán hamarosan
elpusztulnak. A tamariska egész dél-nyugat
USA területén komoly kártékony növénynek
számít. A Colorado folyó deltájában a Kaliforniai-öböl környékét olyan mértékben megfertőzte, hogy a tamariska monokultúrává vált,
és több száz négyzetkilométeren tenyészik.
Összeállította: Oldřich Fencl
Képek a szerző felvételei.
F: Kaktusy Special 3. 2008.
Fordította: Fábián László, Bešeňovská cesta
37, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko.
ladislav.fabian.sk@gmail.com,
www.webnode.kaktusyfabian.sk
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Ficzere Miklós

Téltûrõ kaktuszcserje: a Maihuenia poeppigii
Zusammenfassung: Maihuenia poeppigii zeigte sich im Felsengarten des Autors als ein Kaktus, der alle Umweltveränderungen am besten ertragen kann, und keinerlei Winterschutz braucht. Seine Zucht, Vermehrung sind ganz einfache Aufgaben;
für die wenige Pflege belohnt er uns mit reicher Blüte.
Abstract: Maihuenia poeppigii proved itself to be the cactus which can adapt best to the environmental changes in the author’s
rock garden and doesn’t need any winter protection. Its growing and propagation is very simple and it thanks any little care with
profuse flowering.

A télen-nyáron szabadban tartható kaktu- Dél-Amerikában. A nemzetség elterjedési
szok közül érdemes részletesebben megis- területe Mendosa várostól délre, délkeletre
merkednünk egy ún. „őskaktusszal”, mint a egészen a 49. déli szélességi körig, nagyjából
Maihuenia poeppigii, amely semmiféle hason- a Rio Chico folyóig terjed, mintegy 2500 km
lóságot nem mutat a másik, „őskaktuszként” hosszúságban és kb. 1200 km kelet nyugat
jobban elfogadott és ismert Pereskiákhoz. Ha irányú legnagyobb szélességben. Összehasonlításul Magyarelővesszük a D. Hunt
ország területének
által szerkesztett Új
nagyobbik része az
Kaktusz Lexikont
északi féltekén a 48(The New Cactus Le46. szélességi köxikon), amely már
rök között fekszik.
csak a nevében új,
Az előbbi elterjeakkor a Maihuenia
dés csak a nemzetnemzetséget
illeségre vonatkozik,
tően a jó megfigyede nem a két fajéra.
lők máris meglepeHa a térképen megtésben részesülnek.
nézzük a két faj elIgaz, a törzsfejlődéterjedési területét,
si fa vagy másképújabb
furcsaságot
pen
leszármazási
láthatunk. A fekefa nincs ábrázolva,
tével határolt terücsak szövegesen leleten a M. poeppigii,
írt formában észlela pirossal határolt
hető, ahol a leszárterületen belül a M.
mazási fa legalján a
patagonica élőhelyei
Maihuenioideae altalálhatók. Látható,
családot
találjuk,
a két faj előfordulási
mint a Cactaceae
területe Argentínácsalád ősét. Az alcsaban átfedi egymást,
lád egyetlen nemazaz egy adott tezetsége a Maihuenia,
rületen mindkét faj
két faja a Maihuenia
Az
poeppigii és a M. Térkép: A M. poeppigii feketével, és M. patagonica megtalálható.
M. patagonica Chipatagonica. Az USA pirossal határolt elterjedési területe.
déli részén és Közép-Amerikában előforduló lében egyáltalán nem tenyészik, legalábbis
Pereskia ősöktől eltérően mindkét faj magá- eddig nem tudnak róla, vagyis az Andok genyosan, mondhatni rokontalanul, más kak- rincét nyugatra nem lépte át. Az M. poeppigii
tuszokhoz egyáltalán nem hasonlítva élnek az Andok gerincén áthatolt, de jóval kisebb
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1. kép: Hajtás részlet.

területet hódított meg, annak ellenére, hogy
ez a növény igen jó télállósággal rendelkezik.
Meglepő az M. patagonica óriási elterjedési területe, pedig délen nagyon zord időjárást kell
elviselnie. A legdélebbi részen, az óceán part
mentén fekvő Puerto Santa Cruz városában a
-15 és -20 °C körüli hőmérséklet sem ritka, a
belsőbb területeken pedig -30 °C is előfordult
már. A csapadék mennyisége viszont kevés,
200 mm/év. Feltételezhető tehát, vannak
olyan területek, ahol élnek a telet jól elviselő M. patagonica egyedek. A nemzetség neve a
maihuén, az indiánok nyelvén tüskés cserjét,
bokrot, bozótot jelent, a fajnév Eduard Friedrich Poeppig német botanikus nevét őrzi.
A M. poeppigii természetes élőhelyei a
szakirodalom szerint kb. 1500 m magasságig találhatóak, de az újabb híradások szerint Argentína Mendoza tartományában is
ráakadtak 2000 m magasságban. Valószínűleg elmondható, a nehezebben megközelíthető területek még nincsenek feltárva, ebből a szempontból nem ismertek. Vulkanikus, savas kémhatású, törmelékes talajokon
tenyésznek, amely sokfelé 30 cm mélységig
növényi részekkel kevert és magas hányad-

ban tartalmaz humuszt. Egyébként a talaj
csak szürkésfekete, vulkanikus törmelék, kb.
3 mm szemcsemérettel és magas nedvességtartalommal.
Van, ahol a nyílt terepen találjuk, van,
ahol erdőkben, árnyékosabb helyeken. Az
erdős részek leggyakoribb fái a különböző
délibükk fafajok (Nothofagus-félék), közülük a Nothofagus dombeyi 45 m-es hatalmas
fává fejlődhet, a 10-15 m magasra növő Chilei mirtusz (Luma apiculata). Egyes részeken a
fák ágairól a Tillandsia usneoidesre hasonlító
ezüstös szürke Usnea barbata csüng a fákról,
sokszor egyes fákat szinte teljesen beborítva.
Van ahol a fák alatt a Chusquea culeou nevű
bambuszfaj él, főleg a Valdiviai esőerdő területén, amely terület Valdivia Chilei városról
kapta nevét. Erre az esőerdőre jellemző a bőséges csapadék, az altalaj humuszban gazdag,
termékeny. Találkozhatunk olyan területtel,
ahol a nyári hőmérséklet eléri árnyékban
a 35 oC-ot, éjszaka pedig 14 oC-ra csökken.
Gyakran tombolnak zivatarok. Tavasszal és
ősszel hosszabb esős időszakok alakulnak
ki, alacsony hőmérséklettel, mely napközben 15 oC-ra emelkedik, éjszakára pedig 3 oCra is lesüllyed. Télen a növényeket két hónapon keresztül vastag hótakaró borítja, a legalacsonyabb hőmérséklet átlaga -6 oC körüli.
Az éves csapadék átlagban 920 mm is lehet.
De van, ahol kaktuszunk füves, alig bokros
sztyeppéken él, ahol ritka a csapadék, erős a
napsütés. A leírtak csak kis szeletét ismertetik a változatos élőhelyeknek, azok növényzetének, de ennyiből is következtethetünk a
M. poeppigii tűrőképességére, bírja a nedves
vagy száraz talajt, a tűző napot, hideget, fagyot, árnyékosabb helyeket, a tápanyag szegénységét vagy gazdagságát. Növényünk a
vizes körülményeket is elviseli anélkül, hogy
egyes részei berothadnának.
A Maihuenia poeppigii élőhelyein kb. 80
cm-ig terjedő magasságú telepeket képez, de a
többség ennél alacsonyabb, 15-30 cm magas.
Találhatók olyan telepek, melyek átmérője eléri a 10 m-t!! Minden telepet csak egy növény
alkot, melyek növekedése elágazásokkal történik. Az elágazások nagyjából az előző hajtás
végénél jelennek meg, de kisebb hajtások szinte bárhol kialakulhatnak. A szártagok henge-
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2. kép: Sziklakertben tenyésző, dúsan virágzó
M. poeppigii telep.
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resek, kb. 5-7 cm hosszúak, 0,5-1 cm vastagok,
puha húsúak és mérsékelten lédúsak. A fenti
számok csak tájékoztató jellegűek, mert más
a mérete az idősebb, és más a fiatalabb részeknek, ezért jelentős eltérések lehetnek. A bőrszövet színe a sárgás-barnától a zöld színűig terjed a növényen. A sűrűn álló areolákon
egy 3 tövist tartalmazó töviscsomó és részben négyig terjedő számú sötétzöld, húsos,
hengerded levél található. A töviscsomó alsó
oldalán jelenik meg egy kb. 12 mm hosszú, 3
mm vastag hasonlóan hengeres levél. Ez a levél több éven át a növényen marad. A töviscsomó felső oldalán három kisebb, hengerded
levelecske jelenik meg, melyek 4 mm hosszúak, 2 mm vastagok. Ezek a levélkék csak egy
évig maradnak a hajtáson, és közvetlenül a
hajtásvég közelében találhatók.
A töviscsomónak van egy hosszú középtövise, amely a növény alsó része felé hajlik.
Ez kb. háromszor olyan széles, mint vastag,
hajlékony, finoman kihegyezett, kb. 2 cm
hosszú, és csaknem kifelé tekint. Ezen kívül
3. kép: M. poeppigii gyökérrendszere.
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még két vékony, finoman hegyezett, de nem
lapított oldaltövis látható, melyek 7 mm hos�szúak, elfekvők és enyhén lefelé hajlottak. A
tövisek színe fehéres szürke. „Az idősebb szártagok, melyek részben lombtalanok és a talajjal
érintkeznek, az areolákból a töviscsomó felett finom gyökérszőröket nevelnek, melyek kb. 5 cm
mélyen hatolnak a talajba. Ez arra enged következtetni, hogy a telepet nem csak a főgyökér táplálja. A főgyökér rendszerű gyökérszerkezet bizonyságául, egy telep kb. 3 m átmérőjű területet
sző át. Emellett megállapítható, hogy a főgyökér
különböző, mintegy 8 mm vastag, puha kötegeket fejleszt, melyek a mélység felé újabb osztódásokat növesztenek. Kb. 80 cm mélységig és kb.60
cm szélességben a talaj még finom gyökér végeket
tartalmaz.”
Ezt írja a szakirodalomból vett egyik, valószínűleg az élőhelyen tett megfigyelés valamely idős növényről. A következőkben a
saját meglátásom a gyökérrendszerről, amit
már három alkalommal is megfigyelhettem
egy fiatalabb és két korosabb növény átültetésénél. Az 1. képen a kisebb növény és gyökérzete látható. Kifejezett főgyökér nincsen,
de több, egyenrangúnak mondható erősebb
gyökér fejlődött. A másik két korosabb növénynél sem képződött főgyökér. Lehetséges,
csak olyan korú növénynél alakul ki, amilyen
gyűjteményeinkben még nincsen.
A világossárga színű, szélesre nyíló virágok 5 cm átmérőjűek. A déli féltekén novemberben, ahol ez már a késő tavasz, nagy
számban fejlődnek, aránylag sűrűn borítják
a telepet. A virágok az utolsó évi hajtások
csúcsánál jelennek meg. A magérlelés idején
januárban, ami az ottani nyárközép, a telepeken nagy, sárgászöld színű, tojás alakú gyümölcsöket (terméseket) lehet látni. Ezek kb.
6 cm hosszúak és 4 cm vastagok. A fénylő fekete magok kerekded alakúak, enyhén ellapultak és közel 4 mm nagyok. A ragadós nedv
miatt a gyümölcs héjától nehezen választhatóak el. Emiatt vágási felszínüket a napon be
kell szárítani, így a magtermés lényegesen
könnyebben kiszedhető. Egy gyümölcs max.
kb. 60-70 magot tartalmaz. A lédús, savanykás ízű gyümölcshúsból cukor hozzáadásával
ízletes kompót készíthető. A magok jó csíraképességűek, mégis meglepő módon magon-
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cokat alig találni. Ennek legfőbb oka, hogy a
gyümölcsöket a madarak és a rágcsáló állatok táplálékként fogyasztják. Ez azonban a
faj fennmaradását nem veszélyezteti. Gyűjteményemben sajnos, a gazdag virágzás ellenére sem képez terméseket, mivel nincs megfelelő porzós egyed.
Termesztésben szabadföldön a M.
poeppigii rendkívül könnyen tartható, de
csak sziklakertben! Hibásnak tartom azt
a javaslatot, miszerint földből kialakított
kis dombocska tetejére ültessük, és vegyük
körbe vulkanikus eredetű kövekkel. Növényünk nem krumpli, melynek fejlődését bakhátazással segíthetnénk, de nem is büdöske
(Tagetes sp.) vagy más hasonló kerti növény,
amit virágágyásba ültetünk, mivel a mi éghajlatunkon a puszta földön elheverő hajtásai berohadnak. Neveljük jó vízáteresztő
talajú sziklakertben, amely bármilyen terméskőből készülhet, mészkövekből is! Téves az a felfogás, miszerint ha egy növény

vulkanikus, valamilyen mértékben savanyú
talajon él, akkor számára csak hasonló talaj
lehet megfelelő. Hogy ez mennyire nem így
van, arra számtalan példát fel lehetne hozni, de legyen most elegendő egyetlen példa,
a M. poeppigii. Már több mint 10 éve nevelek
néhány egyedet meszes talajon, mészkőből
megépített sziklakertben. Mindegyik növény
szépen, látványosan fejlődik, hajtásai a köveken fekszenek, szőnyegszerűen. Az idősebb
egyedek korosabb hajtásain megfigyelhetők
kis gyökérszőrökhöz hasonlatos képződmények, de ezek nem gyökeresednek le, pedig a
kövek közötti hézagokban erre lenne lehetőség. Télen nincs semmilyen védelem, minden
éghajlati jelenség hatása érvényesül. A fejlődéséhez rendelkezésre álló tér függvényében előfordulhat, hogy terjeszkedését metszéssel, a szélső hajtások visszavágásával kell
kordában tartani. A visszavágást metszőollóval a szártagok ízesülésénél végezzük el május végén, június elején. A metszés alkalmá-

4. kép: A bimbók szinte megbújnak a hajtások között.
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5. kép: M. poeppigii virága közelről.

val sok levágott hajtásdarab keletkezik. Felmerülhet a kérdés, mit kezdjünk velük? Ki
is dobhatjuk, de meg is gyökereztethetjük.
Egy elterjedt tévhitet ismét el kell oszlatni.
A hírekkel ellentétben rendkívül könnyű a
gyökereztetés. A kisebb hajtások vágásfelületét 1-2 órányit szikkasszuk, majd jó vízáteresztő, nedves kerti földbe, folyamhomokba ültessük bele, és az egészet fedjük le olyan
edénnyel, melynek fala a fényt átengedi, pl.
üdítős flakonok. Az egészet helyezzük árnyékos, de jól megvilágított helyre. Az edényen
belüli, meleg, párás, mondhatni trópusi klímában kb. négy hét elteltével a dugványok
80-90%-a meggyökeresedik. Vigyázzunk,
a gyökereztetés ideje alatt a talaj ne száradjon ki, de ne is legyen túlzottan nedves. A begyökeresedés után az edényt eltávolítjuk, és
lassacskán, óvatosan a friss levegőhöz, és az
erősebb fényhez szoktatjuk kis növényeinket. Ha ezen is túljutunk, kezdhetjük beültetésüket a sziklakertbe.

Ne essünk kétségbe akkor sem, ha egy
jól fejlett, nagyobb növényünket valamilyen
ok miatt át kell telepítenünk másik helyre. A
műveletet április végén, májusban végezzük
el. A növényt lehetőleg minél több gyökérzettel ássuk ki a földből, még jobb, ha földlabdával tudjuk kiszedni. Ha földlabdás, akkor azonnal ültessük a kiszemelt helyre, ha
szabadgyökerű, akkor fél napig szikkasszuk
a gyökérzet sérüléseit, de semmi esetre se
hagyjuk a vékonyabb gyökereket kiszáradni,
majd ültessük helyére, és jól tömörítsük gyökereihez a földet. Egy hétig elegendő az a talajnedvesség, ami ilyenkor a földben található. Egy hét elteltével mérsékelten megöntözhetjük, a továbbiakat bízzuk a természetre.
Növényvédelme is nagyon egyszerű.
Gomba kártételt eddig még nem tapasztaltam, az állati kártevők kártétele sem jelentős. A nálam előforduló csigák nem bántják,
de annál több gondot okozhatnak a hangyák.
A hangyákról tudni kell, fészküket elősze-
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retettel alakítják ki szőnyegszerűen elterülő vagy párnás növekedésű növények alatt, ezért a hangyák a
sziklakertek első számú kártevői egy
adott talajféleség esetében. Ez alól a
M. poeppigii sem kivétel. Ha észleljük
a hangyák által a felszínre kihordott
földet, azonnal cselekedjünk. Először
a kihordott földet távolítsuk el, majd
valamilyen kémiai védekezést alkalmazzunk. Ez azonban nem könnyű,
mivel csak olyan agresszív rovarirtó
szerek hatásosak, amelyeket egymásután vonnak ki a forgalomból, ezáltal
évről-évre nehezebbé válik a védekezés. Ha nem figyelünk, akkor a hangyák könnyen növényünk pusztulását okozzák, mivel a gyökerek közül
kihordják a földet. Sajnos, ilyen pusztítást még nagyobb fák, bokrok, törpe
fenyők esetében is tapasztaltam.
6. kép: Maihuenia poeppigii termései. A felvételt Mihai
Ficzere Miklós, Debrecen Costea készítette Chilé-ben, a Laguna del Laja Nemzeti Parkban.
Térkép és képek Ficzere Miklós, kivétel a külön jelzett.
7. kép: Kb. 40 cm átmérőjű, 2013. április végén, szabad gyökérzettel átültetett M. poeppigii
telep, amely június 9-én már virágzott. A kép bal sarkában látható a hangyák munkája.
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Kiss László

A Neowerdermannia nemzetség
Zusammenfassung: Wir können zwei Arten von der Gattung Neowerdermannia kennenlernen. Die Gattung war lange monotypisch, ganz bis zur Umreihung von N. chilensis. Diese systematische Änderung ist bis heute bestritten. Wir bekommen Informationen auch über die Züchtung, Umweltansprüche der zwei Neowerdermannia-Arten bekommen.
Abstract: We can get to know two species of the Neowerdermannia genus. This genus was monotypic for a long time till then the N.
chilensis was placed here. This taxonomic change is vexed also till now. We get information regarding to the ecological demands and
growing of the two Neowerdermannia species.

A Neowerdermannia nemzetség nevéÉlőhelye a fajnévből adódóan Chilére szonek jelentése Újwerdermann-féle, prof. F. rítkozik, ahol 3500-4000 m közötti magasWerdermannról elnevezve. A nemzetségben ságban él.
jelenleg kettő faj található.
Nevezéktan: A chilensis fajnevet az élőhelye után kapta leírójától.
Neowerdermannia chilensis Backeb. 1936
Egy változata ismert, a perui Tacna környékén élő ssp. peruviana (Ritter), mely ereA növénytest gömbölyű, vagy megnyúlt gömb detileg Weingartia chilensis névvel lett leírva
alakú, a bőrszövet sötét kékes-zöld színű. Backeberg által 1963-ban. Elnevezése az élőVastag répagyökere hegyben végződik. Bor- helyére, Perura utal.
dáinak száma kb. 15, mely széles areolákkal,
és erős szemölcsökkel tagolt. Egy db középtö- Neowerdermannia vorwerkii Fric 1930.
vise merev, egyenes, nem horgas, színe a lilás
barnától a feketéig változhat. A peremtövisek
A faj elég sokáig a nemzetség egyetlen
száma 20, azok rugalmasak, enyhén íveltek, a tagja volt, míg F. Ritter 1981-ben ebbe a
legalsó hosszabb és néha horgas, a fiatalabbak nemzetségbe sorolta a Weingartia chilensis-t.
lilás-szürke színűek, alsó 1/2-1/3 részük vi- A nemzetség státuszát jelenleg is megkérdőlágosabb, jól kivehető sötét barnás-lilás heg�- jelezik még néhányan.
gyel, fiatalon világosabbak, az idősebbek telA növénytest átmérője 6-10 cm, élőhejes egészében
lyén nyomott
sötétebb ár- 1. kép: Neowerdermannia chilensis.
gömb alakú,
nyalatot veszahol a nyugalnek fel, a legmi időszakidősebbek peban rendszedig még szürrint a talajba
kébb-lilásabb
visszahúzódszínűek, 8-22
va él. A testmm hosszúszíne
szürak. A virág fekés-zöld. Borhér. Termése
dáinak száma
csupasz, göm16, vagy több,
bölyű, zöldes,
melyek erős
majd matt feszemölcsökre
ketés-lilás árt agozód na k.
nyalatú,
kiA gyökere kiemelkedik a
hegyesedő
növény testk a r ó g y ö k é r,
ből.
amely egyéb-
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ként ehető, mint a burgonyát, úgy fogyaszt- lunk ez március végére, április elejére datálható. Átmérőjük, hosszuk 18-20 mm lehet. A
ják az őslakosok.
Az areolája a szemölcsök közötti barázdá- termése gömbölyű, zöld színű, gyakran fele
ban helyezkedik el. Középtöviseinek száma részéig a növénytestbe süllyed. Az 5-7 mm
1-3, enyhén horgasak, max. 2 cm hosszúak, átmérőjű termésekben 10-25 szem mag képbarnás-szürkés színűek. A peremtövisek szá- ződik. A kifejlődött zöld termések június hóma max. 10, azok legfeljebb 17 mm hosszú- napban felrepednek, és a magok egy része
ak, barnásak, íveltek. A virágok a csúcs köze- kipereg. A magvak hossza 2 mm, szélessége
lében, szűk körben helyezkednek el, színük 1,2-1,4 mm, vastagsága 1,0-1,2 mm, felülefehér, halvány rózsaszínű - rózsaszínű, de te rücskös, rajta a cellák hossza eltérő, nem
sötétpiros is lehet. Előfordul olyan változa- különösebben rendezettek. A maghéj (testa)
ta is, ahol rózsaszínű középcsík is látható a színe sárgás-szürkés barna.
N e v e z é kfehér sziromtan: a vorwerkii
leveleken. A
fajnevet
W.
v irágbimbó
Vorwerk-ről, a
külső takaBerlin-Dahleni
rólevele feBotanikuskert
kete. Gyűjtevolt
igazgaményemben
tójáról
kapa halvány róta. A fajnak
zsaszínű vitöbb változarág található.
ta, ismert. A
A takarólevél
var. erectispina
felső
része
ennél is fekeHoffm.
&
tés. A külső
Backeb., a boszi rom le ve líviai Viacha
lek egy sorkör nyékéről
ban helyezlett leírva. Szekednek
el,
mölcse kisebb,
lándzsa alakarcsúbb. Tökúak, felső
vise hosszú,
végükön kivékony, fehér,
hegyesednek,
felfele
álló,
sötét-lilás rótöbbé -kevészsaszínű köbé hullámos,
zépcsíkkal a
vagy ívelt, az
felső 1/3 ré- 2. kép: Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana.
alsó hosszabb,
szükön. A belső sziromlevelek két sorban he- hegye részint erősen hajlott.
lyezkednek el, lándzsa alakúak, csúcsuk söMásik változata a var. gielsdorfiana
tét hegyben végződik, néhány felső részében Backeb. 1963. Testmérete gyakran kisebb, a
halvány középcsíkkal. A bibeszál és a bibe fe- szemölcse kerekded, a tövisek rövidebbek, a
hér színű. A bibelapok száma 5, hosszúságuk virág világos ibolyás-fehér. Bolívia északi rékb. 2-2,5 mm, a porzók felé úgy 2-5 mm-re, szén 4000 m körüli magasságban terjedt el.
és a sziromlevelek fölé 1-2 mm-re kiemelked- A változat Karl Gielsdorf-ról (1888-1973)
nek. A porzók több rendezetlen sorban he- kapta nevét, aki 1914-1954 között a Berlinlyezkednek el. A külsők a belső sorban lévők Dahleni Botanikus Kert főfelügyelőjeként
fölé emelkednek. A virágzás időszaka az élő- ténykedett.
helyükön szeptember hónapra esik, amikor
Élőhelye Argentína északi részére, és Boott a déli féltekén a tavasz kezdődik, míg ná- lívia területére terjed ki, ahol 3-4000 méter

28

Debreceni Pozsgástár 2014/1.

3. kép: Pereskiopsis alanyra oltott 4. éves Neowerdermannia chilensis.

4. kép: Neowerdermannia chilensis magok.

magasságban található, köves, sziklás-morzsalékos, számottevő társult vegetáció nélküli, nyílt területeken. Erre a régióra jellemző a sok napsütés, az állandó légmozgás, és a
kevés eső.
A klimatikus viszonyokról kellő tájékoztatást adnak az argentínai Jujuj tartományban levő Abra Pampa, 3484 m magasan fekvő élőhelyről származó alábbi adatok és információk:
A klíma az élőhelyén félsivatagi jellegű,
amire a puna* elnevezés is utal. A terület itt
nyílt, száraz, kevés xerophyta* növénytársulással. Jellemző növénye egy kis növésű tüskés cserje, és apró szukkulensek. A szabálytalanul hulló éves csapadék alig éri el az átlagos 250 mm-t. A hőmérséklet a vizsgált
élőhelytől 50 km-re levő La Quiaca-i meteo-
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rológiai állomáson mérve, 3462 m magasságban a következő értékeket mutatja: A nappali és éjszakai hőmérséklet közötti különbség egész évben magasnak tekinthető. A 0 oC
alatti fagyos napok száma évente 147 körül
van, ami duplája a Hamburgban mértnek. Az
ottani télen, ami június-augusztus hónapra
esik, a napi középhőmérséklet mindig meghaladja a 0 oC–ot. Ekkor a nappali hőmérséklet elérheti a 20 oC-ot is, de éjszaka mértek
már -15 oC-ot is. Nyáron, decemberben-márciusban, ami egybeesik a mi telünk idejével,
a nappali hőmérséklet alig több mint 25 oC,
intenzív napsütéssel, és csekély csapadékkal.
Az esős évszak a nyári időszakra esik. Ezen
adatokból kiindulva megállapítható, hogy
összességében egy száraz, hűvös klímáról beszélhetünk, alacsony éjszakai hőmérséklettel, és mérsékelt nappali felmelegedésekkel,
intenzív napsütéssel, állandó friss levegővel
és légmozgással.
Szaporítás: A növényeket a legtöbben
magról javasolják szaporítani, annak ellenére, hogy termesztése nem mondható problémamentesnek tapasztalatom szerint. Az im-

29
portált magok kelése rendszerint 0-40 %-os
eredményességet mutat. A 0%-os vagy akörüli eredmény sok esetben összefüggésben
lehet a magok csírázóképességével, és a nem
megfelelő keltetési hőmérséklettel. Az utóbbival kapcsolatban általában a 15 oC-os keltetési hőmérséklet javasolt, a kaktuszok többségének keltetésénél megfelelő 20-25 oC-kal
szemben. Van irodalom, ami problémamentesnek mondja a vetés útján való szaporítását, és a leírás szerint az első év végére az átmérője elérheti az 1 cm-t. Tapasztalatom szerint saját gyökéren lassan fejlődik. A magoncokat óvni kell a túlzott öntözéstől, felszívatástól. Az oltással való szaporításuk, nevelésük szerintem célszerű eljárás. A Pereskiopsis
nálam jó alanynak bizonyult az egy éves
magoncok feloltására. Addig javasolt várni,
amíg a tüskézetük kellően kialakul. A fejjel
lefele oltás nem túl hatékony, de annál jobb
a hatékonyság, mennél több a nemes alsó részén a kifejlődött areola, és annak tüskézete.
Ez a 2. éves magoncoknál már inkább biztosított. A 3. éves magoncok már virágozhatnak, mint ahogy nálam 2012-ben be is követ-

5. kép: Saját gyökéren nevelt Neowerdermannia vorwerkii Bartha László gyűjteményében.

Debreceni
Pozsgástár 2014/1.
30

Debreceni Pozsgástár 2014/1.
30

6. kép: Három különböző habitusú Neowerdermannia vorwerkii az Iturbe – Iruya közötti út

mentén. (MU 025.5).

7. kép: Neowerdermannia vorwerkii a szerző gyűjteményében.
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kezett. Mivel egyedül virágzott, (a testvérei
kissé visszamaradottak voltak hozzá képest),
csak megporoztam – mit veszthetek alapon –
és rá 2 hónapra egyértelmű volt a termés fejlődése. Júniusra azok felrepedtek, és a magok
kezdtek kipörögni. Az első augusztusi magvetés sikertelen lett. A téli decemberi próbavetés egy hónap multán nem mutatott pozitív eredményt.
Kiss László, Orosháza
Képek: Barta László: 5; Jürgen Menzel: 9;
Kiss László: 3, 4, 7, 8; A. Mucha: 6.; Michael
Wolf: 1, 2.
Magyarázat:
* Puna = A quechua (kecsua) indián nyelven jelentése
„lakatlan”.
* Xerophyta, xerophyl = Szárazságtűrő, de nem csak
szukkulens növények, szárazságkedvelő növények.

Irodalom:
Anderson, E. F.: The cactus family. 2001
Haage, W.: Kakteen von A bis Z, 1983.
Kallenowsky, Horst: Neowerdermannia vorwerkii. ein
blühendes Kleinod im Hochland der argentinischen
Anden, in KuaS 11/2002.

8. kép: Neowerdermannia vorwerkii feltárult
terméssel, benne a magvakkal.
Dr. Nemes Lajos – Szabó Dezső Kaktuszok, 1981.
Noack, Joachim: Beobachtunden an der bolivianischen
Neowerdermannia vorwerkii, in KuaS 11/2006.
Subik, R. – Kunte, L.: Kaktuszok enciklopédiája

9. kép: Neowerdermannia vorwerkii ssp. gielsdorfiana.
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Elton Roberts

Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztõ tippjei
Zusammenfassung: Der Autor sammelt seit mehreren Jahrzehnten Kakteen, wobei er viele praktische Erfahrungen beim
Züchten erwarb. In der jetzt beginnenden Artikelserie gibt diese den Lesern/Leserinnen bekannt, und seine Meinung weicht in
vielen Fällen von den in den Fachbüchern Beschriebenen ab.
Abstract: The author collects cacti for decades so he has lots of growing and practical experiences. He delineates these experiences
in the series starting just now, and in many cases his opinion differs from those are written in the books.

A Pediocactus simpsonii széles körben elterjedt faj, egyedei sok helyütt fellelhetők Oregon államtól Idahón, Wyomingon, Nevadán,
Utahon, Coloradón, Arizonán és Új-Mexikón
keresztül egészen Montana és Kansas területén található néhány nyilván tartott populációig. Ennek megfelelően számos különféle
alakban fordul elő, melyeket megannyi névvel illetnek. A bal oldali három kép hivatott
bemutatni mennyire változatos a megjelenése, utolsóként pedig egy virágzó egyedet találunk, mely Colorádóban került lencsevégre.
Ez a kaktuszfaj nagy magaslatokban él
(1800-3300 m), így sokkal nehezebb rábukkanni, mint gondolnánk, hacsak nem töltjük az időnket hegymászással. Azok a növények, amelyeket én magam találtam, 2400

m magasságban vagy feljebb helyezkedtek
el. A faj képviselői többnyire magányosak,
kevéssé hajlamosak hajtásképzésre, 13 cm
keresztmetszetűek és 20 cm magasra nőhetnek. Azok a növények, melyeket láttam az
élőhelyen, maximum 10-12 cm magasságúak voltak, és az árnyékban élők magasabbra
nőttek, mint a tűző napnak kitett társaik. Virágaik színe a szinte teljesen fehértől a meglehetősen sötét rózsaszínig variál, még egyazon populáción belül is. Méretük szintén
változó: 1,2-2,5 cm.
A saját növényeim elég korán nyílnak
minden évben, és néha-néha második alkalommal is virágba borulnak ugyanabban az
évszakban. A magtok apró, ehhez képest viszont nagyméretű magokat tartalmaz, így
nyilvánvalóan kevés fér el egy termésen belül. A faj egyedei tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő-képességű talajt kedvelnek, és mi-

1. kép: Pediocactus simpsonii.

2. kép: Pediocactus simpsonii.

Pediocactus simpsonii
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3. kép: Pediocactus simpsonii.

4. kép: Pediocactus simpsonii.

után nagy magasságokból származnak, az
év forró időszakában térnek nyugovóra. Ennek megfelelően kellő óvatossággal járjunk
el, amikor melegházban öntözünk, mert itt
a hőmérséklet 29°C fölé is emelkedhet. Nyáron, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan
14°C fölött van, hagyjuk el az öntözést, máskülönben növényeinket a rothadás veszélyének tesszük ki.

mely azonban hamar kihullik. Amikor bimbót növesztenek, még inkább meggyapjasodnak, hogy aztán az is kihulljon virágzás után.
Minden areola alsó részéből egy 2 cm hosszú,
félköríves központi tüske mered az égnek.
Nulla vagy egy (néha két) radiális tövis található még az areolában, melyek 3-5 mm hos�szúak és egyenesek vagy enyhén hajlítottak.
A virágok tölcsér alakúak, 1,5-2,2 cm szélesek és az eredeti leírás szerint színük piszkosfehér, barnás középső sávval. A piszkosfehér résszel egyetértek, ám a középső sávot
a saját növényeimen inkább barnás-rózsaszínnek látom. A három magról nevelt példányom közül kettőt összeültettem, ugyanis
nem csak ennél a növénynél, hanem számos
más fajú egyednél is megfigyeltem, hogy a
mag jobban fejlődik, ha az anyanövény közelében marad (alaposan figyeljük meg a fotókat), mint amikor külön keltető tálcába ültetem. Ilyen módon ráadásul sokkal több magoncot tudok ivarérett méretűre nevelni.

Turbinicarpus bonatzii
A Turbinicarpus bonatzii viszonylag új faj a
mexikói San Luis Potosi államból. 1992-ben
a fajt Pediocactusként írták le, és csak 1998ban sorolták át a Turbinicarpusokhoz.
Van tehát egy növényünk, amely kusza,
toboz-szerű gyökérzettel rendelkezik, és gyakorlatilag több van belőle a föld alatt, mint
fölötte. Más szóval a növény teste a föld alatt
a gyökerek indulásának helyéig vékonyodik,
és így a test több mint háromnegyede kerül
a föld alá. Ez a földalatti rész is a gyökérzethez tartozónak kezelendő – ha úgy tetszik,
egyfajta karógyökér –, a (köznapi értelemben
vett) gyökerek pedig a toboz aljáról erednek.
A növény teste felülről lapított, körülbelül 2 cm átmérőjű és csaknem 1,5 cm-re emelkedik el a talajtól. A test teljes hossza a karógyökérrel együtt 5-7 cm. A képeken szereplő
növény 5 cm átmérőjű és 2 cm magas. A faj
egyedei sűrű gyapjas szőrzetet fejlesztenek,

Turbinicarpus hoferi
A nemrégiben leírt Turbinicarpus fajok többsége egy mexikói államból, San Luis Potosiból származik, a T. hoferire azonban Nuevo
Leon-ban találtak rá 1991-ben. Figyeljük
meg az egyenes, tűszerű tüskéket, és rajtuk
a parafaszerű réteg hiányát, amely a nemzetség többi képviselőjén oly jellegzetes, mintha
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5. kép: Turbinicarpus bonatzii.

8. kép: Turbinicarpus hoferi.

6. kép: Turbinicarpus bonatzii.

9. kép: Turbinicarpus laui.

7. kép: Turbinicarpus hoferi.

10. kép: Turbinicarpus laui.
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egy kiszolgált elektromos vezeték szigetelése
repedezne.
A növény lapos, a tetején kissé homorú,
szemölcsei rombusz alakúak, az areolák alakja azonban kerek. Az új keletkezésű areolák
szőröcskéit hamar lemossa a csapadék, vagy
elfújja a szél, ezután a tüskék a maradék szőröcskéktől eltekintve szabadon állnak. Élőhelyén magános, 5 cm-esre növő faj, melynek
nagyobb része a föld alatt bújik meg, és csupán 2cm-nyire tör a felszín fölé. A saját növényállományom egyedei 5 cm szélesre és 3
cm magasra nőttek, és még fiatal példányok,
csupán négy évesek. Még nem tudom mekkora lesz a végső méretük, illetve, hogy sok más
Turbinicarpus fajhoz hasonlóan sarjadzanak-e,
és hajlamosak-e csoportosulni?
11. kép: Turbinicarpus laui.
Virágai 2,5 cm átmérőjűek, januárban és
februárban jelennek meg először; az üvegházi számos alkalommal virágoznak évente. Akár
gyűjteményekben tartott egyedek általában a többi, korán virágzó Turbinicarpusnak, en12. kép: Turbinicarpus rioverdensis.
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13. kép: Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. rubriflorus.

nek a fajnak is kevés öntözést biztosítok az év
korai szakaszában, különösen, amikor meleg,
száraz idő van és nincs számottevő csapadék,
illetve nem fenyeget a megfázás lehetősége.
Jó vízáteresztő talajba ültetek, ahogy mindig,
és ha Ön olyan helyen él, ahol hideg a tél, an�nyi fényt kell adnia a növénynek, amennyit
csak tud, hogy elősegítse a virágzást.

Turbinicarpus laui

A Turbinicarpus laui a mexikói San Potosi
államból származó nemzetség egy másik faja.
Miután számos növényt megégettem, gondolván, hogy ők a meleget és a napfényt szeretik,
megtanultam, a T. laui kifejezetten nem kedveli a magas hőmérsékletet. Ellenben reme14. kép: Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. kül érzi magát a melegház hűvösebbik oldalán, ahol reggel éri a fény és a nap, így kevésrubriflorus.
sé valószínű, hogy stressz hatás éri, melyre
egyébként sokkal inkább hajlamos, mint a faj
többi képviselője.
Élőhelyén magas mészkő- és gipsztartalmú talajban tenyészik; ennek a növénynek is
nagyobb része nyúlik a földfelszín alá, mint a
fölé. Általában magányos. 3,5 cm széles és 1,5
cm magas, termesztett körülmények között
azonban a 10 cm-es keresztmetszetet és a 6
cm-es magasságot is elérheti - figyelemreméltó különbség! Idővel a legtöbb termesztett
egyed növénycsoportot képez, az egyik saját
növényem már 15 cm széles csoportot hozott
létre és 16 hajtást különíthetünk el rajta.
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15. kép: Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. 16. kép: Turbinicarpus schmiedickeanus.
rubriflorus.

telenekké válnak. Amit bátran ki merek viszont jelenteni, az az, hogy serteszerűvé redukálódnak, ahogyan az a fotón is látszik.
Élőhelyükön ezek a növények körülbelül
3,5 cm átmérőjűek és 1,5 cm magasak, a saját
növényeim azonban, melyeket magról nevelek 4-5 éve, már most 5,5 cm szélesek és 2 cm
magasak. Következtetéseim szerint üvegházi
körülmények között a legtöbb Turbinicarpushoz hasonlóan, ez a faj is csoportot fog képezni, míg élőhelyi környezetében magánosan fordul elő. Virágai tölcsér alakúak, 2,5 - 3
cm átmérőjűek, természetes környezetükben
februárban és márciusban jelennek meg, bár
saját példányaimon tavaly ősszel is előbújtak. Akárcsak néhány másik, korán virágzó
Turbinicarpus rioverdensis
Turbinicarpus fajnak, ennek is könnyű öntöA fajt 1992-ben fedezték fel és nevezték el, zést biztosítok az évszak elején, és jó vízátegy újabb képviselője a közelmúltban San eresztő talajba ültetem.
Luis Potosi területén leírt fajoknak. A szóTurbinicarpus schmiedickeanus
ban forgó növény testének nagyobb része a
ssp rubriflorus
föld alatt található, fejecskéje pedig a többi
Turbinicarpus fajjal ellentétben nem domború, hanem lapos, sokszor inkább homorú. Az Amikor a fajt először elnevezték 1993-ban, a
areolák alsó részéről egyetlen (időnként 2) T. schwarzii var rubriflorus nevet kapta. 1998tüske ered, fiatal korban ez a rész még gyap- ban aztán a T. schwarziit a T. schmiedickeanus
jas, ám a növény elveszti szőröcskéit, ahogy alfajává sorolták, a rubriflorus variációneidősödik. Én nem tartom még ezeket a növé- ve azonban megmaradt. A fő különbség a T.
nyeket elég hosszú ideje ahhoz, hogy lássam, schwarzii és ennek rubriflorus variációja köahogy az eredeti leírás szerint, teljesen szőr- zött az, hogy ez utóbbinak hosszabbak a tüs-

A virágok akár 3,5 cm-esre is nőhetnek,
de megfigyeléseim szerint, ha több virág nyílik egyszerre, kisebbek az egyes virágok. Színük a majdnem teljesen fehértől a szép rózsaszínig változhat, ahogyan az a fotókon is látszik, a szirmok színe pedig az eredési pontjuktól a csúcsukig haladva folyamatosan halványul. Ez a faj az összes többi Turbinicarpus
fajnál többször nyílt a gyűjteményemben. Az
általam használt talaj itt is jó vízáteresztő
képességű. Előfordulhat, hogy tél közepén
támad kedvük virágozni, ilyenkor kevéske
öntözést kapnak - esővízzel, ha épp van a
háznál.
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17. kép: Turbinicarpus schmiedickeanus.

18. kép: Echinomastus durangensis.

kéi és eltérő színűek a virágai.
A növény alakja fagylalttölcsérre emlékeztet. Élőhelyén a növénynek csupán a legteteje látszik ki a földből, testének 97%-a a
felszín alatt marad. Akárhogyan is, az én növényeimnek ehhez képest csak a 75%-a bújik
meg a föld alatt. Élőhelyén a növény magányos és 4-5 cm átmérőjűvé fejlődik, üvegházban ellenben csoportosul, egyenként akár 6
cm átmérőjű fejecskékkel. A fiatal areolák itt
is gyapjasak, de ez nem tart sokáig, hamar
elfújja a szőröcskéket a szél vagy lemossa az
eső, és csak némi serte marad. Hosszabb és
selymesebb szőröcskéket fejleszt a faj virágzáskor, ám annak befejeztével azok is eltűnnek. Érdemes megfigyelni a fotókon, a növény növekedése során a gümők elmozdulnak a középponttól, és egyre inkább eltűnnek róluk a szőröcskék.
Már sok mindenkitől hallottam vissza,
hogy az általuk birtokolt T. rubriflorus virágainak színe piszkos-rózsaszín és egyáltalán
nem dekoratív. Amikor sikerült magokat szereznem, nem hagytam magam elriasztani, és
láss csodát! A virágok egyáltalán nem voltak
piszkos színűek. Minden szirom középvonala sötét rózsaszín, és szélei felé halványodik,
ráadásul a virág maga nagy méretű: akár 4,5
cm átmérőjű is lehet. Mivel a növényeim decembertől februárig virágzásban vannak, a tél

közepén egyszer szolidan megöntözöm őket,
de csak akkor, ha utána egy darabig jó idő
várható.
Turbinicarpus schmiedickeanus
A Turbinicarpus schmiedickeanus egy mexikói
államból, Tamaulipas-ból származik, és jelenleg 8 variációja (vagy, ahogy most hívják, alfaja) ismert. A növény nevezéktani neve ennek
megfelelően Turbinicarpus schmiedickeanus
ssp schmiedickeanus - igen hosszú név egy igen
apró növénynek. 1928-as felfedezése óta számos névváltoztatáson ment keresztül, volt
már Echinocactus, Strombocactus, Toumeya,
Neolloydia és Pediocactus is. 1937-ben keresztelték először Turbinicarpus-nak, és véleményem szerint nagyon is jó helyen van ebben a
nemzetségben.
Élőhelyén magányosan fordul elő, körülbelül 5 cm magasra és 3 cm szélesre nő meg;
tüskéi hajlottan és torzan meredeznek, viharvert külsőt kölcsönözve a faj példányainak. Üvegházi körülmények között pár centiméterrel nagyobbra nő, mind magasságát,
mint átmérőjét tekintve. Ha megvizsgáljuk
a képeket, láthatjuk, a virágzáskor megjelenő finom szőrszálakat, de közel sem fejleszt
olyan sűrű gyapjat, mint a nemzetség néhány
másik képviselője. Az a kevés szőröcske, ami
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megjelenik, hamar ki is hullik, némi sertét
hagyva maga után.
Virágai maximum 2 cm-esre nőnek, külső
szirmaik piszkos-rózsaszínűek barna középvonallal, a belsők azonban szép rózsaszínben
pompáznak, sötétebb rózsaszín középvonallal, mely szétterül a szirmok alján, rózsaszínűvé festve a virág közepét. Üvegházban az
év nagy részében folyamatosan virágzik rövid szünetekkel. A gyors vízáteresztő-képességű talaj alapkövetelmény ennél a növénynél. Nyugalmi időszakot hagyok neki novembertől egészen addig, míg meg nem jelennek
az első bimbók, vagyis általában februárig.
Echinomastus durangensis
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Télen ajánlott szárazon tartani a növényt, nyáron pedig mindig ellenőriznünk
kell, hogy két öntözés között kiszáradt-e a
talaj. Laza, jó vízáteresztő talajt igényel, kerülnünk kell azonban a tőzeget vagy más tőzegmohafélét tartalmazó kevert talajok alkalmazását.
Elton Roberts
USA, Kalifornia
Képek a szerző felvételei.
Forrás: Cactus and Succulent Journal, 2006.
május-június
Fordította: Kun Hajnalka, Debrecen

Ez egy igen impozáns faj, mely nevét szülőföldjéről, a Mexikóban lévő Durango államról
kapta. A tüskék mintegy körülölelik a növény
testét, kivéve a központi tüskét, mely kife- 19. kép: Echinomastus durangensis.
lé áll, vége pedig legörbül. Ez a növény akár a
20 cm-es magasságot
és a 14 cm-es átmérőt
is elérheti, bár általában ezen méretek alatt
marad. Virágai, melyek
akár egy hétig vagy
még tovább is nyílhatnak, tölcsér alakúak,
szirmaik színe a sötétbarna középvonaltól a
szélek felé haladva világos sárgás-barnává
halványodik. A magtok nem túl nagy, és lévén, hogy a magok ehhez képest méretesek,
nem fér el sok belőlük
egyazon magtokban. A
magok könnyen beesnek a tüskék közé, és
mivel a tüskék meglehetősen merevek, belegabalyodhat az ember, ha megpróbálja
kiügyeskedni őket, és
szétszóródhatnak.
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Horváth Ferenc

Mexikó Tillandsiái 4. rész
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.

T. macdougallii L.B. Smith
A növény a nevét Tom Macdougell növénygyűjtőtől kapta, aki Mexikó növényflóráját
tanulmányozta. A növény élőhelye északról
Chiuahua államtól délig Oaxaca államig terjed, ahol a magas köderdők lakója. Fenyő- és
tölgyerdőkben epifitaként él 2500-3500 méteren. A T. andriuexiivel és a T. erubescensszel
alkot társulást. Nagysága 20-50 cm, szürkészöld rozettát alkot. A virágzat a rozettából

kifelé hajló sötét púderrózsaszín. A lila virágok csövesek, egyesével nyílnak. Kultúrában
nehezen tartható. Hőigénye télen 8-10 oC.
Nyáron jól érzi magát félárnyékban raselháló
alatt, reggel és este bőven öntözve.
T. oaxacana L.B. Smith
Nevét Oaxaca városáról kapta, ahol a környező hegyek lakója. Tölgy- és fenyőerdőkben
epifitaként él 2000-2500 méteren. A növény

1. kép: A Tillandsia macdougallii nehezen termeszthető.
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kifejlett kori mérete
20 cm. A levelek sötétzöldek, a rozetta
aljánál barnásvörös
folt látható. A virágzat a rozettából kifelé hajló, kárminpiros színű. A virágok
egyesével nyílnak,
lilák és csövesek. A
nehezen tartható
fajok közé tartozik.
Én a növényt télen
hidegházban
naponta reggel permetezve nevelem, nyáron pedig félárnyékban raselháló alatt,
reggel-este bőven
öntözve. Hőigénye
télen 8-10 oC.
T. pamelae Rauh
Nevét
Pamela
Koide
kaliforniai
Tillandsia kertészről
kapta. Hazája Mexikó Ajutla (Prov.
Jalisco) állam. A
mérsékelt
övezet
lakója, 1600-1800
méteren él, sziklafalakon telepszik meg.
A rozetta 60-80 cm
nagyságú, fényes világoszöld színű. A
virágzat kifelé hajló,
több kalászból tevődik össze. A virágok
egyesével nyílnak,
kárminpiros színű- 2. kép: Tillandsia oaxacana, alatta az ezüstös színű a T. usneoides..
ek. Könnyen nevelhető növény. Télen mérsékelt házban orchi- Peñasco környéke. Nevét a lelőhelyéről kapta.
deák között jól tartható, nyáron a szabadban, Először, mint köröm alakú plumosát írták le.
árnyékban nevelhető. Tölcsérében egész év- A növény nagysága 6-8 cm, pikkelyszőrökkel
ben legyen víz.
erősen fedett, fehéren szőrözött. A fellevelek
sötét rózsaszínűek, a virágok zöldek. SzikláT. penascoensis Ehlers & Lautner
kon található. Kultúrában könnyen nevelhespec. nov.
tő, csak arra kell vigyázni, hogy nyáron csaÉlőhelye Mexikó, Oaxaca állam San Mateo padéktól védett, száraz helyen tartsuk, télen
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pedig kaktuszházban 8-10 oCon szárazon teleltessük. A sok
víztől könnyen rohad. Gyűjteményekben ritka.
T. punctulata Schlechtend.
& Cham.
Mexikó déli államaiban 3002300 méterig epifitaként tenyészik. A növény nagysága
30-40 cm, a levelek világoszöldek, a levélalapnál gesztenyebarnák. A virágzat 20-30 cm
nagyságú, az evezők zöldek,
a takarólevelek vörösek. A virágok egyesével nyílnak, csövesek, barnásvörös színűek, a
hegyük fehér. Télen mérsékelt
házban, nyáron árnyékos helyen a szabadban nevelhető.
Pangó vízre érzékeny, könnyen
rothad.
Horváth Ferenc
E mail:
fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Képek: Horváth Ferenc: 2, 5;
Izsay Tamás: 4; Lydia Köhres: 1;
Wolfgang Salz:3.
3. kép: A Tillandsia pamelea tölcsérében egész évben legyen

víz.

4. kép: Gyűjteményekben ritka a Tillandsia 5. kép: A Tillandsia punctulata pangó vízre ér-

penascoensis.

zékeny, könnyen rothad..
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Ficzere Miklós

Filatélia: Pozsgások és mesefigurák

1.

2.

3.

4.

5.
A Holland-Antillák által 1990-ben kiadott bélyegsorozat állat mesefigurákat ábrázol különböző pozsgás növények (kaktuszfélék, agave, aloe, stb.) társaságában.
4. kép: Tillandsia erubescens var. andrieuxii ábrázolása a Curtis’s Botanical
Magazine-ban.
Gyűjtemény:
Anonymus 140. kötet, 8576. tábla.
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Gonda István

A Mexikói öböltõl a Grand-kanyonig 1. rész
Zusammenfassung: István Gonda verbrachte auf die Einladung von seinem amerikanischen Freund zwei Wochen im Jahr
2013 im süd-westlichen Teil von den USA. Sie wendeten ihre ganze Zeit zum Aufsuchen von Kakteen und anderen Sukkulenten
auf. Im Zeitpunkt ihres Besuchs waren leider viele Blumen schon verwelkt, oder im Anfangsstadium der Blütezeit.
Abstract: In 2013 István Gonda has spent two weeks in the southwestern part of the USA by the invitation of his friend. They devoted all of their time to visit habitats of cacti and other succulents. Unfortunately many plants had been over or in the beginning
of the flowering period at their visiting time.

Ez az utazás nem jöhetett volna létre Lee Turvey
barátom nagylelkű és áldozatkész segítsége nélkül. Köszönöm, hogy két hétig kalauzolt, és megismertetett sok érdekes és szép hellyel.
Nulladik nap - Az utazás
2013. június 24-én délután egy órakor indult
a repülő. Két átszállással fogok megérkezni
Houston-ba. Igaz ez volt az első repülőutam,
de a repülés túlzottan nem izgatott, mert
tudtam, hogy repülő fent még nem maradt.

Az átszállások okoztak némi drukkot. Ahogy
lehetett felkészültem rá, a netről kinyomtattam a repülőterek térképét, és írtam kis cédulákat, hogy hová utazom, és kérek segítséget a járat megtalálásához. A Ferihegy-Amszterdam járaton egy magyar házaspár került
mellém, Nagybányáról jöttek. Ismerték Nevezi Jánost, az ottani kaktuszgyűjtőt. Kicsi
a világ.
Amszterdamban könnyen megtaláltam a
másik gépet, a beszállás előtt átvilágítás, mo-

1. kép: Az első kaktuszok (Opuntia engelmannii) a Del Rio és a Pecos folyó közötti területen,

az utunk mentén.
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2. kép: Coryphantha echinus.

3. kép: Homalocephala texensis.

tozás, cipőt, nadrágszíjat le, zsebeket kiüríteni. A repülés alatt földet nem láttam, csak a
felhőket, tízezer méter magasan repültünk,
kint mínusz ötven fok körüli hőmérséklet.
Unatkozni nem volt idő, mert lehetett az ülés
háttámlájába beépített monitoron filmet,
TV-t nézni, vagy éppen a repülési adatokat
figyelemmel kísérni. A személyzet léptennyomon hozott valamit. Kétszer adtak főtt
kaját, a közbeeső időben jégkrémet, italokat
kínáltak. A vodkától a tejig nagy választékkal rendelkeztek. Atlantába érve jött a nehezebb feladat: itt először a bevándorlási hivatal vizsgálatán kellett átesni. Sok ügyintéző
volt, de azért csak sorba kellett állni pár percet. Megjegyzem, a legtöbb ügyintéző fekete.
Ahogy álldogálok soromra várva útlevéllel a

45

4. kép: Echinocereus enneacanthus.
kézben, mellém lép egy harminc körüli fekete fickó, és megszólal: - Szia! Magyarországról jöttél? Az állam leesett, fölvettem. Ahogy
beszélgettünk, elmondta, ő tolmácsként dolgozik itt, kérdezgetett melyik városból jövök, miért jöttem, hova megyek stb. Nagyon
jól, folyékonyan beszélt magyarul egy enyhe
akcentussal. Közben rám került a sor, mit
tesz a szerencse, egy ötven körüli nagydarab, szakállas fehér ügyintézőhöz kerültem.
A tolmács jött velem, így nem volt gond a
kommunikáció sem. Ujjlenyomatvétel és retina fotó, és máris belenyomták a bélyegzőt
az útlevélbe. Mentem a csomagom fölvenni.
Aránylag hamar megkaptam, most már csak
a Houstoni gépet kellett megkeresnem. Itt is
adódott gyors segítség, egy alkalmazott elkísért a csomagfeladáshoz, és megmutatta,
hol a metró és leírta, hány megállót menjek,
és melyik kaput keressem meg. A metróval
csak négy megállót kellett utazni. Minden
információ jól ki volt táblázva, csak akarattal lehetett eltévedni. A houstoni gép indulásáig majd egy órát kellett várni. A gépen
szinte azonnal szundikálni kezdtem, gondolom, horkoltam is kicsit, legalább az útitársak megemlegetik. Houstonba éjféltájban értünk, valószínűleg ez az utolsó gép, mert más
utast nem láttam, csak aki ezzel a géppel jött.
A csomagokat egy szinttel lejjebb adták ki,
mindenki eltűnt, csak én maradtam ott, meg
néhány takarítgató néger. Lee barátom sehol.
Tettem egy kört az üres folyosókon, majd elindultam a kijárat felé, közben azon csodál-
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5. kép: A repülő röptető hely a Pecos-folyó fölött kb. 100 m-rel.

koztam, rossz a légkondi, mert meleg volt az
épületben. Kilépve az ajtón rögtön bocsánatot kértem a légkonditól. Az a gőzös forróság,
ami fogadott, rögtön visszazavart az épületbe. Az érkezési csarnokban viszont megláttam Lee-t.
Már fordultunk is vissza a kinti gőzfürdőbe. A barátnője kint várt a kocsiban,
a csomagot bedobtuk, és máris mentünk
Friendswood felé. Az út kb. egy órát tartott.
Közben Houstonból a kivilágított felhőkarcolókat láttam, és sok pálmát az út mentén.
Útközben Lee mondta, másnap addig alszok, ameddig akarok, és csak azután indulunk ha kipihentem magam.
Első nap – Friendswood-Sanderson
Reggel elég hamar ébredtem. Amíg Lee a kocsiba rakta a felszerelést, addig készítettem
fotókat a növényeiről. Szép nagy példányok
voltak. Főleg Euphorbiák, és krisztáta növények, meg más pozsgások. Meglátszik rajtuk

az egész évi jó idő. Egy madárházban nagy
csapat hullámos papagáj ricsajozott. A kert
másik felében egy kb. húsz négyzetméteres
teknős karám állt, plexi tetővel és dróthálós oldallal. A teknősbirodalom mögött újabb
madárház, itt négy nagyobb papagáj élt. Lee
közben elkészült a pakolással, és szólt, hozzam a csomagom, mert megyünk. Az elkövetkező két hétben szekerünk egy Dodge
Avenger lesz. A reggeliről szó nem esett, gondoltam délig csak kibírom. Alig mentünk pár
kilométert, máris egy vendéglő parkolójában
álltunk meg. Itt volt a reggeli helyszíne. Nagy
adag sült krumpli, három tükörtojás, sültszalonna, tea. Kenyeret nem esznek, később
sem adtak sehol sem. Legfeljebb néhány apró
szelet pirítóst. Ahogy haladtunk tovább délnek, lassan kezdtek a fák kisebbek és ritkábban állók lenni, eltűnt róluk a szakállként
lengedező Tillandsia usneoides. A pálmák és
cikászok is elfogytak. Egyre gyakoribb lett
az út mellett az Opuntia, Yucca és Agave, ez
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utóbbi több virágzó példánnyal. Eleinte majd mély szakadék alján folyik, majd kissé távoletekeredett a fejem, annyira néztem őket. labb egyesül a Rio Grandéval. Nem kaktusz
Az úton a forgalom gyér, néhány kamion és miatt álltunk meg. A hídról nagyon jól lehet
lakóautó. A lakóautók legtöbbje után oda kö- röptetni kis repülőket, ezek balsafából kétötték a kisebb autót vagy utánfutón húzta. szültek, és nagyon olcsón lehet kapni, Talán
Láttam egy házépítést is, favázzal építenek egy tucatnyit engedtünk útjára a folyó felett.
sokat, és kívül belül deszkázzák, közte hőszi- Egy időre újra gyerek lettünk. Habár gyerekkoromban nem gondoltam, hogy itt fogok regetelő réteggel.
Ebédelni megálltunk útközben egy svéd- pülőket szélnek ereszteni valamikor. A híd
asztalos vendéglőnél, ahol a bejárati kasszá- száz méter körüli magassága kiválóan alkalnál kifizettél egy meghatározott összeget, mas erre a célra.
Közben néhány kamion átrobogott a híés bent azt ehettél, amit csak megkívántál.
Nagy választékkal rendelkeztek mindenből. don, úgy megrezgetve, hogy azt hittem leDisznó, csirke, marha, hal, a legkülönfélébb szakad. Az út folytatásában hamarosan újból
módon elkészítve, hozzá sokféle körettel, sü- kaktuszos helyre értünk. Langtry peremén,
temények, torták. Saláta alapanyag ötven- melynek népessége 2010-ben mindösszehétféle, ez ki volt írva. Magad állítottad ös�- sen 45 fő. Egy dombon egy baptista tempsze a salátádat ízlés szerint. Hamarosan el- lom állt. Na, ezt a dombot jártuk be. A talaj
értünk az első kaktusz lelőhelyre, a Del Rio itt főleg kisebb-nagyobb kövekből állt, egy
és a Pecos folyó között az út mentén álltunk kis homokkal keveredve. Sok Echinocactus
meg. A kocsiból kiszállva majdnem ráléptem horizonthalonius, Yucca, Opuntia, Echinocereus
egy szarvas maradványaira, jóformán csak a enneacanthus, Fouquieria splendens élt ezen a
bőre és csontjai voltak meg, kicsivel arrébb helyen. Sajnos az úthoz közel eső részen néegy másik. Lee mondta, ha itt valaki elüt egy hány szemétrakást is láthattam a kaktuszok
vadat, ott hagyja, nem foglalkozik vele, meg- között, főleg rozsdás konzervdobozok, meg
eszik a dögevők és más ragadozók. Hamaro- néhány törött üveg csúfította a helyet. A kösan megláttam az első kaktuszokat. Eleinte vetkező megálló nem volt messze, párszáz
úgy tűnt, itt nincsenek, de azután ráállt a métert mentünk csak az út túloldalára egy
szemem az ismerős formák kiválasztására, és egyre több kaktuszt 6. kép: Langtry határában baptista templom a dombon.
pillantottam meg az addig üresnek tűnő bozótban: Coryphantha
echinus, Homalocephala texensis,
Mammillaria heyderi, Echinocereus
enneacanthus,
Escobaria
sp,
Ancistrocactus
brevihamatus,
Echinocactus horizonthalonius, na
és Opuntiák minden mennyiségben. Méreteik jól fejlettek voltak,
a legtöbb már virágzóképes egyed.
Apró növényt csak néhányat láttam. A kaktuszok a legtöbb esetben valaminek az árnyékában nőttek. Nagyobb cserje vagy Opuntia
védelmében. Az Opuntiákból és
Echinocereusból aránylag sok elpusztult példányt találtunk. Sok
virágmaradvány között kevés termést leltünk. Következő megállónk a Pecos folyó hídja. A folyó itt
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régen elhagyott temetőhöz. Itt igen barátságosan ragaszkodó Opuntiát találtunk. Valószínűleg a Corynopuntia schottii fajt. Apró,
gömbölyű szártagjai a legkisebb érintésre
leváltak, és megkapaszkodtak bennünk. Sűrűn álltak kis, alacsony telepeik, szinte lehetetlen volt kikerülni őket. Néhány sárga virág még nyílt rajtuk. Több nagyobb termetű
Agave, Yucca, Opuntia és Fouquieria tarkította a tájat, nem hiányoztak az Echinocereus
enneacanthus telepek sem. Ezeknek legtöbb
példánya bokrok alatt növekedett. Itt is találtunk szemétcsomókat. Beljebb sétálva elértünk a Rio Grande partjára. A folyó ezen a
szakaszon magas sziklafalak között halad. A
sziklafal egy lejjebb lévő párkányára lemászva ősi indián nyomokat találtunk. Egy lakhelyül szolgáló barlang előtt kerek lyukak tucatjai voltak a kőbe mélyítve. Lee elmondása
szerint a tűzrakásnál és ételkészítésnél volt
szerepük. Visszatérve az útra szerettük vol-
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na még megnézni a Judge Roy Bean Visitor
Center-t. Ez afféle múzeum és botanikus kert
keveréke. Sajnos zárva találtuk, így nem volt
mit tenni, mentünk az éjjeli szállásunk felé
Sandersonba.
Alig indultunk el, Lee máris fékezett, és
kiszállt a kocsiból, hívott, menjek én is. A
megállás oka egy tarantella pók, amely sebesen igyekezett át az úton. Megnéztük, lefotóztam és hagytuk tovább menni. Mi is
tovább indultunk. Jócskán besötétedett,
mire a 837 lakosú Sandersonba értünk. Jólesett zuhanyozni, és utána kinyújtózni a pazar ágyon. Itt meg kell jegyeznem, minden
szállodában extra méretű ágy volt. Amikor
a szélére leültem, a lábam nem ért a földig,
és szélessége miatt akár keresztben is alhattam volna rajta. Az összképet az sem rontotta, hogy az éjjeliszekrényen a kocsi kulcs és
szemüveg mellett ott volt Lee 45-ös Colt-ja
is. Ahogy mondta: - Mint texasi és volt ten-

7. kép: Nem csak nálunk van szemét! Echinocereus enneacanthus a szemétben.
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8. kép: Virágzó Corynopuntia schottii.

gerészgyalogos megszokta, hogy fegyverrel kéznél van. Holnap vár bennünket a Big Bend
utazik mindenhova, nem kellett még hasz- Nemzeti Park.
nálnia, de megnyugtató a tudat, hogy mindig
Második
nap
–
9. kép: Echinocactus horizonthalonius virágzás után.
Sanderson-Big BendAlpine
Reggel nyolc óra felé indultunk a Big Bend Nemzeti park felé. A park területe 3.242 négyzetkilométer. Annyi, mint
nálunk Vas megye. A területén van öt látogatóközpont, ebből három a
határa mentén, ahol emléktárgyakat lehet vásárolni, italhoz és ételhez
jutni. A turisták részére ösvényeket jelöltek ki
az érdekesebb látnivalók felé. A park bejáratainál belépődíjat szednek
a látogatóktól. Tábla is fi-
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10. kép: Valamikori indián táborhely nyomai.

gyelmeztet, a növények, állatok és ásványok
gyűjtése tilos.
Az induláskor szokás szerint megálltunk
egy üzletnél vagy benzinkútnál innivalót és
jeget venni. A kocsi hátsó ülésén volt egy kb.
negyven literes hűtőtáska, ebbe kellett a zsákos jégkocka, amit mindenütt lehetett kapni
1-1,5 dolláros áron, egy zsákban 5-6 liternyi
jégkocka fért. Ebben a táskában hűtöttünk
két kanna vizet is, ez képezte a tartalékot.
Egyébként ahol lehetett, ott automatából vásároltunk üdítőket, a másfél literes pohárba
tetszés szerint adagoltunk jeget és üdítőt, így
órákig nem melegedett fel. A kocsiban ki sem
lötyögött, gondolom, ez a tény sokat elárul az

Debreceni Pozsgástár 2014/1.
ottani utak minőségéről. Reggelit útközben
ettünk a 470 lakosú Marathon egyik vendéglőjében. Fala egy jó darabon dollárral tapétázott, ezeken az itt megfordult hírességek autogramja látható. Igyekeztem mindig olyan
ételt kérni, ami idehaza nincs. Itt burritora esett a választásom, ez egy tortilla tésztába tekert szalonna, sajt, hagyma, kolbász,
krumpli, vagdalék stb. Jóllakva indultunk a
Big Bend felé. A park területén áthaladó úton
többször megálltunk, és az út mentén rövid
cserkészetet folytattunk mintegy felmérve a
kaktusz választékot. Sok Yucca és Dasylirion
nőtt a terepen, közöttük Opuntia és Ocotillo
(Fouquieria) valamint Agave lechuquilla. Ezek
a szerencsétlen Agavék annyira vissza voltak
száradva, hogy jóformán csak a közepükön a
tenyészcsúcs volt élő zöld színű. A maradék
helyet különféle cserjék és évelők száraz, és
kevésbé száraz példányai töltötték ki. Mind
megegyezett azonban egy dologban: szúrtak,
csikartak, karmoltak, ahogy csak telt tőlük.
Szerencsére megfogadtam a tanácsot, hos�szúnadrág, erős, zárt cipő és hosszú ujjú ing.
A hőmérséklet negyven fok körül, néha
kicsit több is. Ezeknek a növényeknek a takarásában leltük meg az apróbb kaktuszokat
Echinocactus horizonthalonius, Echinocereus
dasyacanthus, és más fajok. Hamarosan letértünk a járt útról, és egy mellékútra kanyarodtunk. Eleinte még eléggé jó állapotú volt az út,
pár kilométer után kezdtek megjelenni rajta

11. kép: Egy hely, ahol aludni lehetett. Termetes Yuccák, virágzó Agavék.
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12. kép: A Big Bend Nemzeti Park bejáratánál Gonda István (balra) és Lee Turvey.

az időnkénti esők rongálásának nyomai. Kisebb vízmosások szelték keresztül, és a kövek
is nagyobbak lettek rajta, sokszor csikorgott
a kocsi alja. Ezen az úton is többször megálltunk fotózni és kóborolni. A növények között
Yuccák, Dasylirionok, ezek egy része virágozni készült, más részük már elszórta a magját,
vagy éretlen termései voltak. A viszonylag
sűrű növényzettel benőtt terepen gyalogosan portyázva sokszor nagy kerülőket kellett
tenni ahhoz, hogy egy kiszemelt pontot elérhessünk. Az előrejutást a felbukkanó vízmosások is nehezítették. Közben egyre beljebb haladtunk addig, amíg egy ilyen leállás

után Lee közölte: defektet kaptunk. Egy élesebb kő felhasította a gumit. Elő a pótkereket, csere, szerencsénkre az nem volt lyukas.
Pótkerék nélkül viszont beljebb menni nem
volt ajánlatos, pedig távolabb Lee ismert egy
jó Ariocarpus lelőhelyet. Visszafordultunk, és
indultunk gumist keresni. Útközben egy keskeny szakaszhoz értünk, amit megöntözött
egy gyors és elég kiadós eső. Jövetben ez a
rész még csontszáraz volt. Ha már a mai nap
nem mehetünk beljebb a sivatagban, hát kifelé haladva az út menti látványosságoknál
azért megálltunk. Az egyik helyen őslénymaradványokat lehetett megnézni és a lelő-

13. kép: Echinocereus dasyacanthus a Big Bend- 14. kép: Ugyanott egy sokkal színesebb Echino

ben.

cereus dasyacanthus példány.
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helyüket. Útba esett egy látogatóközpont is,
ahol vásároltam néhány dolgot. A látogatóközpont körül kis gyűjtemény volt telepítve a
Big Bend őshonos növényeiből. A kényelmesebb turisták így megnézhettek mindent egy
helyen. A park területén kívül találtunk egy
szerelő műhelyt, a Terlingua nevű városban.
A város másik neve Ghost Town (Szellemváros). Ebből is lehet gondolni, hányan lakják
ma. Ez a sivatagi város elég nagy területen
szétszórt kevés házból állt, és az út mentén
néhány üzlet és vendéglő. Fát ne is keressünk
itt, alacsony, szárazságtűrő cserjék, Yuccák
és néhány kaktusz alkották a növényzetet.
A szerelő csak csóválta a fejét: - Ilyen méretű
gumim nincs! – közölte. A legközelebbi hely,
ahol gumis van, az Alpine, ide kb. 150 kilométer. Nem volt mit tenni, irány Alpine, amely
nagy város, repülőtérrel és egyetemmel. A
2000. évi népszámlálás adata szerint 5786 fő
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lakja. A gumiszervizben pillanatok alatt kicserélték a gumit. Már délután volt, így nem
érdemes visszamenni Big Bend-be. Beültünk
ebédelni a Bufallo Roses-be, ez egy helyi tradicionális vendéglő. Kívülről elég kopottas,
de belül hangulatos berendezés és dekoráció,
főleg a bölény motívumokra alapozva. A pincérlány forrónadrágban, de cowboy csizmában hozta ki az ebédet és a sört. Steak-et ettem jól átsütve, Budweiser sörrel lemosva. A
sört üvegből kellett inni. Nyilván ebben nyilvánult meg a vendéglő tradicionális jellege!!
A kései ebéd után már csak szállást kellett
keresni. Könnyen sikerült, több hotel is volt
a közelben. Másnapi úti célunk: vissza a Big
Bend-be!
Gonda István
Mezőtúr
Képek a szerző felvételei.

15. kép: Yukkás cserjés, ahol minden szúr, csikar, karmol! Yucca thompsoniana.
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Bencze Sándor

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Márföldi Tamás
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Lebens 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.

Egy olyan gyűjtőt szeretnék bemutatni, akiben ott a növények iránti szeretet és tisztelet, szenvedélyesen éli meg gyűjtői munkája
minden mozzanatát, sikereit és kudarcait,
igazi gyűjtőtársként társaival is megosztja ezeket. Jó csapatjátékosként részt vesz a
kaktuszgyűjtő közösség munkájában, segíti
tanácsaival és növényekkel a kezdő és leendő
gyűjtőket.
Amikor ezt az írást még
csak terveztem, nyár
dereka volt, nagyon sok
virágzó növénnyel és
nagyon nagy meleggel.
Ez mára már csak szép
emlék maradt, most itt
a tél, de enyhe, nagyon
enyhe időjárással. Nagyon sok növény kint
található még a szabadban, és a fűtetlen üvegházban, de mi a kellemes melegben, szépen
berendezett lakásban,
amely telis-tele ritka és
kényes pozsgás növén�nyel, s ezek között beszélgetünk Márföldi Tamással.

csoport, melynek tagjai kaktuszgyűjtéssel
foglalkoztak, és rendszeresen találkoznak,
kiállítanak a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési Házban. Én is kiállítottam növényeket, ekkortájt már kb. 500 növénnyel büszkélkedhettem, így lettem tagja a nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Klubjának. Ez előtt is, és
minden évben augusztus 20-án Debrecenben, a Virágkarneválon
az Állatkert előtt Balogh Laci bácsi budapesti kaktuszos asztaláról
tudtam beszerezni az
éppen hőn áhított ritka növényeket. Talán
az igazi kaktuszos élményem, amely meghatározó lett számomra a
gyűjtői énem kialakulásában, az Erdőbényén a
Molnár Zsiga megismerése, a hatalmas üvegházának és a több ezres
növényseregletének látványa volt. Tőle szereztem nagyon sok ritka
növényt, amelyek ma
gyűjteményem oszlopos tagjai.

- Tamás honnan és ho- 1. kép: Márföldi Tamás és a hatalmasra - Az udvaron egy szép
üvegház áll, egész nyáron
gyan kezdődött a pozsgás nőtt Euphorbia trigona.
telis-tele virágzó növénövények gyűjtése?
1992-ben Kisvárdán, a piacon vásároltam nyekkel. Szeretném, ha beszélnél arról, gyűjtenégy növényt, majd a nyíregyházi piacon, ményedben milyen tartási módokat valósítottál
zöldség vásárlás közben jutott idő felkeresni meg?
a kaktuszos asztalokat, és vásárolni egy-egy Kezdetben, a vegetációs időszakban a kertnövényt. A nyíregyházi postán dolgozó kol- ben, az udvaron, az érzékeny növényeket a
légámtól, Nagy János kaktuszgyűjtőtől tud- lakás falának támasztott üveglapok alatt
tam meg, hogy létezik egy helybéli szűkebb tartottam, majd eljött az az idő, amikor már
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aktuálissá vált egy üvegház építése, mindez 2005-ben. Én terveztem
és kiviteleztem olyannak amilyennek szeretem, déli fekvésű, északi
oldalát a ház védi, és nagyon sok
növénynek bőven került hely benne. Mára már sajnos, szűknek bizonyul, de a telek adottságai nem
sok bővítést tesznek lehetővé. Az
üvegház fűtése nincs megoldva, de
a szárazon tartott növényeim egy
jó része szépen, problémamentesen
itt az üvegházban kitelelnek. Erre
saját magam jöttem rá, és kellett
sok év tapasztalata, hogy ma már
biztonságosan teleltessek. A növények nagyobb része a lakásunk pincéjében, szárazon berakva telelnek.
Az egyéb pozsgások, a dinnyekaktuszok és minden olyan, amely meleget igényel, vagy a vegetációs ideje nálunk a téli időszak, nagyon jó,
optimális körülményeket találnak
a tágas, világos és meleg előszobában. Havonként egy kis víz jót tesz 2. kép: A ház falához illesztett üvegházban felfüggesznövekedésüknek, tápoldatot ezek a tett bimbós Stapelia gigantea.
növények nem igényelnek.
tetet arra, hogy oltva neveld ezeket a növényeket?
Az
oltásról a szakirodalomból kaptam infor- Hogyan szerezted azt a sok ritka növényt, amemációt.
Eleinte nem sok sikerélményem volt,
lyet ha meg kellene venni, nagyon sok pénzbe kede hibáimat kijavítva, egyre több oltás lett sirülne?
1999-ben szereztem tudomást Dósa Béla bu- keres. Ma is minden ritka faj magoncait feldapesti kaktuszgyűjtő maglistájáról, mely al- oltva nevelem, és így jutok hozzá olyan nökalommal több faj magjait is megrendeltem. vényekhez, amelyeket ha meg kellene venni,
Szerencsés voltam, mivel a magvetéseim nagyon mélyen bele kellene nyúlnom a pénzrendre jól sikerültek, ez köszönhető annak tárcába.
is, hogy előtte is, és majd később is rendszeresen elolvastam az erről szóló szakirodal- - Azt mondtad az előbbiekben, hogy a növényemat, és az azokban foglaltakat be is tartot- ket megfelelő talajba ülteted. Milyen ez a talaj,
tam. Ezeket a magoncokat megfelelő talajba, honnan szerzed be?
többször átültetem és rendszeresen gondos- Minden kaktuszgyűjtő a saját földkeverékékodom a víz utánpótlásról, mely szükséges, re esküszik. Saját magam készítem a kaktuhogy gyorsan és szépen növekedjenek. A ké- szaimnak a földkeveréket, ez a kertem sarnyeseket megfelelő dajka növényekre oltom, kában található éret komposzt keverve 1/3
és amikor elérik a megfelelő nagyságot, levá- rostált folyami sóderrel. A komposzthoz még
gom az anyanövényről, és cserépbe ültetem. érés előtt egy kevés galambtrágyát keverek,
és ez összeérve biztosítja a növények táp- Sok szép, egészséges, ritka növényt látok felolt- anyag igényét. Nálam ez vált be, ez jó a növa, bármikor jövök hozzád, mindig újabbak díszí- vényeimnek.
tik az asztalokat. Hogyan jött a gondolat, mi kész-
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- Tamás, beszélj arról, ami a legtöbb gond okozója a gyűjteményekben, a kezdők csapdájáról, a
locsolásról.
Ősztől tavaszig biztosítom növényeimnek a
pihenő időszakot, amely szükséges ahhoz,
hogy egészségesek maradjanak, szépen virágozzanak. Az élőhelyen is minden növénynek a környezete és az éghajlat biztosítja ezt
az időszakot. Hosszú ideig nincs csapadék,
nagyon meleg van, ilyenkor a növények csak
vegetálnak, szinte alig élnek. Ezt tudom nekik biztosítani úgy, hogy a téli időszakban
nem locsolok, nem háborgatom őket. Amen�nyiben víz éri ezeket a növényeket és a fényviszonyok nagyon gyengék, olyankor vagy
megrohadnak, vagy csenevész, úgy nevezet
vízhajtások fejlődnek rajtuk, vagy nem virágoznak, és ez sem a növényeknek, sem a
gyűjtőnek nem jó. Csak azok kapnak ritkán
a téli időszakban egy kevés vizet, amely növényeknek nálunk ilyenkor van a vegetációs
időszaka, főleg az egyéb pozsgások találhatók ilyen kivételes helyzetben. Kora tavas�szal csak párásítok, majd az időjárástól függően április első felében kapnak először vizet a növényeim. Lehetőleg esővíz vagy állott
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víz az ajánlott. Lobiviákat, Echinocereusokat
csak akkor locsolok, amikor a virágbimbójuk
megjelenik. A nyári hónapokban is csak akkor, amikor a növények igénylik, sohasem a
forróságban, hanem inkább hűvösebb napokon, a répagyökerűekre külön vigyázva, mert
ezek nagyon érzékenyek a vízre. Októbertől
a növényeimet szárazon tartom, és felkészítem őket a telelésre.
- Minden gyűjteményben nagyon sok bosszúságot okoznak a kártevők, te hogyan védekezel ellenük?
Én egyszer egy évben minden növényt permetlével felszívatok, és alkalmanként permetezek. Actarát és Mospilánt használok a
szívogatók ellen. Gombás fertőzések ellen
Topsin-metil, míg a Lobiviáknál a rozsdagomba ellen réz tartalmú szerek bizonyultak
nálam hatásosnak. Amennyiben év közben
egyes növényeken megjelennek a kártevők,
azokat elkülönítem, és vegykezelem.
- Milyen nemzetségek és családok alkotják többségben a gyűjteményed?
Gyűjteményem több ezer növény találha-

3. kép: A bonszáj formájú, Észak-afrikai származású Sedum multiceps.

tó, és majdnem minden olyan fajt átfog,
amely nem nagy testű növény, vagy erőszakos növekedésű.
Ezek között megtalálhatók a Mammillariák,
Gymnocalyciumok ,
L o b i v i á k ,
Tu r b i n i c a r p u s o k ,
Echinocereusok ,
Echinofossulocactusok,
Matucanák,
Fero
cactusok. Az egyéb
pozsgások között több
Euphorbia, Echeveria,
Crassula, Gasteria és
Hawortia faj elég nagy
számban
fellelhető a gyűjteményemben. Ha ezek közül
választanom kellene,
hogy melyik áll szí-
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vemhez legközelebb,
nekem a Lobiviák és
a Gymnocalyciumok a
nyerők. Szinte egész
évben virágoznak, nagyon szép, változatos
színű és tartós virágaikkal megbabonázzák
a gyűjtők és az őket
szeretők szívét.
- Ha már kedvencekről beszélünk, vannak
a gyűjteményedben kis
tömzsi és furcsa növények, ezeket hol szeretted meg?
Nagy rajongója vagyok
ezeknek a növényeknek, láttam már őket
4. kép: Részlet a gyűjteményből.
kiállításokon, de igazán sok félét Debrecenben láttam Nagy Tibor gát. Ilyen alkalmakkor csodálatos gyűjtemégyűjteményében. Ezek a palackos, kaudexes nyeket látunk, és nagy szaktudású gyűjtők
növények, ritka és elég kényes társaság. Na- élményeit hallgathatjuk meg. Sok informácigyon jó barátságban vagyok velük, és úgy ve- ót tudok ilyenkor szerezni, amelyeket a gyűjtői és növénynevelési munkámban hasznoszem észre szeretnek nálam lenni.
síthatok. A kiállítások nagyszerű lehetőségek
- A gyűjteményed és üvegházad bővítésé8. kép: Matucana madisoniorum v. albiflora.
vel kapcsolatosan vannak-e terveid?
Sajnos a hely adottságai miatt nagyon korlátozottak a lehetőségek, de
így is akad egy kevés esély a bővítésre és a növényállomány fejlesztésére.
Gondolok itt a ritka növények beszerzésére és szaporítására, ezen a téren
sikereket könyvelhetek el, hála a sok
könyvnek, cikknek, amit elolvastam
és a sok éves tapasztalatnak.
- A Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Egyesületének alapító tagja vagy, és egy ideig vezetője is, milyen a kapcsolatod a közösséggel?
Nagyon jó kapcsolatban vagyok a
nyíregyházi gyűjtőkkel. Rendszeresen járok velük kirándulni az ország
távolabbi vidékein élő gyűjtőkhöz. Az
oda és a vissza úton megosztjuk egymással tapasztalatainkat, szakmai
vitáink elfeledtetik az utazás fáradsá-
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származik.

5. kép:

a gyűjtőkkel való találkozásokra. Sokan csak
ilyenkor tudnak eljönni, hogy találkozzunk.
A távolság és az állandóan romló anyagi helyzetünk miatt nem sokszor
van alkalom az ilyen
jellegű találkozásokra.
Amikor csak az időm
engedi, elmegyek a debreceni kaktuszgyűjtőkhöz gyűjteménylátogatásra, a kiállításukra és
az általam nagyon fontosnak tartott és nagyra becsült kaktuszgyűjtők előadásaira. Külön
öröm számomra, ha
hozzám jönnek látogatóba innen a megyéből,
Debrecenből, vagy éppen Szatmárnémetiből,
vagy Nagybányáról.
- A nyáron nagyon sokszor
megcsodáltam leandereidet, szép, egészséges és
nagyon változatos színű
virágokkal teli növények
díszítették
udvarodat,
kertedet. Hogyan jött ez a
pozsgásoktól egy kicsit távol álló növényekkel való
foglalkozás?
Valamikor kaptam egy
rózsaszínű virágú növényt, és nagyon megtetszet a színe és az illata, így elkezdtem gyűjteni és szaporítani. Ma
6. kép: A gyűjtemény

nagy öregjei.
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10. kép: Virágzó Ariocarpus fissuratus egyedek.

már sok és szép szín és virágforma megtalálható a leandereim között. Könnyen szaporítható és tartható, teleltetni is bármilyen fagymentes helyen lehet, nem igényel különleges
bánásmódot.
- Befejezésül mit üzensz, mit tanácsolsz a gyűjtőknek?
Nem igazán szeretek tanácsokat osztogatni,
de szeretném, ha segítenénk egymást, örülnénk egymás síkereinek. A kezdőktől ne saj7. kép: A csupasz Parodia nuda.

náljuk az ajándék növényeket, mi is voltunk
kezdők, és milyen nagy öröm volt számunkra is, ha kaptunk valakitől egy-egy növényt, s
talán ezzel elindítjuk őket a kaktuszgyűjtésben. Rendezzünk kiállításokat, ahová sokan
eljönnek majd, lehetőséget adva a beszélgetéseknek, vitáknak. Legyünk önzetlenek, és
osszuk meg egymással ötleteinket, sikereinket és kudarcainkat, hogy tanulhassanak
belőlük. Legyünk bátrak, és kísérletezzünk,
így születnek majd sikereink, és ne felejtsünk
emberhez méltók lenni minden helyzetben.
Sikeres és eredményes
gyűjtői munkát, hozzá
pedig nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek.
- Tamás, köszönöm a beszélgetést, ugyan ezt kívánom én is neked az olvasók
nevében.
Bencze Sándor,
Nyíregyháza
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