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Címlap: Mojave-sivatag, (USA). Yucca brevifolia és Yucca schidigera.
Kép: Oldřich Fencl, Csehország
Hátsó borító: Opuntia chamanchica. Kép: Gonda István

A borító képei
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Zusammenfassung: In diesem Teil werden Saguaro National Monument und Organ Pipe Cactus National Monument als Be-

reiche von der Sonora-Wüste, bzw. Joshua Tree National Park als Bereich von der Mojave-Wüste dargestellt.

Abstract: In this part we can get information about Saguaro National Monument and Organ Pipe Cactus National Monument as 

parts of the Sonoran Desert, in addition about Joshua Tree National Park as part of the Mojave Desert.

Oldřich Fencl

Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai.
2. rész

A Sonora-sivatagot itt a Saguaro Natio-
nal Monument és az Organ Pipe Cactus 
National Monument nemzeti parkok 
képviselik Dél-Arizónában
A Sonora-sivatag magába foglalja Dél-Arizo-
nát és Dél-kelet Kaliforniát. A tengerszint 
feletti magasság 0-1206 méter között van. 
A nyári hőmérséklet gyakran eléri az 50 °C-
ot, míg a téli fagypontig is süllyedhet. Általá-
nosságban a Sonora-sivatag az amerikai siva-
tagok közül a legmelegebb. Az éves csapadék 
mennyisége 100 és 300 mm között ingado-
zik és általában nyári zivatarok formájában 
érkezik. E területeken több mint 2000 nö-
vényfaj, 60 emlős-, több mint 350 madár-, 20 

kétéltű-, és több mint 100 csúszómászófaj él. 
A Sonora-sivatag összterülete 311 000 km2, 
és szintén mélyen behatol Mexikóba. Ezt a 
diverzitást a szélességi fokok, földrajzi tér-
ségek, a környező ökorégiók klímája és össz-
hatása okozza, nevezetesen a Chihuahua-
sivatag keleten, a Mojave-sivatag észak-nyu-
gaton, az észak-keleti arizonai borókaerdők 
sávja, valamint a kaliforniai tengerpart sáv-
ja. Dél felől a kaliforniai tengeröböl határol-
ja. Az ökorégió jellemzése elsősorban függ a 
növénytársulásoktól, mert faji összetételük 
állandó az adott ökorégión belül, és ez a tény 
évszázadokon át alakult ki. A növények mig-
rációja az állatokkal szemben nagyon lassú, 

1. kép: Yucca baccata, a Sonora-sivatagban.



továbbá itt nincs szezonális vándor-
lás sem, mint az emlősök vagy mada-
rak esetében, melyek ily módon képe-
sek mindig megkeresni a megfelelő 
klímát. Ha a növények nem volnának 
képesek alkalmazkodni az adott kö-
rülményekhez, hamarosan kipusz-
tulnának.

Saguaro National Park
Ezt a nemzeti parkot 1933. március 
1-jén alapították, Herbert Hoover 
amerikai elnök utolsó elnöki nap-
ján. Az itteni telek mérsékeltek, napi 
19 °C átlaghőmérséklettel, az éjjelek 
azonban lehűlhetnek egészen 5 °C-
ig is. A nyarak ezzel szemben rend-
kívül forróak, amikor a nappali hőmérséklet 
túllépheti a 40 °C-ot, és még az éjszaka folya-
mán sem süllyed 20 °C alá. Két részből áll te-
rülete. Az első a Rincon Mountain District, 
Tucson várostól keletre fekszik Dél-Arizóná-
ban, a másik a Tucson Mountain District vi-
szont nyugatra, míg a keleti rész fajokban a 
leggazdagabb.

Tucson Mountain District, Tucson-
tól nyugatra található 660-1450 méteres 
tengerszint feletti magasságban, és kétféle 
bioközösséget alkot: a sivatagi bokornövé-
nyekét és a sivatagi fűfélékét. Összességében 
itt 512 növényfajt találunk. A szukkulens 
növényeket itt pl. az Agave schottii, Yucca 
baccata, Yucca elata a Fouquieria splendens 
fajok képviselik. A leggyakoribb kaktusz-
félékhez a Carnegia gigantea (a papagó in-

diánok nyelvükön sah-wa-ro néven isme-
rik a spanyolok saguarónak keresztelték el, 
és ezt a megnevézést használják ma a park 
elnevezéseként), Echinocereus fendleri var. 
fasciculatus, Echinocereus triglochidiatus, 
Ferocactus acanthodes, Ferocactus wislizenii, 
Mammillaria grahamii, Mammillaria thomberi, 
Mammillaria viridiflora, Opuntia acanthocarpa, 
Opuntia bigelowii, Opuntia chlorotica, Opuntia 
engelmannii, Opuntia fulgida és további fajok 
tartoznak. Átlagosan évente itt 260 mm csa-
padék hull le.

Rincon Mountain District, Tucson-tól 
keletre van, 810-2640 méteres tengerszint 
feletti magasságokat foglal magába és hat 
biotársulást képez, sivatagi bokor-, sivatagi 
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2. kép: A Sonora-sivatag térképe.

3. kép: Echinocereus engelmannii, Sonora-
sivatag.

4. kép: Ferocactus wislizenii a Saguaro Nemzeti 
Parkban.
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füves-, tölgy-, kevert tölgy és boróka erdő-, 
borókaerdő- és kevert tűlevelű erdőtársulá-
sokat. Az éves csapadék mennyisége 310 mm. 
Gazdag biodiverzitását az itteni táj sokszínű 
jellegének köszönheti. Összességében 1162 
növényfajt számlálhatunk meg. Fajgazdag-
sága tájegységenként változik a tengerszint 
feletti magasságtól függően. A kaktuszfélék-

től kezdve a tobozosokig, vagy a borókástól 
a fenyőkig, mindenféle kombinációival talál-
kozhatunk. A domináns szukkulensek a kö-
vetkezők: Agave palmeri, Agave parryi, Agave 
schottii, Yucca baccata, Yucca eleta, Fouquieria 
splendens és a Dasylirion wheeleri fajok. A ti-
pikus kaktuszfélékhez a Carnegia gigantea, 
Echinocereus fendleri, Echinocereus pectinatus, 
Echinocereus triglochidiatus, Echinocereus 
rigidissimus, Escobaria vivipara var. bisbeana, 
Ferocactus wislizenii, Mammillaria grahamii, 
Mammillaria heyderi var. macdougalii, Opuntia 
acanthocarpa, Opuntia basilaris, Opuntia 
bigelowii, Opuntia phaeacantha, Opuntia 
chlorotica és sok további faj tartozik.

A Carnegia gigantea (saguaro) faj egész dél-
Arizónában uralja a tájat és az ottani sivata-
gok ökotípusának alapját képezik. Történel-
mileg az összes e tájon élő indián törzs fontos 
tápláléka volt termése. Egy felnőtt példány 
élete során néhány millió magvat termel, egy 
termésben akár 2500 szem is lehet. Az óriá-
si magmennyiség ellenére csak egy-két ma-

5. kép: Mammillaria microcarpa, Sonora-sivatag.

6. kép: Focqueria splendens, Sonora-sivatag.



gonc éri el az öregkort. Azok a magvak, ame-
lyek nem árnyékos helyen kelnek ki, csaknem 
minden esetben elpusztulnak. Az élethez 
való lehetőséget többnyire azok a magon-
cok kapják meg, amelyek paloverde bokorban 
(Cercidium ssp.) vagy a bursage (Ambrosia ssp.) 
fajok sűrűjében csíráztak ki, ahol árnyékban 
lehetnek a gyilkos Nap és az éhes rágcsálók 
és madarak szemei elöl. A magoncok fejlődé-
se nagyon lassú, és úgy 15 éves korukban is 
csak 30 cm-ek. Úgy 30 évesen nevelik az első 
virágaikat, melyek nem önporzóak. 75 évesen 
kezd el oldalágakat képezni, és a teljes fej-
lettségét 150 éves korban éri el, amikor akár 
már 8 tonnás is lehet. A legmagasabb példá-
nyai a mexikói Sonora tagállamban vannak, 
ezek több mint 16 méteresek! Északi elter-
jedésének a minimális hőmérséklet szab ha-
tárt, ami -5 °C. Ha hosszabb ideig van kitéve 
ennek a fagynak, akárcsak egy teljes napig is, 
elpusztul. Az 1978-as év decemberében tö-
meges pusztulását jelentette az akkori fagy. A 
következmények a mai napig megfigyelhető-
ek azokon a példányokon, amelyek ezt vala-
milyen módon túlélték, testük tele van szór-
va barnás hegekkel. Legveszélyesebbek a kora 
őszi fagyok, amikor még a növények teste tele 
van folyadékkal a nyári bőséges esők hatásá-

ra. A tél közepén már képesek elviselni akár 
a -12 °C-ot is, ha az rövidebb ideig hat, mint 
12 óra. Virágai májustól júniusig nyílnak, és 
csak 24 órán át virítanak. Általában denevé-
rek vagy vadméhek porozzák be. A magvak 
csak az első nyári záporokat követően kelnek 
ki, csíraképességük nagyon rövid ideig tart. A 
magoncok túléléséhez feltétlenül szükséges 
a rendszeres, bőséges, nyári csapadék, amely 
délről viharok formájában jut ide.

Organ Pipe Cactus National Monument
1937 április 13-án alapították. Az ENSZ 
1976-ban besorolta a nemzetközi bioszféra 
jegyzékébe. Az eredeti, eddig meg nem boly-
gatott természet klasszikus példája, amely 
ma még nem szenved a túlzott látogatások-
tól sem. Ehhez jelentősen hozzájárul fekvé-
se is, amely a mexikói határ lakatlan része, 
és azért is, mert ez a park több órás autó-
útra van a nagyvárásoktól. Az egyetlen ko-
moly veszélyt a Mexikóból való drogcsem-
pészet jelenti. Előfordulhat, hogy a park egy 
részét elzárják a látogatók elöl, elsősorban a 
saját biztonságuk érdekében. A csempészek 
2002-ben agyonlőttek egy parkőrt, és a ko-
moly párharcok is elég gyakoriak. Jelenleg 
a parkőrök rendszeresített gépfegyverekkel 

Debreceni Pozsgástár 2014/2. 7

7. kép: Stenocereus thurberi, Organ Pipe Nemzeti Park.
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8. kép: Echinocereus nicholii, Organ Pipe Nemzeti Park.

9. kép: Ferocactus covillei, Organ Pipe Nemzeti Park.
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vannak ellátva. Évente úgy 5 
tonna kábítószert koboznak. 
A parkőrök helyzete, főleg a 
Bush-kormány ideje óta, kilá-
tástalan lett. Az USA nemze-
ti parkjaira költhető összege-
ket a Bush-kormány minden 
évben tudatosan csökkentet-
te. E stratégia célja, hogy a 
parkokra vonatkozó védelmi 
törvényeket ne lehessen al-
kalmazni, és így a gazdagok 
érdekeinek képviselői tör-
vénytelenül és büntetlenül 
kiaknázhassák a parkok ter-
mészeti kincseit. Az így ka-
pott csúszópénzt aztán a kö-

vetkező elnökválasztási kampányokban tud-
ják felhasználni, elsősorban a republikánus 
párt, amely elnyomja a nemzeti többséget 
a gazdagok javára. Az itteni drogháborúból 
eddig a csempészek kerültek ki győztesen, 
lehet, hogy éppen e miatt lesz lezárva a park 
jelentős része a látogatók elől. A másik sú-
lyos veszélyt az a tény okozza, hogy a két ál-
lam közé áthatolhatatlan kerítést építenek, 

10. kép: Virágzó Lophocereus schotii. 11. kép: Carnegia gigantea, Saguaro Nemzeti 
Park.

12. kép: Sonoran-sivatagban az Oragan Pipe Nemzeti Park.
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amely megszakítaná a természetes összeköt-
tetést, és ezzel együtt a vadállatok mozgás-
terét is.

Az itteni klíma tipikus sivatagi, enyhe te-
lekkel és extrém forró nyarakkal. Október-
től áprilisig nap közben a napi hőmérséklet 
15-20 °C között mozog. A nyári hónapok-
ban, májustól szeptemberig gyakran lehet 40 
°C-nál több is. Az éjszakai hőmérséklet, ma-
gától érthetően, a ritka és száraz légkör mi-
att alacsonyabb, mint a nappali, amikor is a 

túlhevített, csupasz, homokos talaj és a kör-
nyező sziklák visszaverik a térbe a feláramló 
hőt. A Sonora-sivatag e vidékein kétféle csa-
padékidőszak van, a téli, amely enyhébb és 
tartósabb esőket hoz, míg a nyári erőteljes 
viharokkal és záporokkal érkezik. A csapadék 
éves mennyisége 240 mm.

A Sonora-sivatag növényzete három kö-
zösséget képez: 1. az arizóniai hegyvidé-
kit a tipikus saguáróval (Carnegia gigantea), 
a paloverde bokorral (Cercidim spp.) és a 
Stenocereus thurberi fajjal; 2. a kaliforni-
ai mikrofil (lásd a kriptobiotikus talajokat. 
Ford. megjegyz.) társulást, melyet a kreozit 
cserje (Larrea tridentata) és a bursage bok-
rok (Ambrosia spp.) növényei képviselnek; 3. 
a kaliforniai öböl növényzetére, amelyet a 
kaudexes Bursera microphylla és a Pachycereus 
(=Lophocereus schottii) kaktuszfaj jellemez. A 
parkban 28 kaktuszfajt találhatunk meg. Itt 
is a legfeltűnőbb fajok a Carnegia gigantea és a 
Stenocereus thurberi, amely kinézetéről a par-
kot is elnevezték (pipe cactus). A Stenocereus 
thurberi faj áprilistól augusztusig virágzik ró-
zsaszínű virágokkal, amelyek csak éjjel nyíl-
nak. Fő beporzójuk a denevérek. A faj na-

13. kép: A Mojave-sivatag térképe.

14. kép: Mojave-sivatag, Death Valley-ben (Halál-völgy) a Devils Playground (Ördögök Játék-
tere)
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gyon érzékeny az alacsony hőmérsékletek-
re, és az USA területén belül e parkban van 
a legészakibb elterjedése. A délebbi, a mexi-
kói Sonora tagállamban jóval gyakoribb faj. 
Nem szokványos faj e parkban a Pachycereus 
schottii, amely szintén szimbiotikus viszony-
ban van egy éjszakai molylepkefajjal (Upiga 
virescens), hasonló módon, mint 
azt a jukkáknál említettem, 
vagy mint az afrikai fügefélék-
nél is ismerjük. A rovar a peté-
it a termésekbe oltja, és a kikelt 
lárvák elfogyasztják a magvak 
egy részét. A lárvák sohasem 
pusztítják el a teljes termést, 
és mindig marad utánpótlás a 
további generáció létéhez. Két 
Ferocactus faj itt közönségesnek 
számít, a Ferocactus acanthodes 
és a Ferocactus covillei növények. 
Az Echinocereusokat az arany-
tövisű Echinocereus nicholii, és a 
mindenhol ott lévő Echinocereus 
engelmannii formái, és az 
Echinocereus fasciculatus számos 
változatával vannak képvisel-

ve. A Mamilláriákból a gyakori Mammillaria 
grahamii, Mammillaria tetrancistra és a 
Mammillaria thornberi fajok élnek itt.

A Mojave-sivatagot a Joshua Tree Natio-
nal Park és a Death Valley National Park 
képviseli Kelet-Kaliforniában.

15. kép: Echinocactus polycephalus, Mojave-sivatag.

16. kép: Echinomastus johnstonianus v lutescens, Mojave-
sivatag.
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A Mojave-sivatag átmenetet képez a meleg 
dél-arizonai Sonora- és a hűvös nevadai Gre-
at Basin sivatagok között. Kiterjedése kelet-
Kalifornia egy részét, Arizona északnyugati 
szarvát és Nevada tagállam déli csücskét fog-
lalja el. A legszárazabb észak-amerikai siva-
tag, amely a Sierra Nevada, a San Bernardino 
és a San Jacinto Mountains hegységek esőár-
nyékába esik. A nagy szélsőségek sivataga, úgy 
földrajzi, mint a klíma szempontjából, és több 
mint 200 endemikus növényfaj él itt, amelyek 
még a szomszédos sivatagokban sem fordul-
nak elő. A sivatag típusnövénye a Joshua Tree 
(Yucca brevifolia) faj. Ezt a növényt az első eu-
rópai telepesek a mormonok nevezték el így, 
mert őket az egyik bibliai személyiségre em-
lékeztette, aki szerintük, kitárt karokkal várt 
reájuk. A 900 és 2100 m magasságokban él. El-
érheti a 150-200 éves kort is és rengeteg fész-
kelő madárfajnak ad menedéket. A legidősebb 
példány korát úgy 300 évre becsülik. A jukkák 
a liliomfélék családjába (ma már más családok-
hoz sorolják, Fordító megjegyzése) tartoznak és 
e fajok törzse nem képez évgyűrűket, mint a 

fás növények. Éppen ezért nehéz pontosan 
meghatározni korukat. Virágzata csak a már 
elágazódott egyedeken jelenik meg. Egyes tu-
dósok azon a véleményen vannak, hogy az el-
ágazásra csak akkor kerülhet sor, ha a hajtás-
rész elfagy. A virág megtermékenyítését tel-
jes mértékben egy éjjeli molylepkefaj végzi. 
A Joshua Tree vegetatív úton is képes szapo-
rodni. A további gyakori növényfaj a kreozit 
bokor (Larrae tridentata), amely tűri a rend-
kívüli szárazságot, és életkorban vetélkedik a 
szálkás fenyővel (Pinus longaeva) a Föld legko-
rosabb élőlényével. A kreozit legközelebbi ro-
konságát Argentína száraz területein találjuk 
meg, innen több ezer kilométerre. A Mojave-
sivatag kreozit bokrai 78, a Sonora-sivatagban 
élők 52, és a Chihuahua-sivatagbeliek 26 kro-
moszómát tartalmaznak. Ez a bokorfaj csak 
az utóbbi időkben vándorolt át ide a Sonora-
sivatagból, úgy 10 000 évvel ezelőtt, éspedig 
a borókafélék visszavonulását követően, ami-
kor befejeződött az utolsó jégkorszak, és be-
következett a meleg és a szárazabb időszak. 
Sárgás virággal nyílik, de a magoncai csak rit-

17. kép: Echinocereus engelmannii, Mojave-sivatag.



kán képesek megkötni és elérni 
magasabb életkort. Növekedése 
rendkívül lassú, és általában ve-
getatív (ivartalan) módon szapo-
rodik és terjed, kiszélesedő kör 
formájában, amikor is a belső 
rész fokozatosan elhal. E körök 
átmérőjéből ki tudjuk számítani 
a növény korát, de az ilyen klóno-
kat nem tarthatjuk eredeti növé-
nyeknek, és így az életkoruk ösz-
szehasonlítása a szálkás fenyőé-
vel szemben sem tisztességes. 

Joshua Tree National Park
A Joshua Tree National Monument parkot 
1936. augusztus 10-én alapították, és nem-
zeti parkká 1994-ben kiáltották ki. Három 
jelentős ökoszisztémát képez. Déli irányból a 
Sonora-sivatag kiszögelése érinti, a helybeli-
ek ezt a részt Colorado Desert néven említik, 
az északi része túlnyomórészt a hűvösebb 
Mojave sivatag folytatása, és nyugatról a San 
Bernardino Mountains hegygerinc ékelődik 

be, hegyi típusú klímájával és feltűnően elté-
rő ökoszisztémájával. Az itteni klíma jelleg-
zetessége a derült nappalok mennyiségének 
száma, úgy 25%-os páratartalommal, vala-
mint a nappali és az éjszakai hőmérsékletek 
közti nagy eltérések. A téli fagyok is rendsze-
resek, és a maximális hőfok nem éri el a 15 
°C-ot. A magasabb régiókban havazhat is. A 
nyári hőség elérheti a 38 °C-ot. Legkelleme-
sebb időszakai tavasszal és ősszel vannak, 

18. kép: Sclerocactus polyancistrus, Mojave-sivatag.

19. kép: Yucca brevifolia, Mojave-sivatag.
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amikor a hőmérsékletingadozás 10 °C és 29 
°C között mozog.

A hőmérséklet ilyen arányú kilengéseit el-
sősorban a magas tengerszinti különbségek, 
másodsorban a felszínt takaró gyér növény-
zet hozza létre. A sivatagokban a napsugarak 
90%-a éri el a felszínt, amíg összehasonlítás-
képpen a nedvesebb területeken, ahol a ve-
getáció sűrűbben fedi a felszínt, csak 40%. A 
sziklás, köves felszín gyorsan akkumulálja a 
meleget, és a túlhevített közeg aztán ezt kisu-
gározza a térbe. Éjszaka fordított a folyamat, 
a meleg 90%-a gyorsan elillan, míg azokon a 
helyeken, ahol vegetációval fedett a felszín, 
és magasabb a levegő páratartalma, ott csak 
50%-a. Ilyenkor a nappali és az éjszakai hő-
mérsékletek különbsége akár 25 °C is lehet.

A biodiverzitást nagyban elősegí-
ti a park tengerszint feletti magassá-
ga, amely 27-1500 méter közötti. A 
terület legnagyobb részét gránitkő-
zet alkotja. Lávamagmából képző-
dött, amely eredetileg nagyon mé-
lyen a felszín alatt helyezkedett el, 
kb. 100 millió évvel ezelőtt. A víz és 
a szél eróziós hatásának kitéve grá-
nittörmelékké mállott, és fokoza-
tosan a völgykatlanokba sodródott, 
ahol aluviális (hordalékos) üledéket 
hozott létre.

 E változékony ökoszisztémának 
köszönhetően a parkban 700 nö-

vényfaj fordul elő. 
Négy feltűnő növény-
társulást hoztak lét-
re, melyeket könnyen 
felismerhetünk do-
mináns növényfaja-
ikról: fás- (fűz, tölgy, 
jukka, sivatagi fűz és 
a kaliforniai pálma a 
Washingtonia filifera 
fajokkal), bok-
ros- (kreozit, üröm, 
ocotillo, opuntia és 
egyéb kaktuszfajok), 
lágyszárú- (főleg fű-
félék) és az ideig-
lenes társulásokra 
(évelők és a homok-
dűnék növényei). A 

kaktuszfélék jellegzetes tagjaihoz tartoz-
nak az Opuntia echinocarpa, Opuntia erinacea, 
Opuntia basilaris, Opuntia serpentina, 
Opuntia bigelowii, Echinocereus engelmannii, 
Sclerocactus polyancistrus és az Echinocactus 
polycephalus fajok.

Összeállította: Oldřich Fencl

Képek a szerző felvételei.

Fordította: Fábián László, Bešeňovská cesta 
37, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko.
ladislav.fabian.sk@gmail.com,
www.webnode.kaktusyfabian.sk

20. kép: Escobaria vivipara v desertii, Mojave-sivatag.

21. kép: Ferocactus acanthodes, Mojave-sivatag.
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Zusammenfassung: In dem im Heft 2012/2 der Zeitschrift Cactaceae ect. erschienenen Artikel von Herrn  Martin Líbal ver-

suchte er, den Namen von 2 Arten zu ermitteln. Dem Autor des folgenden Schreibens wurde es sofort klar, dass bestimmte 

Tatsachen nicht verbreitet sind, und nicht allgemein bekannt sind. Vor allem, weil diese Angaben auf solchen Sprachen, oder 

in solchen literarischen Materialien erschienen sind, die nur für wenige bekannt sind. Die Ermittlung führte auf interessanten 

Faden zum Taxon Echinopsis spachiana cv. Hungaria.

Abstract: Mr. Martin Líbal tried to investigate the names of two species in his article was published in journal Cactaceae ect. 

2012/2. It becames unraveled to the author of this article soon that some facts are not spread and are not commonly known. The 

main reason is that these data was published in such languages or literatures, which are known by only few people. The investigation 

led to Echinopsis spachiana cv. Hungária through interesting ways.

Fábián László

Nyomozás ismeretlen növények után

A különböző tárgyak és élőlények gyűjtői nem 
kedvelik, ha a kollekciójukban olyan példá-
nyok fordulnak elő, amelyeket nem tudnak 
pontosan meghatározni. Elkezdenek kuta-
kodni az irodalomban vagy a neten. Minden-
képpen a probléma gyökereihez szeretnének 
lehatolni. Ugyanúgy, mint ahogy ezt teszik 
mások, én is késztetést kapok, ha ilyen hely-
zetbe kerülök, addig nem találom helyem, 
amíg meg nem lelem a megfelelő választ vagy 
eredményt.

Amikor kézhez kaptam a Cactaceae ect. 
folyóirat 2012/2-es számát, amelyben Mar-
tin Líbal mérnök úr megjelentetett egy cik-
ket, ahol két faj nevét igyekezett kinyomoz-
ni, azonnal világossá vált számomra, hogy 
bizonyos tények nincsenek elterjedve, és nem 
közismertek. Főleg azért, mert ezek az adatok 
olyan nyelven vagy irodalmi anyagban jelen-
tek meg, amelyeket csak kevés ember ismer. 
Líbal úr a cikk első részében bemutatott egy 
jellegzetes növényt, amelyet egy általa nem 
említett gyűjteményből szerzett be. Azonnal 
tudta, hogy az Echinopsis eyriesii fajhoz való 
hasonlatossága nem véletlen. Abban a pilla-
natban a másik szülőt nem tudta beazonosí-
tani. Mivel a kapott növényeken bimbók vol-
tak, úgy gondolta, hogyha azokat beporozza 
az Echinopsis eyriesii növénnyel, csíraképes 
magvakat fog kapni. Hitt abban, hogy majd si-
kerül neki egészséges, erős növényeket felne-
velnie, amelyek majd kényesebb fajok állandó 
alanyává válhatnak. Az elképzelése nem vált 
be. Ezek a hibridek ugyanis sterilek. Ez a tény 
azért is rendkívüli, mert a növények gyakran 

és jól virágoznak, és a virág szaporító szervei 
tökéletesen ki vannak fejlődve. Hosszas nyo-
mozás után megállapította, hogy ezek a hibri-
dek azonosak a Trichoechinopsis imperialis hort. 
néven tartott példányokkal. Ezt az elnevezést 
C. Backeberg a „Das Kakteenlexikon” művé-
ben ismerteti, amelyet Hummel amerikai szer-
zőtől vett át, aki tudta, hogy ezek az Echinopsis 
eyriesii keresztezéséből keletkeztek, de abban 
az időben nem ismerte azokat a Trichocereus 
fajokat, amelyek mint másik szülő részt vet-
tek volna a megporzásukban. Hummel és 
Backeberg nem ismerték a Hungaricust! Líbal 
úr később rájött, a Trichocereus imperialis egy 
univerzális elnevezés, amelyet minden oszlo-
pos és színes virágú hibridre nagy általános-
ságban használnak. Nála másik szülőként a 
Trichocereus peruvianus faj is szóba jött. Jó 
irányt választott, de aztán belegondolt, ebben 
az esetben a hibrideknek teljesen eltérő habi-
tusának kellene lennie. Végezetül megtalálta 
a Trichocereus spachianus fajt, ami a valós tény. 
A ma érvényes szabályok szerint Echinopsis x 
imperialis néven kellene őket tartani (ez csak 
Líbal úr személyes véleménye).

Most már tisztában vagyunk az egyik jeles 
cseh kaktuszos nyomozási eredményével. Va-
lóban megtalálta a megoldást, de nem ismer-
te a növény eredeti történetét. Ennek oka csak 
az lehetett, hogy biztosan nem adatott meg 
neki az eredeti cikkek tanulmányozásának 
lehetősége, amelyek a II. világháború előtt je-
lentek meg magyarul, később németül. Ezért 
úgy döntöttem, hogy most itt közlöm az isme-
reteimet és a valós tényeket. A hibrid eredete 
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és keletkezésének ideje ismert a kezdetektől. 
Ismerjük a körülményeket, a szülőket, a hely-
színt és a beporzást végző személy nevét, aki 
az egész folyamatot rögzítette, és az eredmé-
nyeket végül érvényes leírás formájában adta 
közzé.

1931-ben a péceli Horváth úr (Magyaror-
szág) mesterségesen beporzott két fajt, ame-
lyeket abban az időben Cereus spachianus és 
Echinopsis eyriesii botanikai megnevezéssel 
jelöltek. Az eredményes aratás kb. 300 szem 
magvat eredményezett, amelyeket azonnal el-
vetett. A magoncok úgy 5 éves korukban kezd-
tek el virágozni, éspedig éjjel, nagy fehér virá-
gokkal, mint amilyeneket az Echinopsis eyriesii 
fajnál ismerünk. Horváth úrnak összesen 11 
példánya volt ebből a hibridből, amelyek vi-
rágzáskor elérték az 50-60 cm-es magasságot, 
7 cm-es átmérővel. Mivel intergenetikus hib-
ridekről van szó (abban az időben még nem 
voltak egy nemzetségbe sorolva), a taxonó-
mia szabályai szerint, mivel se nem Echinopsis 

és nem is Cereus, ezért a Cereopsis hungaricus 
(Földi) Horváth nevet kapta és megjelent a 
Kertészeti Szemle 1936, VIII., 115. számá-
ban. Az eredeti 11 példány további sorsát sen-
ki sem ismeri, mert a II. világháború idején az 
embereknek egyéb problémájuk volt, mint a 
kaktuszok.

A botanikus kertekben levő példányok 
nem élték túl a nagyvárosokat ért bombázá-
sokat és az azt követő dúlásokat. Szerencsére 
néhány sarj megmaradt, és egyes kaktuszked-
velők jóvoltából túlélték a háborút. Csak né-
hány torz egyed maradt meg. Gaál József úr is 
így mentett meg egy növényt, amelyet a pincé-
jében raktározott. Itt élték át a háborút. Tőle 
terjedtek el, eleinte csak Budapest környékén, 
ezek a szaporulatok. A háborút követő évek-
ben a „Hungaricus” első virágzó példányának 
fényképe Szűcs Lajos úr könyvében jelent meg 
(in Szűcs Lajos, Kaktuszok, pozsgás növé-
nyek, 57. oldal, 1959). Szűcs úr könyvében a 
Cereus hungaricus nevet használja, amely Föl-

1. kép: Virágzó Echinopsis spachiana cv. Hungária.
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2. kép: Echinopsis spachiana cv. Hungária virága.

3. kép: Trichocereus purpureopilosus virág reggel.
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di úr eredeti megnevezése. Gaál úrtól néhány 
példány a debreceni botanikus kertbe került, 
ahonnan később, mint csereanyag lett elküld-
ve a bécsi, drezdai, pozsonyi, kassai és ungvá-
ri botanikus kerteknek. Ezekből az intézetek-
ből kerültek ki aztán a gyűjtőkhöz és egyéb 
gyűjteményekbe.

Az első eredeti leírása a „Kakteen und 
andere Sukkulenten, Stuttgart, 18: 132-133, 
1967”-ben jelent meg Kondér István úr jóvol-
tából, mint Trichocereus spachianus (Lemaire) 
Riccobono 1909 cv. Hungaria Kondér 1967. 
Mint szinonimákat említi a Cereus hungaricus 
Földi 1936, Cereopsis hungaricus (Földi) Hor-
váth 1936 taxonokat.

Még néhány megjegyzést szeretnék hozzá-
fűzni a „spachianus” szülőnövényhez. 1974-
ben Rowley rekombinációt végzett, és az ösz-
szes Trichocereus fajt az Echinopsis nemzet-
ségbe rakta át, és ezzel az intergenetikus stá-
tusz elvesztette aktualitását. A hibridünket, 
mint Echinopsis spachiana (Lemaire) H. Fried-
rich et G. D. Rowley 1974 cv. Hungaria Kondér 
1967 néven aktualizálta. A taxonok revízió-
jánál az IOS Taxonómiai Csoportja megállapí-
totta, hogy Lemaire leírása elégtelen ahhoz, 
hogy a fajt biztonságosan el tudjuk különíteni 
a Stenocereus griseus fajtól. A csoport továbbá 
megállapította, hogy nem lett megadva a faj 
eredete, és elterjedési területe sem, csak úgy, 
mint hort., hortulorum=kertészeti példány, 
kertészetben nevelt egyed. E körülmények a 
fajt érvénytelennek nyilvánítják, és a hibrid 
összes átkombinálása helytelennek minősül.

Az IPNI (The International Plant Names 
Index) adatbázisából megtudtam, hogy a 
„spachiana” faj ki lett vonva az Echinopsis nagy-
nemzetségből, és áthelyezték a Soehrensia 
nemzetségbe, mint Soehrensia spachiana 
(Lem.) Schlumpb. (in Cactaceae Syst. Init., 28: 
31, 2012 /okt. 2012) taxonnak. Hogy át lett-e 
egy időben nevezve ez a kultivar is? Erre nem 
találtam semmilyen utalást sem. Ha igen, ak-
kor újra intergenetikus hibriddé vált! Most 
Soehreopsis cv. Hungaria néven kellene szere-
peltetni (ez az én elképzelésem, FL). Margós 
megjegyzésem: nem vagyok képes felfogni, 
hogy miért nem lehet egy végleges megoldást 
találni a nevezéktanra. Egyszerűen érthetet-
len, kinek jó ez a helyzet, hogy a növényeket 

szinte naponta átnevezik, és egy idő után 
minden úgy van, ahogy az már volt?

A növényt már több mint 40 éve birtoko-
lom. Azt hiszem az első példányt Dósa Béla 
úrtól kaptam (budapesti kaktuszos, FL), aki-
vel azelőtt jó baráti viszonyban voltam. Sze-
rintem ez egy gyönyörű, jellegzetes taxon, 
amelyet semmivel sem lehet összetéveszteni. 
Növekedése inkább lassú, és sarjakat nagyobb 
mértékben csak akkor nevel, ha megsértjük a 

4. kép: Trichocereus purpureopilosus virág ré-
szei.

5. kép: A Trichocereus purpureopilosus paráso-
dott részén kifejlődött gyökeres sarj.
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tenyésző csúcsát. Önkéntesen 2-3 sarjat ne-
vel, ha ezeket nem távolítjuk el róla. Napja-
inkban sokan alanyként használják fel, állító-
lag a legtöbb nemest jól táplálja, de én ennél 
nemesebbnek tartom. A növény egyedi kisu-
gárzással rendelkezik. Ha virágot bont, még 
a legnagyobb szkeptikus is megáll mellette. 
A virágok elérhetik a 35 cm-es hosszúságot és 
18-20 cm átmérőt, színük hófehér, az illatuk 
kissé emlékeztet az Echinopsis fajok tipikus il-
latára. Éjjel nyílók, mint az Echinopsisok, de a 
méretük és súlyuk rendkívüli. Olyan benyo-
mással hatnak, mintha a két nemző faj virágá-
nak anyagát egybekovácsolták volna. A virág 
teljes kitárulásakor olyan nehéz, hogy saját 
súlyától lehajlik, majdnem 180°-ban. A virág 
torka fekete, ami szintén különlegessé teszi. A 
generatív szervei teljesen ki vannak fejlődve, 
de eddig még nem hallottam, hogy valakinek 
sikerült volna beporoznia más fajjal, és felne-
velnie újabb hibrid generációt. Sok kísérletet 
végeztem el jó magam is, persze sikertelenül. 
Sem a Hungaricuson sem az Echinopsisokon 
nem képződött magtok. A ma létező összes 

egyed egy esetleg két klónból származik, ame-
lyeket csak vegetatív úton szaporítottak. Ér-
dekes, hogy eddig még nem jelentkeztek raj-
tuk a degeneráció jelei, amit a gyakran csak 
vegetatívan szaporított fajok esetében tapasz-
talhatjuk. Gondolom, ez csak idő kérdése.

Minden termesztési kultúrát elvisel. 
Azonban legjobban kint, a szabad ég alatt érzi 
jól magát. A talaj összetételére sem igényes. 
Természetesen, sokkal gyorsabban fejlődik, 
ha néha kap egy kis tápot. Egyetlen szépség-
hibája, hogy idővel az alsó része parásodik, és 
ez a szártag 1/3-ára kiterjedhet. Mit tehetünk 
ez ellen az esztétikai sérülés ellen? Csak a 
megfontolt visszametszés segíthet, amikor az 
egészséges részig visszavágjuk a növényt. Így 
sarjakat nevelő anyanövényhez jutunk, ame-
lyeket később továbbnevelünk, vagy alany-
ként felhasználunk. A hibridet mindenkinek 
ajánlom, aki szeretné a gyűjteményét szépen 
virágzó növénnyel gyarapítani, vagy máskép-
pen felhasználni. Amint a felvételeim is bizo-
nyítják, egyedi és szép növényről van szó, fő-
leg ha virágzik.

Nagyon lekötette figyelmemet a fehér vi-
rág fekete közepe. Ezt a színösszeállítást ed-
dig csak a Trichocereus schickendantzii fajnál fi-
gyeltem meg. Érdekes, hogy ennek a fajnak a 
virága is jóval nagyobb a megszokottnál. Na-
gyon az az érzésem, hogy az egyik szülő ez a 
faj volt, és nem a spachianus. Sokban hason-
lítanak, ezért hasonló jegyeket adhattak át, 
mintha a spachianus lett volna az örömapa. 
Bizonyosságot csak akkor tudnék szerezni, 
ha sikerülne a hibridet visszakeresztezni, és 
akkor a magoncok F2-es generációja annyira 
szétesne, hogy meg kellene jelennie az eredeti 
szülőknek is. Ami biztos, ezt már nem fogjuk 
megtudni sohasem.

Elég régen történt, amikor Július Matis 
úrtól, aki Szereden (Sereď) lakik, kaptam egy 
növényt. Első érzésem az volt, hogy azonos a 
gyűjteményemben élő Cereus hungaricusszal. 
Amikor a két növényt egymás mellé tettem 
és szemrevételeztem, arra a megállapításra 
jutottam, hogy sokban eltérnek. Matis úr pél-
dánya is oszlopos volt, a bordák száma keve-
sebb, de tövisruhája eyriesii-szerű. A szártag 
átmérője jóval kisebb és alacsonyabb volt, a 
bőrszíne halványabb és gazdagabban sarja-

6. kép: Trichocereus purpureopilosus termése a 
vastag gyapjúval.
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dzott. Még mindig abban a hitben voltam, ez a 
Cereus hungaricus eltérő mutációja, mivel köz-
tudott volt, hogy az néhány klónból szárma-
zott, így lehetett köztük ekkora eltérés, mert a 
szóródás más hibrideknél is gyakori. Ma már 
bizonyos vagyok abban, ez nem volt igaz. A ma 
előforduló egyedek egy, esetleg két példánytól 
származnak, ezt a tényt akkor még tudtam. 
Ezt követően biztos voltam benne, hogy a ma-
gyar hibridhez semmi köze sincs. A kétség 
újabb nyomozásra késztetett.

Mint veterán és gyakorlott kaktuszked-
velő sok irodalmi anyaggal, könyvvel, folyó-
irattal, képekkel és más segédeszközzel ren-
delkezem. A szaktudásomat ezekből szerzem, 
annak ellenére, hogy többnyelvű ez az anyag, 
mindent elolvasok és áttanulmányozok. Sok 
olyan anyagom is van, amely csak ritkán for-
dul elő az átlag növénykedvelőknél. Az elmém 
szelektív, ami a természethez kapcsolódik, ál-
talában megmarad benne, de sok esetben nem 
emlékszem arra sem, mi volt tegnap, főleg a 
személynevek okoznak gondot. A fényképe-
ken levő növényeket és élő példányokat azon-
nal megjegyzem, szükség esetén nem okoz 
gondot, hogy a megfelelő irodalomért nyúljak. 
Természetesen ez is csak addig érvényes, amíg 
a nejem a „rendet kellett már ott tennem” jel-
szó alatt nem tesz káoszt az én „rendszerem-
ben”.

Miért is írtam le ezeket a szavakat? Jó 
okom volt rá. A Matistól származó növényem 

hamarosan bimbót fejlesztett és kivirágzott. 
Mekkora hatás ért, amikor először láttam ezt 
a virágot kitárulva! A virág egyáltalán nem 
hasonlított a hibrid virágához. Jellegzetes 
volt, amilyennel eddig nem találkoztam sem a 
Trichocereus, sem az Echinopsis fajok esetében. 

7. kép: Trichocereus purpureopilosus termése a 
vastag gyapjúval.

8-9. kép: Denmoza erythrocephala x Haageocereus jellegzetes tüskézete és virágformája.
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Sokáig merengtem a csoda fölött, hol is láttam 
már ehhez hasonlót? Tudatalattim azt sugall-
ta, már volt szerencsém ilyen virágot látni. So-
kat rágódtam, de végül rájöttem a megoldás-
ra. Hiszen hasonló virágú példányt láttam az 
egyik külföldi szaklap hátsó borítóján. A fo-
lyóiratok között azonnal megtaláltam az „In-
ternational Cactus Adventures” folyóirat szá-
mait. A 29. szám, 1996 /January/ füzetében 
a hátsó borítón valóban ott volt a növényem 
hasonmása teljes szépségében. A felvételt Joël 
Lodé, a folyóirat tulajdonosa készítette. A kép 
alatt a Trichocereus (Echinopsis) purpureopilosus 
elnevezés szerepelt. Neve szerint Backeberg 
„Kakteenlexikon”-jában is megtaláltam. A le-
írása pontosan ült a növényemre, de felvételt 
itt nem találtam. További fotókat a neten ta-
láltam, akkor, amikor ezt a cikkemet kezdtem 
írni. Nem kedvelem a netet, mert ahogy azt 
már biztosan mindenki megtapasztalta, min-
dent meg lehet találni rajta, de azt, amit ép-
pen tudni szeretnénk, csak fáradságosan le-

lünk meg. A képkereső több száz lehetőséget 
adott, de csak úgy 1%-ot tudtam felhasznál-
ni belőlük. Ez alatt az elnevezés alatt minden 
lehetséges növény szerepelt, de többségük a 
Trichocereus imperialis taxonhoz tartozott.

A Trichocereus purpureopilosus Wgt. faj rö-
vid leírása így hangzik a lexikonban:

A szártag rövid marad, alulról erősen sar-
jadó, néha elfekszik és idővel elérheti a 35 cm-
es hosszúságot, sötét levélzöld színű, az egyes 
szártagok kb. 6,5 cm átmérőjűek, a bordák 
száma 12, alacsonyak, a peremtövisek száma 
20, vékonyak, kb. 7 mm hosszúak, a közép-
tövisek száma 4, rövidek, kereszt formában 
vannak elrendeződve, néha számuk 5, 3-7 mm 
hosszúak, az összes tövise szaru színű, a kö-
zepüktől lefelé kárminpirosak, virágja kb. 21 
cm hosszú, fehér, rózsaszín beütéssel, a külső 
sziromlevelek kárminvörösek. - Argentína (Si-
erra de Cordóba).

Az én növényem nemcsak az alapnál sar-
jad, hanem kissé feljebb is. A sarjak csaknem 

10. kép: Már a téli hónapokban nagy számban fejlődnek a Denmoza erytrhocephala x 
Haageocereus virágbimbói.
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a megjelenésüket követően rendelkeznek sa-
ját gyökérrel, úgyhogy az anyanövényről levá-
lasztva azonnal nevelhetjük önállóan. Virág-
juk nem önporzó, de sikerült beporoznom egy 
évvel ezelőtt az Echinopsis eyriesii fajjal. A ter-
més néhány napon belül megmutatkozott és 
a növényen több hónapig kitartott. A termés-
ből sok magot nyertem ki, amelyek nagyon 
apróak voltak. A magvak olyan apróak, mint 
azt a Helianthocereus nemzetségnél ismerjük. 
A latin elnevezéseket mindig úgy használom, 
ahogyan a növényt eredetileg beszereztem, 
de minden esetben tisztában vagyok az ak-
tuális változásokkal. A termést több porcióra 
felosztottam. Ezeket fokozatosan elvetettem, 
de egy szem sem kelt ki belőlük. Tavaly ősszel 
újra nyílt a faj, most több virággal egyszerre. 
Mivel akkor nem volt virágzó eyriesii egyedem, 
de virágzott az Echinopsis adolphofriedrichii faj-
ból két példányom. A keresztezés oda-vissza 
sikerült. A magtokot elejétől fogva kétszeres 
átmérővel rendelkeztek, mint a fenti esetben. 
Teleltetni október végén tettem el őket, úgy, 
mint minden évben. Most (2014. február), mi-
kor ezt a cikket írom, még mindig egészben 
vannak, teltek és még nem repedtek meg. Ta-
vaszra biztosan beérnek és megpróbálom el-
vetni a magvakat. Bízom abban, hogy a mos-
tani kaktusz detektívkedésem eredményes 
lesz. Ugyanis, három dolog segíthet a cél eléré-
séhez: a gondolkodás – ez a legnemesebb for-
mája a célnak, az utánzás – ez a legegyszerűbb 
megoldás. A harmadik? A tapasztalat – ez a 
legkeményebb dió.

A Trichocereus purpureopilosus és a Cereus 
hungaricus hasonlósága szerintem nem vélet-
lenszerű, a faj lehet természetes hibrid. Ha ez 
így van, csak bánhatjuk, hogy nem ismerjük 
az ősszülőket. A kereszteződésnek már régen 
le kellett játszódnia. Az adatok szerint ugyan-
is Argentínában jól körülhatárolható populá-
ciója van, amely szerint a faj le lett írva. Felté-
telezem, ha a magvak csíraképesek lesznek, a 
magoncok között megjelennek olyan bélyegek 
is, amelyek szerint azonosítani tudom az ős-
szülőket. Ha a most létrejött hibridek között 
nem lesz más beütés, csak a most alkalmazott 
két szülő habitusa, ez is eredménynek számít, 
mert bebizonyosodik, hogy jó, természetes 
fajjal állunk szemben.

Személyesen még nem próbáltam ki, mint 
alanyt. Azonban kollégáim azt állítják, na-
gyon jó eredményt értek el vele. A fiatal, vagy 
közepes méretű egyedei nagyon szépek. Min-
den esetben, ha látogatóm van és észreveszi 
őt, azonnal elkel. A növény iránti érdeklődést 
a virágzó faj fényképével még tudom fokozni. 
Ennél a fajnál is hátrányosan hat az alsó har-
mad parásodása (kérgesedése). Az egyik jár-
ható út a csúnya terület eltakarásához, meg-
hagyni az alsó sarjakat, amelyek kör-körösen 
jelennek meg. A sarjak gyorsabban növeked-
nek, mint a parásodás, így az rejtve marad.

A kaktuszkedvelő, ha magvakhoz jut, nem 
tud ellenállni és azonnal elveti azokat. Ebből 
a szempontból és sem számítok kivételnek. 
Magokat néha vásárlok, de gyakran kapok a 
barátaimtól, ismerőseimtől. Néhány évvel ez-
előtt az egyik kaktuszkedvelőtől kaptam egy 
porciót, amely szerinte a természetből szár-
mazott. Balogh László úr (tisztelgek emlé-
ke előtt!) begyűjtött Denmoza erythrocephala 
magvakat és ebből juttatott nekem is. A több 
tucat magból csak néhány magoncot nyertem. 
A magoncok nagyon lassú növekedésűek vol-
tak, és fokozatosan elpusztultak. Végül már 
csak egy példányom maradt belőlük. Már az 
egy éves magonc is nagyon különösen hatott. 
Bár habitusában emlékeztetett egy felnőtt 
Denmoza erythrocephala fajra, főleg ha távo-
labbról vizsgáltam, de ez nem szélességben 
igyekezett gyarapodni, hanem inkább felfe-
lé. Tehát habitusában a felnőtt Denmoza faj-
ra hasonlított, de miniatűr kivitelben. Amíg 
felületesen figyeltem az eseményeket a véle-
ményem az volt, hogy ez a névtáblán szereplő 
faj, de nagyon furcsa kinézettel. A tövisruhája 
is hasonlónak hatott, ennek ellenére, mégis, 
mégsem?! De mégsem azonosak! A növényem 
első alkalommal 15 cm-es magasságnál kez-
dett virágozni, megint csak kérdéseket intéz-
ve felém. A virágok a példány napos oldalán 
jelentek meg, máshol nem. Ez sem jellemző 
a Denmoza fajokra. A virágok S alakban vol-
tak meghajolva és nagyon keskenyek voltak, 
de nem csőszerűek. Vizuálisan úgy hatottak 
rám, mintha két nemzetség közti átmenetet 
képeznének. Ekkor megint csak segítségem-
re lett a kaktuszos memóriám. Tudtam, hogy 
ilyen esetről már valahol olvastam. 
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Visszaemlékeztem, hogy régebben va-
lahol olvastam, hogy a Denmoza és a 
Haageocereus nemzetségek a természetben 
képesek létrehozni életképes hibrideket. Újra 
a nethez fordultam, és most szerencsém volt. 
Hasonló példányok felvételeit találtam meg, 
mint ahogyan az enyém is kinézett. A rákat-
tintás után sem kaptam meg a keresett vá-
laszt. A szerző csak annyit említett, hogy ez 
egy Denmoza x Haageocereus hibrid, az „apa-
növény” faját ő sem ismerte. Pontosan ez az 
oka, hogy én sem tudok rendet teremteni, 
mivel nem ismerem azt a Haageocereus fajt, 
amely részt vett a beporzásnál. A Denmoza 
nemzetség hatalmas területen él hazájában, 
és gyakran előfordulnak itt Haageocereus fa-
jok is. Mivel nem ismerem a magvak begyűj-
tésének pontos helyét, nem tudom beazono-
sítani a másik szülőt. Balogh úr sem él már, 
így innen sem kaphatok segítséget.

Meg kell várnom, amíg nálam a két taxon 
egyszerre fog virágozni, talán sikerül egybe-
poroznom őket. A keletkezett hibridek bizto-
san el tudnák árulni nekem, hogy hol kuta-
kodjak. A hibridek szórása itt is segítségemre 
lehet majd, és előkerül az apa genomja is.

Nem mindig ilyen egyszerű megtalálni a 
növények elnevezéseit. Néhány tucat érdekes 
növény van a birtokomban, de a nemzetség el-

nevezésén kívül nem jutottam előbbre. A má-
sik csoportba azok a növényeim tartoznak, 
amelyeknél bár van névtábla, de az az érzé-
sem, hogy helytelen. Az utóbbi időben gyak-
ran tapasztalom, még a neves kaktuszterme-
lők is, remélem nem szándékkal, hibrideket 
terjesztenek, vagy rosszul megjelölt növénye-
ket. Ilyen módon tönkreteszik a faj jellegzetes 
tulajdonságát. Az eladandó növényeknél min-
den esetben fel kellene tüntetni, hogy tisz-
ta állományról van e szó, vagy csak kereske-
delemről. Az azonosítatlan növénynek nincs 
sem botanikai, sem gyűjtői értéke, esetleg 
esztétikai, vagyis csak kereskedelmi.

Fábián László
Udvard (Dvory nad Žitavou)

941 31, Bešeňovská cesta č. 37., Szlovákia 
(Slovensko)

ladislav.fabian.sk@gmail.com, 
www.kaktusyfabian.webnode.sk

Képek: Fábián László
Irodalom:
Líbal, Martin: Pokračovaní po devíti letech /plus 
něco navrch in Cactaceae etc., 2/2012-es szám
dr. Nemes Lajos: Trichocereus spachianus cv. 
Hungaria, 1. és 2. rész, Debrecen, 239. és 204. 
szabad oldal
Szűcs Lajos: Kaktuszok, pozsgás növények, 
Budapest, 1959

11. kép: Denmoza erythrocephala x Haageocereus virága.
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Zusammenfassung: Der Autor informiert uns über die neuen Lebensorte von Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis. 

Die Populationen sollten bezüglich Vorkommen der Individuen mit verschiedenen Dornen überprüft werden, und gegebenen-

falls abgegrenzt werden. Es ist eine Tatsache, dass die Kaktusgattung Sulcorebutia in Hohen-Anden noch immer versucht, neue 

Lebensorte zu erobern, neue Arten zu produzieren.

Abstract: The author informs us about the new habitats of Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis. The populations should be 

revised because the presence of specimens with differing spines and in reasonable cases they should be separated. In fact the High-

Andes Sulcorebutia genus is still expanding to new habitats producing new species.

Peter Lechner

Kiegészítõ megjegyzések a Sulcorebutia tiraquensis 
var. huanacuniensis leírásához

Új életterek keresése
Gertel röviddel ezelőtt (2011) a Sulcorebutia 
tiraquensis var. huanacuniensist a Huanacuni 
Chico bolíviai helység közeli populációra 
(G183), valamint a Huanacuni Grande terü-
letén fellelt G221, G299, G300 populációk-
ra alapozva új változatként írta le. A G183 és 
G300 populáció, legalábbis alaktanilag, két 
különböző fenotípusnak tekinthető. A G183 

(a szerző ugyanezt az élőhelyet PL 20.441 
számon regisztrálta) populáció növényeinek 
- ezeket vették alapformának - kizárólag el-
álló, max. 2 cm hosszú tövisei vannak, míg 
legalábbis a G300 növénycsoportban rásimu-
ló tövisezettségű (a S. augustiniihez hasonló) 
növények is előfordulnak. Ez részben fiatal-
kori alakként tűnik fel, de lényegesen idő-
sebb növényeknél is előfordul: „Néhány, G300 

1. kép: Peter Lechner a terepen Bolíviában.
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élőhelyi magból felnevelt tíz éves növénynek 
egyébként még mindig kizárólag csak széltövisei 
vannak” (Gertel 2011). Ilyen tövisképet a szer-
ző a G183 (=PL 20.441) esetében sem az élő-
helyén (2, 4, 5. kép), sem pedig a begyűjtött 
magból felnevelt növényeknél nem észlelt. Ez 

a populáció a Huanacuni Chico közelében egy 
hegy sziklás csúcsán található (6. kép), míg a 
G299 és G300 Gertel (2011) szerint „a vörös 
homokkő hasadékaiban” ill. „vörös homokkő 
táblák között” fordul elő. Egy további populá-
ciót, a „sárgás kvarcos kőzeten” élő egyönte-

tűen zöld epidermiszű G301-t Gertel 
(2011) Sulcorebutia tiraquensis var. 
totorensisnek sorolt be.

A G221, G299 és G300 populáci-
ók lelőhelyei a Totora-tól Huanacuni 
Grande-n át Saipina-ig vezető gázve-
zeték, ill. az ahhoz tartozó szervizút 
mentén, a G183 nemzetségé több ki-
lométerrel délre, az utóbbi tíz évben 
leaszfaltozott, Totorából Huanacuni 
Chico-n keresztül Omereque-ba veze-
tő út mentén találhatók. Huanacuni 
Chico-tól több kilométerre délre ta-
lálható a S. augustinii alapformájá-
nak és további populációinak a lelő-
helye. E két útszakasz között terül el 
egy délnyugati irányban hosszan el-
húzódó, váltakozóan vörös, lilásvö-

2. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis PL 20.441 (=G183).

3. kép: Gazdagon virágzó Sulcorebutia pseudo augustinii 
PL 20.442 kultúrában.
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4. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis G183 (=PL 20.441) szép rózsaszínű virággal.

5. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis PL 20.441.
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6. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis PL 20.441 típus-élőhelye.

7. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis PL 20.835 (=G300) élőhelye.
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8. kép: Sulcorebutia pseudoaugustinii PL 20.442 élőhelyén a homokkő vörös-ibolyakékvörös, 
színét a vasoxid okozza.

9. kép: Sulcorebutia pseudoaugustinii PL 20.442 egy hosszú tövisű, a S. tiraquensis var, huana-
cuniensishez nagyon hasonló forma, világos virággal.
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10. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana-
cuniensis PL 20.833 (=G221).

13. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana-
cuniensis PL 20.834 (=G299).

11. kép: Sulcorebutia pseudoaugustinii PL 20.625 
egy 80 mm átmérőjű szokatlan példánya, egy 
rövid középtövissel és sötét epidermisszel.

12. kép: Sulcorebutia tiraquensis var. huana-
cuniensis PL 20.835 (=G300).

rös, vagy sárgás, többé-kevésbé erősen mál-
lott kvarchomokkőből álló lapos domblán-
colat (7. kép). A vörös, lilásvörös színeződést 
egy vasoxid tartalmú kötőanyag okozza (8. 
kép). Feltűnő a gyér vegetáció. Csak a sárgás 
kvarchomokkő területen fordul elő valamivel 
gyakrabban fű és kisebb bokor. Itt található 
nagyon ritkán és egyre kisebb példányszám-
ban Weingartia sp. is.

Gertel lelőhelyétől néhány kilométer-
re délre a szerző és kísérője a utóbbi évek-
ben több olyan Sulcorebutia populációt fede-
zett fel, amelyek pontosan ugyanazzal a két 
fenotípussal rendelkeznek, mint ahogy azt 
Gertel (2011) az ő G300-asa esetében leírta 
(9, 10, 3, 13.kép). Lokálisan némely alkalom-
mal a rövid és rásimuló tövisezettségű pél-
dányok vannak többségben, úgy a kis (max. 

30 mm), mint a nagy (max. 80 mm) növé-
nyek esetében. A nagyok esetenként egy rö-
vid középtövist fejlesztenek (6. kép), mint az 
a S. augustinii nagy példányainál megfigyel-
hető. A G300-al megegyezik a sötét, feketés-
vörös színezetű epidermisz (12, 15. kép) és a 
vörös homokkőképződményen való előfor-
dulás, mint ahogy azt az én PL 20.442, -443, 
-528, -625 és 626 lelőhelyeimen megfigyel-
hettem.

Gertel (2011) úgy véli „hogy az egyöntetű-
en zöld G301 és a vörösbarna G300 genetikailag 
tiszta nemzetségek, amelyekből hibridizáció ál-
tal fejlődtek ki a keverék populációk.” A változó 
testszínezett alapján keverék populációként 
határozza meg a többi leletét. A Sulcorebutia 
nemzetség sok fajtájánál fellelhető egy ilyen 
változó testszínezet, példaként legyen meg-



15. kép: Sulcorebutia pseudoaugustinii Pl20.442 
- egy S. augustiniihez hasonló növény, világos 
homokkövön.

14. kép: Sulcorebutia augustinii PL 20.690 élőhelye, ahol a növények a lejtő tövében nőnek.

16. kép: Sulcorebutia augustinii PL 20.101 a tí-
pus-élőhelyen, mély-bíborszínű virággal.

nevezve a Sulcorebutia santiaginiensis, továb-
bi példák találhatók Gertel és Latin (2010) 
könyvében. Annak indoklása hiányzik, miért 
éppen a tövisezettség tekintetében rendkívül 
változatos G300 lenne egy „genetikailag tisz-
ta nemzetség”. Gertel keverék populáció tézise 
nem megalapozott.

Bevonva a megfontolásba a közvetlen 
szomszédságban előforduló S. augustiniit, 
egy rásimuló tövisezettségű taxont (14, 16, 
17. kép), nagyon nagy annak a valószínűsége, 
hogy a vörös homokkövön (14. kép) előforduló 
populációk kereszteződés által létrejött ere-
detűek. Lehetséges szülőként a S. augustinii 
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17. kép: Sulcorebutia augustinii PL 20.690 barnás bőrszövettel.

és a S. tiraquensis var. huanacuniensis alapfor-
mája a G183 (=P l20.441) jöhet szóba. Ezt a té-
zist az a tény is alátámasztja, hogy a hibridek 
gyakran hasznosítani tudják a szülők szá-
mára alkalmatlan élőhelyeket (8, 6, 14. kép). 
Ezeknek a populációknak a Sulcorebutiáknál 
szokatlanul magas csírázási rátája is hibridi-
zációra utal. Hogy tiszta képet kapjunk, két-
ségtelenül populációgenetikai vizsgálatok 
lennének szükségesek.

Összegzés: A G 183 populáció, amelyet 
a S. tiraquensis var. huanacuniensis alapformá-
jának választottak, pontosan megfelel ennek 
a változatnak. Minden más populációt az el-
térő tövisezettségű példányok előfordulá-
sára való tekintettel felül kellene vizsgálni, 
és adott esetben el kellene különíteni. Sem-
miképpen nem tartozik a S. tiraquensis var. 
huanacuniensishez a G300 populáció, és va-
lószínűleg a többi sem, amelyek a vörös ho-

mokkőképződményen fordulnak elő. Ezt, va-
lamint a szerző által az előzőekben megne-
vezett populációkat (PL 20 sorozat) újra le 
kellene írni, hogy tiszta fajként, vagy hibrid 
taxonként, az nézőpont kérdése. A szerző 
gyűjtőszám jegyzékében ezek a populációk „x 
pseudoaugustinii” (PL 20.442; PL 625) ide-
iglenes megnevezéssel vannak feltüntetve. 
Tény, hogy ezek a populációk további bizo-
nyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy 
a Magas-Andoki Sulcorebutia kaktusznem-
zetség még mindig azon van, hogy új élette-
ret szerezzen, új fajokat produkáljon, és ne-
künk emellett azt a csodálatos lehetőséget is 
nyújtsa, hogy megtekinthessük!

Peter Lechner
Ausztria 

Képek: Peter Lechner

Fordította: Ruff József, Orosháza.
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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt in seiner Artikel-Serie die in Mexiko lebenden Tillandsien, besonders hervorhebend 

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

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

collections according to his experiences.

Horváth Ferenc

Mexikó Tillandsiái 5. rész

T. schatzlii Rauh
Élőhelye Mexikó, Oaxaca és Tehuacan álla-
mok, 1300 méter magasságban. Meredek 
sziklafalak lakója, az egyik legszebb mexikói 
Tillandsia. Botanikai elnevezését Schatzl, a 
Linzi Botanikus Kert főkertészétől kapta, aki 
broméliagyűjtő volt.

A növény 25 cm magas, a rozetta 10-12 cm 
átmérőjű, a levelek pozsgás jellegűek, a sűrű 
pikkelyszőrözöttségtől hófehérek. A 
virágzati kalász 20-25 cm hosszú, 2-3 
cm széles. Alsó negyede málnapiros, 
mely fokozatosan megy át a csúcs felé 
sárgászöld színbe. A virágok száma 
8-10 db, ibolyaszínűek és csövesek. 
Kultúrában a melegigényes fajok közé 
tartozik, nyáron tartsuk tűző napon, 
esténként bőven öntözve. Télen mér-
sékelt vagy a melegház felső részében, 
relatíve szárazon, de párában nevel-
jük. Aránylag kevés sarjat nevel, így a 
gyűjtemény fenntartásához több pél-
dányt célszerű beszerezni. 

T. schiedeana Stuedel
Hazája Mexikótól Kolumbiáig terjed, 
50-1800 méter között. A növény 20-
30 cm nagyságú, zöldesszürke színű, 
kissé pozsgás jellegű levelekkel. Igen 
hamar nagy telepet képez. A virágza-
ti fellevelek kardszerűen kinyúlnak, 
10-15 cm nagyságúak, színük hal-
ványpiros, a hegyük zöldessárgába 
hajló. A virágzat hosszú, csöves, hal-
vány zöldessárga. Öntermékenyülő 
faj, igen sok magtokot képez. Ismert 
egy ezüstös változatú, szukkulens-
szerű alakja, a T. schiedeana ssp. 
glabrior (L.B. Smith) C. S. Gardner. 
Hőigénye télen 15-20 oC.

T. schusteri Rauh
Mexikó 1500-200 méter magas hegységeinek 
lakója Puebla államban. A növény szürkés-
zöld színezetű, 40-50 cm rozettát alkot. Már 
korán jól sarjadzik. A virágzat 60-80 cm-es, 
elágazó evezőkből áll. A fellevelek színe az 
alapnál világoszöld színű, az evező hegye felé 
pedig naracspirosba megy át. A virágok csö-
vesek, egyesével nyílnak, sárgászöld színűek. 

1. kép: A Tillandsia schatzlii a melegigényes fajok közé 
tartozik.



2. kép: Tillandsia schiedeana öntermékenyülő faj.

3. kép: Már korán jól sarjadzik a Tillandsia schusteri.
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A növényt nyáron neveljük 
teljes napfényben, télen 8-10 
oC-os hidegházban jól érzi 
magát. 

T. seleriana Mez
Hazája Mexikótól Salvado-
rig terjed, 270-2100 méter 
magasan. A növény 20-40 
cm nagyságú, álhagymás faj. 
Igen lassan növő, kevés sar-
jat fejleszt. A levelek sötétzöl-
dek, sűrűn pikkelyesek, ka-
romszerűen visszafordulnak. 
A virágzati fellevelek sötét ró-
zsaszínűek, elágazó evezők-
kel. A virágok csövesek és li-
lák. Hőigénye télen 10-15 oC.

T. streptophylla 
Scheidweiler 
ex. E. Morren
Hazája Mexikótól Hondurasig 
terjed, 0-800 méter. Álhagy-
más faj, jellegzetesen vissza-
felé csavarodott szürkészöld 
levelekkel. A növény 20-40 
cm nagyságú. A virágzat 40-

4. kép: Mexikótól Salvadorig terjed a Tillandsia seleriana.

6. kép: A Tillandsia takizawae 
fajt nem régiben írták le.



60 cm nagyságú, mely evezős fellevekből áll. 
A fellevelek alapja vörös, a csúcsa felé hal-
vány rózsaszín. A virágok egyesével nyílnak, 
csövesek és halványlilák. Hőigénye télen 10-
15 oC.

T. takizawae Ehlers
Mexikó középső, félsivatagos részének la-
kója, ahol oszlopkaktuszokon él. Rozettája 
ezüstszürke színű, 50-60 cm átmérőjű is le-
het. A virágzat 60-80 cm magas. A virágzati 
tengelyből jobbról balra az evezők elágazód-
nak. A virágzat púderrózsaszínű, de jó fény-
ben vörösre színeződik. Gyűjteményekben 
ritka faj, nemrég írták le. Nevelése viszont 
egyszerű. Nyáron tűző napot kíván, télen pe-
dig 8-10 oC-os hidegházban szárazon jól telel. 

T. tricolor Schlechtendal & Cham
Hazája Közép-Amerika: Mexikó, Guatemala, 
Costa Rica, 750-2300 m-en. Köderdőkben, 
fákon, esetleg sziklákon él. A növény 20-30 
cm magas. A levelek zöldek, rozettát alkot-
nak. A levelek töve jellegzetesen gesztenye-
barna színezetű. Virágzata 6-18 cm, evező-
szerű. Az alsó fellevelek vörösek, a középsők 
és a felsők citromsárgák, esetleg zöldek. A 
virágok ibolyaszínűek, de a csúcsuk és a bibe 
fehér. A porzószálak és a bibe kiemelkedik a 
virágból. Az egyik leggyakoribb kereskede-
lemben kapható faj. Hőigénye télen 15-20 oC.

Ezzel zárul a Mexikó Tillandsiáinak cikk-
sorozata. Itt elsősorban a hazánkban is meg-
található vagy Nyugat-Európában is megvá-

sárolható növényeket is-
mertettem meg az olvasó-
val. Természetesen Mexi-
kó teljes Tillandsia flóráját 
az újság hasábjain teljes-
ségében nem lehet bemu-
tatni. Néhány fotó elkészí-
téséhez köszönettel tar-
tozom Wolfgang Salznak, 
Lydia Köhresnek, akik 
rendelkezésre bocsátották 
a saját gyűjteményeikben 
készült képeket, valamint 
Izsay Tamásnak az élőhe-
lyi fotókért.

Horváth Ferenc
E mail: fehernyirfa@

fehernyirfa.hu

Képek: Anonymus: 5, Hor-
váth Ferenc: 1,2,4, Lydia 
Köhres: 3,6, Wolfgang Salz 
7.

7. kép: Köderdőkben, fá-
kon, esetleg sziklákon él a 
Tillandsia tricolor.
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Zusammenfassung: In diesem Teil unserer Lithops-Serie können wir über die Rolle von Luft, Temperatur, Licht lesen; diese 

Umweltfaktoren beeinflussen das Wachstum unserer Pflanzen bedeutend. Davon der Temperatur und die Licht sind diejenigen, 

die in unserem Klima an ihre Bedürfnisse angepasst werden sollen.

Abstract: In this part of our Lithops series we can read about the role of the air, the temperature and the light which factors have 

great effect on the development of our plants. From them the temperature and the light are those which we must provide in accord-

ance with their demands.

Katona József

A Lithops nemzetség IV.
A levegõrõl, a hõmérsékletrõl és a fényrõl

Mint tudjuk, a napfényenergia, a növények 
egyik alapvető szükséglete. A Lithopsok is 
fényenergia és klorofil segítségével  vízből és 
széndioxidból állítják elő szervetlen anyag-
ból a szerves anyagot: a szőlőcukrot. Az isko-
lában tanult képlet így szól: H2O+6CO2+674 
kalória fény energia= 6H12O6+6O, tehát nap-
pal oxigént bocsátanak ki, éjszaka veszik 
fel a CO2-t, a széndioxidot. A légzőnyílások 
megnyitása nappal viszont jelentős vízvesz-
teséget okoz magas hőmérsékletnél. Ezért a 
szukkulensek ki-
alakítottak egy 
másfajta légzést, 
a magas, 25 °C 
feletti  nappali 
hőfokokra, ami-
kor a széndioxid 
megkötés haté-
konysága csök-
ken. Ebben az 
esetben nappal 
a légzőnyílások 
zárva maradnak. 
Az éjszakai na-
gyobb koncent-
rációjú CO2-t a 
kinyitott légző-
nyíláson ekkor 
veszik föl.  Nap-
pal zárt gázcse-
re-nyílással történik a fotoszintézis. Ezt ne-
vezik CAM-módszernek, ami lehetővé teszi a 
szukkulens Lithopsok jelentős víztakarékos-
ságát. Igaz, ez a módszer lényegesen nagyobb 
energia igénnyel jár, de ezeken a területeken 

a napfény bőségesen rendelkezésre áll. Ezen 
kívül a Lithopsok a túlzott napfény-hőség 
okozta felmelegedés és vízveszteség elkerü-
lésére jelentősen a földbe is húzódnak.  A kö-
ves, sziklás talajon, ahol egyes Lithopsok elő-
fordulnak, a talaj hőmérséklete akár 5 °C-kal 
is hűvösebb, mint a sík vidéken. A kövek pici 
árnyékot vetnek, takarják a talajt, ez okozza 
a hőmérséklet-különbséget. A sok fény mi-
att a Lithopsok a felületükön fajra jellemző 
színes fényvédő pigmentekkel védekeznek, 

úgynevezett szi-
getek és ablakok 
borítják a nö-
vény felszínét (1. 
kép). A nekünk 
s ö t é t e b b n e k 
tűnő ablakokon  
történik a fény-
energia behato-
lása a kocsonyás, 
f é n y á t e r e s z t ő 
üvegtestbe (2. 
kép). A fényt ez 
az anyag a fény-
tani törvények 
szerint homoge-
nizálja, és juttat-
ja az epidermisz 
alatt elhelyezke-
dő klorofil szem-

csékhez. A kúp alakú növényi test alig pár 
%-án történik tulajdonképpen a fotoszinté-
zis. Ezért is veszélyes a növényi test oldalá-
nak a sérülése. A Lithopsok rövid nappalos 
növények. Vegetációs növekedési idejük a 

1. kép: A sötétebb ablakokon keresztül a kocsonyás, 
fényáteresztő üvegtestbe hatoló fény szinte kristá-
lyos látszatot kelt. A klorofil jól láthatóan a peremen 
helyezkedik el.
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tavaszi, kissé melegebb őszi hónapokra esik. 
Mint általában a szukkulensek nagy fényin-
tenzitást igényelnek tenyészidőben. Nyugal-
mi időszakukban is megkövetelik a fényt. Ha 
ebben az időben a hőmérséklet meghaladja 
a +6 °C fokot, akkor megindul a levélváltás, 
és megfelelő fényhiányban  csúnyán meg-
nyúlnak, nem fognak virágzani. Megfelelő 
körülmények között tartva egy év elmúltá-
val a következő levélváltáskor lehet a hibát 
helyrehozni. A nagy fényintenzitás nem azt 
jelenti, hogy közvetlenül a tűző napsugarait 
képesek elviselni hazánkban az északi félte-
kén. A természetben igen sok helyen a ma-
gaslatok keleti részein, vagy sziklák, kövek 
védelmében, vagy bozótosok félárnyékában 
találhatók. Ott kint a szabadban Dél-Afri-
kában, egész évben a levegő által széljárta 
termőhelyen megfelelően hozzá edződtek a 
sok fényhez már magonc koruktól kezdve. 
Kultúrában ezt a nagy fényintenzitást nem 
képesek elviselni. A téli, meglehetősen fény-
szegény napok után, már az intenzív márciu-
si, áprilisi napfénytől időlegesen árnyékolni 
szükséges, amíg a fényvédő pigmentek meg-
szaporodnak. A nyári forróságban sem  ké-
pesek a magyarországi, vagy a Dél-Európai 

közvetlen napfényt elviselni. Pusztító égése-
ket okoz. Ezért mindenképpen árnyékoljuk 
az üvegházat. Természetesen a polikarbon 
kettősfalú tetőnél ez mellőzhető. Nagyon jó 
a belsőtérben felhúzott fehér, vékony textil-
anyag. Régi, jó bevált módszer az üvegek le-
meszelése, ami őszre megkopik. A Lithopsok 
igénylik a szél által okozott légáramlást, így 
jutnak több széndioxidhoz az őket körülve-
vő mikroklímában, és némi hűtő hatása is 
van. A természetben a napközbeni forróság 
éjszakára jelentősen lecsökken. A hőmér-
séklet különbség okozza a tenger felőli pá-
rás légáramlatot a délelőtti órákban Dél-Af-
rikában. A Lithopsok genetikailag jól bírják a 
nagyobb hőmérsékleti különbségeket. Az én 
kis üvegházamban nyáron 1,5 m magasan élő 
Lithopsaim jó kondícióban elviselik a sokszor 
több héten át tartó 30-36 °C-os forróságot 
természetes légáramlással, és egy fehér tex-
tilárnyékolással, és ősszel szépen virágza-
nak. A másik üvegházam egy keleti fekvésű 
erkélyből lett kialakítva. Itt is eléri a forróság 
a 30-36 °C-ot, emiatt 6 db kis ventillátorral 
pótolom télen-nyáron a hiányzó légáramla-
tot. A téli hőmérséklet a Lithopsok számára 
nyugalmi periódus, amikor legoptimálisabb 

a +6 °C. Ezen a hőmérsékleten 
teljes nyugalomban élnek. Nö-
vényeink ugyan a kisebb fagyo-
kat is elviselik, de a nappali +15 
°C, vagy a még magasabb hőmér-
séklet és a napfény naponta kom-
penzálja esetenként a kisebb fa-
gyos éjszakát. Közép-Európában 
ez a hatás nem jelentkezik. Ezért 
óvjuk őket a fagyoktól.

Katona József
Debrecen

katona.jozsef80@upcmail.hu

Képeket a szerző készítette.

Irodalom:
Cole, D. T., Cole, N. A. (2005): 
LITHOPS Flowering Stones
Hammer, S. A. (2010): Lithops 
Treasures of the veld

2. kép: A metszeten a gyökérnyakból meginduló, növekvő 
új levélpár. Jobbra, balra a leszáradt régebbi levél marad-
ványai.
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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 de-

voted 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.

Gonda István

A Mexikói öböltõl a Grand-kanyonig 2. rész

Harmadik nap – Alpine - Big Bend – 
Marathon - Fort Davis - Van Horn
Az egyetem közelében levő vendéglőben reg-
geliztünk és máris indultunk vissza a tegnapi 
útvonalon. Ismét megálltunk Terlingua-ban, 
ahol előző nap hiába kerestünk gumit. Ez-
úttal nem a kocsival történt baj. Az út mel-
lett láttunk egy ásványkereskedést, utóbb 
kiderült kaktuszokat is árultak és egyéb ré-
giséget is. A nagyobb darab ásványok az ud-
varon deszkából készült asztalokon, vöd-
rökben, hordókban voltak tárolva. A kaktu-
szok az üzlet bejárata közelében tető alatt, 
asztalokon kínálták magukat. Sok közülük 
szemmel láthatóan kertészeti termék, de az 

Epithelanthák gyanúsan lelőhelyi gyűjtés ké-
pét mutatták.

A parkba visszatérve ismét elkezdtük ke-
resni az Ariocarpus lelőhelyeket. Sajnos, meg 
is találtuk két helyen az Ariocarpusokat, de 
holtan. Egyetlen élő példányt sem láttunk. 
A múmiáikon látszott, hogy szép, idős pél-
dányok lehettek. Fiatal példányokat nem 
találtunk. Leltünk többféle Echinocereust, 
Mammillariát, Agavét, Escobariákat, Coryphan-
tha echinust, Hamatocactus hamatacanthust, 
na, és az elmaradhatatlan Echinocactus hori-
zonthaloniust. A következő megálló a Santa 
Elena-kanyon. A turisták számára kijelölt ös-
vényen közelítettük meg a kanyont, és az ott 

1. kép: A bolt ásvány kínálata Terlingua-ban.
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folyó Rio Grande-t. A túloldal már Mexikó! - 
mutatta Lee barátom. A kanyon falai sok he-
lyen elérik az 1500 láb magasságot, ami kb. 
450 méter, de az alacsonyabb helyeken is rit-
kán csökken kétszáz méter alá. A Rio Grande 
meglehetősen vízszegény ebben az időben, 

széles, száraz, iszapos sávtól keretezve mu-
tatta, hogy sokkal szélesebb is tud lenni. A 
kanyontól visszatérve, az egyik látogatóköz-
pontban ebédeltünk. Következő látnivaló a 
Bougillas-kanyon. Ez 20 mérföld hosszú, és 
a Rio Grande folyik benne. A látogatóknak ha 
hosszabb távon szeretnék megnézni, csónak-
ra van szükségük. Nagyon száraz időszakban 
egy darabon gyalog is járható. A parkolóból 
induló turistaút először egy meredek sziklás 
domboldalra kapaszkodik fel, az út mellett 
kéznyújtásnyira Echinocereus stramineus te-
lepek hatalmas sűrű tövisekkel borítva. Né-
hány kisebb Echinocereus dasyacanthus ujjnyi 
széles hasadékból nő ki. A hőmérséklet negy-
ven fok felett, árnyék nincs, csak amit hoz-
tunk magunkkal. A dombtetőre érve a kilá-
tás feledteti a meleget. Innen már lefelé hala-
dunk a Rio Grande felé. A turista ösvény mel-
lett többször láttam lapos köveken elhelye-
zett, gyöngyből fűzött madár, pók, skorpió 
stb. figurákat, mellettük egy darab kemény-
papírra írt árlista, és egy doboz a pénznek. 
Lee elmondta, ezeket a mexikóiak készítik, 

2. kép: És ugyanott részlet a kaktusz kínálatból..

3. kép: Mammillaria heyderi var. meiacantha és 
Echinocactus horizonthalonius egy elpusztult 
Opuntia maradványai között.
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és ilyen becsületkasszás módszerrel árulják. 
Időnként átjönnek megnézni az eredményt. 
Több ilyen „bolt” mellett elhaladva találtunk 
egy olyat, ami ásványokat kínált, mellette 
írás: Támogasd a mexikói éneklő Viktort!

Ahogy nézelődünk a túlparton felállt 
egy fickó, és torkaszakadtából énekelni kez-
dett. A kanyon falai most bebizonyították, jó 
anyagból vannak, nem dőltek le. Lee barátom 
átkiabált neki: - Kék köved van? - Van! - jött 
a válasz. - Hozd át, mire visszafelé jövünk! Le-
het, veszünk belőle! - Továbbmentünk amed-
dig a folyó engedte, fotóztunk, majd visz-
szafordultunk. A mexikói árus ezalatt egy 
kenuval átjött, és kirakta a portékáját, még 
vízzel is meglocsolta, hogy szebben csillogja-
nak. A kék kőről kiderült, ametiszt a becsü-
letes neve. Lee kiválasztott egy darabot, és 
mondta, válasszak én is egyet. Megkötötte 
az üzletet Viktorral, én egy fotó erejéig mellé 

álltam, ekkor vette észre a mexikói, hogy a 
kezemben egy érett Echinocereus termést tar-
tok, csak tudnám, miként került oda? Kérdé-
sére, - Mit akar azzal?, Lee válaszolt: - Megen-
ni! Viktor mondta: - Ő is szereti enni. A gyanú 
így elhárult felőlem, mert megenni az csak 
gyümölcsevés, de ha esetleg megtudja, hogy 
el akarom vetni odahaza, még esetleg őrült-
nek néz. Elköszöntünk Viktortól, aki dallal 
búcsúzott tőlünk. Pár lépés után Lee megfor-
dult, és ő is énekelni kezdte ugyanazt a dalt 
szintén spanyolul, Viktor nagy meglepődé-
sére. Kérdeztem Lee-t, a határőrség mit szól 
ahhoz, hogy így átjárnak Mexikóból üzletel-
ni. - A határőrség elnézi ezt, mert az illegális be-
vándorlók nem itt jönnek az országba - hangzott 
a válasz. A Big Bendet elhagyva újra áthalad-
tunk Marathon-on. Ott sikerült lefényképez-
ni fürdőkádba ültetett Opuntiákat, amely az 
utcán dekorálta egy üzlet elejét. Fort Davis 

4. kép: A Santa Elena-kanyon gigantikus falai.
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felé haladva átestünk egy ellenőrzésen, min-
den Mexikó irányából jövő autót megállíta-
nak egy kiépített ellenőrző ponton, és meg-
nézik az iratokat, közben egy kutya körbe-
szaglászik, van-e kábítószer a kocsiban. Az 
ellenőrző pont előtt az út szélén, több oszlo-
pon kamerák figyelik az autókat és a benne 
ülőket. Lee mondta, ezek a képet továbbítják 
egy központi adatbázisba, és mire odaérsz az 
ellenőrzéshez, már tudnak rólad mindent.

Vacsorázni az 1200 lakosú Fort Davis-
ben álltunk meg, az Old Texas vendéglőben. 
Kívülről egy tipikus vadnyugati külsőt mu-
tatott. Belül sem cáfolt rá. A falakon nyer-
gek, lasszók, csizmák, lószerszámok és egyéb 
régi használati eszközök alkották a dekorá-
ciót. Lee javasolta, együnk salátát.  Gondol-
tam magamban,: ettől jól megéhezem regge-
lig. Gyorsan hozták a salátát, hatalmas adag 
púposodott a tányéron. Volt abban többféle 
gyümölcs, zöldség, gomba, de sonka, sültsza-
lonna darabok is bőséggel, meg főtt tojás, az 

öntetet külön adták hozzá. Az ilyen salátával 
igazán jól lehet lakni. A mosdóban a kézmosó 
kagyló amúgy vadnyugatisan egy bádog csö-
bör. Annyi engedménnyel, hogy az edény rá 
volt kötve a csatornarendszerre, és csapból 
engedték bele a vizet.

A napnak itt még nem volt vége, tovább-
mentünk a 2064 lakost számláló Van Horn 
felé, ahova késő éjjel értünk, és ott szálltunk 
meg.

Negyedik nap - Van Horn - Las Cruces - 
Tucson
Az utazásnak egy hosszabb szakasza várt 
ránk. Tucsonig 436 mérföld. Az út két olda-
lán meglehetősen lapos, kiégett fűvel borí-
tott sivatagos táj, amibe kis zöld foltot csak a 
szárazságtól tikkadt cserjék jelentettek. Sok 
helyen láttunk mini tornádókat, amelyek ma-
gasra felkavarták a port. Egy ilyen mini tor-
nádó minket is elkapott egy benzinkútnál 
tankolás közben. Az addigi szélcsendet hir-

5. kép: A Bougillas-kanyon, benne a Rio Grande. Balra Éneklő Viktor, mellette Gonda István.
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telen süvítő szélvihar váltotta fel. Röpültek a 
kalapok, sapkák. Amilyen gyorsan jött, úgy is 
ment el. Egy perc múlva már újra szélcsend, 
Az út mellett szinte mindenütt ott húzódott 
a kerítés, ami jelezte, az a sivatag valamelyik 
ranchero tulajdona. Láttunk is több helyen 
teheneket legelni. Csak azt nem tudtam el-
képzelni, a szerencsétlenek mit esznek? Va-
lószínűleg homokot és követ is fogyasztanak 
a száraz kórók mellé. Ennek ellenére jól táp-
láltnak tűntek. Benson előtt megálltunk né-
hány fotó erejéig a Texas-kanyon nevű szik-
laformációknál. Mintha egy óriás hatalmas 
kavicsokat halmozott volna fel. Lenyűgöző 

látvány volt. Azután már csak Tucson szélén 
terveztünk megállót. Útközben újra láttam 
az itteni nyergesvontató szállítási módszert. 
A járművek elejét felrakják a másik hátuljá-
ra, így egy sofőr három másikat is elvisz. Itt 
ráadásul az utolsóra egy személykocsit is fel-
raktak. Nem tudom, idehaza a közlekedé-
si rendőrök mit szólnának hozzá. Többször 
láttam a városi forgalomban terepjáró plató-
jának oldal peremén ülő embereket utazni.
Tucsonban három egymáshoz közeli kerté-
szetet látogattunk meg. Az első a Civano Ker-
tészet árudája volt. Itt sok kaktuszt és pozs-
gást lehetett kapni, de egyéb dísznövényből 

6. kép: Éneklő Viktor „kőboltja”.

7. kép: Echinomastus warnockii a dombtetőn.

8. kép: Opuntia spinosibacca, Bougillas-kanyon.

9. kép: Opuntia spinosibacca, Bougillas-kanyon.
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is nagy választékkal rendelkeztek. Az árusí-
tott kellékek és dekorációk is minden igényt 
kielégítőek. Megtalálható közöttük minden, 
a leggyomorforgatóbb giccstől kezdve az íz-
léses dolgokig. Itt mindenki megtalálhat-
ta ízlésének és zsebének megfelelő tárgyat. 

Második kertészet a Tanque Verde, ahol csak 
kaktuszok és pozsgások kaphatók, termé-
szetesen a kellékek itt is megvásárolhatók a 
sikeres növényneveléshez. Nagyméretű nö-
vényt kevesebbet lehetett vásárolni, mint 
az előző helyen. Rövid autózás után a B & B 
Cactus Farm  udvarán álltunk meg. Ez a ker-
tészet a kaktuszgyűjtő megelevenedett álma, 
nagy faj- és méretválasztékkal, sok krisztáta 
és különleges szukkulens kapható. Jónéhány, 
lelőhelyről begyűjtött Ferocactust láttam itt. 
Ezek a növények az épülő autópálya nyomvo-
nalából lettek kiszedve, tehát teljesen legáli-
san kerültek a kertészet tulajdonába, amit a 
derekukon körbekötött zsinórhoz rögzített 
tábla is igazolt. Szívesen vásároltam volna 
növényeket, de azokból, amiket kinéztem, 
csak nagy példányokat árultak. Egyébként a 
választék legnagyobb részét nagyméretű nö-
vények teszik ki, szinte faiskolai jelleget adva 
a kertészeteknek. Végezve a látogatásokkal, 
indultunk a Saguaro National Park felé. Az 
út szélén már láttunk jócskán Saguarokat, 
és a kísérő növénynek tűnő Jumping Cholla 
(Cylindropuntia fulgida) nevezetű aranyos kak-
tusz termetes bokrait. Nem a természete mi-
att nevezem aranyosnak, ez csak a tövisei szí-
nére való utalás. Egyébként a legutálatosabb, 

10. kép: Opuntia phaeacantha, Bougillas-ka-
nyon.

11. kép: Marathon-i fürdő: - „Imádjuk a lábvizet.”
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legkomiszabb növény. Szigonyszerű tövisek-
kel sűrűn borított hajtásai kis érintésre is le-
válnak, és a bőrbe fúródó tövisei csak jelen-
tős fájdalom árán távolíthatók el. A saguaro 
motívum az épületeken is visszaköszönt. Lát-
tuk baptista templom falán, a buszmegállók 
tetejét is saguarót formázó oszlopok tartják. 
A házak befejezetlennek tűnnek a lapos tető 
miatt, színük beleolvad a barnás háttérbe. So-
kat tömör kerítés választ el az úttól. A kerítés 
mögött több kertben termetes saguarók lát-
szanak. Kívül pedig, mint első védvonal, az 
Opuntiák és Jumping Chollák bozótja.

A Saguaro Nemzeti Park bejáratánál a be-
lépődíj kifizetése után rátérhettünk a park 
körútjára. Az út egyirányú és egy sávos. Elő-
zésre nincs lehetőség, és az út mellett kiala-
kított parkolókon kívül nem ajánlatos meg-
állni. A parkolókat olyan helyen hozták létre, 
ahonnan szép kilátás nyílik a tájra, viszont 
növényhez hozzáférni szinte lehetetlen. Az 
út viszonylag hosszú és kanyargós, hegyre föl, 
hegyről le. Gyalogtúrára is van lehetőség, de a 
forró nyári hónapokban ezt nem ajánlják. Lát-
ványban nem volt hiány. A fantasztikus for-
májú sziklák és a saguarókkal tele völgyek és 
domboldalak felejthetetlen élmény nyújtot-
tak. Nagyon sok saguaro sérült, a legtöbbön 
madarak vájta odúk tátongnak. Néhányukat 
szinte szitává lyuggatták már. Az ilyen odú a 
növény pusztulása után is megmarad, mert 
az a kemény kallusz réteg, amit a növény ala-
kit ki az odú falán, nem bomlik le. Két ilyen 
odúhoz később hozzájutottam. Ez a látogatás 
volt a nap utolsó eseménye. Mentünk szállo-
dát keresni és vacsorázni.

Ötödik nap – Tucson - Globe
Az utunkat először két útba eső kertészeti 
áruháznál szakítottuk meg. Árultak kaktu-
szokat is, de a fő profiljuk az egyéb dísznö-
vény és kert dekorációs kellék volt. Ezekben a 
boltokban Lee krisztáta növényeket keresett, 
de a kínálat eléggé szegényes volt, neki a kí-
nált fajok már megvoltak.

A harmadik megálló a Tohono Chul Park. 
Ez is még Tucson-ban található. A bejáratnál 
lévő épület az emléktárgyüzlet és kertészeti 
áruda keveréke. Sok kisebb kaktuszt és pozs-
gást árultak, de a könyvektől kezdve a pólókig 

sok mindent lehetett még vásárolni. A park 
több részre van osztva, pl. Sivatagi látvány 
ösvény, Kaktusz és pozsgás kert, Saguaro ös-
vény, stb. A növények között sok fémből ké-
szült állatszobrot helyeztek el. Az egyik ös-
vény mellett egy Marginatocereus marginatus 
kerítés mögött egy életnagyságú ló szobrot 
láttunk. Élő állatban sem volt hiány, számos 
gyík és nyúl szaladgált nem sok ügyet vetve a 
látogatókra. Az egyik épülethez csatlakoztat-
va egy kolibri ház csalogatta a látogatókat. Ide 
zsilipszerűen működő kettős ajtón tudtunk 
bejutni. A sűrű növényzet között elég nehéz a 
gyorsan cikázó kolibrikat meglátni. Az etető-
jükre szálló madarakat tudtuk csak hosszabb 
ideig megfigyelni. A park után következett a 
Bach’s Kaktuszkertészet. Már a bejáratnál gi-
gantikus méretű kaktuszok fogadtak. Ahhoz, 
hogy eljussunk a növényházakig, el kellett 
haladnunk a bemutató kert mellett. Az óriási 
növények között sok megkövesedett fatörzs 
alkotott hatásos diszletet.. A legelső növény-
házban a gyűjteményes anyagot helyezték el. 
Sok Ariocarpus, Mammillaria telep és egyebek. 
A többi növényházban a kisebb kaktuszok, és 
más pozsgások növekedtek, ezeket már meg 
lehetett vásárolni. Az udvar kőzúzalékkal te-
rített, amely a nagyobb eladó növények helye.
Errefelé úgy vásárolják a kaktuszt, mint ná-
lunk a faiskolai növényeket. A száraz éghajlat 
miatt velük van a legkevesebb gond. A kerti 

12. kép: A Civano Kertészet árudája. Műkak-
tusz is kapható, csak tessék, csak tessék!



46 Debreceni Pozsgástár 2014/2.

kerámiákból is jelentős választékkal rendel-
keztek. Némelyik akkora, hogy kényelmesen 
bele lehetne telepedni. Az üvegházak végig-
nézése után elsétáltunk a bemutató kertig. 
Csodálatos látvány a sok óriási növény, több 
krisztáta példánnyal. Közöttük nyulak és 
gyíkok szaladgáltak. A kerttől csak egy drót-
kerítéssel elválasztott bozótos, kaktuszos 
területről jártak be. A következő úti cél még 
mindig Tucson környéke, az Arizona-Sonora 
Desert Museum. Az odavezető úton megáll-
tunk egy régiségboltnál. Lee a bejárat helyett 
azonnal a bolt udvara felé vette az irányt. 
Csodálkoztam, mert az udvar inkább kiérde-
melte a szeméttelep jelzőt. Málladozó poz-
dorja lemezek, meg sok más felismerhetetlen 
hulladék között egy szép Carnegia gigantea, 
és más kaktuszok nőttek. A falhoz közel nőtt 

13. kép: Ízelítő a Tanque Verde Kertészet választékából.

14. kép: A B & B Cactus Farm a kaktuszgyűjtők 
megelevenedett álma.
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15. kép: A legkomiszabb növény a Cylindropuntia fulgida.

16. kép: Opuntia engelmannii.
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egy kaktusz, amely felkeltette Lee érdeklődé-
sét. Első ránézésre én Cleistocactusnak néz-
tem, de hát azok Dél-Amerikában élnek. A 
növény szemrevételezése után irány a bolt. 
Nem volt túl nagy üzlet, de zsúfolásig tele. 
Mindenhol szobrok, kerámiák, indián ék-
szerek, fegyverek, ősállat kövületek és ma-
radványok. Akinek esetleg hirtelen szüksége 
támad egy alig használt emberi koponyára, 
több példányból is választhat. Lee megkérte 
a tulajt, vághassunk néhány darabot a kaktu-
száról kint az udvarban. A tulaj kijött velünk, 
de erős a gyanúm, titokban hülyének nézett 
bennünket, mi más lehetne az, akit a szemét 
között növekedő kaktusz érdekel? Előkaptam 
a bicskám, és gyorsan levágtam négy hajtást a 
növényről. A zsákmánnyal sietve távoztunk. 
Kicsit később az út mellett megálltunk, és 
egy aránylag alacsony Carnegia gigantea tete-
jéről néhány felrepedt termést lepiszkáltunk 

17. kép: Opuntia rufida.

18. kép: Otthon te lennél a kedvencem! A 
Saguaro Nemzeti Park bejáratánál. 
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egy száraz gally segítségével. Ezen a terüle-
ten kevés volt a Jumping Cholla, így bátrab-
ban mozoghattunk. Találtam rövidesen há-
rom Mammillariát, az egyik kétfejű. Első rá-
nézésre is látszott, azonos fajhoz tartoznak. 
Később kiderült, Mammillaria grahamii volt a 
növény. E kis közjáték után következett az 
Arizona-Sonora Sivatagi Múzeum. Ez a látvá-
nyosság az állatkert, botanikus kert, őslény-
tani kiállítás és emléktárgybolt keveréke. A 
bejárat mellett rögtön egy Carnegia gigantea 
f. cristata. Beljebb a parkoló szélén méretes 
Ferocactusok. Az állatkerti rész mestersége-
sen kialakított sziklái és telepített növényze-
te mellett a sivatagból is bemutatnak egy da-
rabot. Itt csak ösvényeket alakítottak ki, de 
az eredeti növényzetet békén hagyták. A ki-
látóból szép panorámában lehet gyönyörköd-
ni, a hegyoldalban és a völgyben álló saguarók 
százaiban. A látogatók megismerhetik a csör-
gőkígyó jellegzetes hangját is. Egy doboz ol-
dalán, ha megtekernek egy kart, akkor a do-
boz tetején levő búra alatt rázkódni kezd egy 
csörgőkígyó farokvég, és kiadja a jellegzetes 
zörgő hangot. Sok őslénymaradványt lehet 
megcsodálni, egy részük üvegfal mögött lát-
ható, más részük szabadon megérinthető.

19. kép: Kilátás a Saguaro Nemzeti Parkban az 
oszlopos Carnegiea giganteaákra.

20. kép: Össze-vissza lyuggatott Carnegiea 
gigantean (Tohono Chul Park).

21. kép: Marginatocereus marginatus kaktusz-
szal kerített tér közepén ló szobor a Tohono 
Chul Parkban.
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A napnak kezdett vége lenni, indulni kel-
lett Globe felé, ahol még szállodát kellett ke-
resni. Azért útközben még megálltunk egy 
kertészeti árudánál. Itt is láttam a dereku-
kon madzaggal átkötött Ferocactusokat, a 
szalagon egy cédula is lógott. Ezek a növé-
nyek szintén az útépítés nyomvonalából let-
tek kiszedve és átadva kertészeteknek. A 
Saguaro Nemzeti Park felé haladva láttunk 
is egy útépítési terület mellett egy körbeke-
rített részt, ahol kaktuszok voltak összezsú-

folva. Azok ott arra vártak, hogy továbbszál-
lítsák őket. Globe felé haladva még szerettük 
volna megnézni a Bioszféra 2 projektet, saj-
nos, mire odaértünk már zárva volt.

Képek a szerző felvételei.
Gonda István

Mezőtúr

22. kép: Bach’s Kaktuszkertészet egy részlete.

23. kép: Carnegiea gigantea f. cristata,mellette a szerző (Desert Museum).

24. kép: Gyönyörű Mammillaria setispinus a 
Desert Museumban.
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Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Kola Sándor
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Le-

bens eines Kakteensammlers skizziert.

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

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

Valamikor régen sokszor megfordultam Hajdú-
nánáson, és már akkor feltűnt az utcák, utak 
menti porták rendezettsége, az a sok-sok virág, 
amely főleg tavasszal elbűvölő látvány. Azóta 
nagyot fordult a világ. Most április végén, újból 
Nánáson járva azt láttam, még szebbek, virágo-
sabbak lettek a porták. Jövetelem célja egy kis 
tere-fere Kola Sándor-
ral, aki mint megtud-
tam, hosszú évek óta 
gyűjti a kaktuszokat. 
Nem véletlen a talál-
kozás helyszíne sem, 
éppen egy kaktusz ki-
állítás a Városi Mű-
velődési Központban, 
ahol Sándor az egyik 
szervező és kiállító. 
Rövid szemlélődést 
követően elindultunk 
hozzájuk. A kapun be-
lépve rögtön megraga-
dott a ház falát végig 
kísérő télálló kaktusz 
beültetés. Mivel télál-
ló pozsgásokkal, kak-
tuszokkal való fogla-
latoskodás nekem is 
kedves tevékenység, 
rögtön sorjáztak a 
kérdések.

- Milyen taxonokat 
ültettél ki, és kint te-
lel mindegyik? Van-e 
köztük olyan különlegesség, amelyiket nem soro-
lunk télállónak, de nálad mégis kibírja a teleket 
védelem nélkül?
A kiültetett fagytűrő kaktuszok nagy részben 
még első növényeimmel egy időben, 1996-

ban Kiss Csaba Kecskeméti gyűjtőtől kerül-
tek hozzám. Többségük Opuntia (fragilis, fra-
gilis var denudata, rhodantha, phaeacantha, fra-
gilis var. caespitosa, rutila, arenaria, hystricina, 
stb). A korukból adódóan mára igen szép te-
lepekké fejlődtek. Van közöttük egy cser-
je méretű Cylindropuntia imbricata bokor is. 

A kiültetetett nö-
vények között szép 
számban találhatók 
kövirózsák, amiket 
2004-ben egy hir-
telen fellángolás-
nak köszönhetően 
Varga Zoltán nö-
vény-listájáról ren-
deltem. De akad né-
hány Echinocereus és 
Escobaria is. Nyaran-
ta egyéb, nem fagy-
tűrő fajokat is szok-
tam kiültetni. Így 
történhetett, hogy 
jó pár évvel ezelőtt 
kint felejtettem egy, 
a lakás fala mel-
lé kiültetett kisebb 
telep Mammillaria 
proliferát, ami gond 
nélkül áttelelt, és az-
óta már jó néhány 
kemény telet túlélt. 
Igaz nagyon lassan 
fejlődik, és minden 
évben van némi el-

fagyás, de még mindig maradt annyi, hogy 
nyáron megerősödve várja az újabb telet. Ta-
valy próbáltam kiültetni két nem igazán kü-
lönleges fajt, egy Mammillaria gracilist és egy 
Lobivia silvestriit. A lakás falából kapott ke-

1. kép: Kola Sándor és a nagyra nőtt Euphorbia 
grandicornis.
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véske plusz hőnek köszönhetően ezek is ki-
bírták a telet védelem nélkül, bár náluk na-
gyobb volt az elfagyás mértéke.

- Ahogyan haladunk beljebb, úgy látom, a bal-

oldalon, a házfal, majd a telket határoló kerí-
tés mentén sokasodnak a kaktuszok. Mielőtt itt 
folytatnánk a nézelődést, érdekelne mikor, ho-
gyan váltál gyűjtővé? Bizonyára emlékszel még a 
kezdetre, az első növényre, amely talán még ma 
is megbecsült kincsed?
Az első növényeket 1995-ben a feleségem-
nek vásároltam ajándékba a helyi piacon egy 
idős nénitől. Mivel ekkor még semmit nem 
tudtam a kaktuszokról, próbáltam kiderí-
teni, hogyan lehetne őket életben tartani. 
Egy kertbarát magazinból megtudtam, léte-
zik egy kaktuszgyűjtő egyesület, az MKOE, 
aminek néhány gyors levélváltás után tag-
ja lettem. És a Kaktusz-Világ újságra is elő-
fizettem. Talán itt véget is ért volna a törté-
netem, hisz a kíváncsiságom ki lett elégítve. 
De a véletlen folytán ezzel egy időben egy 
Kecskeméti barátunknál tett látogatás során 
kiderült, hogy az utcájukban van egy szép 
kaktuszgyűjtemény, amit meg is fogunk lá-
togatni. Ez volt a már említett Kiss Csaba 
gyűjteménye. Itt megpecsételődött a sorsom, 
látva a szebbnél szebb, változatosabbnál vál-
tozatosabb növényeket. Többórás nézelődés 
után jó néhány növénnyel és egy máig is tar-
tó szenvedéllyel „megfertőzve” léptem ki az 
üvegházból. Az ekkor vásárolt apró Euphorbia 
grandicornis már több mint kétméteresre 
nőtt, nem kis fejtörést okozva ezzel a tava-
szi és őszi pakolásoknál. De az akkor még alig 
pár centis Echinocactus grusonii is szépen fej-
lődik. Remélem, még egyszer gyönyörködhe-
tek a virágzásában is!

2. kép: A ház fala mellett sorjázó télálló kak-
tuszok.

3-4. kép: Egész évben a szabadban fejlődő Mammillaria prolifera nyáron és télen.
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- A végleges „megfertőződést” követően, gondo-
lom, elkezdted kiépíteni más, esetleg közelebb élő 
gyűjtőkkel a kapcsolatokat, hiszen a gyűjtő vá-
gya mindig egy újabb növény. És nem utolsósor-
ban tapasztalatokat, tudást is kellett szerezni. 
Hogyan alakult ez a szakasz?
A növényeim száma igen gyorsan növekedés-
nek indult, köszönhetően a Kaktusz-Világ új-
ságból nyert információknak, hiszen így már 
sok hasznos dolgot megtudtam a gondozás-
ról, valamint rendszeresen hozzájutottam 
növény és maglistákhoz. Sok növényem van 
ebből az időből Gonda István és Szunyogh 
Menyhért növénylistájáról. Mindemellett az 
újságból értesültem az aktuális kiállításokról 
is. Legelső kiállítás, amire el tudtam menni 
Debrecenben volt, ezen a kiállításon megis-
merkedtem Molnár Imre bácsival, aki nagyon 
segítőkész volt. Ez az ismeretség nagy lendü-
letet adott. Ekkor léptem be a debreceni egye-
sületbe. Imre bácsi rengeteget segített, főleg 
azzal, hogy személyesen is bemutatott több 
gyűjtőnek, ezáltal megnyitva nekem az utat 
a szebbnél szebb növények és a tapasztalt 
gyűjtők tudása felé. Többek között ő ismer-
tetett össze Tóth Norberttel, akivel a mai na-
pig nagyon jó baráti kapcsolatban vagyunk, 
és rengeteg segítséget kaptam és kapok tőle. 
Mára már elég sok gyűjtővel találkoztam sze-

mélyesen, és sok gyűjteménybe eljutottam. 
Akadnak közöttük szép számmal, akikkel a 
gyűjtői kapcsolaton túl jó barátok lettünk. 
Szinte napi kapcsolatban vagyunk az inter-
net segítségével, de ha alkalom adódik, sze-
mélyesen is találkozunk. Ilyen alkalom pél-
dául a bogácsi vagy ez a mostani hajdúnánási 
kiállítás is.

- Az ismeretszerzés kapcsán érdeklődnék, mi a 
véleményed a Debreceni Pozsgástár újságról, és a 
magyarországi szakirodalom összességéről? Mi-
lyen nívóra került ez a terület az utóbbi 10 évben?
A Debreceni Pozsgástár újság szerintem 
az adott feltételek mellett minőségében és 
szakmaiságában egész jól lépést tudott tarta-
ni más országok kaktuszos irodalmával. Se-
gítséget tud nyújtani kezdő gyűjtők számá-
ra, és tud újat mondani a tapasztaltaknak is. 
De ugyanezt elmondhatnám a Kaktusz-Világ 
újságról is. Tisztában vagyok azzal, hogy ez 
óriási feladat mindkét lap szerkesztőinek, 
tudom milyen nehéz az újságokat finanszí-
rozni, megtölteni hasznos és színvonalas tar-
talommal.

- Milyen kaktuszokat gyűjtesz, hogyan alakult, 
változott a „rokonszenv” az idő múlásával, van-
nak-e kedvencek?

5. kép: Jól fejlett Opuntia arenaria telep.
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Gyűjteményem első perctől fogva vegyes. 
Soha nem tudtam magam elkötelezni egyet-
len nemzetség mellett sem. De van, hogy 
időszakonként rövidebb hosszabb ideig egy 
nemzetségre koncentrálok. A legelső ilyen 
fellángolásom a Gymnocalyciumok voltak, az-
tán jöttek szépen sorba a Turbinicarpusok, 
Mammilláriák, Coryphanthák, Sulcorebutiák, 
Thelocactusok, Astrophytumok, Echinocere usok, 
Echinofossulocactusok, vagy épp a chilei növé-
nyek. Manapság az Epithelantha és a Matucana 
nemzetségeknél tartok. De mindemellett ter-
mészetesen más nemzetségek is megtalálha-
tók nálam. Kedvencet közülük nem igen tud-
nék kiemelni, mert mindig megvan az aktuá-
lis kedvenc és mindig más okból, legyen az egy 
szép virág, vagy akár egyetlen tövis.

- Előzőleg említettél néhány más pozsgás nö-
vényt, pl. Euphorbia. Ez azt jelenti, hogy kaktu-

szokon kívül foglalkozol egyéb pozsgásokkal is?
Nem túl nagy számban, de vannak más 
pozsgások is a gyűjteményben. Ezek több-
ségében a feleségem növényei. Ő is szereti a 
kaktuszokat, de neki inkább a pozsgás növé-
nyek a kedvencei. Együtt szoktunk menni a 
kiállításokra, persze ilyenkor ő is válogat, és 
bizony mindig talál valamit. Őszintén meg-
mondva, én sem szoktam nagyon ellenkezni, 
ha kiválaszt valamit. 

- A sok-sok növény között biztosan került olyan, 
amelyik valamilyen szempontból meglepetést, 
kiemelkedő szépséget vagy érdekességet szer-
zett?
Számomra a növényeim szinte nap, mint nap 
okoznak meglepetéseket, mindig találok kö-
zöttük olyat, ami megérdemli azt, hogy meg-
csodáljam, vagy épp elgondolkodjak, miért 
is csinálta azt, amit csinált. Persze az én szí-

6. kép: Gazdagon virágzik a fal melletti Opuntia humifusa.
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vemet is megdobogtatja, mint minden más 
gyűjtőét, ha egy olyan növényt lát virágozni, 
amit még ő vetett el apró magként. Sok olyan 
növény található nálam, ami számomra nem 
csupán önmagáért fontos, hanem a növények 
mögött levő emberekért, kapcsolatokért. Hisz 
ezeket a növényeket valamikor vettem, vagy 
kaptam ajándékba valakitől. Mivel az ember 
memóriája sajnos véges, ezért növényeimet 
nem csak sorszámozom, hanem pontos listát 
vezetek róluk, mikor és kitől kerültek hoz-
zám. Nekem nem kell egy növénynek okvetle-
nül drágának vagy épp ritkának lennie, hogy 
kiemelkedő vagy különleges legyen. Az idei 
évben számomra talán annak a Thelocactus 
conothele var. aurantiacusnak csodálatos vi-
rágai, amire évek óta vártam, és annak a 
Mammillaria carettiknek a virágzása jelentet-
ték a legek legjét, melyek magjait még 2006-
ban kaptam ajándékba Molnár Imre bácsitól.
- A kerítés baloldalán és velünk szemben kaktu-
szokkal megrakott polcos állványokat látok, ez 
lenne a nyári féléves tartás helye. De tekinte-

temmel hiába kutakodok szerteszét, fóliasátrat, 
üvegházat nem látok. Kérlek, mondd el, hogyan 
tartod növényeid télen és nyáron?
Nyáron a növények nagy részét ezeken az 
üvegtetővel ellátott polcokon tartom így véd-
ve vannak a kéretlen időben érkező csapa-
déktól. Mindemellett a kertben szabadon és 
kiültetve is vannak növényeim. Nekem na-
gyon bevált ez a tartási mód, hisz a közvetlen 
napsütés és a szabad levegő nagyon előnyös 
a növények számára. Egészségesek, nagyon 
ritkán igényelnek vegyszerezést a kártevők 
ellen, és tövisezettségükre is jótékony hatás-
sal van a szabadban tartás.

Télen a növényeket rekeszekben és polco-
kon tartom, többségüket a kazánházban, ami 
már építéskor nagy ablakkal készült, hogy jó 
világos legyen. Sajnos, ezt már mára kinőt-
te a gyűjtemény, így jut belőle a lakás emele-
ti részében levő, egyelőre használaton kívüli 
szobába is. Mindkét helyiségben külön szabá-
lyozható a fűtés, amit csak a leghidegebb téli 
napokon szoktam használni. Az üvegházépí-

7. kép: A gyűjtemény virágzó Rebutiái.
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tést jövőre fogom elkezdeni, már évek óta ter-
vezem, sok növényházat megnéztem, és sok 
hasznos dolgot ellestem. A kert adottságai 
miatt az üvegház nem a talajra fog kerülni, 
hanem egy melléképület tetejére. Oldalfalai 
nyáron teljesen eltávolíthatóak lesznek.

Mit jelent nálad a növények gondozása, értem ez 
alatt az öntözést, tápanyag ellátást, átültetést? 
Milyen növényvédelmi gondok fordulnak elő?
Nyári időszakban a növények igényeinek 
megfelelően szoktam öntözni. Az öntözéshez 
a vizet egy 42 méter mély fúrott kút bizto-
sítja. Szórófejjel öntözök, bár ha kész lesz az 
üvegház, valószínűleg megpróbálkozom más 
öntözési módszerrel is. A tápanyag biztosí-
tásban főképpen a talajra támaszkodom, de 
azért ha mégis rászánom magam a tápoldato-
zásra csak is Wuxal® Super-t szoktam hasz-
nálni. Talán a szabad tartásnak köszönhető-
en ez idáig megúsztam komolyabb kártevő 
támadása nélkül, bár az új növényekkel eset-
legesen behurcolható atkák már engem is 

boldogítottak. De ha mégis szükséges a per-
metezés, akkor Amistar-t és Bi 58-at haszná-
lok, ez idáig sikerrel.

Sokféle talajkeverékről hallottam már, majdnem 
más és más a gyűjtőknél. Hasznos lehetne egy-
szer táblázatos formában összesíteni a talaj re-
ceptúrákat. Mi a földkeveréked összetétele?
Kezdeti időszakban Florasca B virágföld és 
folyami homok keverékét használtam, de 
ezt hamar feladtam. Később, ahogy megis-
mertem a növényeket, sok keveréket kipró-
báltam. Manapság nagyban befolyásolja a 
talaj keverékem összetételét az, hogy mikor, 
milyen ásványi anyaghoz tudok hozzájut-
ni, és milyen növény számára készítem. De 
az alapot mindig az a Nyírségből származó, 
számomra jól bevált könnyű, laza, jó vízát-
eresztő, barna homok talaj adja, melynek le-
lőhelyét Tóth Norbi barátommal fedeztük fel. 
Először félve ültettem bele növényeimet, de 
mára bebizonyosodott, nagyon szépen fej-
lődnek benne.

8. kép: Rebutia sp.
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Láttam a kis magonc nö-
vényeket, amelyek a saját 
magvetésedből származ-
hatnak. Milyen módszert 
alkalmazol és milyen ered-
ménnyel? A sikeres mag-
vetésekből rendszerint sok 
utód lesz, mi lesz a sorsuk, 
tudván azt, hogy árusítás-
sal nem foglalkozol?
Magvetéssel már a kez-
deti, időszaktól kisebb 
nagyobb sikerrel pró-
bálkozom. A kudarcok-
ból tanulva fokozatosan 
változtatgattam a mód-
szeren. Mára már a ma-
gok kelési százaléka elég 
jónak mondható, in-
kább a kikelt magoncok 
megtartása jelen szá-
momra nagyobb prob- 9. kép: Turbinicarpus lophophoroides.

10. kép: Sándor ötlete a polcos nyári szállás.
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lémát. Itt nagyban jelentkezik a növényház 
hiánya. Mindig tavasszal vetek, a magvetés-
hez nem használok különleges talajt. A ve-
tés előkészítésekor mikrohullámú sütőben 
fertőtlenítem a talajt, majd megtöltöm a ve-
téshez használt hatos vagy nyolcas szögletes 
cserepeket, ezután gombaölő szeres vízzel 
megtöltött tálcára helyezem. A magokat ösz-
szekeverem kevés Orthocid gombaölő szer-
rel, ami vékony réteget képez rajtuk. Ezután 
nem marad más hátra, mint rászórjam a ma-
gokat az időközben jól átnedvesedett talajra. 
Ezután a cserepeket a kertészeti boltokban 
is kapható műanyag, zárható, átlátszó tete-
jű, keltető dobozokba rakom. A dobozokat 
háromszoros árnyékoló hálóval takarom. A 
magok kikelésekor a doboz tetejét megemel-
ve szellőztetek, és az árnyékolást kétsze-
resre csökkentem. A folyamatos vetés híve 

11. kép: Részlet a polcra kihelyezett növényekből.

12. kép: Notocactus erinaceus.



59Debreceni Pozsgástár 2014/2.

vagyok, ezért ha nincs más, elvetem a saját 
termésű magokat is. Ennek köszönhetően 
már többször sikerült túlszaporítani egyes 
növényeket. Ilyen például egy pár évvel ez-
előtti Aylostera flavistyla vetésem, melynek 
köszönhetően nyaranta több négyzetméter-
nyi sárga virág borítja be az egyik polcomat. 
Ez barátaim körében nem kis derültséget 
okoz. Növények árusításával eddig valóban 
nem foglalkoztam. Úgy látszik, nem vagyok 
valami nagy kereskedői vénával megáldva. 
Mivel az én lehetőségeim is végesek a növé-
nyek számát illetően, ezért a túlszaporula-
tot átadom olyan barátomnak, aki árusít. És 

persze a hozzám látogatók sem távozhatnak 
ajándék növények nélkül.

Beszélgetésünk során sok mindent láttam, sok 
mindent tanultam. Különösen megragadott a 
ház fala mellé telepített kaktuszok sora, jól ki-
használva a fala menti szárazabb talajt, és a ház 
fűtéséből adódó mikroklímát. További sok sikert, 
és még számtalan szorgos évet tölts kedvenc nö-
vényeiddel.

Kérdezett és a válaszokat lejegyezte: 
Ficzere Miklós, Debrecen

Képek: Ficzere M.: 1,10, a többi Kola S.

13. kép: Notocactus rubriflorus.




