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A borító képei
Címlap: Ferocactus acanthodes a Mojave-sivatagban.
Kép: Oldřich Fencl, Csehország
Hátsó borító: Látkép a Boyce Thompson Arborétumban (USA). Kép: Gonda István
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Tóth Norbert

Az „Óriás” elsõ virágai, avagy egy
Echinopsis terscheckii rendhagyó életrajza
Zusammenfassung: Der Autor erzählt, wie es ihm gelang, mit Hilfe von Zufällen ein fast 3 m hohes Echinopsis (Trichocereus)
terscheckii Exemplar, dessen Überwinterung im Winter 2012/13 viel Aufregung verursachte, zum Blühen bringen.
Abstract: The author reports about how he could make an almost 3 m high Echinopsis (Trichocereus) terscheckii specimen flower, of
which overwintering in 2012/13 caused many upsets.

Történetünk 1997 júniusában kezdődött. darab kaktuszt magához szorítani, el tudja
Egy jól sikerült spanyolországi nyaralás vé- képzelni emberünk reakcióját. Miután sikegéhez közeledvén szomorúan bár, de tudo- resen „beoltotta magát kaktusz vírus ellen”,
másul kellett vennünk, hogy elérkezett a ha- én sűrű elnézések közepette felajánlottam
zautazás ideje. Az emeletes autóbusz, amely neki, hogy inkább én szeretném biztonságaz elkövetkezendő 30 órában a hálószobánk, ba helyezni a szúrós csomagot, nehogy valaki
nappalink lesz egyszerre, komótosan gurult hasonlóképpen pórul járjon vele. Mondanom
be a parkolóba. Az utasok megrohanták a ha- sem kell, hogy nem lettünk nagy barátok a
buszvezetővel,
talmas járművet,
ahogyan mondani
míg a hölgyek a
szokás, ha szemlegjobb helyekért
mel ölni lehetne,
vadásztak, addig
az én hullám is
a férfiak nagyoodakerült volna a
kat nyögve próbőröndöm mellé.
bálták betuszkolAhogy rám nézett,
ni
hajóbőröndtekintetében a hanyi csomagjaikat
rag és a szánalom
a busz rakterébe.
furcsa egyvelegét
Küszködésünket
láttam, ami részmegunva a sofőben érthető volt:
rök leállították a
ki az az elmebe„pogg yászbirkóteg, aki Hispániázást”, hogy ők rakból nem sangriát,
hassák be minél
kagylóból készült
helytakarékosabd ísztárg ya k at,
ban a gigászi tásserrano sonkát,
kákat, dobozokat,
vagy isten ments,
satöbbit. Egyikük
flakonban tenhatalmas szerenvisz
csétlenségére
– 1. kép: A növényházi ágyásba beültetve 2005 nyarán. gervizet
haza
magával
mielőtt szólhattam volna - pont az én puha oldalú bőrön- emlékbe, hanem egy méretes oszlopkaktusz
dömet ragadta meg nagy hévvel, de nem a csemetét! A Blanes-i Pinya de Rosa botanikus
fogantyúját megmarkolva, hanem átölelve a kert árudájában ugyanis olyan szemtelenül
méretes koffert, hogy a következő pillanat- olcsó árat kértek a polcon tengődő 30cm-es
ban harsány ordítás kíséretében már el is ha- Trichocereus terscheckiiért, hogy egész egyszejítsa azt. Nos, aki próbált már egy 5 centimé- rűen nem volt szívem otthagyni. Bár alapjáteres árszerű tövisekkel felfegyverzett nagy- ban véve, ha belegondolok, tulajdonképpen
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nagy szerencséje volt az önjelölt rakodónak,
hogy nem egy Cylindropuntia bokorra esett
akkor a választásom. Megpróbáltam a hos�szú utazásra a lehető legjobban becsomagolni őkelmét, azonban erős töviseivel sajnos
nem tudtam mit kezdeni, így fordulhatott elő
az iménti kellemetlen szituáció.
Végül aztán sikeresen hazaértünk növényestül, gyakorlatilag az első adandó alkalommal átültettem gyűjteményem legújabb
kincsét. Gyökerei tisztításakor próbáltam
megállapítani, hogy magonccal, vagy esetleg
leválasztott oldalági dugvánnyal állok szemben, ez utóbbinak kissé jobban örültem volna, hiszen elvileg így jóval korábban számíthattam a virágzására. Bárhogy vizslattam a
tövét, képtelen voltam megállapítani az igazságot. Általánosan használt kaktusztalajba
ültettem; türelmes ember lévén úgy gondoltam, majd az idő eldönti a vitás kérdést, kivárjuk az első virágzását. Teltek múltak az
évek, Trichocereusom lassan cseperedett, igaz
nem is vártam tőle villámgyors növekedést.

2004-ben régi álmom vált valóra, amikor
elkészült növényházam, következő tavasszal
pedig benépesítettem a középen található
ágyást oszlopkaktuszokkal. Itt lelt új otthonra a spanyol „lelenc” is, mely ekkorra már
alulról súrolta az 1 méteres magasságot.
Mintha megsértődött volna: abban az évben
nem sokat fejlődött, pedig lakótársainak
zöme szépen beindult, így azokban örömet
lelvén nem foglalkoztam különösebben a
vaskos T. terscheckiimmel. A következő tavasszal viszont rakétasebességre kapcsolva
majd 50 cm-t nőtt a téli pihenő beálltáig! Ekkor kissé kétségbe estem, mi lesz, ha minden
évben ekkorákat nyúlik, még kiüti a növényház tetejét! Őkelme azonban nem fogta vis�sza magát, gyökerei megérezvén az ágyás
nyújtotta nagyobb szabadságot, egyre több
tápanyagot szállítottak neki, így jottányit
sem lassult a fejlődése, sőt! 2009 őszére alig
20 cm választotta el a „plafontól” és eszében
sem volt virágozni. Növekedési erélyét ismerve nem kockáztattam meg, hogy egy to-

2. kép: Méretes fává nőtt Echinopsis (Trichocereus) terscheckiik Zsolt Géza mallorcai nyaralójá-

nak fantasztikus pozsgáskertjében a szerzővel.
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tem, hogy a tűző nap hatására talán végre
hajlandó lesz megmutatni első virágait. Persze fütyült gazdája óhajára, egy árva virágot
nem hozott, ellenben derék tájon kicsiny
gombóc képében oldalhajtást kezdett növeszteni. Én ennek is örültem, mivel valahol
azt olvastam, hogy ezek a kaktuszok az ivarérett kor elérkeztét oldalágak fejlesztésével
jelzik. Jószágom az ősz beköszöntével új kihívás elé állított: hol teleltessem ezt a nagyra
nőtt gyermeket? Mivel az üvegházba már
nem fért be, nem maradt más választásom, a
lakásba kellett megtalálnom a helyét. Szerencsémre a tetőtérbe vezető lépcső fordulójának mennyezeti magassága legalább 3,5
méter, ahová gyönyörűen elférne, csak hát
oda fel is kell ám cipelni! Nem akarnám hos�szasan ecsetelni a mázsás sündisznó szűk
lépcsőn való feljuttatásának „szépségeit”, legyen elég annyi, hogy a Mindenszentek éjszakáját már telelőjében töltötte egy csaknem
(régebben
ugyanakkora
Pachycereus
Marginatocereus) marginatus társaságában.
Még egy nyugalmi periódust húzott ki a lakásban tavasztól őszig, bár ismét szépen gyarapította magasságát, a virágzással adós maradt, viszont újabb oldalhajtással örvendeztetett meg. Ez a boldogságon túl újabb nehézséget jelentett mozgatását illetően, ezért úgy
döntöttem, hogy a következő télen már biztosan nem fogjuk felbirkózni a lépcsőfordulóba.
Elhatároztam, ha törik,
3. kép: A növényházban ferdén megdöntött helyzetben telelő majd ha szakad, a növényház3 méteres óriás.
ban kell megkezdenie következő téli álmát. Csak
még arról nem volt fogalmam, hogyan vigyem
véghez ezt a bravúrt.
Gyakran a kényszer szüli a legkézenfekvőbb
megoldást: fektessük le
a növényház járdájára!
Igen ám, de akkor nehezíti a közlekedést; az álmoskönyvek
szerint
ilyen szúrós akadályt telepíteni az amúgy is igen
szűkös
növényházba
roppant meggondolatlan cselekedet. Ekkor
vábbi szezont beültetett állapotban kezdjen,
így nem maradt más választásom, következő
tavasszal újra a szűkös műanyag cserép nyújtotta sanyarú sors várt rá. Ehhez a munkához komoly logisztikai tervezésre és 3 barátom önfeláldozó segítségére volt szükség.
Bármennyire is vastag oszlop volt, merevítés
nélkül nem mertem a várható radikális mozgatásnak kitenni, így egyenlő távolságra 3
darab kb. 2 méter hosszú, vastag falécet rögzítettem az oldalára, ezzel valamelyest stabilabbnak tűnt a költözéshez. Két helyen
nikecel darabokkal vettem körbe, ahol sérülés veszélye nélkül foghattuk meg; tetemes
súlya megkövetelte az ilyen módszerek kidolgozását. Egy áprilisi hétvégén jött el a várva
várt esemény: kis csapatunkkal nekiláttunk
a nem mindennapi feladatnak. Az első problémát az óriás kaktusz növényházból történő
„kicsalogatása” okozta, méreteiből fakadóan
kidöntése, majd kiemelése egyaránt alaposan
megizzasztott bennünket. Miután sikerült
kivinnünk a szabad levegőre, még hátra volt a
talán legnehezebbnek ígérkező mutatvány, a
mázsás növény beemelése függőlegesen az új
konténerbe. Kisebb küszködés árán végül
gond nélkül abszolváltuk a feladatot, a gyökérzónát feltöltöttem a külön erre a célra kevert, perlitben gazdag termesztő közeggel,
majd a terasz korlátjához kikötve megkezdhette nyaralását. Titkon abban reményked-
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4. kép: A telelést követően megszületett há- 5. kép: A növény csúcsán elhelyezkedő kinyílt

rom virágbimbó.

virágok.

jött a megváltó gondolat, hogy mi lenne, ha
megdöntve, helyezném el? Így a hellyel is takarékoskodom, illetve a növény téli szunyókálása során elegendő fényhez jut. Nosza rajta, nekiláttam előkészíteni a terepet, felszereltünk a növényház bejárata fölé egy félköríves konzolt, mely az oszlop tetejét lesz hivatott megtartani, továbbá lécdarabokat válogattam össze, amikkel az alátámasztást lehet
megoldani. Ez utóbbi talán a legfontosabb egy
több mint 2,5 méterre nőtt oszlopkaktusz
esetében, hiszen legyenek bármenyire is erősek támasztó szövetei, a természetellenes
„póz” és annak meglehetősen hosszú időtartama minden bizonnyal a szár töréséhez vezetne. Valamennyi kint nyaraló pozsgásomat
behordtam téli pihenő helyére, és már csak az
óriás maradt a szabadban, várva a költöztetését. Igyekeztem mindent előre eltervezni,
aminek az is része volt, hogy addig tartom
odakint a növényt, amíg az erősebb fagyok

nem jelentkeznek. 2012 novembere viszonylag enyhének bizonyult, viszont december
elejére megérkezett a várt lehűlés, éjszakára
jócskán fagypont alá süllyedő hőmérséklettel. Ekkor még nyugodt voltam, hiszen szerettem volna enyhe fagyhatásnak kitenni a
Trichocereust, mivel a szakirodalom szerint
élőhelyén is rendszeresen tapasztal effélét. A
„hátsó szándékom” persze nem volt más,
mint, hogy valamilyen módon virágzásra bírjam a makacs jószágot, és egész egyszerűen
kifogytam a további ötletekből. Természetesen azért nem minden áron kívántam elérni
ezt az örvendetes eseményt; azt a legkevésbé
sem akartam, hogy valamilyen végzetes sérülést okozzak számára. Viszont a mozgatásához szükséges segítők összehívására csak egy
jó héttel később nyílott lehetőség, mint azt
szerettem volna, az időjárás is csapadékosra
fordult és hiába próbálkoztam, tökéletesen
nem sikerült megóvnom talajának átázásától,
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6. kép: Echinopsis (Trichocereus) terscheckii virágai a teljes nyílásban.

mely a tartós mínuszok táján nagyon kockázatos dolog. Az oszlopot több rétegben habfóliával tekertem be, így volt kénytelen elviselni napokon át a 0 fok körüli nappalokat és az
akár -5 fokos éjszakákat! Bevallom, nagyon
aggódtam kedvencemért, de bíztam legendás
szívósságában, melyről a mediterrániumban
mesélnek. Ott is megesik néha, hogy extrém
hideg idő köszönt be, és minden esetben a
Trichocereus fajok bizonyulnak a legellenállóbbnak. Végre aztán eljött a nagy nap. Munkából hazatérve a hideg, sötét estében álltunk
neki a birkózásnak. Lefejtettem a növényről a
védelmül szolgáló fóliarétegeket, látszólag
sértetlennek tűnt, tapintásra az epidermisze
is szokásosan rugalmasnak érződött, viszont
igencsak elkeseredtem, amikor talajának tetejét megkapirgálva, kőkeménnyé fagyott felületet érintettem. Kétségbeesésem akkor
lett csak teljes, amikor nagy küszködés árán,
de már majdnem végleges helyére sikerült be-

vonszolni a növényházba, hirtelen a megdermedt műanyag cserép darabokra tört, láttatni engedve a gyökérzónát, ami teljesen át volt
fagyva! Lélekben ekkor búcsút vettem szeretett kaktuszomtól, nem volt mit tenni csak
bízni a csodában. De ez a fantasztikus növény
úgy akarta, legyen mindjárt kettő! Elsőként a
tavaszi kihurcolásnál ért kellemes meglepetés, az összetört termesztő edény szükséges
cseréje miatt átültetése elkerülhetetlen volt,
a gyökérlabda szétbontása során örömmel tapasztaltam, hogy a súlyos fagyhatás ellenére
tökéletes épségben vészelte át a telet. Bőrszövetén keletkezett jó néhány barnásszürke fázási folttól eltekintve szára is túlélte a nem
mindennapi megpróbáltatásokat. Átültetést
követően nyaralóhelyére cipeltük, majd a tökéletes begyökeresedéséig – illetve a dőlés veszély elhárítása okán - több oldalról is kikötöttük, kimerevítettük. Akkor nyugodtam
meg igazán, amikor tavasszal az oldalhajtásai

10
növekedésnek indultak. A nyári szezon a
gyűjteménylátogatások időszaka, nálam is
több „tettestársam” fordul meg ilyenkor. Mivel a szóban forgó növény a kollekcióm legtermetesebb példánya, óhatatlanul megakad rajta a vendégek szeme. Az egyik ilyen alkalommal – egészen pontosan 2013. június 10-én –
kedves gyűjtőtársam valami szokatlan dolgot
vett észre a T. terscheckii tetején. Elsőként azt
hittem, hogy biztosan egy madár „tisztelte
meg” eképpen, de a létrára felmászva nagyot
dobbanó szívvel láttam meg a három aprócska virágkezdeményt! Némileg tartottam tőle,
hogy több más kaktuszfajhoz hasonlóan, nem
tudja majd kinevelni első virágait, erre ráerősített az a tény, majd 3 hétig jottányit sem fejlődtek a sötétbarna gyapjas bimbók. Legnagyobb boldogságomra azonban július elején
némi változást véltem felfedezni méretükben, ezt követően már minden áldott nap lestem őket. A bimbók ekkor már villámgyors
fejlődésnek indultak, napról napra egyre többet nőttek, gyakorlatilag egyetlen hét leforgása alatt nyílás közeli állapotba kerültek. A
pattanásig feszült virágkezdemény zárt leplei
aztán július 10-ének kora estéjén mocorogni
kezdtek. Ahogy az éj sötétje egyre nagyobb
területeket hódított el a nappali égboltból,
úgy tárta szélesebbre hófehér lepleit az óriás.
A leírások szerint a Trichocereus terscheckiinek
az oldalán kellene virágokat nevelnie, de az
én növényem szemmel láthatóan fütyült a
botanikusok által szajkózott dogmára. Bevallom, a tenyészcsúcs környéki tünemény elbűvölő szépségét ez vajmi kevésbé csorbította
számomra. Nem tudva betelni velük, száznál
is több fényképet készítettem a végül 17 cm
szélesre nyíló virágokról. Este kilenckor
hagytam magára és az éjszaka megporzóira
növényemet, kissé bízva benne, hogy - bár nálam éppen akkor egyetlen Echinopsis sem
nyílott – valamiképpen sikeresen elvégzik
feladatukat, és utódok reményével teljesítik
be ezt a bűvös éjjelt. Másnap reggel munkába
indulás előtt újra lefotóztam a korábbi pompájukban díszelgő virágokat, melyeken csupán annyi változást véltem felfedezni, hogy
zöldes barna külső lepleik teljesen visszakunkorodtak a virágcső irányába. Délután siet-

tem haza, de már csak hervadtan lekonyuló
maradványaikat találtam, viszont a harmadik virág aznap este rendje-módja szerint
megismételte szép emlékű testvérei produkcióját. Az Óriásom (mely a legutóbbi méréskor 2,97 m magas, 22 cm átmérőjű volt oldalán 4 darab, 20-35 cm közötti oldalhajtással)
tehát immáron hivatalosan is felnőtté lett,
ugyan terméseket végül nem érlelt, mégis
mérhetetlenül boldoggá varázsolta gazdáját,
akinek valószínűleg még sok álmatlan éjszakát fog okozni a jövőben nagyra nőtt kedvence végleges helyének megtalálása, kialakítása!
Kérem nézze el nekem a kedves Olvasó,
hogy a szóban forgó növényt az írásom során
következetesen Trichocereusként, nem a manapság érvényesnek tartott Echinopsis nemzetségnévvel illettem. Oka csupán annyi,
hogy a kaktusz Trichocereus terscheckii néven
került birtokomba, és számomra az is marad
örökké.
Befejezésül nem maradhat el az Echinopsis
terscheckii leírása, mely a következő:
Echinopsis terscheckii (Parmentier) H.
Friedrich & G. D. Rowley 1974
A növény faalkatú, idővel számos, oszlop
formájú oldalhajtást fejlesztve éri el a 1012 méteres magasságát, melyhez 45 cm-es
törzsátmérő társul. Hajtásai hengeresek, oszlop formájúak, 10-20 cm átmérőjűek. Tompa,
kiemelkedő bordáinak száma 8-18, melyek
élén egymástól 1,5-3 cm-re találhatók nagy,
piszkosfehér, barnás árnyalatú areolái. Töviseinek száma 8-15 (az idősebb areolákban
gyakran még több), sárgás, vagy barnás színűek, hosszuk 1-7 cm, de olykor még ettől is
nagyobbak. Virágaikat oldalt hozzák, melyek
harang vagy tölcsér formájúak, 15-20 cm
hosszúak és mintegy 12,5 cm szélesek; a belső leplek fehérek, míg a külsők zöldesbarna
árnyalatúak; a termésfal és a virágcső sűrűn
borított fehér, vagy barna axilláris hajzattal.
Előfordulása: Észak-Argentína.
Tóth Norbert, Debrecen
cactusdraco@gmail.com
Képek: Tóth Norbert: 1,2,3,4,5,6;
Prof. Dr. Gellén János: 7.
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Oldřich Fencl

Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai
3. rész
Zusammenfassung: Im Teil 3 unserer Serie lernen wir vor allem die im Bundesstaat Nevada liegende Teile von Death Valley
National Park und Great Basin Nationalpark kennen. Auch diesmal bleibt die Aufzählung der charakteristischen Pflanzen nicht
weg.
Abstract: In the 3rd part of our series you can read about the areas of Death Valley National Park and Great Basin National Park
which are found mainly in Nevada State. This time there is the list of characteristic plants of the landscape, also.

Death Valley National Park
A Halál-völgy az amerikai kontinens és
talán a Föld legmelegebb része, amely
hőrekordjaival az afrikai Szaharával vetélkedhet. Az itteni legmagasabb hőfok elérte az 56,7 °C-os értéket 1913. július 10.-én.
A mérést Furnace Creek (Kemence patak)
mellett végezték, amely azonban nem a park
legmélyebben fekvő része. A magasság növekedésével csökken a hőmérséklet értéke. A

Badwater (Rossz víz) környékén még alacsonyabban elhelyezkedő területek is vannak,
és itt általában nagyon magas a nappali hőmérséklet, és ezért a szakemberek joggal feltételezik, hogy a valós hőrekordok biztosan
nagyobb értékűek, mint máshol a világon. A
szerző hasonló évszakban 50 °C-ot mért, éspedig délután 5 órakor. A vidék tényleg úgy
hat, mint egy tüzes kemence, azonban klimatizáció nélkül is el lehet viselni ezt a körülményt. A levegő relatív páratartalma csak

1. kép: Echinocactus polycephalus a Halál-völgyben (Death Valley), Mojave-sivatag.
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2. kép: Virágzó Echinocactus polycephalus a Halál-völgyben (Death Valley), Mojave-sivatag.

10%-os, ezért az 50 °C-os hő nem okoz nagyobb megterhelést, mint a 37 °C 60%-os telítettségnél. Az izzadság a testről hamarosan
elpárolog, és így a testtől és a szervezettől
azonnal elvonja a hőt, és azok nem hevülnek
túl. Természetesen kellő mennyiségű vizet
kell vinnünk magunkkal, és a tűző Napon
nem szabad megerőltető mozgást végezni.
A Halál-völgye, mint nemzeti park 1994.
október 31-én lett beiktatva, és a beiktatás
előtt is nemzeti műemlék státusza volt 1933.
február 11-től, ami viszont alacsonyabb besorolást jelentett. Ez a tény akkor nem biztosította számára a teljes védelmet, és az
anyagi segélyeket. A nemzeti park völgye
több mint 160 km-en nyúlik el, és ezzel az
USA 48 tagállama közül is a legkiterjedtebb
védett területének számít. A nemzeti park a
kaliforniai Sierra Nevada hegység esőárnyékában fekszik, amelynek legmagasabb csú-

csa, a Mnt. Whitney 4418 méteres magassággal emelkedik ki a tájból. Évente csak 40
mm csapadék jut el ide, és a zord időjárási körülményei ellenére 1000 növényfaj él itt. Az
ökoszisztéma változékonyságát a park függőleges elhelyezkedése okozza, amely a -86
méteres tengerszint alatti mélységtől kezdve a 3368 méteres tengerszint feletti magasságig terjed. Az emberi tevékenység már
megmutatkozott ezeken a területeken a 19.
század második felétől, amikor kitört a kaliforniai aranyláz, és a spekulánsok igyekeztek idecsalni minél több befektetőt, annak
ellenére, hogy a Halál-völgye a legkevésbé
sem alkalmas termelésre. A bányászat csak
a 20. század elején szűnt meg, s ezt követően nemzeti emlékműnek nyilvánították.
Geológiailag a park a hegyláncok rendszerébe és a Nevadától nyugat Utahig elterülő
medencéhez tartozik (ún. Basin and Range).
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A Sierra Nevada hegyképzését az észak-amerikai és a csendes-óceáni lemezek ütközése
indította el, amely heves vulkánikus működést gerjesztett Nevada egész mai területén.
A földkéreg az ilyen helyeken annyira meggyengült, hogy gyakori töréshez vezetett, és
az ezzel járó süllyedéssel együtt létrehozta
a hegyláncokat a völgymedencével. A rengeteg geológiai törés a gyakori földrengések okozói. E töréseknek egyik része maga
a park is, amely a nyugat Panamits hegység
és a keleti Amargosa között keletkezett. Ez
a hegyképződési folyamat 30 millió évvel
ezelőtt kezdődött, és a mai napig folyamatosan tart. A jégkorszakban a legnagyobb
völgyet áradások töltötték fel, úgy 200 méter mély tó formájában, amelyet ma Mauly
néven ismerünk. Kiszáradása és az ezt követő felmelegedési periódus vastag sóréteget
hozott létre. A meredek hegylejtők okozták
a terméskőkavics és más üledékek lerakódá-

sát. E kavicsrétegek a völgymedencében néhol 2 km vastag rétegben halmozódtak fel.
Ahogy azt már az előzőkben is említettem,
itt van Földünk legmélyebben elhelyezkedő
területe. Úgy a keleti, mint a nyugati hegységek távolodnak egymástól, és ezért a völgy
megállás nélkül süpped, amit gyakori szeizmikus tevékenység kísér. A kőzetek többsége vulkanikus eredetű, de némely típusa átalakult más (metamorf) kőzetté. A gránit a
park leggyakoribb kőzete. A Stovepipe Wils
nevezetű részén megfigyelhetjük a szél által összehordott homokdűnéket. E képződmények szépségét főleg napkeltekor, vagy
napnyugtakor csodálhatjuk meg, amikor a
napsugarak éles szögben érkeznek, és hos�szú árnyékot hoznak létre, amelyek kiemelik
a sima geológiai alakzatokat. A Halál-völgye
ökológiailag a Mojave sivatag része. Jelentős vertikális elrendezése több növénytársulást hozott létre a tundra növénytársulástól

3. kép: Opuntia basilaris, Halál-völgy (Death Valley), Mojave-sivatag.
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4. kép: Mojave-sivatag egy tipikus része Larrea tridentata cserjékkel.
5. kép: Mojave-sivatag, Yucca brevifolia egyedekkel a háttérben.
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ismert példánya, korát az évgyűrűi is igazolták. Az egyik
amerikai egyetem munkatársa,
dr. Schulman fedezte fel 1953ban, aki a fák évgyűrűjébe rejtett klimatikus változásokat
tanulmányozta. Dr. Schulman
megállapította, hogy azok a fafajok, amelyek el vannak zárva
a talajvíztől, pontosabban és
megbízhatón rögzítik évgyűrűikben a klimatikus változásokat, ezért kutatásai színhelyét a magas, száraz hegygerincekre tette át. Bebizonyította,
hogy a legidősebb fák a 3048
6. kép: A Great Basin Nemzeti Park Nevada államban.
és 3354 méter magas csúcsok
szélsőséges sávjában élnek. A
kezdve a forró sivatagi növénytársulásokig.
A Panamint Mnts. csúcsán, amely meghalad- fenyők e faja nem csak Kaliforniában terjedt
ja a 3000 m magasságot, él a szálkás fenyő el, hanem áthatol Nevadába, Utahba, Ari(Pinus longaeva), amely egyedei közt találjuk zonába és Új-Mexikóba is, és közeli rokona
a Föld legrégibb élőlényét. A közeli White a gyantástűjű szálkásfenyő (Pinus aristata).
Mnts.-ban él a park legkorosabb, 4724 éves Az itt élő fák éves növekedése csak 1 mm. A
7. kép: Sclerocactus blainei Currant-nál, Great Basin.
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8. kép: Yucca brevifolia, Mojave-sivatag, Nevada.
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tűlevelei akár 30 évig is kitartanak az ágakon, ezután újakat fejlesztenek. Ebben a magasságban a hőmérséklet 4 °C és -30 °C között ingadozik, az évi csapadékmennyiség
500 mm, és általában hó formájában esik.
Az ilyen típusú sávok alatt borókafajokkal
és szárazságtűrő fenyőkkel találkozhatunk,
így az egytűs diófenyővel (Pinus monophylla),
a nevadai fenyővel (Pinus flexilis), amelyek
fokozatosan átmennek a sivatagi növények
sávjába, mint amilyenek a kaktuszok, a jukkák (Yucca brevifolia, Yucca schidigera), és a
xerofita bokrok a Prosopis és a Larrae nemzetségekből. Az itteni kaktuszfajok nem olyan
számosak, mint azt az amerikai dél-nyugaton tapasztalhatjuk, ennek ellenére sok kedvelt faj él itt, pl. az Echinocactus polycephalus,
Ferocactus acanthodes var. lecontei, Sclerocactus
polyancistrus, Echinomastus johnsonii és a
Mammillaria tetrancistra fajok.
A legtöbb vadvirág az egyéves növények
közül kerül ki, amelyek a szezon végén el9. kép: Opuntia basilaris, Great Basin.

pusztulnak. Ahhoz, hogy teljes pompájukban láthassuk őket, több feltételnek is biztosítva kell lennie: a téli és a tavaszi időszakban egyenletes csapadéknak, elégséges
melegnek a tavaszi csírázáshoz, és a szárító
szelek abszolút hiányának. A völgy területén
a virágzás február közepétől március közepéig, a 600-1200 méteres magasságokban április kezdetétől május elejéig, és 1200 m felett
késő áprilistól júniusig tart.
A parkban 23 endemikus faj található, s
ezek sehol máshol nem fordulnak elő. A legritkább fajokhoz tartoznak a Mimulus rupicola
(Cottowood Mnts., Funeral Mnts., Grapevina
Mnts. és Panamit Mnts.), Oenothera californica
(Eureka-Völgy), Swallenia olexandra (Eurekavölgy), Gilmania luteola (Black a Funeral Mnts),
Dedeckeria eurekensis (Cottonwood Mnts. és
Last Chance Range), Eriogonum infractum
(Cottonwood Mnts., Funeral Mnts., Grapevine
Mnts. és Panamit Mnts.) és az Astragalus
lentiginosus (Eureka-völgy) növények.
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10. kép: Great Basin részlet Artemisia tridentata cserjékkel.
11. kép: Great Basin ahol uralkodó a Yucca brevifolia.
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12. kép: Sclerocactus nyensis Warm Springs-nél, Great Basin.
13. kép: Sclerocactus pubispinus, Baker, Nevada.
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14. kép: Sclerocactus spinosior, Great Basin, Utah.
15. kép: Sclerocactus spinosior, Great Basin, Utah.
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Az emberi tevékenység eddig nem veszélyezteti a park létét. Az itteni ásványok csaknem értéktelenek, mint az már a múltban is
többször bebizonyosodott. Remélhetőleg a
park területén belül nem fognak próbafúrásokat végezni a lehetséges kőolajtartalékok
kutatásáért, és a terület szerencsére, teljesen
alkalmatlan emberi lakhelyek kiépítéséhez
is. Sajnos, ma csak ezek a valódi természetvédelmi mechanizmusok, amelyek zavartalanul képesek biztosítani a természetes környezeteket.
A Great Basin sivatag része a nevadai
Great Basin National Park
A Great Basin elnevezés magyarul azt jelenti, hogy Nagy-medence. Az elnevezés teljes
mértékben igazolja a terület jellegét, mert
innen semmilyen patak vagy folyó sem talált
kiutat magának, és az ideiglenes csapadék16. kép: Sclerocactus polyancistrus, Great Basin.

felesleg nem folyik el az óceánba vagy a szárazföld belsejébe. Az összes fölös csapadék
vagy beszivárog az altalajba, vagy az ideiglenes völgyi tavakba gyűl össze, amelyeket itt
playas-nak neveznek. A kiszáradást követően csak sós síkságok maradnak, amelyek az
élet legszerényebb formáit sem mutatják. A
legismertebb playas a Boneville Salt Plains,
amely Salt Lake City-től nyugatra fekszik,
és itt tesztelik a világ leggyorsabb járműveit. A nagyon távoli geológiai korszakokban
játszódtak le azok a hegyképző folyamatok,
amelyek létrehozták a táj egyéni kinézetét, a
párhuzamosan futó tipikus hegygerincekkel,
amelyeket a hosszan elnyúló völgyek választanak el egymástól. Ezek a formációk többször is ismétlik egymást a kaliforniai Sierra
Nevada hegység keleti részétől, egészen a közép utahi Wasatch Mountains masszívumáig
terjedőleg. A hatalmas medence északi határát az ún. Columbia Plataeu képezi, délről a
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Las Vegas melletti hegygerinc, és a Colorado
Plateau nyugati kiszögelései zárják. A völgy
egész területén sivatagi növénytársulások élnek, domináns bokorfaja az üröm (Artemisia
tridentata). Ezzel szemben a nyugati hegyormok minden csapadékot, amelyek az óceán
felől érkeznek, kivonnak a légkörből, és ott
ez lehetővé teszi a tűlevelű erdők létezését
nagyobb magasságokban is.
Great Basin National Park
A park 1986-ban nyílt meg, és kb. 312 km2 a
védett terület. A Great Basin nagyon jó mintának számít, mivel a vidék legtöbb bioszféráját is magába foglalja. Függőleges elhelyezkedése a völgymedence aljától, 1500 métertől
Nevada legmagasabb csúcsáig a Wheeler Peak
3981 méteres magasságáig terjed ki. A park
klímája egész évben meglehetősen hűvösnek
számít. A csapadék télen havazás formájában
érkezik, és csak tavasszal olvad el. Évi men�nyisége 300 és 750 mm közötti. Kőzetei korát egészen a kambriumig datálják, 560 millió
évvel ezelőttre. Alkotórészei főként homokkő,
mészkő és agyagpala, amelyek itt az őstenger
üledékeiből alakultak ki. Sok helyen az ilyen
mészkőrétegekben gyönyörű barlangrendszerek jöttek létre (Lehman Caves), amelyek ma a
park keleti felének szerves részei. A hegyképző folyamatokat vulkanikus tevékenységek is
kísérték, amelyek magmáiból gránitfolyások
és batolit keletkeztek. Ezt az időszakot úgy
200 évvel ezelőttre teszik (Sevier Orogeny) a
mezozoikumba. A későbbi kenozoikumban,
kb. 30 millió évvel ezelőtt következtek be a
hegyképzések, és a medencék kialakulásai,
amelyek a mai tipikus tájjelleget alakították
ki. A földkéreg ezen a helyen kelet-nyugati
irányban tágul, és ez hatalmas törésekhez vezet, amelyeket óriási kőtáblák szigetelnek el
egymástól. Néhányuk fokozatosan lesüllyedt,
és így jöhettek létre a mai völgyek, míg mások
megtartották helyzetüket, esetleg megdőltek,
ami a hegygerincek keletkezését vonta maga
után. A két kéreglemez távolódása még mindig tart, és a Great Basin geológiai arculata is
tovább fog változni.
A táj első benyomásra egyhangúnak tűnhet,
mert a völgyben az üröm (Artemisia tridentata)

az uralkodó, míg a környező domborulatokon
az utahi boróka, a (Juniperus osteosperma) van
túlsúlyban. Ennek ellenére a parkban több
mint 800 faj él, néhányuk az erősen sós környezetet is megszokta. A négyszárnyú boróka
(Atripex canescens), só feleslegét speciális leveleiben helyezi el, mert különben a felgyülemlett só készlet elpusztítaná. Itt is jelen vannak
endemikus fajok, mert a felmeredő hegygerincek elszigetelt völgysivatagot hoztak létre, és az ilyen nagy magasságokon át nehézkessé vált a géncsere, ez az oka néhány önálló
faj kifejlődésének. Ide tartozik pl. az Arenaria
congesta var. wheilerensis, Eriogonum holmgrenii,
Jamesia tetrapetala. A legmagasabb gerinceken újra találkozhatunk a szálkás fenyővel
(Pinus longaeva), amely itt is tiszteletreméltó
kort érhet el. A kaktuszok a völgymedencék
és a hegygerinctalpak lakói. A legmagasabbra itt a Pediocactus simpsonii jutott fel, amely a
nedvesebb, gyér fűvel takart részeket kedveli,
és az itt élő borókák mérsékelt árnyékolását
igényli. A Pediocactus simpsonii típuslelőhelye
közép Nevadában található az Antelope Valley hegyen. A Great Basin medence legmelegebb része a hazája a Sclerocactus polyancistrus
fajnak, de már a kaliforniai határ közelében, a park területén kívül. Az északi és déli
irányban elnyúló hűvösebb medencék lakói
a Sclerocactus spinosior ssp. blainei Currant település mellett, Sclerocactus pubispinus Nevada-Utah határánál, és a Sclerocactus spinosior
Utahban. A Sclerocactus schlesseri a Cathedral
Gorgo State Park-ban élő növény bizonyosan
csak a Sclerocactus spinosior ssp. blainei taxon
szinonimája.
Összeállította: Oldřich Fencl
Képek a szerző felvételei, kivéve a 16., amelyet Zlatko Janeba készített.
Fordította: Fábián László, Bešeňovská cesta
37, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko.
ladislav.fabian.sk@gmail.com,
www.webnode.kaktusyfabian.sk
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Dr. Nemes Lajos

Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága az
1933-1936. években. Befejezõ rész
Zusammenfassung: Im letzten Teil unserer Serie, worin es um die Tätigkeit von István Fegyverneki Frommer geht, geben wir
mehrere frühere Schriften bekannt, unter denen besonders beachtenswert die Vorstellung seiner eigenen Kaktusfarm mit dem
Namen Mexico ist, die in der ersten Hälfte der 1930-er Jahren betrieben wurde.
Abstract: In the last part of our series discussing the workflow of István Fegyverneki Frommer some of his early writings are reviewed from which the especially interesting one is the introduction of his own cactus farm named Mexico existed for 5 years in the
first half of the 1930’s.

1. kép: Nem könnyű beszerezni: Mammillaria schumannii

A befejező részhez előkerült anyagok rendezése nem kevés fejtörést okozott a szakirodalmi
anyaghoz való hozzáférés körülményessége miatt. A Kertészeti Szemle hivatkozott példányait beszerezni nem tudtam. Sajnos azt sem látta
még szükségesnek senki, hogy ezen érdekes és
hasznos folyóirat digitalizáltan elérhető legyen a
világhálón. Emiatt egyes szöveg részeket nem lehetett pontosítani, kiegészíteni. De a remény él,
talán a még lappangó írásokat is sikerül megszerezni. (A főszerk.)

A Kertészeti Szemle felkérte Frommert, ismertesse az általa alapított „MEXICO Kaktuszfarm” létrehozását, működését. Itt jelzi
az egykori tulajdonos, hogy ez időben a farm
már nem az ő tulajdona. Erről részleteiben
nem közöl semmit. Földi Ferenc, egykori neves péceli gyűjtő említi egyik közleményében
1936-ban: „Frommer István, aki különösen
szép Mesemriantheum (így! A szerk.) fajokat
nevelt, kaktuszait most kertészének adta át”,
feltételezhetően megőrizve egy kisebb gyűj-
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csú is lesz: búcsú azoktól a növényektől, amelyeket öt éven át nagy szeretettel ápoltam és
attól a háztól, amelyben ezer meg ezer szép
órát töltöttem el.
A „Mexico” Kaktuszfarm, mintegy öt évvel ezelőtt, egy melegágyi ablakalja magángyűjteményemből sarjadzott ki, és öt év szakadatlan munkájával lett egyik legnagyobb,
hazai szukkulenta-telepünkké.1931-ben tett
próbálkozások után 1932-ben vetettem először nagyobb mennyiséget: mintegy 50.000
szem magot. Mivel egyelőre a jó mag és a rentábilis fajták kérdése volt a legfontosabb, az
első időben pontos feljegyzéseket vezettem
minden egyes fajta keléséről, éspedig olyképpen, hogy feljegyeztem minden tasak pontos
tartalmát, a vetés és az első csírázás napját,
s a kikelt növények számát (külön a „jókat”
és külön a „rosszakat”) az első tűzdeléstől a
„sereghajtókig”. A következő éveken mindig
több és több (évenként többszázezer szem)
magot vetettem el, éspedig az addig tett tapasztalatok alapján túlnyomórészt H. Winter, Frankfurt magjait. Ezek amellett, hogy
igen olcsók, csaknem mindig jól csíráznak.
Astrophytumoknál és Mamilláriáknál nem
volt ritkaság a 90%-on felüli kelés. Pompásan
csíráztak az ismert péceli telep saját szürete2. kép: Virágzó Euphorbia obesa.
lésű magjai is. A magok zömét villanyfűtéses
szekrényekben keltettem ki, melyekben egyteményt a kereskedelmi telep mellett. Eset- szerre mintegy 10.000 szem fért el. A vetéleg ez lehetett, amit magával vitt
3. kép: Ezen a képen a Rebutia krainziana v. albiflora ontja
a II. világháború előli meneküvirágait.
lésekor. A kézirat részletesen
foglalkozik a farm történetével,
eredményeivel.
A Kertészeti Szemle a kézirat
alábbi, rövidített változatát közli.
Frommer István:
A „Mexico” Kaktuszfarm - Öt
év a kaktuszok szolgálatában
Amikor néhány héttel ezelőtt
az a megtiszteltetés ért, hogy a
Kertészeti Szemle beszámolót
kért tőlem az általam alapított
„Mexico” Kaktuszfarmról, akkor
ez a telep már nem volt az enyém.
Ez a beszámoló tehát egyben bú-
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4. kép: A gyűjtőknek sok örömet szerző növény a hatalmas virágokat fejlesztő Echinopsis

oxygona, amely évente gazdagon virágzik, még a kisebb egyedek is.
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5. kép: Nem okoznak csalódást a Rebutia-félék sem. Itt a Rebutia heliosa.

si időszak többnyire február végétől június
végéig tartott. Egyszer megpróbálkoztam
az őszi vetéssel is: az eredmény kitűnő volt.
Mint a sokszázezer szem keltetésénél kialakult tanulságot hagyom hátra kezdő utódaimnak: a jó mag, akármit csinálsz vele, kikel,
a rossz mag, akármit csinálsz vele, nem kel
ki. Az egyetlen fontos követelmény: nedves,
sőt (az első napokban) vizesen tartani a vetést. Minden egyéb körülmény (hőmérséklet,
földkeverék, takarás stb.) másod- vagy harmadrangú.
Amikor 1934 elején a telep megkezdte kereskedelmi működését, készlete mintegy
30.000 db-ra rúgott: csupa kifogástalanul
nevelt, erős, kemény magonc, melyek soha
tápsót, vagy egyéb mesterséges trágyát nem
láttak. Ezért ment könnyen a teleltetés is:
az edzett növények könnyűszerrel vágták át
magukat a legsötétebb és legnyirkosabb hónapokon is.

Ekkor azonban már megkezdődött a kaktuszok dekonjunktúrája. A mindjobban fokozódó pénzszűkével mindinkább ellanyhult a
kaktusztartás felületes divatja is, vagyis az a
kereslet, amely a tömegfogyasztást eredményezte, bár ezzel szemben a valódi, vérbeli
gyűjtők érdeklődése nem csappant meg, csak
mintegy lappangó állapotba került, mivel az
általános elszegényedés folytán a legszenvedélyesebb gyűjtő is, fájdalmasan bár, de
kénytelen volt lemondani gyűjteményének
szíve szerinti gyarapításáról.
A gazdasági okok, a balsikerek okozta elkedvetlenedés és sok egyéb ok mellett azonban még egy körülmény volt, amely a kaktuszok kultuszát nálunk kedvezőtlenül befolyásolta, és éppen a „Mexico” volt az, amely elsőnek igyekezett ezen segíteni. Ez a körülmény
a piacra hozott fajták egyhangúsága volt.
Valamikor régen, amikor a virágos boltokban még ritkaságszámba ment a kaktusz, ak-

kor még külön-külön alkudoztak rá,
és egy-egy szép példány megszerzése
esemény volt. A százezres tömegfogyasztás idejében ez persze nem volt
lehetséges többé, és a telepek mind a
saját, mind a kereskedők kényelme érdekében kénytelenek voltak kategorizálni, éspedig az egyszerűség kedvéért
nagyság, pontosabban: a cserép nagysága szerint. Már most: ha a tenyésztő
bármilyen fajtájú (egyforma nagyságú) növényekért azonos árat kapott,
nem volt érdeke, hogy - különösen a
mindinkább csökkenő kereseti lehetőségek mellett - finom, ritka és új, tehát drága fajtákat hozzon piacra. Ha 6. kép: Sulcorebutia kruegeri különleges színezetű viegy Mammillaria guelzowianaért nem rága.
kapott többet, mint egy Mamillaria
pusilláért, természetesen elsősorban
lepen kb. ugyanazok a fajták feleltek meg legolyan fajtákat termesztett, melyeknek magja jobban, valamennyi telep nagyjából mindig
a legolcsóbb volt, és amelyekről tudta, hogy ugyanazt az 50-60 fajtát hozta, amit a többijól kelnek, biztosan megmaradnak és hamar ek is, éspedig éveken keresztül ugyanazokat
fejlődnek. Mivel - ugyancsak természetesen - a jól bevált fajtákat. Ehhez járult, hogy ebben
mindezen követelményeknek valamennyi te- az időben betiltották a kaktuszok behozata7. kép: Lithops verruculosa, L. inae, L. leslie‚ Albinica’, L. gesinea.
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8. kép: Lithops pseudotruncatella.
lát, úgy hogy az ún. importok sem vihettek
változatosságot ebbe az egyhangúságba. De
erre az eljárásra szorította a telepeket a laikus közönség is, amely a kaktuszkultusz virágzásának idején sem jutott el odáig a fajták
ismeretében, hogy különbséget tudott volna
tenni gömb- és gömb, oszlop és oszlop között. Márpedig miért termesszen a telepes,
9. kép: Az egyik kőutánzó kavicsvirág: Co
nophytum wettsteinii.

pl. valamely értékes Rebutiát, ha a
vevő fitymálva és az otthoni közönséges Echinopsis dugványra célozva azzal utasítja vissza, hogy: „ilyen gömböm már van”?
Keresni kellett tehát olyan új fajtákat, melyek külső megjelenésükben
is elütnek az eddig megszokottaktól,
és ebből a szempontból kell értékelni a „Mexico” gazdag Euphorbia és
Mesembryanthemum kultúráit. Ezt
a két családot, illetve e családok soksok szép és értékes fajtáját, hazai telepeink közül a „Mexico” termesztette először komoly mennyiségekben.
Míg azelőtt az Euphorbiákat jóformán
csak 1-2 oszlopforma, továbbá az E.
splendens és az E. submamillaris képviselték, addig a „Mexico” a legkülönlegesebb és legértékesebb fajtákkal állt
rendelkezésre a legfinnyásabb gyűjtőknek is, így többek között a csodálatos dél-afrikai gömb Euphorbiák: E.
obesa, E. meloformis és E. bupleurifolia
sok szép példányával. A jó kultúrára jellemző a tavaly virágzott fajok nagy száma: E.
splendens, E. bupleurifolia, E. submamilaris, E.
globosa, E. meloformis, E. fimbriata, E. valida, E.
caput-medusae, E. regis-jubae, E. mauritanicare,
E. inermis, E. pteroneura, stb.
Ennél is nagyobb és értékesebb a „Mexico”
Mesembryanthemum kultúrája, amely több
ezer példányból és mintegy 60 Lithops, 10
Pleiospilos, 5 Faucaria, több Titanopsis,
Cheiridopsis, Gibbeum, stb, összesen
mintegy 150 fajtából áll. Legtöbbjük
kőutánzó mimikri-forma, magyarul
kavicsvirágnak neveztem el. Tavaly
ősszel dúsan virítottak: Glottiphyllum
speciesek, Bergeranthus vespertinus,
Lithops pseudotruncatella, L.lesliei,
Pleiospilos belusii, P. magnipunctatus,
P. canus, Fenestraria rhopalophylla,
Faucaria tigrina, F. tigrina x tuberculosa,
F. haagei, F. felina, Titanopsis calcarea,
T. schwantesii, stb, csaknem kivétel
nélkül kétéves magoncaim.
1935 nyarán a „Mexico” növényei
egy 10x4 méteres házat, 30 melegágyi
ablakot és 50 m2-nyi fedetlen terüle-
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10. kép: Kavicsvirágzás: Pleiospilos nelii.

tet foglaltak el. Ez volt az én birodalmam,
ahol kora tavasztól, késő őszig, nap-nap után
minden szabadidőmet töltöttem. Szinte személyesen ismertem minden növényt, nincs
közöttük egy sem, amely ne lett volna a kezemben legalább egyszer-kétszer, de inkább
húszszor vagy százszor. A telep új tulajdonosa, Holub Béla úr, ki mindez éveken át együtt
dolgozott velem és ma egyike az ország legjobb kaktuszkertészeinek, bizonyára jó utódom lesz és hű gondozója tüskés „gyermekeimnek”.
Fegyverneki Frommer István
1936. január 17.
A DANTE-PANTHEON könyvkiadó szerkesztősége 1936-ban az ÚJ LEXIKON című kiadványhoz Frommert kéri fel a „Kaktuszfélék” szócikk megírására. Az elkészült szöveg a korabeli
idők igénye szerint készült és tartalmazza a tudnivalókat. Napjainkban természetesen kiegészítésre szorulna az alábbi szöveg:

ÚJ LEXIKON
DANTE-PANTHEON 1936.
KAKTUSZFÉLÉK, a Cactaceák családjának
több ezer faja. Őshazájuk Amerikának (ideértve a Nyugat-indiai szigeteket is) az é. sz.
56. foka és a d. sz. 52. foka között elterülő
része. Mexikóban, amely egyébként is klas�szikus országa a K.-nek, továbbá Peru, Bolívia, Argentína, stb. nagy kiterjedésű területein hatalmas állományokban fordulnak elő,
míg másutt csak szórványosan találhatók. (A
Földközi tenger partvidékén, Afrikában, Indiában és egyebütt vadon tenyésző fajok bevándorlottak).
A K.-ok szinte korlátlan alkalmazkodóképességére jellemző, hogy a fent megjelölt óriási területnek legkülönbözőbb, sőt legvégletesebb helyein is megélnek. A párás levegőjű
trópusi erdőben Rhipsalisok, Phyllocactusok,
kúszó-Cereusok, stb, a tengerparton (Melo
cactusok), nap perzselte fennsíkokon és
félsivatagokban (Opuntiák, Echinopsisok,
Echinocereusok, Echinocactusok, Mamillariák,
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stb.) kopár sziklákon, kőgörgeteg között
(Cereusok, stb) és az örök hó birodalmában
(Opuntiák, Pilocereusok, stb). Ennek megfelelően változatos életmódjuk és megjelenési
formájuk, valamint térfogatuk, mely a mogyorónyi gömb és a 18 m magas oszlop között
váltakozik, de valamennyien jellegzetesen
pozsgás (szukkulens) növények, vagyis más
(nem-pozsgás) növényeknél jóval nagyobb
mértékben képesek arra, hogy rövid idő alatt
rendkívül sok vizet raktározzanak el, és vízkészletükkel a végsőkig takarékoskodjanak.
E célból a növény egyfelől szokatlanul hos�szú, messzire szétágazó gyökereket ereszt és
különleges berendezésekkel látja el magát az
eső és harmat felvételére. Másfelől pedig apró
pikkelyekké csökevényesíti a leveleit, hogy
minél kisebb felületen párologtasson, a felületét még tovább csökkenti azzal, hogy tömör
oszlop- vagy gömbformát ölt, magas bordákkal, hosszú tüskékkel és sűrű hajzattal árnyékolja magát, az egyébként is vastag bőrét vi11. kép: Sokat megélt Pleiospilos bolusii.

asszal vonja be, a legforróbb évszakban múmiává aszalódik és behúzódik a földbe. (Nem
tévesztendők össze a K.-kel a más családokba tartozó többi pozsgás növények, mint pl.:
Aeonium, Agave, Aloe, Caralluma, Crassula,
Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Haworthia,
Huernia, Kleinia, Mesembryanthemum, Sedum,
Sempervivum, Stapelia, Tavaresia stb.) Amerika bennszülött lakossága ősidők óta sokféleképpen hasznosította a K.-et. Bizonyos fajok
gyümölcse nyersen, cukrozva vagy szárított
állapotban megőrölve helyenként ma is általános emberi táplálék. A magasra növő fajok szárát és ágait épületfának és tüzelőnek
használják, az Opuntiák nedvdús „levelei”
(szártagjai) állati takarmányt szolgáltatnak,
némely faj nedvét orvosi célokra vették igénybe, másokéból az ópium-ittassághoz hasonló
álmokat és érzékszervi csalódásokat előidéző bódító italt főztek, néhány Opuntia-fajon
a Cochenille-tetvet tenyésztették, amelyből
piros festéket nyertek, a legtüskésebb fajokat pedig, még ma is
sok helyütt használják élő sövénynek. Európába az első példányokat Amerika felfedezésekor a hazatérő
hajósok hozták magukkal. Azóta a K.-ok
nagy népszerűségre
tettek szert. Pályafutásuk első jelentős állomása a Biedermeier
korába esik, a XX. sz.
3. évtizedében azonban kultuszuk valóságos mozgalommá
nőtt és soha nem sejtett arányokat öltött.
Európa-szerte mindenütt egyesületek és
folyóiratok létesültek,
amelyek kizáróan a
K.-nek és egyéb pozsgás növényekkel foglalkoznak. Kisebb és
nagyobb telepek milliószámra ontják évente sok száz fajtában a

31

12. kép: Egy szolid szépség: Crassula mesembryanthemopsis.

K.-t, amelyeket legnagyobbrészt Amerikából
importált, vagy már itthoni kultúrában szüretelt magról, kisebb részt pedig dugványról
tenyésztenek. Amerikában új foglalkozási ág
keletkezett: a kaktuszvadászé, aki fáradtságos expedíciókon növényt és magot gyűjt az
európai telepek számára. A K.-ok szerény, szívós és hálás növények, általában a legcsekélyebb ápolással is beérik és kiválóan alkalmasak szobai tenyésztésre. Nyáron, a növekedési időszakban, sok fény, sok víz és sok friss levegő kell nekik: télen, amikor pihenniük kell,
kevés víz és hűvös, de világos hely. Átültetni
csak ritkán kell őket, átlag 1-2-3 évenként,
mert természetük, hogy lassan nőnek. A hazájában minden kaktusz, amely megérett a
virágzásra, minden évben virít. Vannak fajok, amelyek már fiatal korukban nyílnak és
olyanok, amelyek több méter magasak, ill.
néhány száz évesek, amikor az első virágaikat hozzák: de nem virágzó fajta nincs. Az a
sokféle elterjedt tévhit, hogy a K. csak 7 vagy

100 évenként vagy egyáltalában nem virágzanak, onnan származik, hogy európai kultúrában, ahol nincsenek meg a hazai életfeltételek, bizonyos fajok tényleg nem virítanak
vagy csak ritkán és nehezen. Ezzel szemben,
igen sok olyan faj van nálunk forgalomban,
amely a mi éghajlatunk alatt is már egészen
fiatal korában szívesen nyílik. A XX. sz. 3. évtizedének forma-szemlélete és érzése folytán
a korszerű lakáshoz a K.-ok, mint díszítő elemek szinte szervesen tartoznak hozzá.
Az 1930-as évek közepén nagyon elterjedt
volt a kaktuszok gyűjtése, sok esetben halmozása. Sok növény került kereskedelmi forgalomba
részben import, részben belföldi termesztők és
kereskedők közvetítésével. A vásárlók nagy része élő dísztárgynak tekintette a kaktuszokat
és egyéb pozsgásokat. A szakszerűtlen elhelyezés és szemlélet következtetni engedett a növények gazdájának ismereteire. Mai korunk sem
kivétel ez alól. A fentiek hatására írta a szerző
a „MUTASD MEG KAKTUSZAIDAT - ÉS ÉN
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MEGMONDOM, KI VAGY” című munkáját. A
kézirat a Kertészeti Szemle 1936. júniusi számába jelent meg. Feltételezhető, hogy az akkori
köztudatban - ahogy a maiban is - elterjedt, hogy
a kaktuszok nem virágzanak, vagy csak 7 vagy
100 stb. évenként. Ennek eloszlatására jelent
meg a Kertészeti Szemlében egy rövid közlemény
„A KAKTUSZ VIRÁGZIK” cím alatt. A kézirat a
fentiekre hivatkozik, nyomtatásban már rövidített formában jelent meg.
Ez időben az érdeklődők és a leendő szakemberek egyaránt hiányoltak egy közérthető nyelven megírt nevelési, tartási tanácsadót. A német
nyelvterületen ekkor már több évtizede ismert
volt a „Monatsschrift für Kakteenkunde” című
szakmai folyóirat kiváló tartalma. Itthon hiányzott egy hasonló, időszakos kaktuszos kiadvány.
Ehhez nyújtott segítséget a „Kertészeti Szemle”
1936. évfolyamában Frommer „A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA” című sorozatban
több hónapon keresztül tájékoztatta a gyűjtőket
az időszakos tennivalókról, feladatokról. A soro-

zatnak a régi gyűjtők szerint rendkívüli sikere
volt, mert Frommer többéves tapasztalata mind
a nevelésben, mind a növényvédelemben nagy segítséget nyújtott.
A fenti sorokat - újabbak előkerüléséig Frommer utolsó szakirodalmi munkájának tekinthetjük, remélve a kutatás további eredményeit.
Dr. Nemes Lajos
Szomód
Képek: Dr. Csajbók József: 5, 6, 10;
Ficzere Miklós: 3, 4; Katona József: 7, 8, 9, 11;
Kiss László: 1; Papp László: 12; Tóth Norbert:
2,13.

13. kép: Gyöngyszem az Echeveriák között az Echeveria chihuahuensis, Cajurichic környékén,
Mexikóban.
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Elton Roberts

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

A sorozat harmadik része a számos gyönyörű
virágú Echinocereus faj közül ragad ki néhányat, megemlítve azok rendszertani besorolását, természetes élőhelyi körülményeit és
igényeit.
Echinocereus ctenoides

cm magasságra is megnőhet, 10 cm-es átmérővel. A faj Texas déli részéről származik, közel Mexikóhoz, így képes elviselni a kemény
mínuszokat is. A talaj ugyanaz, mint amit
minden kaktuszomnak adok; télen szárazon
tartom. Micsoda virágok!

Echinocereus davisii
Ejha! Lehetetlen nem szeretni ezeket a fantasztikus virágokat, ráadásul maga a növény Ez az icipici növény az Echinocereus imádók
is meglehetősen „csinos”. Nem értem mi- kedvence már felfedezése óta. Texasból,
ért nem látok szinte soha ebből a fajból el- Marathon egy kis, déli területéről szármaadó példányokat a vásáros polcokon, hacsak zik; kezdetben az E. viridiflorus egyik formáazért nem, mert E. dasyacanthus-ként vagy E. jaként írták le. Ebből következően az embepectinatus-ként árulják a köztük lévő hason- rek keresztezni kezdték ezt a csodás virágú
lóság miatt. Sokévnyi hiábavaló próbálkozás formát a tőle különböző E. viridiflorus növéután, hogy keresztezzék az E. ctenoides-t az E. nyekkel, és az így nyert hibridek E. viridiflorus
pectinatus-szal egy német, Echinocereusokat var davisii néven törtek be a piacra. Sokszor
tanulmányozó
láttam
magam
1. kép: Echinocereus ctenoides
csoport végül arra
is ezeket a hibjutott, hogy kár
rid kaktuszokat,
tovább folytatni,
melyek kétszer,
és jobb, ha az E.
sőt, akár nyolcctenoides-t békén
szor akkorák volhagyják.
tak, mint az élőA virágok nem
helyén tenyésző
olyan
nagyok,
E. davisii. Hamar
mint amekkorákat
kiderült, hogy a
az E. dasyacanthus
hibrid növények
fejleszt, de ami ennem azonosak az
gem illet, sokkal
E. viridiflorus-sal,
szebbek náluk. A
így az elkövetkevirágok napokig
ző években szinte
megmaradnak;
teljesen eltűntek
egyenként
akár
a kínálatból. Ha
11 cm átmérőjűek
manapság bárki
is lehetnek, míg a
E. davisii-vel találkaktusz maga 24
kozna a vásárokon
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2. kép: Echinocereus ctenoides.

és az 10-15 cm magas, valószínűleg egy hibridet tart a kezében.
Élőhelyükön ezek a magányos (ritkán sarjadzó) kaktuszok mindössze 3 cm magasra és
2,5 cm szélesre nőnek, üvegházi körülmények
között azonban ennél termetesebbek is lehetnek: a képen szereplő egyed tüskéivel együtt
5 cm kiterjedésű minden irányban. Ha ebből
elvesszük a tüskéket, akkora növényt kapunk,
mint a hüvelykujjunk; de nem kis mérete miatt kedvelik annyian ezt a fajt, sokkal inkább
impozáns, hosszú, fehér színű és sötét végű,
hajlított tüskéi miatt, melyek szinte biztatnak
minket hogy érintsük meg. Az Echinocereus-ok
közül ez a faj bont legkorábban szirmot (február végén) és 9 hónapig szinte folyamatosan
virágzik. A virágok, melyek akár 2,3 cm átmé-

rőjűek is lehetnek, zöldes vagy sárgászöld színűek, szirmaik közepén pedig zöldesbarna középvonal húzódik. A legfontosabb azonban intenzív illatuk, virágzáskor az egész helységben
érezni lehet az átható, édes citrusos aromát.
Noha a növények a leírás szerint a -20 C-t
is elviselik, ajánlatos őket szárazon tartani a
tél folyamán. Minden gyűjteményben érdemes helyet szorítani ennek a gyönyörű, apró
növénynek.
Echinocereus enneacanthus
/Echinocereus dubius
Évekig létezett egy növény, melyet úgy hívtak: Echinocereus dubius. Ám egy nap arra
ébred az ember, hogy a név eltűnt és másik
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került helyette: Echinocereus enneacanthus,
ez a ma is érvényes név. Miután a terület,
ahonnan az E. enneacanthus származik jóval meghaladja a 800 mérföldes hosszúságot
és 300 mérföldes szélességet (megközelítőleg 1300x500 km), nem meglepő, ha variációk jelennek meg. Az E. dubius-ról (7. kép) a
következő kép él bennünk: egy növény egymástól meglehetősen távol ülő areolákkal
és tűszerű tüskékkel. Amikor azonban az E.
enneacanthus-ról beszélünk, szemünk előtt
olyan növény jelenik meg, mely kifejezetten
robosztus tüskékkel rendelkezik (6. kép). A
virágok mérete sem egyezik: az E. dubius-nak
kisebb átmérőjű (5-6 cm) virágai vannak, az
E. enneacanthus-nak és ez utóbbi sarrisophorus
formájának azonban akár a 13 cm-es átmérőt
is elérhetik a virágai. Mindkét faj telepesedik,
ezek a telepek akár 100 vagy több, egyenként
40 cm-es magasságot és 15 cm-es szélességet
is elérő szárat is számlálhatnak. Az E. dubius
tüskéjének hossza körülbelül 5 cm, míg az E.
enneacanthus-é 11 cm.
3. kép: Echinocereus ctenoides.

35

Ha tud, szorítson egy kis helyet a számukra a gyűjteményben és meglátja, örömét
leli majd bennük.
Echinocereus neocapillus ssp. milleri
Ó, micsoda finom illat amely ezekből a növényekből árad! Ráadásul amikor a fotó készült
(május közepe táján), már három hónapja
folyamarosan bontották szirmaikat a virágok - akkor is közel 40 virágot számoltam rajta és még több bimbót. Ezt a fajt valamikor
E. milleri-nek keresztelték, mára viszont már
bebizonyosodott, hogy az E. neocapillus egy
alfajával állunk szemben.
Magassága eléri a 15, keresztmetszete pedig az 5 cm-t; virágainak átmérője 3,5 cm. Texasból származik, ennek megfelelően bírja a
-20 fokos hideget is.
Télen szárazon tartom saját egyedeimet,
de úgy gondolom hogy egy apró tél-közepi
korty sosem árt.
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4. kép: Echinocereus davisii csoport.
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6. kép: Echinocereus enneacanthus merev tövisekkel.

triglochidiatus var. melanacanthus alá sorolták - ezen a néven emlegetik a „szakértők”
azokat a fajokat, melyekkel még nem tudnak
Az Echinocereus coccineus pályafutását még mit kezdeni. Taylor könyvet írt a nemzetnem ezen a néven kezdte, eleinte az E. ségről, melyben megemlíti, hogy „Az Egyesült Államokban élő E. triglochidiatus komp5. kép: Echinocereus davisii virágzása.
lex két, vagy talán három alapvető megnevezéssel feloldható. A legelterjedtebbek
ezek közül a jól ismert E. coccineus ENGELM
(1848) tudományos név körül mozognak,
amely a Benson-féle E. triglochidiatus var
melanacanthus-hoz tartozó típus.” Akkor ez
most jó név, vagy sem? Ugyan ki foglalkozik
vele? Ez egy szuper növény! Ha tud hová terjeszkedni, akár méteres telepet is fejleszthet,
benne 500, egyenként 36 cm magas szárral.
Bár a szárak a leírás szerint 8 cm keresztmetszetűek, saját növényeim vaskosabbak: a 11
cm-t is elérik.
Meglehetősen nagy területről származnak, így megjelenésüket és virágjukat tekintve igen változatosak ezek a növények. Mindkét itt szereplő fotón piros, egyenként 5 cm
átmérőjű virágot láthatnak, ám az egyiken
tisztán kivehetők a fehér virágcentrumok is.
Echinocereus coccineus ssp aggregatus
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7. kép: Echinocereus enneacanthus virágokkal.
8. kép: Echinocereus neocapillus ssp. milleri.

9. kép: Echinocereus coccineus ssp. aggregatus.
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10. kép: Echinocereus coccineus ssp. aggregatus.

Kevés gondot jelent a tartásuk, cserepeikben
egész télen kint voltak a szabadban, kitéve a
California központi völgyében szokásos téli
csapadéknak és hidegnek. Ez alapján úgy
gondolom, hogy szinte bármely elrendezésű
fedetlen kertben megállják a helyüket. Lenyűgöző telepeket alkotnak, és amikor a te-

lep virágzik...hát az valami fantasztikus!
Elton Roberts
USA, Kalifornia
Képek a szerző felvételei.
Forrás: Cactus and Succulent Journal, 2006.
május-június
Fordította: Kun Hajnalka, Debrecen
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Ficzere Miklós

Filatélia: Echinocereusok bélyegeken 1.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Echinocereus albatus, Vietnám 2. Echinocereus triglochidiatus,
Vietnám 3. Echinocereus delaeti, Vietnám 4. Echinocereus
engelmannii, Turks és Caicos-szigetek 5. Echinocereus pectinatus,
Nevis 6. Echinocereus scheeri, Turks és Caicos-szigetek 7.
Echinocereus melanocentrus, Benin Köztársaság

7.

Gyűjtemény: Anonymus: 1,3,5; Gonda István: 2,4,6,7.
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Gonda István

A Mexikói-öböltõl a Grand-kanyonig 3. rész
Zusammenfassung: In dieser Fortsetzung der Serie erzählt der Autor seine Erlebnisse beim Besuch von Grand Canyon, großem
Meteor-Krater, versteinertem Wald und gemalter Wüste. Kakteenfotos zu fertigen, hatte er wegen Zeitmangel nicht viele Möglichkeiten, aber er hat unterwegs einige gesehen, vor allem Kunstkakteen aus Metall, Kunststoff, usw.
Abstract: The author shares the experiences he got at his visit to the Grand-Canyon, the Great Meteor Crater, the Petrified Forest
and the Painted Desert. He had few possibilities to take cactus photos because of the running, but he saw some underway, mainly
artificial ones are made of metals, plastic, etc.

Hatodik nap - Globe — Phoenix – Flag nűleg valami középület lehetett a hatalmas,
üres parkolóból ítélve. Munkaszüneti nap
staff — Grand-kanyon — Flagstaff
A mai nap első állomása a Boyce Thompson lévén, a kutya sem járt arra. Az épület előtt
Arborétum. A bejárat előtt egy saguaro for- hatalmas oszlopkaktuszokkal teleültetett
májú szökőkút, amely éppen nem gyakorolta parkosítás. Rajtuk termések. Nem tudtam
a szökést. Néhány lépésre tőle edényekbe ül- megállni, hogy néhányat emlékbe ne szedtetett kaktuszok és egy sziklakert díszítette jek le. Ezután szétnéztünk a Brass Armadillo
a bejárat környékét. A pénztárfülke mellett régiségboltban. Hogy tréfásan jellemezzem
eladó növények sorakoztak egy asztalon. A a választékot: a kínai császár fogpiszkálójától Napóleon gyekertben szép kollekrekkori koponyájációját láttuk kaktuig minden volt, ami
szoknak, a nem őselképzelhető és még
honos fajok is szépen
azon túl sok minden
beilleszkedtek az itt
egyéb. Az apróbb és
élők közé. Jól ellátértékesebb tárgyaták jeltáblával a nökat zárt üvegvitrinvényeket. Az üvegben tartották. Nagyház azonban csalójából témák szerint
dást okozott, kevés
csoportosítva. Aki
növényt láttam benközelebbről volt kíne, és nem mindváncsi valamelyikre
egyik volt jó kondía vitrinen lévő csencióban. Egyébként
gő megnyomásával
sem értettem, hogy
odahívott egy alminek a növényház,
kalmazottat, aki kihiszen a benne lévő
nyitotta és átadta a
fajok sok egyedét láttárgyat. Megvásártam kint a szabad ég
lás esetén adott egy
alatt szebb külsővel.
kartonlapot, amin
Az arborétum sok
1. kép: A szerző az arborétum bejáratánál.
egy sorszám volt
más földrészen őshonos fának és cserjének is otthont ad, láttunk és magával vitte a holmit, amit a kijáratnál
szép Eucalyptus csoportot, pálmákat. stb. Az a cédula ellenében fizetés után átvehetett a
egyik ösvény mellett kis skanzen állt, mint vásárló. Az ebédet egy útmenti vendéglőben
az 1900-as évek eleji telepesek életét idéző fogyasztottuk el. Mikor a mosdót mentem
meglátogatni kínos meglepetés ért. A férfiház és használati eszközök bemutatója.
A változatosság kedvéért megálltunk kicsit ak feliratú ajtón belépve egy hiányos öltözeegy téren, valahol Phoenix szélén. Valószí- tű nőt pillantottam meg a tükör előtt állva.
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elé tárul. A kanyonból szinte árad
a csend, és szinte kézzel tapintható, hiába nyüzsögnek szélén a
kilátókban a turisták a kanyon
látványa azt sugallja, csak múló
közjáték mai életünk az évmilliók során, és az emberek már sehol sem lesznek, amikor ez a természeti csoda még változatlanul
létezni fog. Később meglátjuk a
valódi arányokat és távolságokat, s akkor döbbenünk rá, hogy
sokkal nagyobb, mint azt képzeltük. Helikopteres kirándulásra is
be lehet fizetni, vagy aki szeretne
gyalog lemenni a fenekéig megteheti, de egy napot rá kell szánnia az oda-vissza útra. Sajnos két
2. kép: Saguaro kaktusz formájú szökőkút, amely éppen dolog is nehezítette a fotózást, a
nem gyakorolta a szökést. Házilag könnyen elkészíthető! nap időnként felhő mögé bújt, a
másik az, hogy délután lévén a
Első reakcióm az volt, hogy elnézést kérve
kanyon mélyebb részei már árvisszaléptem és megnéztem az ajtón a felira- nyékba kerültek. Lee megkért egy férfit, aki
tot, hátha tévedtem. Nincs tévedés jó helyen a családjával volt, készítsen rólunk fotót. Kéjártam a nőről kiderült, egy élethű bábu csak! sőbb utolértük ezt a családot és meghallotGondolom, a női mosdóba egy férfi bábut tet- tam, hogy maguk között magyarul beszéltek. A nap fénypontja a Grand Canyon. Ez getnek. Rögtön megszólítottam őket. Diósda 446 km hosszú és 6,4-29 km széles 1200- ról érkeztek látogatóba Kaliforniába, és most
1800 méter mély völgyszurdok, amit a Co- eljöttek megnézni a kanyont. Kicsi a világ!
lorado folyó vájt ki. Az odavezető úton a táj Több turista kimerészkedett egy néhány mésivatagosról erdősre váltott, főleg fenyők alkotta 3. kép: Árusítás a bejárat mellett. 10 $-os kaktuszok.
erdővé. Többször láttunk
az út mellett legelésző szarvasokat. Nem sokat törődtek az autókkal. Az egyikről csináltam több fotót is.
Mikor a hátuljához értünk,
kattintás előtt kiszóltam
a kocsiból, hogy csííííz, de
nem mosolygott. Lee annál
jobban nevetett ezen. A kanyon parkolójában sok autó
állt, nehéz volt helyet találni. Pár száz méter séta után
értünk az első kilátóhoz. A
korlát mellé lépve elakad az
ember lélegzete. Először fel
sem lehet fogni azt az irdatlan mélységet, amely a szem
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4. kép: Mint a dinnyék a piacon! Echinocactus grusoniik.

ter széles sziklagerinc végére, ahol semmiféle korlát nem nyújtott védelmet az esetleges
több száz méteres zuhanás ellen. - Nézd milyen bátrak! - mutattam Lee-nek. – Hülyék!
- jött a válasz - minden évben többen lezuhannak onnan! Láttam olyan apát, aki a kb. 2-3 év
körüli gyerekével egy lépésre állt a szakadék
szélétől, közben a gyerek a nyakában ült! A
kanyontól visszatérve vásároltam néhány képeslapot és más emléket. Aludni visszaindultunk Flagstaff-ba. A visszaúton láttunk az
útpadkán egy frissen elütött szarvast. Még
vacsora előtt voltunk, ezért javasoltam Leenek, süssük meg vacsorára. Nem lehet, tűzgyújtási tilalom van, jött a válasz. A szarvas
maradt. A vacsora azért nem maradt el. Egy
mexikói vendéglőben rántott csirke szárnyat
ettünk. Az enyémet kérte Lee, fűszerezzék

csípősre. Hát lett is olyan csípős, hogy azt
hittem, lemarja a nyelvem. Azért szemrebbenés nélkül megettem. Szállást könnyen találtunk Flagstaff-ban.
Innen indulunk tovább másnap a Nagy
Meteorkráterhez, onnan a Kővévált Erdő
(Petrified Forest) és a Festett Sivatag (Painted
Desert) a menetrend.
Hetedik nap - Flagstaff – Gallup - Socorro
A Nagy Meteorkráter külső északi oldalához
épített látogatóközpont egy kicsit őslénytani kiállítás is, és egyúttal emléktárgy bolt.
A kráter belső felén egy rövid szakaszon kiépített karzatról lehet fotózni, vagy az állványos távcsövekkel közelebbről szemügyre
venni. A távcsövek egy része rögzített, egyegy érdekes pontját lehet megnézni velük a
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5. kép: Arborétumi részlet. Barátra talált a magányos Ferocactus cylindraceus.

kráternek. A többi szabadon irányítható. A kráter 1200 méter átmérőjű
és 170 méter mély, 45-60
méterre emelkedik ki a
környező síkságból. Alja
annyira hasonlít a hold
felszínéhez, hogy az Apollo utasai itt gyakorolták a
holdra szállást. Az Apollo
visszatérő kabin modellje
ott áll az udvaron. A következő úti cél a Petrified
Forest (Kővévált Erdő),
de még előtte megálltunk
6. kép: Üvegházi csendélet

zömében Melocactusokkal.
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7. kép: Arborétumi részlet.

egy kövület boltnál Hollbrook határában.
Jim Gray’s Petrified Wood az üzlet neve. A
hatalmas épület mellett a szabadban irdatlan mennyiségű megkövesedett fatörzsdarab
várta a vevőket. Bent pedig a hihetetlen men�nyiségű ásvány és kövület választéka. Órákig
lehet nézelődni, lehet itt kapni megkövült fatörzsből készült asztalt, potom 18000 dollárért és hozzávaló széket is néhány ezerért.
Az is megtalálja itt a számítását, akinek csak
pár dollárja van. Vehet megkövesedett tojást,
vagy akár dinoszaurusz ürüléket is, természetesen azt is megkövesedve. A toalett is érdekes módon volt dekorálva: bogarak, pókok
és más ízeltlábúak borították a falat. Szerencsére preparálva volt mindegyik. Legszívesebben mindent egyenként lefotóztam volna,
de akkor még most is ott lennék. A Petrified
Forest-ig már csak egy kis rövid út volt hát8. kép: A fatermetű Opuntia streptacantha ritkán látható gyűjteményekben.
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9. kép: A Grand-kanyonból szinte árad a csend.
10. kép: A kanyon 446 km hosszú, 6,4-29 km széles, 1200-1800 méter mély völgyszurdok.

11. kép: A kanyon szélén a vendéglátó Lee.
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12. kép: A Nagy Meteorkráter 1200 méter átmérőjű és 170 méter mély, 45-60 méterre emelkedik ki a környező síkságból.

ra. A sivatag ezen részén (380 négyzetkilométer) nagy mennyiségű megkövesedett fatörzset találtak, közöttük több igazán nagy
példányt. A látogatóközpont kiállítással mutatta be az itt élt ősállatokat és az akkori növényzetet. A mai nap harmadik látványossága a Painted Desert (Festett Sivatag). Néhány
adat: 190 kilométer hosszú és 90 kilométer
széles, 19425 négyzetkilométer. Autóutak is
vezetnek keresztül, de legnagyobb része gyalog vagy földúton közelíthető meg. Szerencsére az autóutak mellett kilátókat alakítottak ki a látványosabb részeknél.
A kopár, holdbéli tájon nagyon jól látszanak a különböző színű kőzetrétegek. A napot
időnként felhők takarták, ezért sok fotón a

színek halványabbak, mint teljes napsütésben. Egy holló pár éktelen ricsajjal mindenáron el akart űzni bennünket a kilátótól.
Igazuk volt, ez nekik az állandó lakhelyük,
amit az alaposan összepiszkított környék is
jelzett. A következő város ahol megálltunk
Gallup, New Mexico-ban. Itt néhány ajándékboltot néztünk meg, de előtte egy kertészeti
árudába is bekukkantottunk. Az ajándékboltok dekorációja lenyűgöző. Az áraik is. A mai
nap még el kellett jutni Socorro-ig Az út nagyobb felét már sötétben tettük meg. Belen
felé haladva előttünk egy magányos felhőben állandóan villámok cikáztak, de eső nem
esett.
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13. kép: Petrified Forest (Kővévált Erdő) hatalmas rönkjei.
14. kép: A Painted Desert (Festett Sivatag) színei
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Nyolcadik nap – Socorro - El paso - Fort
Stockton
Egy hosszú nevű kisváros felé vezetett az út:
Truth or Consequences. Áthajtottunk rajta,
de Lee mondta, még vissza fogunk ide térni, megnézni egy múzeumot. Előbb azonban
megállunk egy emlékfalnál, amit a vietnami
háborúban elesett katonáknak emeltek. Az
emlékművön olvasható Lee nyolc barátjának
a neve is, akikkel együtt harcolt a vietnami
háborúban. A rövid megemlékezés után vis�szatértünk a városközpontba megnézni a
Geronimo Springs múzeumot. A múzeum
előtt dekorációként régi eszközök, és egy totemoszlop állt, az elmaradhatatlan kaktuszok sem hiányoztak. Bent a kiállítás a telepesek és indiánok mindennapi életébe engedett bepillantást. Az egyik teremben a falon
egy nagyméretű térkép függött. A látogatók
ezen jelölték meg, honnan érkeztek. Magyarországot csak egyetlen árva tű jelezte. Mellészúrtam egy másikat, ne legyen egyedül. A
vendégkönyvet is aláíratták velem. A múzeum után még beléptünk egy régiségboltba, de
semmi érdekeset nem találtunk azon kívül,
hogy nem messze tőle a parkoló mellett egy
kb. két méter átmérőjű Opuntia mycrodasis f.
albispina telep nőtt. El Paso felé haladva az
előttünk levő kocsi hirtelen balra letért az útról, és a sávokat elválasztó senki földjén keresztülvágva a szembejövő forgalom sávjain
is áthajtva letarolta a korlátot, és végül megállt. A fényképezőgép a kezemben volt állandó készenlétben, de csak a porfelhőt tudtam
lefotózni, olyan gyorsan történt. Meg kell jegyeznem, kis híján hétezer kilométert mentünk, és az alatt az idő alatt csak három balesetet láttunk. Rendőrt is keveset. Legtöbbet
a Border Patrol autói és helikopterei kerültek
szemeink elé, ez pedig nem egyéb, mint a határőrség.
A következő megálló El Paso. Itt egy lakberendezési áruházban néztünk szét. Volt
itt minden. A csörgőkígyó csontváztól a
nyeregig. Akinek arra volt igénye, vehetett
életnagyságú bölényszobrot vagy bikaherezacskóból készült felakasztható virágtartót,
esetleg kényelmes koporsót. Fort Stockton
felé még megálltunk enni egy vendéglőnél,
ami előtt virágzó kaktuszokat láttunk. Ter-

mészetesen fémből voltak. A sivatagban ismét feltűntek a mini tornádók portölcsérei.
A holnapi nap újból olyan vidékre érünk, ahol
tudunk kaktuszokat keresni. De ezt már a
következő részben mesélem el.
Képek a szerző felvételei.

Gonda István
Mezőtúr

15. kép: A fészküket védő hollók egyike harci-

as modorban.

16. kép: Egy vendéglő előtt virágzó kaktuszok
– fémből.

50

51

Ficzere Miklós

Kaktusz és pozsgásgyûjtõk: Fábián László
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can
get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Kedves meghívást kaptunk a Szlovákiai legszebb kaktuszféle, de számomra akkor ez
Udvardon élő Fábián Lászlótól. Az útra nagy volt a csúcs. Fokozatosan felismertem a körörömmel készülődtünk Dr. Csajbók Józseffel nyező kiskertekben egyéb fajokat is, amelyeegyütt. László megismerése, gyűjteményé- ket azelőtt nem is vettem észre. Eleinte gyűjnek megtekintése természetesen nem múl- teményemet sarjak formájában gyarapítothatott el anélkül, hogy mindezt ne ismertes- tam, olyan növényekkel, mint Echinopsisok,
sük meg a hazai olvasókkal. Szakmai tudása filokaktuszok, esetleg Echeveriákkal vagy
kiemelkedő és elismert, aki a cseh és szlovák más varjúhájfélékkel. Győri Feri bácsi, akitől az első pélKaktusy szakdányom is szárfolyóirat szermazott, idővel
kesztő bizottsámeg ajá ndé ko gának is tagja.
zott más fajokHáza, telke minkal is. Nemsodenfelé a kakkára beismertuszok és más
te nekem, hogy
pozsgásnövévárosunkban
nyek birodalma.
van még két naItt valóban mingyobb kaktuszden sarok, mingyűjtemény, és
den zug a pozsmajd elvisz engás növényekgem hozzájuk.
ről mesél. A látAz első kaktuványtól hirtelen
szos bácsi, Cseazt sem tudtam,
repes úr volt,
mit kérdezzek
akinek az én
legelőször. Ha
nehezen is, de 1. kép: Fábián László a látnivalókról beszél egyik nö- akkori megítélésem
szerint
sikerült megfo- vényházában.
rengeteg növénye volt. Nem volt specialista,
galmazni az első kérdést.
gyűjteményében mindenből akadt valami.
- Hogyan lettél gyűjtő, kitől kaptad az indítta- Innen is sok növény került a birtokomban, de
ezeket már ki kellett fizetnem. Takács Lajos
tást?
Érsekújvárott születtem, 1952-ben. Az első bácsi gyűjteménye már botanikus kertnek
kaktuszt úgy 8 évesen láttam meg, addig hatott, egy nagy üvegházon kívül sok melega nevét sem hallottam. Bátyám egyik ba- ágyi keret is jelen volt. Lajos bácsi a növényeit
rátjánál szembesültem a kaktuszokkal és nagy rendben tartotta, a botanikai elnevezéa szukkulensekkel. Nem volt nagy gyűjte- sek nála mindig rendben voltak. A mai napig
mény, de a hatás, amely engem akkor ért a azok a növények, amelyek tőle származnak
mai napig tart. Ajándékképpen kaptam egy „ülnek”, és nem az átverésen alapultak. Ez a
cserépnyi Opuntia vulgarist, amely nem volt a gyűjtemény lett azután a saját gyűjteményem
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2. kép: Egy picinyke részlet az Udvardi telekből. A háttért megfigyelve észrevehető a nem cse-

kély szintkülönbség.

legfőbb forrása. Persze itt is fizetnem kellett
a növényekért, de az akkori viszonyokhoz képest sem kerültek sokba. Mivel szüleim nem
tudtak nekem zsebpénzt biztosítani, ezért az
iskolai tízórai étkezés összegét raktam félre, így minden hétvége Lajos bácsinál végződött. Kegyes hazugság, édesanyámnak azt
mondtam, hogy saját nevelés a gyarapodás,
mivel ő sokszor észrevette, nemcsak széltében, hanem hosszirányban is terjeszkedem.
A kaktuszok iránti szerelmem, akkor volt a
tetőfokon, amikor szüleim a magyarországi
rokonaink látogatását követően megvették
nekem Szűcs Lajos kaktuszos könyvét. Innen ered a tudományos és taxonómiai ismereteim alapja. A könyv elolvasása után véglegesen elkötelezettje lettem a pozsgás növényeknek, s innentől kezdve nem volt megállás. Miattuk nem mentem főiskolára, nem
mentem külföldre, ezek a növények tartják
bennem az életet.
Takács bácsi hozta tudtomra, hogy Csehországban nagyon sok a kaktuszos, és onnan

olyan növényekhez is hozzájuthatok, amelyeket itt nem ismernek. Annak ellenére, hogy
ekkor még a magyaron kívül más nyelvet
nem értettem, megindult „nyugat” felé a levelezés, kelet felé a csomagküldés. A kaktuszokon kívül járatni kezdtem az akkor megjelenő Kaktusy folyóiratot is.
- Gondolom, több alkalom is lehetett, amikor növényeidet kellett vinned egyik helyről a másikra.
Említetted, laktatok panellakásban is. Ott hogyan sikerült elhelyezned gyarapodó gyűjteményed?
Sokszor költözködtem, és ezek mindegyike keserű tapasztalatot jelentett. Gyerekkoromban albérletben laktunk, ahol volt egy
kis fólia sátram. Elsőként én használtam fóliasátrat, ez szinte szenzáció volt akkor. Jött
az első katasztrófa! Bevonultattak a seregbe,
és az akkori szokás szerint a szlovákiaiakat
Csehországba helyezték szolgálatra, az ottaniakat meg hozzánk. Egyetlen pozitívuma
ennek az elfecsérelt két évnek az volt, hogy
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3. kép: Napsugárzás okozta égési sérülések egy 4. kép: Szabálytalan növekedésű Echinocereus
Nyitrai 4 napos távollét után. De nem biztos, amoeneus.
hogy a Nap a bűnös!

megtanultam a nyelvet. Leszerelést követően döbbenten álltam a gyűjteményem torzója
felett. A két év és a szüleim „jóakarata“ megtizedelte. Sokáig nem is volt kedvem foglalkoznom velük. Jött a tavasz és jöttek az új virágok. Megint elcsábítottak. Mivel most már
saját keresetem is volt, még nagyobb energiával kezdtem a növények gyarapításához.
Abban az időben csak egy 3 m2-es balkon állt
a rendelkezésemre, ahol néhány száz példányom élt. Felkértem több ismerősömet, adjanak egy kis részt kertjükben. Eleinte mindenki segítőkész volt, de úgy a második évben már pénzt láttak a kollekcióban, és így
is kezdtek viszonyulni hozzám. Több ilyen
helyváltoztatást kellett elszenvednem. Végül
néném adott helyet kertjében, sőt, megengedte, hogy a növényeimet náluk át is teleltethetem. Rossz ötletnek bizonyult! A helyiségben, ahol helyet kaptam volt a kazánház.
Mivel egész télen nem mentem kedvenceimet ellenőrizni, tavasszal kaptam egy nagy
pofont. Az összes példány tele lett gyapjastetűvel, némelyikük annyira elfertőzött, hogy
már nem lehetett megmenteni őket. Kb. csak
egy tizednyi példányom maradt meg. Megint
fél év kihagyás. A következő év virágszín
pompája újra letaglózott. Néhány évtizedig
még vándoroltam gyűjteményemmel, de 20
évvel ezelőtt azt mondtam, elég! Ekkor vettem meg Udvardon azt a területet, ahol most

is gazdálkodom. Végre nem függtem senkitől, semmitől. A jelenlegi gyűjteményem
fajgazdag, úgy 400-500 m2-en található, és
jelenleg Szlovákiában a legnagyobb magángyűjtemény.
- Mi tetszett meg az udvardi telken, és milyen élményeidre emlékszel a „honfoglalás” idejéből?
Nagyon megtetszett a sziklakertnek kiváló domboldal. A fűtéssel spórolni akartam,
ezért nyitva hagytam az ajtókat, oda is had
menjen a meleg, annyi, amennyi a kaktuszoknak elég. Igen, de arra nem gondoltam,
a melegebb levegő a párát is magával viszi,

5. kép: László egyik előadása a győri kaktuszgyűjtőknél 2013 tavaszán a kaktuszok oltásáról.
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ami a hidegebb falakon lecsapódott.
Mikor tavasszal hordtam ki a növényeket, látom, a második sortól kezdődően a ládákban levő növények
nagy része berohadt. A sok víz rajtuk is lecsapódott, szinte csorgott,
és ez okozta a rothadást, majd a
pusztulásukat.
- Látom, minden helyiség telis-tele
kaktuszokkal. Az eltelt hosszú idő folyamán milyen nemzetségeket gyűjtöttél, melyeket kedveltél meg? Mikor
kezded kihordani növényeid?
A házzal még sok a munka, ki kell
alakítani a hőszigetelést, betonozni is kell. Minden faj érdekel, nem
vagyok fajgyűlölő. Nekem mindegy, csak kaktusz, illetve pozsgás
legyen. Korábban bizonyos terminusokhoz igazodtam, pl. február
15-e után lehet kihordani a növényeket. Ez így működött majdnem
50 évig, de ma már nem működik,
mert szinte biztosan jönnek még
komolyabb fagyok. A növények egy
kisebb részét április elején tudtam
csak kihordani. Takartuk, védtük a 7. kép: A virágszínben nagyon változatos Echinocereus x
feleségemmel együtt, majd levettük roetteri rózsaszínes virággal.
a takarást, és elmentünk 4 napra
Nyitrára. Hazatérve égéshez hasonló tüneteket vettünk észre, de nem hiszem, hogy a
nap lenne a bűnös. A légkörben lehet valami,
és mi emberek lehetünk a bűnösök. Érdekes,
azok a növények, amelyeket ezek után raktam ki, azok nem károsodtak, pedig erősebb
napfényt kaptak.
- Laci! Most 62 éves vagy, és 8 éves korod óta foglalkozol kaktuszokkal, közben eltelt 54 év együtt
élve a kaktuszokkal. Ennyi idő alatt rengeteg tapasztalatra tettél szert, közülük melyek a legérdekesebbek?
A legmeglepőbb tapasztalatom a természet
csodálatos világa, de mi emberek azt hisszük,
mindentudóak vagyunk. Ha végignézünk a
6. kép: Echinocereus salm-dyckianus narancssárga virággal.
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8. kép: Az egyik fóliaház látványa, benne jobbára az értékesítésre előkészített növényekkel.

növényeken, nincs az a mérnök, aki ezeket
meg tudná tervezni. Ember nélkül másképpen fejlődnének, más formákat hozhatnának
létre, de erre szerencsétleneknek az ember
miatt már nem lesz idejük. Egyébként minden rajtunk múlik, azon, hogyan neveljük
őket. Gondoskodásunkat nagyon meghálálják virágzásukkal.
- Hogyan szerezted szakmai tudásod? Szükséged
lehetett könyvekre, folyóiratokra, barátokra és a
többi.
Csehszlovákiában születtem, ahol a pozsgás növények gyűjtésének, szakirodalmának
nagyok a hagyományai, rengeteg a hírneves
szakember. Tehát iskolám a cseh iskola, a tudnivalókat, könyveket, növényeket elsősorban
tőlük szereztem. Kijelenthetem, ha cseh kaktuszos világ nem lenne, akkor én a mostani
szinten nem folytathatnám tevékenységem,
egy bizonyos ponton megrekedtem volna. A
növénykedvelő idővel keresi a hasonszőrűeket, így kerültem baráti viszonyba más kaktuszosokkal is. Több, más városban levő kak-

tusz klub tagja is voltam, de az utazás és az
ottani belső viszonyok nem voltak az ínyemre. Közeli barátaimmal elhatároztuk, létrehozunk egy saját klubot. 1981-ben alakultunk
és a mai napig tevékenyen működünk. Kezdettől fogva én vagyok a szervezet elnöke. Az
eredeti kezdőcsapatból már csak ketten maradtunk. Mint elnök, úgy ítéltem meg, a klub
elsőfokú kötelessége, minél több információt
juttasson el a tagokhoz, ezért a saját készítésű (nem csak én adok elő) előadások rendszeresek. Egymás gyűjteményeit is szívesen látogatjuk. Más klubokkal is baráti a viszony, és
gyakran cserélünk programokat is. Sokszor
hívnak előadónak más szervezetekbe, már
nem egyszer megtelt hallgatókkal a 150-170
férőhelyes előadóterem, ahol csekély személyem volt a középpont. A múlt év végén és
ez év elején egyik zólyomi kollégámmal, Ján
Barannal video előadásokat szervezünk a magyarországi és romániai érdeklődőknek. Márciustól bekapcsolódott az akciónkba az egyik
ismert cseh kaktuszos is, Josef Odehnál, aki
18 utat tett eddig a kaktuszos tájak felé.
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- Már korábban is említetted a nagy cseh kaktuszismerő Frič személyét, akitől rengeteget lehetett tanulni könyveiből és egyéb leírásaiból.
Úgy látom, személye nagy hatással volt rád.
Frič óriási hatással volt nemcsak a cseh, de a németek és más nemzetek ez irányú érdeklődésére. Hihetetlen mennyiségű ismeretet adott közre, sokat írt, előadásokat tartott a kaktuszokról, és rengeteget járt a kaktuszok hazájában.
Szinte egy kultusz alakult ki személye körül.
- Azt is mondtad, minden pozsgás növényt kedvelsz, de mégis, a kaktuszok köréből mely nemzetségek állnak a szívedhez legközelebb?
Annyira egyik sem áll közel a szívemhez, vagy mondhatnám azt is, egyformán közel áll mindegyik. Mégis kerülnek
olyan nemzetséget, amelynek szinte minden taxonját begyűjtöttem. Ilyen pl. az
Echinofossulocactus, Notocactus, Wigginsia,
Gymnocalycium, Echinopsis, Echinocactus,
Lobivia, a Ferocactusokból szinte minden
taxon megtalálható. Előadásokon szoktam
mondani, olyan vagyok, mint a jó apa, akinek van 10 gyereke, és mindegyiket szere-

ti, de mindegyiket másképpen. Ezért nem
tudok kiemelni egyetlen nemzetséget sem,
mint kedvencet. A nemzetségek neveit úgy
tartom meg, ahogyan én azt jónak látom, és
nem érdekel, ki, mit mond e vonatkozásban.
- A termesztésre térve, milyen talajt, földkeveréket használsz, és az öntözést milyen módszerrel
és időközönként végzed?
A talaj általában az, ami a kezem ügyébe kerül, rendszerint a kertből származik, amelybe keverek sódert, kevés lignocelt. Az öntözést mindig szükség szerint végzem, és nem
igazodom dátumokhoz. Ha száraz a talaj és
másnapra jó időt mondtak, akkor hozom a
slagot és locsolom végig. Tudom, mikor száradt ki a talaj a cserépben le egészen az aljáig,
és ha ránézek egy növényre már azt is tudom
mi a baja. Ennyit tesz az 54 év tapasztalat,
ami már életkornak sem kevés.
- A Zsitva közelsége segít ebben, mert majdnem
itt folyik a telked végében? Azt a kis sódert biztosan kimerítheted medréből.

9. kép: Részlet egy másik fóliaházból. Balra Ficzere Miklós, jobbra Fábián László.
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11. kép: A telek Zsitva felé lejtő részén lépcsőzetes sorokban megépített tárlók különféle
10. kép: Az Echinofossulocactusok gyűjteménye. növények otthona.

A Zsitva gyakran kiárad, de nem segít semmiben. A kert legvégén agyagos homok található, középen agyag, és fentebb humuszosabb a talaj. A sóder sem a Zsitvából származik, hanem a Vág folyótól hozatom. Az utóbbi
időben, ahol a növényekkel foglalatoskodom,
ott fával fűtök. A keletkező hamut és faszén
maradékot szintén bekeverem. a faszén nagyon jó a gyökérzetnek, és bizonyos mértékig
a betegségeket is visszafogja.
- Ahogy elmondtad, semmi különleges anyagot
nem használsz, zsákos kerti földet sem használsz.
A zsákos kertészeti földekbe ma már mindent
belekevernek, sok helyen majdnem úgy készül, hogy összeseprik az udvart, bezsákolják
és eladják nekünk. Az egyik kollégának ebből
nagyon nagy problémája keletkezett. Átültetéskor a földben lévő valami megszúrta az ujját, valamilyen anyag belekerült a szervezetébe, és olyan allergiát kapott, hogy kiflin,
teán kívül mást nem ehetett, ihatott. Ezért
nagyon vigyázni kell a különböző, vásárolt
földekkel. Egyébként minden talajt hasznosítok. Ha elpusztul egy növényem, a talaját újra
felhasználom, semmit nem dobok ki. Frissítésként egy kis sódert és a kertből vett földet
adok hozzá. Mindent újra hasznosítok.

meredek domboldalban, ami a Zsitva felé lejt,
már részben elkészült a sziklakert teraszos megoldással, mellettünk meg Tillandsiák lógnak.
Most pedig belépünk az egyik üvegházba, ahol
olyan permetezés utáni szagot érzek.
A Tillandsia gyűjteményem egy része Epresi
Laci bácsitól és Nemes Lajostól származó
ajándék növények és nagyon jól érzik magukat. Ez az üvegház a Ferocactus, Astrophytum,
Echinofossulocactus részleg. Az üvegházban
van két földbe ásott medence, amely a házban keletkező szennyvizeknek a gyűjtő állomása. Befogadóképessége 20.000 liter. Az
egyik medencébe beömlik a szennyvíz, ahol a
sűrűje leülepszik, a megtisztult víz pedig átkerül a másik medencébe gravitációs úton. A
vizet tisztulása érdekében cirkuláltatni kell.
Az alkalmazott módszer során a különböző
mosó- és mosogató szerek is lebomlanak a
napfény hatására. Nekem szennyvizem egyáltalán nincs. Itt a víz sohasem fagy be, és
úgy megtisztul, hogy majdnem ivásra is lehetne használni. A folyamatban keletkező hő
pedig fagypont felett tartja ezt az üvegházat
a tél folyamán. Az összegyűlt vizet locsolásra
használom.

- Szennyvíz tisztító megoldásod teljesen meglepett, és csak ámulok, mert ilyen megoldással még
- A kertedben is mindenfelé növényeket és a nö- sehol sem találkoztam. Ráadásul a keletkező hő
vények elhelyezésére szolgáló építményeket, télen fűt, ami komoly költség megtakarítást jeüvegházakat, fóliasátrakat látok. Itt az eléggé lent.
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12. kép: Echeveria glauca.

Igen, még -17 °C-nál sincs az üvegházban Nem egészen fóliaház, mert alul másodsemmilyen probléma. És amit még én sem ér- szor hasznosított polikarbonát található
tek, nincs iszap.
itt-ott kilyukadva, ezért is került rá a fólia.
Egyébként e kettősséggel jobb lett a hőszi- Vajon hol telel ez a sok növényt, mert amit az getelés. Most itt tartom az Echinocereusokat,
előbb láttunk üvegházat, oda láthatóan nem fér Melocactusokat. Azon biztosan meglepődtebe mind?
Fenn a házban az egyik helyiségben teleltetek
majdnem sötétben, műanyag ládákban, egymásra feltornyozva. A fényigényesebbeket az
üvegháznak átalakított padlásra hordom fel,
ahol fűtök. Ott telelnek pl. a Melocactusok. A
növények kihordása tavasszal kb. egy-másfél
hónapot vesz igénybe.
- Ahogy sétálgatunk és nézelődünk, ismét vis�szakerültünk a sziklakerthez. A még nem egészen
megépített részében rengeteg különböző egyéb
pozsgást látunk, Agavékat, Aloékat, Echeveriákat,
Haworthiákat és még sorolhatnám. Lentebb ismét 13. kép: A padlás, ahol télen hulladék hő biztosítja a kellő hőfokot.
három fóliaház került a szemem elé.
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14. kép: A tarka virágú Matucana aurantiaca syn. Submatucana aurantiaca.

tek, hogy 54 éve tartó gyűjtögetésem ellenére nincsenek nagy növényeim, mindig úgy
nézek ki, mint egy kezdő gyűjtő. Ennek az
az oka, hogy a nagyobb növényeimet mindig
megvásárolják.
- Növényértékesítéssel rendszeresen foglalkozol.
Ennek elmaradhatatlan tartozéka a veteményezés, a megfelelő mennyiségű és választékú szaporulat biztosítása.
15. kép: Matucana aurantiaca syn. Submatucana

aurantiaca virága nem szokványos látvány.
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Igen, mert másképpen ekkora gyűjteményt
nem lehetne fenntartani. Sok vele a munka, edényeket kell vásárolni, és ahol muszáj, ott fűteni is kell a téli időszakban. Ez
is oka, amiért minden anyagot újrahasznosítok. Itt láthatók a vetéseim, mert azzal
is rendszeresen foglalkozom. A háttérben
az Echinofossulocactusok virágoznak. Ezekből volt olyan időszak, amikor 175 taxonnal
rendelkeztem, ma már csak hetet ismernek
el, de szerintem 50-60 azért jogosult lenne.
Lassan növekednek, egyikük-másikuk már
50-60 éves, és még most sem nagyok. Tápszert eddig egyáltalán nem használtam, tavaly kezdtem el alkalmazni. Megemlítek egy
érdekes dolgot. Egy alkalommal Adéniumok,
Euphorbiák és más pozsgásokat kirakodtam,
majd jött az erős lehűlés, esővel, -7 °C faggyal
három éjszakán keresztül. Ez persze nem jelenti az állandó -7 °C-ot, ez volt a minimum.
Időm már nem volt visszahordani a növényeket, talajuk jól megázott, befagyott, a hajtások üvegszerűen áttetszővé váltak. Aki látta,
legyintett rájuk, mondván, lehet kihajítani a
szemétbe, jók lesznek komposztnak. Elmúlt a
rossz idő, és mintha fagy sem lett volna, minden fagyott növény megmaradt, és szebbek
lettek, mint valaha. Közben megérkeztünk
a Mammillariás részhez. Hiába árnyékoltam,
egyik-másik mégis megégett a napsugárzás
hatására.

zigazdánk, aki készségesen irányít mindenhová.
Ismét bemegyünk egy másik, a legnagyobb fóliasátorba, ez mintha az eladásra váró példányok
raktára lenne, nagyon szép növényekkel.
Itt valóban eladásra várnak a növények, de a középső részben Melocactusok,
Discocactusok és egyéb meleget kedvelők kerültek elhelyezésre. Oldalt a saját oltásaim
láthatók, amott megrendelésre történt előkészítés, amelyet az e-boltomon keresztül
rendeltek Csehországba. A teknőseim meg a
kaktuszok alatt érzik jól magukat, mintha
otthon lennének.

16. kép: A Mammilláriás részleg növényei.

17. kép: A felnyitható fedelű vitrinek.

- Megismerve ezt a hatalmas növénytömeget, ismét csak azon rágódom, hol és hogyan teleltetsz.
Azt már említetted, egyetlen üvegházat vagy fóliasátrat sem fűtesz. Hová kerül télire ez a sok
növény. Egy helyet már tudunk, ez a pince. No,
de ez még mindig kevés.
Irány a padlás! Nem kis munka, de oda kell
felhordani az egyéb szukkulenseket, és a meleg kedvelő kaktuszokat. A padlás hőmérsékletét 10 °C-on tartom. A fel- és a lehordás rendszerint a feleségem nyakába szakad
egyéb elfoglaltságom miatt. Területe 150 m2,
a tető fóliával burkolt, így a fényt átereszti.
A födémen kialakítottam 30x30 cm nagyságú nyílásokat, és ezeken alulról jön fel a gázkályha égésterméke a vízpárával együtt. Ez a
megoldás szintén nagy megtakarítást eredményez. Az égéstermék a növényeknek meg- Utunk egyik fóliasátorból vezet a másikba, már figyelésem szerint még semmilyen problémát
lassan teljesen eltévedtünk volna, ha nincs a há- nem okozott. Ez már 20 éves tapasztalat.

61

18. kép: A vitrinekben az esőtől védendő növények. Ezen a képen főleg Rebutiák.
19. kép: Parodia rigidissimus különleges színekben.
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20. kép: Előadásokhoz készült szemléltető kép kiválóan mutatja, hogy a növény testének milyen kicsi része él a föld felett alig 1-2 cm-re; Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. elephantidens.

Nyáron itt növényt tartani nem lehet, mert
a két kis ablak a szellőztetést nem oldja meg,
akkor a hőmérséklet 50-60 °C-ra is felmegy.
A belső fóliát évente cserélgetni kell, olyan
hamar tönkre megy, ellenben a kinti 5-6 évig
is kibírja. Tervezem a polikarbonátos átalakítást, de ez idő kérdése, és kb. 2000 € kell
hozzá, semmi más.
- A padlásról lementünk megnézni a ház közvetlen előterében lévő vitrinsort, mivel ez még kimaradt a sétából. A felnyitható tetejű vitrinek
Szlovákiában és Csehországban nagyon kedvelt
megoldás. Mit láthatunk a vitrinekben?
A vitrinekben a csapadékra érzékeny növé-

nyeket tartom. Ha esősebb időszak jön, akkor a vitrinek tetejét lehajtom, jó időben felnyitom. Az itteni Sulcorebutiák első kézből
származó, természetből behozott klónok.
Magvak helyett inkább sarjakat hoznak be,
amelyeket feloltanak, és vegetatív úton szaporítják. Így jutottam hozzá a sárga virágú
Sulcorebutia helisoideshez. A magyarok, németek nagyon keresik, nálunk is még szuper
újdonságnak számít. Lassan már nekem is
lesznek sarjai, és tudom szaporítani. Gyakori, hogy a virágok nyílása nem egy időben történik, ezért elmarad a megtermékenyülés. Ez is egyik oka a sarjakról való
szaporításnak. Számottevő a Lithops gyűj-
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teményem is, melyek egy része Magyarországról származik, cserébe az én 50-60 éves
Wigginsia gyűjteményemért. Sajnos, tavaly
megfőztem őket egy kis technikai malőr következtében.

Különleges élményt jelentettek az ötletes, pénzkímélő megoldásaid. Mindehhez gratulálok neked és kedves segítődnek, feleségednek, hiszen a
látottak a közösen végzett munkát dicsérik. Kívánok mindkettőtöknek hosszú életet, kitartást
és természetesen jó egészséget, hogy e gyűjte- A kaktuszok között töltött 54 év több, mint egy mény minél tovább érezze gondoskodó munkátofél évszázad, amely az ember életéhez mérten kat, ti pedig minél tovább élvezzétek a pozsgás
óriási idő az ismeretek, tapasztalatok megszer- növényekben meglelhető sok-sok gyönyörűséget.
zésére. A megszerzett tudás felélesztheti a toLejegyezte: Ficzere Miklós
vábbadás vágyát is. Bizonyára keresed, és élsz is
Debrecen
az ismeretek átadásának lehetőségével.
Természetesen a publikáció terén is serénykedem, sok cikkem jelent meg már a hazai Képek: Dr. Csajbók József: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
szaklapokban. Idén nyitottam Magyarország 10, 11, 13, 16, 17, 18
és Románia felé, ahol már több cikkem meg- Fábián László: 4, 12, 14, 15, 19, 20, 21.
jelent, vagy meg fog jelenni, sőt már speciális
megrendelést is kaptam. Bővebb formában
kell írnom A.V. Frič életművé21. kép: Ariocarpus retusus subs. trigonus.
ről, amely nagyobb kiterjedésű anyag lesz. A hazai szaklapokból is fordítok magyarra,
amelyek vagy a magyar, vagy
a román szaklapokban jelennek meg. Ma már nyugdíjas
vagyok, úgyhogy teljes erő- és
idő bevetéssel foglalkozhatom életem kitűzött céljával.
Gyűjteni, szaporítani, terjeszteni és átadni az összes
általam szerzett tapasztalatot és információt e nem mindennapi növénycsaládokról,
mint amilyenek a szukkulens
növények.
- Kedves Laci barátom! Tudom,
még órákig képes lennél mesélni növényeidről, az 54 év tapasztalatairól. Meg kell mondjam, nagyon jó riport alanynak
bizonyultál, mert kérdeznem
melletted alig volt lehetőségem,
amit kérdeztem volna, arra kérdés nélkül is mondtad a választ.
Sajnos, mint minden, ez a riport
is véges. Csodálattal néztem végig gyűjteményed, mely gazdagságával, változatosságával és
mennyiségével ámulatba ejtett.

