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7. kép: A képen jól látható a bibe és a portokok a porzószállal. (RMR0812Ge2)

Diszkusszió
A Sulcorebutia insperata leginkább a tőle
230 km-re észak-nyugatra előforduló
Sulcorebutia tiraquensis var. renataera emlékeztet. A két faj lelőhelye között számos
Sulcorebutia populáció található, de ezeknek sem egyik, sem a másik fajhoz nincsen
köze. A S. insperatának a hozzá közelebb élő
S. tarvitaensisel és S. viridisel közös jellemzője a test fényes zöld színe és természetes
élőhelyükön a magános növekedés. Minden
egyéb jellegben félreérthetetlen különbségek állapíthatók meg. A S. insperata esetében
hiányzik az összes szomszédjánál megtalálható jellegzetes répagyökér. Kissé megnyúlt
testformája már ránézésre is különbözik a
környék Sulcorebutiáinak túlnyomórészt lapított testétől. A sűrű hosszú hajlékony tövisezettsége - amely nem választható szét perem és széltövisekre - szintén eltér a környéken élő Sulcorebutiák fésűs tövisezettségé-

től. A S. insperata és a fentebb említett fajok
közötti közbenső formát vagy természetes
hibridet ez ideig nem találtak.
A fentiek alapján a S. insperata habitusával szinte „idegen test”-nek számít a régió
Sulcorebutiái között.
Roland Müller
Halle
Képeket készítette: Rolad Müller
Fordította:
Ruff József és Kiss László, Orosháza.

A borító képei
Címlap: Ferocactus latispinus fehér virággal ritkaságnak számít. Kép: Epresi László
Hátsó borító: Az új Strombocactusok élőhelyének meghódítása. A képen a két terepkutató:
Barta László és Tóth Norbert. Kép: Agócs György
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Ficzere Miklós

Szerkesztőségi levél

Tüskézni tilos, sarjazni szabad?

Ajánlás: Az általánostól eltérő valóságot nem ki- olvastam, mennyire helytelen a sarj fogalmámagyarázni, hanem megmagyarázni kell.
nak használata, ami morfológiailag legalább
akkora hiba, mint tövis helyett tüskézni vagy
A magyarországi kaktuszokkal foglalko- fordítva. De hogyan is várható el bárkitől,
zó szakfolyóiratok hasábjain időről-időre hogy egyszeri, de akár többszöri ránézésre
felbukkan a tövis - tüske közötti különb- eldöntse, mit lát szövettanilag, hiszen erre
ség megmagyarázásának kényszere, olykor csak a szövettanászok képesek, de ők is csak
irgum-burgumozva intve az olvasókat, ne megfelelő mikroszkóp segítségével. Marad
használják a tüske kifejezést, mivel a kak- az egyetlen lehetőség, a hit, elhinni mindtuszoknak tövisei vannak és nincsenek tüs- azt, amiről a szakkönyvek írnak, és csendben
kéi. Csakhogy a tiltó szándék mögött hiány- meglapulva elkerülni a tekintély magaslatazik a Cactaceae minden tagjára kiterjedő ala- inak képviselőit, aminél nagyobb sótlanság
pos megfigyelés és vizsgálódás, ami árnyalt- nehezen elképzelhető.
tá tenné ezen általánosító kijelentést más
egyéb kijelentéssel, megállapítással együtt.
A sarjazás szabadságáról
Ma már meggyőződéssel elmondhatom, a
kaktuszokon is létezik tüske, de erről majd Nap mint nap lehet hallani a kérést valamikésőbb. Arról viszont még egyetlen sort sem lyen formában pl.: – Arról a kaktuszról kaphat1. kép: 1. Echinocereus cinerascens sarj a spontán kifejlődött gyökerekkel a növény egyik elága-

zásán. Nem tősarj és nem is gyökérsarj!
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2. kép: Pereskia aculeata tüskéi.

nék egy sarjat? Persze hogy kaphatna, de észrevételem szerint a kérés 98, de talán 100%ban is nem sarjként, hanem a növényről levágott hajtásdarabban vagy a gyökérnyak tájékáról leválasztott hajtásban testesül meg,
amelynek nincsen gyökere. Az így leválasztott, továbbszaporításra használt hajtásdarabok, vagy más néven vegetatív részek megnevezése dugvány, és nem sarj. A dugványokból
akkor lesznek sarjak, amikor meggyökeresednek és önálló egyedi létezésre alkalmassá
válnak a kifejlesztett gyökerek által. Amen�nyiben egy adott növényről, nevezzük anyanövénynek, több dugványt választunk le,
akkor a gyökereztetés folyamán gyökereket
kifejlesztő dugványok összességét, amelyek
e folyamat révén sarjakká váltak, sarjnemzedéknek vagy idegen szóval klónnak nevezzük. A sarjnemzedék minden egyes tagja az
anyanövénnyel mindenben megegyező tulajdonságokkal rendelkezik. A fentiekből következően kérésünk teljesítésekor csak azt a
leválasztott vegetatív növényi részt nevezhetjük sarjnak, amely már a leválasztás pillanatában is rendelkezik gyökerekkel. Gyökér
nélkül csak és kizárólag dugványról beszélhetünk, amennyiben továbbszaporítás a célunk. Ez tehát a sarjképzés egyik mesterséges
módja. A növények önmaguk is fejlesztenek
sarjakat. Ezek a spontán létrejövő sarjak a
szakirodalom szerint kétfélék lehetnek: tősarj, amikor a sarj a növény tövénél a gyökérnyak tájékán, és gyökérsarj, amikor valahol
a gyökéren alakul ki. Kaktuszoknál mindkét

sarjképződés megfigyelhető, az utóbbi aránylag ritkán. De a spontán sarjképződésnek
megfigyelhető egy harmadik módja is a növényeken. Ekkor a kaktusz valamelyik elágazása (hajtása) elkezd gyökereket növeszteni
a talaj irányába, ahogyan az 1. képen is látható. Ezek a gyökerek semmiképpen sem nevezhetők léggyökereknek. A sarj ilyen módon
való keletkezésére nem találtam önálló szakirodalmi elnevezést. Az eddig leírtakban következetesen használtam a hajtás fogalmát
azon felfogással szemben, miszerint a kaktuszoknak csak szára van és nincsen hajtásuk.
Meglepetésemre a kaktuszoknál csak a szár
létét hirdető és a hajtás létét tagadó „botanikai iskola” képviselői önmagukkal keveredtek ellentmondásba. Nemrégiben került kezembe Engloner Attila, Penksza Károly, Szerdahelyi Tibor: A hajtásos növények ismerete
(2001) című egyetemi és főiskolai tankönyv.
Kíváncsiságból megnéztem, megtalálható e
benne a Cactaceae, mint a növényeknek azon
családja, amelyeknek csak szára létezik a már
említett iskola szerint. Nos, a kaktuszféléket
a hajtásos növényeknél említik, ami teljesen
helyén való és megfelel nézetemnek, hiszen a
kaktuszoknak is vannak virágaik és rügyeik,
amelyek morfológiailag törpehajtások, és akkor a korábbi morfológiai írásaimban megtalálható egyéb ismérvet az ismétlés elkerülése
miatt nem is említem. Kérdés csak ennyi: miként lehet a kaktuszok hajtását megtagadni, ha
a hajtásos növények között kerül ismertetésre a
Cactaceae?
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A sarj fogalmának előbbi leírása mindenki
előtt világossá teheti, hogy a mindennapok
során a továbbszaporításra kért hajtásdarab az esetek legnagyobb részében nem sarj,
hanem a növényről leválasztott, levágott
dugvány, amely táplálék felvételére szolgáló gyökerekkel nem rendelkezik. De ha gyökérrel rendelkezik, akkor már sarj a neve.
Megjegyzem, a sarjnemzedéket, klónt csak
az itt említett értelemben használtam, nem
kívántam kitérni a dugványféleségekre és a
sarjnövényekre sem.
A sarj és dugvány ismertetésével nem célom annak elérése, hogy mindenki helyesen
használja ezeket a fogalmakat, de a morfológiával mélyebben foglalkozó gyűjtőknél a
különbség ismerete ugyanolyan fontos lehet,
mint a tüske és tövis különbségének ismerete. Csakhogy ez utóbbinál nem igaz az az általánosítás, miszerint a Cactaceae növényeinél csak tövis létezik.
Tüskék a Cactaceae családban!
A Debreceni Pozsgástár 2009. 4. számában
még kérdőjelesen tettem fel a kérdést: Tüskék
a kaktuszokon!? Az itt bemutatott Pereskia
aculeatán látott tüskéhez hasonló képződmény azóta sem hagyott nyugton. Néhány
hónappal ezelőtt újra hozzájutottam a növény egy hajtásához (2. kép). Először megnéztem, kézzel milyen könnyű eltávolítani a
tüskének látszó kinövést. Az ujjam nyomására ugyanolyan könnyen és ugyanúgy levált, mint a rózsa tüskéje (3. kép). Ebből már

azt is lehetett sejteni, edénynyaláb nem vezet a belsejében, hasonlóan a rózsatüskéhez.
Sikerült mikroszkóppal is megvizsgáltatnom, edénynyaláb valóban nem volt, szöveti
szerkezete hasonló a rózsa tüskéjéhez. Egyértelművé vált, hogy a Cactaceae családnak
is vannak olyan fajai, amelyeken tüske is található. Igaz, ezeket a fajokat még sehol, senki nem sorolta fel, következőleg erre irányulóan még senki nem vizsgálta a Cactaceaet.
Kérdés, mivé redukálódtak a törzsfejlődés
során ezek a tüskék? Vajon belőlük alakultak
ki a könnyen leváló „tövisek”? Más fajokon is
találhatók-e tüskék? Egy biztos, megdőlt az
az általánosító megállapítás, amely szerint a
kaktuszoknak csak töviseik léteznek.
Néhány sor az általánosításokról
A Cactaceae esetében sajnos sok általánosítást lehet hallani, amely a kezdő gyűjtőket, növény szerető embereket megtéveszti.
Néhány belőlük: a kaktuszok sivatagi növények, nincsenek valódi leveleik, csak szárat
fejleszt, csak tövisük van, stb. A valóság az,
hogy csak kisebb részük él a sivatagokban,
vannak fajok valódi levelekkel, száruk és
hajtásuk is van, mivel a kettő egymástól elválaszthatatlan. Virágaik nemcsak magánosak, lehet még másmilyen virág is, de lehet
virágzatuk is, és megtaláljuk a tüskéket, ha
jó helyen keresgélünk.
Ficzere Miklós
Debrecen

3. kép: Balra a Pereskia aculeata egy pár tüskéje. Jobbra letörve, jól látható az egynemű szövet.
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Tóth Norbert és Kiss László

Strombocactusok a pokol tornácán
Strombocactus corregidorae
Zusammenfassung: Die mexikanische Infiernillo-Zone ist eine eigenartige biogeographische Einheit, wo nach den Schätzungen ca. 3500-4000 Pflanzenarten leben können, unter ihnen noch mit vielen unentdeckten. Hier wurde die neue Art Strombocactus corregidorae gefunden, die im Canon vom Fluss Moctezuma lebt. Der Autor schreibt über seine Reisen hier und im
Gebirge Sierra el Doctor.
Abstract: The Mexican Infiernillo-zone is a special biogeographic unit, where, according to estimates possibly 3500-4000 plant species live. Many of them can be undiscovered until now. Strombocactus corregidorae was also found there, which lives in the canyon
of the Moctezuma River. The author writes about his journeys into this area and into the Sierra el Doctor Mountains.

Bevezető
Minden település fejlődése - legyen az ipari, vagy népességi aspektusból - elkerülhetetlenül magával vonja az infrastrukturális
fejlesztések iránti fokozódó igényeket. Nos,
nem volt ez másképpen Queretaro, az azonos
nevű mexikói állam fővárosának esetében
sem. Az egyre növekvő vízszükséglet kielégítésére szükség volt valamilyen megoldást

találni, mely lássuk be, a meglehetősen csapadékszegény felföldi régióban korántsem
egyszerű feladat. Több lehetőség is felmerült, az illetékesek végül egy igen nagyszabású projekt mellett tették le a voksukat, a nem
túl közeli Rio Moctezuma folyóhoz elnyúló
csővezeték kiépítésével. Bár a szükséges hálózat egy része már rendelkezésre állt, a legnehezebb terepen való kivitelezés több évig

1. kép: A vízvezeték maradandó sebet ejtett a hegyoldalon.
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2. kép: Az Infiernillo-kanyon látképe.
3. kép: Az új Strombocactus faj élőhelyének látképe.
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tartott. Ahogy haladtak előre az építkezéshez elengedhetetlen anyagok, gépek szállítására szolgáló, meredek hegyoldalakat meglovagló közlekedési út kialakításával, a különböző tudományterületek képviselőinek
végre lehetőségük nyílt eljutni a korábban
ember nem járta vidék felderítésére. Ebben
a munkában részt vett a szomszédos városban, Cadereytában található botanikus kert
csapata, akik természetesen meglehetősen
jól ismerik a helyi flórát. Ennek fényében elképzelhetjük, mekkora meglepetésben volt
részük, amikor 2008-ban különös habitusú,
ismeretlen kaktuszok virágzó populációjára
találtak!
Barranca del Infiernillo – vad szépség,
páratlan természeti érték
Mexikó sokak szemében egyenlő a kaktuszok
birodalmával. Bár ebben van némi igazság, de
a helyzet ehhez képest meglehetősen bonyolult, összetett. Kétségtelen, hogy az ellentétek országának is nevezett Mexikó biológiai
változatosság szempontjából páratlanul gazdagnak számít, mely az ökoszisztémák minőségében, az itt élő fajok számában és a genetikai sokféleségben egyaránt tetten érhető.
Egyes kutatások szerint e gyönyörű országban élő taxonok száma eléri a harmincezret
(!), ami a földi flóra birodalom megközelítőleg
10%-át jelenti (Hernandez 2008)! A mexikói
biológusok alkotta, biodiverzitás vizsgálatával és természetvédelemmel foglalkozó csoport, a CONABIO, 151 olyan régiót jelölt meg,
ahol a biológiai sokféleség olyan magas szintet ér el, ami különös figyelmet érdemel, nem
utolsó sorban természetvédelmi szempontból. Ezek a biodiverzitás központok összesen
504.796 négyzetkilométernyi területet foglalnak el, a mexikói felségterület közel 25%át, és fajgazdagságuk, illetve veszélyeztetettségi szintjük alapján különös fontosságú régiók (Arriaga et al 2000). Az ún. Infiernillozóna, mint sajátos bioföldrajzi egység, egyike
a fent említett régióknak, mely a QueretaroHidalgo államok természetes határvonalát alkotó Rio Moctezuma kanyonja mentén
húzódik, mintegy 60 km-nyi hosszúságban.
A legspeciálisabb társulásoknak egy 36 kmes szakasza ad otthont, melyet Barranca del

4. kép: Fiatal Strombocactus corregidorae virágzásban.

Infiernillonak neveznek. Legnagyobb része közigazgatásilag Queretarohoz tartozik,
mely mexikói léptékkel a kisebb államok közé
sorolandó a maga 11.699 km²-ével. Bizonyos
területei nehezen megközelíthetők, ebből fakadóan meglehetősen ritkán lakottak, így
nem meglepő, hogy flórája még nem teljesen
feltárt, a becslések szerint kb. 3500-4000 faj
élhet itt (Hernandez 2008). A queretaroi növényvilág különösen gazdag az Asteraceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae és Cactaceae családokhoz tartozó taxonokban. Ez utóbbi család
képviselői elsősorban a térség félsivatagos
vidékeire koncentrálódnak, de közel sem homogén módon, számos olyan társulással, melyek különös fajgazdagságukról ismertek. Az
Infiernillo-kanyon és szűkebben vett környéke feltétlenül ezek közé tartozik, hiszen közel 50 kaktuszfaj él e vad szépségű vidéken;
Astrophytum, Cylindropuntia, Echinocactus,
Ferocactus, Mammillaria, Opuntia, Thelocactus
génuszok képviseltetik magukat legnagyobb
számban. Ahogy az itt található hegygerincek, meredek oldalak, úgy a hozzájuk kapcsolódó vízmosások és völgyrendszerek is

5. kép: Fajuk gigászi példányai! Ezek voltak talán
10 a legtermetesebb S. corregidoraek, melyeket
fotózhattunk.
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rendkívül fontos kaktusz élőhelyek. Mindazonáltal a teljes zóna földrajzilag meglehetősen heterogén, ami a környezeti viszonyok
nagyfokú változatosságában nyilvánul meg.
A 3000 méternél is magasabb hegycsúcsok,
fennsíkok, mély kanyonok szabdalta táj klímája is igen sokszínű, a magashegyi éghajlattól az alacsonyabb régiókban tapasztalható
száraz meleg félsivatagosig többféle éghajlattípus alakult ki, ez utóbbi a nevéhez méltón: infiernillo = kis pokol. A zóna geológiai
felépítése rendkívül komplex, az üledékes
alapkőzetet vulkáni eredetű sziklakibúvások
tarkítják, azonban mindenképpen az előbbinek különféle típusai számítanak uralkodónak. Morzsalékos agyagpala, mészkő, gipsz,
konglomerátum egyaránt fellelhetők ezen a
hegy-völgyes tájon.
2008-ra a terepi feltárással megbízott biológusok elérték az Infiernillo-kanyont és a tőszomszédságában magasodó hegyvonulatot.
A cadereytai regionális botanikus kert kutató csapata egy sziklás meredély oldalában
- már ha egyáltalán szabad ilyen jelzővel illetni - hatalmas termetű Strombocactusokat
találtak és habitusuk annyira eltérő volt az
eddig ismert két alfajétól, hogy első pillantásra biztosak voltak benne, nem csak új
taxonnal, hanem egyenesen új fajjal van dolguk. Mielőtt azonban rátérnénk annak részletes bemutatására, dióhéjban foglaljuk ös�sze a Strombocactus génusz történetét.
A tányér alakú
csigaház kaktuszok nemzetsége
Az 1820-as években Thomas Coulter ír botanikus egy különleges kaktuszt küldött a
mexikói Zimapanból Augustin Pyramus de
Candolle-nak, aki 1828-ban Mammillaria
disciformis néven írta le, valószínűleg a növény spirálba rendeződő szemölcsös habitusa okán. A század hátralevő évtizedei
során néhány szerző eltérő véleményének
hangot adva, az Echinocactus nemzetségbe
sorolta át, vagy éppen írta le más fajnéven
ezt az egyedi szépségű növényt [Echinocactus
turbiniformis Pfeiffer 1838; Echinocactus
disciformis (A. P. de Candolle) K. Schumann
1894]. Napjainkban is elfogadott nemzetségnevének születése a 20. század elejére datá-

lódik, 1922-ben Nathaniel Britton és Joseph
Rose, koruk talán legnagyobb tudással bíró
kaktológusai létrehozták az akkoriban még
monotipikusnak számító Strombocactus
nemzetséget a már régóta ismert faj számára. Mindenesetre a S. disciformis státusa körüli vita időről időre a felszínre kerülve érdekes elméletekre, elgondolásokra sarkallják a kaktusz tudomány korifeusait. 1950ben Franz Buxbaum a Strombocactus és
Aztekium génuszok morfológiai összehasonlító vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó nemzetségek rendkívül közeli rokonságban állnak. Ezt
cáfolandó, több évtizeddel később ugyan, de
hasonló analízist végzett el Sue Skillmann és
Edward F. Anderson, és a két botanikus megállapította, hogy a génuszok közötti kapcsolat jóval kevésbé szoros, mint azt Buxbaum
állította, és abszolút indokolt a különböző génuszokként való besorolásuk. Napjaink molekuláris filogenetikai kutatásai igen
meglepő eredménnyel szolgáltak. Kiderült
ugyanis, hogy míg a Strombocactus nemzetség az Ariocarpusokkal, Turbinicarpusokkal áll
rokonságban, addig az Aztekium-Geohintonia
klád fajai az Echinocactus, Astrophytum
génuszok rokonai.
1996-ban – talán nem túlzás ilyet állítani
– alaposan lázba hozta a kaktuszgyűjtő társadalmat Charles Glass és Salvador Arias,
egy új Strombocactus alfaj, a subsp. esperanzae
publikálásával. A Guanajuato állam keleti csücskében, vad hegyek között megbúvó városka, Xichu közelében talált növényi ékszer elsősorban apróbb termetével és
magentavörös virágszínével tér el az alapfajtól. A Strombocactus nemzetség históriája a
kétezres évek legelején fordulópontjához érkezett, amikor az előbbiekben említett mexikói tudósokból álló kutatócsoport rendkívül erős tövisű „Strombo-óriásokat” fedezett
fel az egyik átvizsgálandó kanyon függőleges
falán! Igazából már első ránézésre új fajnak
gondolták ezeket a növényeket, ahogy a nemzetség kérdése is azonnal egyértelműnek
tűnt, viszont a különös megjelenésű kaktusz
magjainak elektronmikroszkópos összehasonlító vizsgálata során biztossá vált, hogy új
fajjal bővül a Strombocactus nemzetség.
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6. kép: Strombocactus corregidorae csoport.

2010-ben a Revista Mexicana de
Biodiversidad folyóiratban (81: 619-624) publikálta Salvador Arias és Emiliano SánchezMartínez egy új taxon, a Strombocactus
corregidorae leírását.
Strombocactus corregidorae S. Arias és E.
Sánchez , 2010
A típus élőhelye Mexikó, Queretaro szövetségi állam, Cadereyta de Montes város, a vízvezetési rendszer terelő gátja, (Vízvezeték II,
Állami Vízügyi Bizottság), északi szélesség
20o 46’ keleti hosszúság 99o 30’, 1500 m magasan. Felvéve 2006. május 7-én, E. Sanchez
338 gyűjtőszámon.
Etimológia: A corregidorae (a corregidor spanyol jelentése polgármester) fajnevet María
Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón asszony
(1773-1829) iránti tiszteletből kapta, aki
Mexikó történelmében, mint Josefa Ortiz de
Dominguez, Miguel Dominguez, Queretaro
város vezetőjének feleségeként ismert. A
karakán, reformer szellemű asszony volt az
egyik főszervezője a mexikói függetlenségért szervezett összeesküvésnek, mely végül
1810 őszén a függetlenségi háború kirobbantását eredményezte, ez pedig a spanyol birodalomtól való elszakadással végződött. A növény leírói az elnevezést 2010-ben, a nemzet
függetlenségének 200. évfordulója alkalmából választották.
Leírása: A növénytest egyedülálló, de olykor
elágazik, a fiatal egyedek nyomott gömb alakúak, kifejlődve megnyúlt hengeres formájúak, magasságuk 13-23 cm, átmérőjük 8-12
cm, a bőrszövet zöldesszürke színűtől a zöl-

deskékig változhat. A szemölcsök 7- 13 mm
hosszúak, alapjuknál 9-20 mm szélesek, 8:13
spirálba rendeződnek, az areola irányába elkeskenyedő szabálytalan rombusz (romboid) alakúak, a felső oldaluk gerince „v” alakú.
Gyökérzete allorhizás (főgyökérrendszerű), a
gyökérnyaknál kissé megvastagodó különösen dús oldalgyökérzettel. Az areola (tövispárna) 4,2-4,9 mm hosszú és 2,9-3,1 mm széles,
csak a tenyészcsúcs közeli fiatal areolák gyapjasak, a peridermisz (= paraszövet = héjkéreg)
a szár alapjának közelében szürkés-barna színű. A tövisek száma 3-5, hosszuk 2-3,5 cm, az
areola felső felében levő 2 db rövidebb, vékonyabb és kissé rugalmas, a tövispárna középső részéből fejlődő másik 1-3 tövis hosszabb,
vastagabb és merevebb, íveltek vagy kissé hullámosak - általában csak a növény felső harmadában maradnak meg - kezdetben szürkék,
idősebb korban feketés-szürkék. A virágok
tölcsér alakúak, hosszúsága 3,5-4 cm, átmérője 3,5-4 cm, a magház 7-8 mm hosszú, felső
végénél pirosas, pikkelyekkel ritkásan fedett,
míg a tövénél zöldes árnyalatú. A virágcső kb.
1,8 cm-es, csupasz. A sziromlevelek 1,6-1,8
cm hosszúak, 0,3-0,4 cm szélesek, halvány
sárgák. A külső sziromlevelek rövidebbek,
felső végük háromszögletű, külsejükön enyhe vöröses árnyalattal. A belső sziromlevelek
még hosszabbak, lándzsa, vagy spatula alakúak, a csúcsuk kihegyesedő, torok sárga. A magház tojásdad alakú. A bibeszál 11-15 mm hos�szú, a porzók fölé kiemelkedő, halványsárga, a
bibe 9-12 ágú 2-3 mm hosszú, sárga; a porzó
6-9 mm hosszú, fehér, nagyszámú, elhelyezkedése a virágcső alsó részére korlátozódik.
A termés 9-11 mm hosszú, 6-7 mm átmérőjű, tojás alakú, csupasz, kezdetben sárgászöld,
bár néha bíborszínű, éretten halványsárga,
megszáradva hosszában felreped, de csak egy
barázda mentén. A magja 0,5-0,6 mm hosszú,
0,4-0,5 mm vastag, tojásdad, gesztenye vörös,
a maghéj az oldalsó régiókban szinte egyenes
és sima, a hilum (köldök) kicsi, a sztrofiólum
(köldökszemölcs) hiányzik.
A Stombocactus corregidorae a Moctezuma
folyó kanyonjában él, ahol az élőhelye felsőkrétakori időszakból származó déli fekvésű mészköves sziklákon található. A növény
erősen lejtős, néha függőleges falon nő. A po-

7. kép: Csaknem függőleges sziklafalon kapaszkodó
Strombocactus corregidorae.
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8. kép: Vajon hány új növényfaj rejtőzik a Sierra el Doctor vad bércein?
9. kép: A megmentett növények mini botanikus kertje.
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puláció előfordulása direkt nem pontosan,
csak a földrajzi szélesség és hosszúság fok és
perc értéken lett megadva a leírásban, hogy
a lepusztítástól, kifosztástól megóvják az új
faj élőhelyét.
Strombocactus „vadászat”
a Sierra el Doctorban
A legendárium szerint, midőn Mexikóból hazatérve Hernan Cortés konkvisztádor a királya elé járult, V. Károly spanyol király első
kérdésével az új gyarmatról érdeklődött, az
azték birodalom leigázója hirtelen ötlettől
vezérelve egy papírlapot kapott fel, melyet
alaposan összegyűrve ejtett az uralkodó elé:
- Pontosan így néz ki Felség! – mondta.
Miközben Cadereytát elhagyva egész délelőttöt a Sierra el Doctor félelmetesen gyönyörű hegyein kapaszkodó úton töltöttük,
az elénk táruló vidéket csodálva döbbentem
rá a fent említett felfedező, hódító spanyol
szavaiban rejlő igazságra. Ennél szemléletesebb képet aligha festhetett volna e fantasztikus országról, holott igazából az egykori
Anahuac* felségterületének csupán egy apró
szeletével ismerkedhetett meg élete során.
Két helybeli barátunk, Chris és Richard
vezetésével róttuk hosszú-hosszú kilométereken át a meredek hegyoldalba vájt poros
földutat, ami meglepően jó minőségűnek bizonyult, köszönhetően annak, hogy nem túl
régóta alakították ki a szóban forgó vízvezeték építése kapcsán. Viszont bármennyire is
új útról van szó, a természet igyekezvén helyreállítani az eredeti állapotokat, hegyomlásokkal, földcsuszamlásokkal, szikla-lavinákkal pusztítja a hegyek oldalába sebként mart
szürke ösvényt. A tudat, hogy a kövek nemcsak autónk kereke alatt ropognak, hanem
bármelyik pillanatban a motorháztetőn, ros�szabb esetben az utastér tetején is kopogtathatnak, csöppet sem bizonyult megnyugtatónak. Bár szerencsére ez utóbbiak egyike sem
következett be, gyakran meg kellett állnunk,
hogy kisebb, de inkább nagyobb kődarabokat gurítsunk odébb, és ezáltal biztonságosan elférjünk a keskeny úton. Sok helyen találkoztunk sziklaomlással – talán Földanya
így adja a mexikóiak tudtára, hogy nem ért
maradéktalanul egyet a queretarói vízveze-

ték kiépítésével. Ilyen izgalmakat követően
érkeztünk a kopár ormok között megbúvó,
hangulatos, alig 2 futballpályányi fennsíkra, melynek jó részét egy növényekkel beültetett, szögesdróttal körbekerített terület
uralt, melynek bejáratát embermagasságú
Echinocactus platyacanthus kolosszus őrizte.
Mint megtudtuk, az építkezés során eredeti
helyükről kifordított növények egy része később ebbe, a „mini botanikus kertbe” lett beültetve, köztük olyan ritkaságok, mint például a nemrég leírt Yucca queretaroensis, melyet
néhány fiatal egyed képviselt. Megkapó látványt nyújtottak harsányzöld levélkupoláikkal. Az amúgy sem túlságosan magasra növő
Yucca ezen példányai még törzsesedő fázisuk
legelején járva könnyen összetéveszthetők
például egy vékony levelű agávéval. A barna
színű, leginkább vulkáni tufa morzsalékának
tűnő közegbe ültetett kaktuszok, pozsgások
nem mindegyike érezte magát otthonosan
új élőhelyén, legalábbis erre utalt a számtalan elpusztult növénymúmia. Chris elmondása szerint korábban elég sok Strombocactus
is díszítette az ágyásokat, de azok valamilyen rejtélyes oknál fogva egész egyszerűen
köddé váltak. A miértre vonatkozó kérdés
továbbgondolását inkább a tisztelt Olvasóra bízom! Mindenesetre barátaink felhívták
a figyelmünket az egyik kerekded kövekkel
körberakott ágyásban senyvedő Mammillaria
longimamma telepre, mely rövid, vaskos szemölcseivel némileg eltért a korábbi utam során a Hidalgo államban látott populáció egyedeitől. Igazából nem is sejtettem, hogy ebben
a hegységben is előfordul ez a kaktuszfaj.
Miután alaposan szétnéztünk a bemutató
kertben, folytattuk utunkat a szerpentines
úton. Ahogy fogytak a kilométerek, az autóban tapintani lehetett a feszültséget, a várakozás izgalmát. Végül egy jelentősen kiszélesített útszakaszhoz érve Richardék megálljt
parancsoltak, felszereléseiket gyorsan felkapva, az út jobb oldalán húzódó emelkedő felé
iramodtak. Alig győzvén követni őket igyekeztünk a nyomukban maradni, ami – férfiasan bevallom – nem volt egyszerű mutatvány.
Ugyanis a két amigó, zergéket meghazudtoló
gyorsasággal és magabiztossággal ugrált a köveken, mi pedig földig lógó nyelvvel, erősen li-
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hegve, sokszor négykézláb, térden csúszkálva
igyekeztünk lépést tartani velük, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Azt is ekkor értettem meg, miért hívják „kis pokolnak” ezt a vidéket! A hétágról tűző nap által felmelegített,
kanyonokba szoruló forró levegő valóban pokoli körülményeket teremt. Még így tél végén
is alulról súrolja a 30 fokot a hőmérséklet, de
képzelhetjük, mi van itt a nyári hónapokban.
Az emelkedő tetején, széles vigyorral az arcukon, szerencsére bevártak minket. Alföldi ember lévén a közel 2000 méter körüli magasság
számomra ekkor még szokatlanul ritkának bizonyuló levegőjével harcolva elég nyomorultul
éreztem magam, de amint felértem a magaslat
peremére, még az ütő is majdnem megállt bennem, és egyáltalán nem a közelgő végkimerülés miatt, hanem sokkal inkább az elém táruló
látványtól. A lábunk alól leszakadó kanyonfal
oldalából megannyi feketéllő Strombocactus
nyúlt ki a meredély fölé! Kissé leereszkedve
az erősen lejtő, igencsak morzsalékos felszínen jobbra egy természetes ösvény húzódott
a legközelebbi szinte függőleges agyagpala fal
irányába. Mexikói barátaink errefelé tereltek
bennünket. Mindenbe kapaszkodtunk, amibe csak lehetett, nem számított, hogy szúrja, vagy vágja kezünket, a cél egyértelműen
a szédítő mélységbe való zuhanás elkerülése
volt – talán mondanom sem kell torkunkban
dobogó szívvel. Ilyen módon kötöttem közeli, fájdalmas barátságot igen erős tövisű agavékkal, rózsabokorszerű Fouquieria splendens
példányokkal. Szinte felüdülést nyújtott, ha
éppen a szerencsének köszönhetően az említett növények felszínre került erős gyökereiben fogózkodhattam meg. De azért gyorsan
leszögezem, abszolút megérte ez a kis kényelmetlenség! Hiszen végre testközelből csodálhattam meg ezt a sokáig csak képernyőn,
sóvárgó tekintettel bámult, káprázatos kinézetű kaktuszt. Miután lábammal viszonylag
biztonságos támasztékra leltem, iparkodtam
minél több fotót készíteni a közelben lévő példányokról, melyek között gyakorlatilag valamennyi korosztály fellelhető volt. Átlagos méretük 10 cm körüli, e fölött már oszlopos habitussal, a legtermetesebb egyedek magassága
viszont elérte a 25 cm-t is! Ezek a matuzsálemek, melyek könnyen lehet, hogy már leg-

alább 100 esztendeje szemlélik csendesen a Sierrákat, szarvként felfelé hajolva törnek elő a
paladarabok réseiből. Őszinte örömmel konstatáltam, hogy egészen apró, alig centiméteres
S. corregidoraek bújnak meg a sárgásbarna lapított kődarabok repedéseiben, ahol az eső által kimosott magok fennakadnak, majd csírázásnak indulnak. A kanyonfal szinte teljes felszínét beborították ezek a frissen felfedezett
Strombocactusok, a populáció pontos egyedszámát szinte lehetetlen megbecsülni, de a
többiek egybehangzó véleménye alapján mindenképpen jó pár ezres létszámban tenyésznek
itt ezek a különleges kaktuszok. Mindeddig
három, egymáshoz viszonylag közeli kanyonrészben találták meg az új fajt, de a jelenleg
még feltáratlan területeken újabb populációk
is élhetnek. Sajnos, virágzó növényből mindössze egy-két darabot találtunk, természetesen rögvest lencsevégre lettek kapva ezek is,
amelyek szemmel láthatóan virágzási periódusuk elején járhattak a február végi időpontban.
Bár könnyen lehet, virágzási időszakuk több
hullámban kíséri végig az esztendőt, legalább
is erre utalhat a Richard barátunk által lelt
néhány érett termés, melyek ősz végi, tél eleji virágzást sejtetnek. Úgy tűnik, a virágzóképes kort olyan 3 cm-es nagyságnál érik el, bár
ez egyelőre csak bizonytalan álláspont. Ekkor
még areoláikban alig van néhány, a faj egyik
meghatározó habitusjegyének számító, lefelé
hajló, erős, fekete tövis. Én társaimat némileg magukra hagyva próbáltam feljebb kapaszkodni a meredély oldalában, itt is rengeteg,
fekete töviskoronával díszlő S. corregidoraera
leltem, legnagyobb örömömre egyikük teljesen kinyílt leplekkel kacérkodott fotómasinám objektívje előtt. Ezeken a megközelíthető helyeken láthatóan megritkították állományukat, de az mindenképpen bizakodásra ad
okot a populáció jövőjére nézve, hogy még ezer
és ezer példány kapaszkodik a legelérhetetlenebb, függőleges falakon, ahová még kötélhágcsóval is embert próbáló feladat leereszkedni,
ha nem egyenesen lehetetlen. Mászás közben
a következő ismertebb növényfajokkal találkoztam a teljesség igénye nélkül: Fouquieria
splendens, Acacia vernicosa, Agave difformis,
Opuntia microdasys, Opuntia stenopetala,
O. leptocaulis, Mammillaria elongata, M.

10. kép: Közel 2 méter magas Echinocactus platyacanthus
matuzsálem.
17

18

11. kép: A nem túl gyakori Yucca queretaroensisek a mini botanikus kertben.
12. kép: Mammillaria elongata telep.

19 difformis társaságában.
13. kép: Echinocactus platyacanthus páros egy Agave
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pettersonii, Thelocactus leucacanthus, Euphorbia
antisyphilitica, Echinocactus platyacanthus,
Astrophytum ornatum, Bursera sp., Sellaginella
sp.
Lassacskán ideje volt visszatérni társaimhoz, lefelé oldalazva döbbenten figyeltem,
ahogy Chris egy a kanyon mélye fölé nyúló, keskeny párkányon egyensúlyozik játszi
könnyedséggel, míg jómagam a talpam alól
rakoncátlan módon folyton kicsúszó morzsalékos agyagpalával küzdöttem. Gondoltam
magamban: - Ha egy kicsivel is jobban bírnám a
spanyolt, a hosszú, visszafelé tartó úton szívesen
értekeznék vele a lélekvándorlásról, előző életéről, bizonyos hegyi kecskék vonatkozásában!
*Anahuac: a korabeli azték birodalom területének neve nahuatl nyelven.

gítségükért, útmutatásukért. Agócs György,
Barta László és Kósik Péter barátaimnak, kik
tökéletes útitársaim voltak Mexikóban, jóban, rosszban egyaránt.
Felhasznált irodalom:
Anderson, E. F. 2001: The Cactus Family.
Timber Press INC. Portland, Oregon
Arias, S. és Sanchez-Martinez, E. 2010: Una
especie nueva de Strombocactus (Cactaceae) del
rio Moctezuma, Queretaro, Mexico. Revista
Mexicana de Biodiversidad 81: 619-624, 2010.
Internet: iosweb-org.glucan5.com
Tóth Norbert, Debrecen,
Kiss László, Orosháza

Képek:
Köszönetnyilvánítás
Barta László: 5, 7.
T. N.: Hálás köszönet Christian Perez Tóth Norbert: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Badillonak és Richard Rayanak önzetlen se- 14.
14. kép: Astrophytum ornatum család.
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Roland Müller

Elszigetelt élettér: Sulcorebutia insperata,
egy új faj Bolíviából
Zusammenfassung: Im Gebiet Tomina in den Anden-Region wurden wegen der erhöhten Reiselust in den letzten zehn Jahren
außer der früher, im Jahr 1970 beschriebenen Sulcorebutia crispata viele neue Forme entdeckt und beschrieben. Die Sulcorebutia insperata besiedelt einen mit Schluchten umgebenen isolierten Lebensort, und in ihrem Habitus weicht sie von allen Populationen in der Gegend in solchem Maße ab, dass sie als neue Art beschrieben werden sollte.
Abstract: Due to the increased travelling in Tomina Province of the Andes region, beside the Sulcorebutia crispata described previously, in 1970, many new forms were discovered and listed. The Sulcorebutia insperata populates an isolated habitat surrounded by
crevices and it differs so greatly from every neighboring populations that it must be described as a new species.

Az Andok régió Tomina tartományában
a megnőtt utazási kedv következtében az
utóbbi tíz évben a korábban, 1970-ben leírt
Sulcorebutia crispata mellett sok új alakot fedeztek fel és írtak le. Ezek sorában az első a
túlnyomórészt fehér virágú, Diers és Krahn
által 2005-ben leírt és habitusában első pillantásra a Sulcorebutia crispatára hasonlító Sulcorebutia roberto-vasquesii volt. Ezt követően írták le a Sulcorebutia azurduyensist
(Gertel és társai 2006), a S. tarvitaensist
(Gertel és Lechner 2008), a S. heliosoidest
(Lechner és Draxler 2008), és a S. viridist. Ez
a négy faj megjelenésében oly mértékben eltér a Sulcorebutia crispatatól, hogy azzal egy
közelebbi rokonság valószínűtlen. Viszont
a De Vries által 2011-ben leírt Sulcorebutia
atrospina és S. lamprochlora felületesen szemlélve a Sulcorebutia crispatára és a S. robertovasquesii-re emlékeztetnek, de mégsem azonosak velük. A S. crispata típuslelőhelyétől
délkeletre előforduló Sulcorebutiák megjelenése rendkívül változatos. A terület nagyon
nagy, és 1500-3000 m magasságban ökológiailag szintén sokoldalú. Az alkalmas élőhelyek egymástól elszigeteltek. Az eddig ott
megtalált Sulcorebutiák alakja annyira különböző, mint a hegyek, amelyeken élnek. Így az
elkövetkező években biztosan további új felfedezésekre számíthatunk.
Ezek között az idevágó gyűjtőszám jegyzékekben ideiglenesen „S. crispata var. fa.”-nak,
vagy még óvatosabban „S. spec.”-nek nevezett
Sulcorebutiák között van egy faj, amely egy
hasadékokkal körülvett elszigetelt életteret

népesített be, és habitusában oly mértékben
eltér minden környékbeli populációtól, hogy
új fajként kell leírni.
Sulcorebutia insperata Roland Müller
2008
A típus példányt Bolíviában, Chuquisaca
megye, Tomina tartományában levő El Villar
helységtől keletre 1970 m magasan találtam
meg 2008. 09. 29-én, és a fellelt növénynek
az RM0812 gyűjtőszámot adtam.
A növény leírása
A gyökere nem, vagy csak gyengén répa alakú, 3 cm hosszú, nagyszámú vékony gyökérszállal. A növénytest alig emelkedik ki a
talajból, egyedülálló. A hajtáscsúcs sérülése nélkül nem, vagy ritkán, és csak idősebb
korban sarjad. Gömbölyű – nyújtott gömb
alakú, 7 cm magassággal és átmérővel. Az
epidermisz élénkzöld. A testfelszín rombusz
alakú, alapjánál 7x5 mm nagy és 3 mm magas dudorokkal (szemölcsökkel) tagolt, ezek
20-22 csigavonalban elrendezettek. A szemölcs tetején az areola 6 mm hosszú, a felső végén 2 mm, az alsó végén 1 mm széles.
Areolánként max. 20 db sima tövist nevel,
melyek nem különülnek el perem és középtövisekre. A testközeli alsó tövisek 3-5 mm
hosszúak és a testhez simulók, a felsők max.
20 mm hosszúak és egyenesek, ferdén elállnak a testtől, hajlékonyak, és nem szúrósak,
soha sem göndörödők vagy összefonódók, világos sötétbarna színűek. A virágbimbók he-
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1. kép: Sulcorebutia insperata RMR0812 virágzó idős élőhelyi példánya.
2. kép: Sulcorebutia insperata RMR0812.6 kultúrában nevelt példánya.
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3. kép: Gazdagon virágzó Sulcorebutia insperata 5. kép: A Sulcorebutia insperata RMR0812.6 vi-

RMR0815.1.

rágjának metszete.

gyesedő – tojásdad alakúak, pirosas-barnák,
mindig az idős (a fiatal növényeknél az alsó,
vagy a talaj-közeli, a felnőtt, idős példányoknál az alsó váll-közeli) areolákból erednek.
A virágok karcsú, tölcsér formájúak, max 50
mm hosszúak, és kinyílva max. 60 mm átmérőjűek. A külső és a belső virágszirmok hegyes csúcsban végződnek és rendszerint egyöntetűen kárminpiros (bíborvörös) színűek.
A bibeszál és a bibe fehéres-sárga, a bibeszál
alsó részét a virágcső kb. 10 mm hosszan szorosan körbeveszi, a felette levő része kb. 20
mm hosszan szabadon áll. A porzószál a vi4. kép: Szemléletes kép a Sulcorebutia insperata rágcső belső oldalán egyformán, egyenletesen oszlik el, a virágszirommal egyező színű,
RMR0812.2 virágának felépítéséről.
a felső portokok világossárgák és a bibe fölé
több mint 5 mm-re magasodnak. A termés
pirosas-barnás sárgás fényű bogyó, 5-6 mm
átmérővel, éretten, puha állapotban felhasad
és a 15-25 szem mag kiszóródik. A mag csaknem fekete, gyengén kivehető gerinccel, átlagosan 1,5 mm hosszú és 1,2 mm széles, kivehető, de alig kiemelkedő csírakapuval.
Élőhelye
Bolívia, Chuquisaca megye, Tomina tartomány, El Villartól keletre 1970 m magasan,
erodálódott, laza homokkövön.

6. kép: Sulcorebutia insperata magok.

Etimológia
A faj neve ”insperata” jelentése = nem várt,
váratlan, nem remélt.
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7. kép: A képen jól látható a bibe és a portokok a porzószállal. (RMR0812Ge2)

Diszkusszió
A Sulcorebutia insperata leginkább a tőle
230 km-re észak-nyugatra előforduló
Sulcorebutia tiraquensis var. renataera emlékeztet. A két faj lelőhelye között számos
Sulcorebutia populáció található, de ezeknek sem egyik, sem a másik fajhoz nincsen
köze. A S. insperatának a hozzá közelebb élő
S. tarvitaensisel és S. viridisel közös jellemzője a test fényes zöld színe és természetes
élőhelyükön a magános növekedés. Minden
egyéb jellegben félreérthetetlen különbségek állapíthatók meg. A S. insperata esetében
hiányzik az összes szomszédjánál megtalálható jellegzetes répagyökér. Kissé megnyúlt
testformája már ránézésre is különbözik a
környék Sulcorebutiáinak túlnyomórészt lapított testétől. A sűrű hosszú hajlékony tövisezettsége - amely nem választható szét perem és széltövisekre - szintén eltér a környéken élő Sulcorebutiák fésűs tövisezettségé-

től. A S. insperata és a fentebb említett fajok
közötti közbenső formát vagy természetes
hibridet ez ideig nem találtak.
A fentiek alapján a S. insperata habitusával szinte „idegen test”-nek számít a régió
Sulcorebutiái között.
Roland Müller
Halle
Képeket készítette: Rolad Müller
Fordította:
Ruff József és Kiss László, Orosháza.
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Fábián László

Alberto Vojtěch Fri, egy rendkívüli életút 3. rész.
Zusammenfassung: Der Autor nahm eine schwere Aufgabe auf sich. In seiner Serie macht er das Leben, die Tätigkeit von Alberto Vojtěch Frič bekannt. Nach unserem Wissen ist Frič der einzige Kakteenforscher, dessen Leben, Tätigkeit vom Geburt bis
zum Tod detailliert dokumentiert ist. Die von ihm entdeckte Kakteen wurden eilig unter den Teppich gefegt, aber neuerlich
kommen immer mehrere in den Systematisierungen zum Vorschein.
Abstract: The author undertook a great task. In his series he introduces the life and work of Alberto Vojtěch Frič. As we know Frič
is the only cactus researcher whose life is documented in details from the birth to death. Cacti discovered by Frič were swept under
the carpet from time to time, but nowadays some of them appear in certain taxonomic systems.

Az első tengerentúli útja, 1901. 5. 15. –
1902. 8. 5., Brazília
Nem kis igyekezetébe került meggyőznie szüleit, hogy elengedjék Dél-Amerikába. Kaktuszgyűjteménye elvesztése után úgy járkált,
mintha magas láz gyötörné, lelke kiszállt a
testéből, és végül szülei engedélyt adtak az
útra, mert már csak ebben látták az utolsó
reményt fiuk felépüléséhez. Talán jobb lesz
így, ha megtapasztalja, hogy a világban máshol sem könnyebb, megnyugszik és örömmel
tér majd haza. Apja kérvényezte fia útlevelét,
1. kép: Frič egyik tábora valahol az őserdőben.

kifizette a hajóutat egészen Santosig, és egy
kisebb összeggel támogatta kezdeteit.
Brazília volt a végcél, a trópusi állatok, az
eddig le nem igázott indián törzsek hazája,
elképesztő kiterjedésű őserdők, sztyeppék
és hegyek világa, amelyet a fiatal világutazó elsődleges céljakén tűzött ki maga elé. Az
apja által felkínált összeg azonban nem volt
elég erre a távoli útra. Fel volt készülve, hogy
majd a természeti kincsek gyűjtéseiből vagy
önkéntes munkával egészíti ki azt. A belga
Frantz De Laet kaktuszcéggel egyezséget kö-
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2. kép: Notocactus (korábban Echinocactus) floricomus v. rubrispinus taxont Frič a Notocactus

scopa és a Notocactus floricomus természetes hibridjének vélte.
tött, hogy a felvett előleget majd kaktuszokban fogja visszafizetni.
Hajója Brémából indult Lisszabonon és Madeirákon keresztül a brazíliai Santosba. Az
egyik prágai ismerőse, Náprstková asszony
tanácsára kapcsolatba lépett a São Paulo mellett lévő cseh kolóniával, ahol nagyon szívélyesen fogadták. Itt tanulta meg a portugál
nyelvet, a környéken természeti különlegességeket gyűjtött, alkalmi munkákat vállalt,
és intenzíven takarékoskodott egy kiterjedtebb expedíció megszervezésére. Kisebb lélegzetű cikkeket írt, pezsgőcukorkákat és
gyömbérsört árult. A sűrűn lakott, civilizált
parton nem érezte jól magát, annak ellenére,
hogy földijei figyelmeztették és elriasztották
attól, hogy behatoljon a belföldbe, ahová még
a legbátrabb brazilok sem merészkedtek be.
A Matto Grosso őserdeiben már sok bátor
ember elveszett, és köztük nem egy tapasztalt személy is. Főleg azok pusztultak el,
akik nem voltak képesek szót érteni az indiánokkal. Még az 1937-es években a gyakorlott utazó Percy Fawcett ezredes, fia és annak

barátja is nyomtalanul tűntek el. Állítólag a
calapalo (kalapos) indiánok ölték meg őket.
G. N. Dyott sikertelenül kutatott utánuk, végül kijelentette, minden fehér ember abban
a pillanatban szűnik meg létezni, amikor elveszti kapcsolatát a civilizációval. A mi Molnár Gáborunk is leírt egy hasonló történetet
a Bíborviskó című regényében. Három angol
magánrégész Santa Anna kikötőjéből elindul a Tapirapé folyón az elsüllyedt Atlantisz
keresésére, illetve a caraja indiánok elbeszéléseiből ismert állítólagos ősi civilizációk
felkutatására. Hogy elvonják magukról a figyelmet, hamis útvonalat adnak meg az ös�szeköttetést biztosító rádióállomásnak, majd
az első meglepő sikerektől felbuzdulva kísérő
személyzetüktől is megválnak, annak ellenére, hogy egyre nagyobb veszélyeknek voltak
kitéve. Nemsokára a kegyetlen xavanté indiánokkal találkoznak. Tragikus végüket rögzítette a bekapcsolt automata felvevőgépük.
Jóval nagyobb veszélyt jelentenek azonban az ízeltlábúak, mint az indiánok. A fehér
ember bőre nem alkalmas elviselni az otta-
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könyörtelenül pusztít. Sem az állat, sem az
ember nem dúskálódik az élelemben, amit
zsákmányként elejtenek, az azonnal romlásnak indul. Az irtásokat, ha nincsenek megfelelően karbantartva, egy-két éven belül áthatolhatatlan sűrűség fedi be.
Mindezen figyelmeztetések ellenére Frič
útnak indult 1901 októberében São Paolóból
egy apró indián csónakban a Tieté folyón felfelé a számára ismeretlen belföldbe. A fiatal
utazó hiányos felszerelést és két vadászkutyát vitt magával. A két kísérője egyike egy
portugál mesztic és egy cucura törzsbeli indián volt. Irányuk nyugatra tartott, abba a
térségbe, ahol a Tieté beömlik a Paraná folyóba, itt északnak fordultak egészen a Verde és
Verdão mellékfolyókig, hogy ezek eredetét is
tanulmányozhassa. Ezen a nehézségekkel teleszórt útján több ezer kilométert tett meg
folyókon, azonban mindezt nem a kaktuszok
miatt tette, de ezek töviseit, mintha a természet más formában szórta volna elé. A folyók hajózhatósága sem volt ideális, gyakran
ki kellett evezniük a partra és a szárazföldön
kellett felszerelésüket átvonszolniuk a sekély
meder vagy éppen az erős zuhatagok miatt.
Az útja során az indiánok nem mutatkoztak, talán
azért, mert nem hatoltak be
területeikre, vagy csak egyszerűen a kis csapat nem keltette fel az érdeklődésüket.
Frič az állatok és a növények
fajgazdagságát tanulmányozta, a természet szépsége minden formájában fellelkesítette. Később így emlékezett:
„A trópusi természet mindig
vonzott, mert varázslatos ereje
volt, még ha sokszor méreg vagy
gyógyszer formájában jelent is
meg előttem. Mámorosan azt
hittem, hogy a trópusi természet többet tudat meg velem az
enzimjeiről, amelyeket abban az
időben csak sejtettünk, de nem
ismertünk. Hogy többet mond
majd számomra, mint a mi ég3. kép: Ez a Notocactus (korábban Echinocactus) floricomus egyed hajlatunk természete. Semmi
Frič eredeti gyűjtésének leszármazottja.
újjal nem találkoztam, amit
ni erős kisugárzásokat, és a rovarok csípéseit, ezért hamar elpusztul. Az őserdő teljes területén burjánzik az élet, még a nagyvárosok
határain belül is. E biotópok a vadállatok és
más mikroszkopikus lények birodalma, amelyeket rovarok terjesztenek. Moszkitók több
tucat fajai hordozzák a maláriát, légyfajok által terjed a sárgaláz és a rovarok kellemetlenkedése határtalan. Minden bokorban mérges
kígyók, pókok és skorpiók rejtőznek. Még a
patakok, a folyók, a tavak vizei sem veszélytelenek, különféle belső fertőzéseket terjesztő kórokozók népesítik be őket. Az ilyen
természetes vízforrások közvetlen használata nagyon kockázatos, hiszen még fürdőzés
közben is a szervezetbe juthatnak a betegségokozók. Lehetetlen felsorolni az összes betegséget, amely az ilyen helyen veszélyezteti az
ember egészségét és nagyon nehéz, vagy lehetetlen kigyógyulni belőle. Gyakori betegség
a tífusz, a vérhas, a lepra és más nyavalyák,
amelyek forrása az őserdőből ered. Annak ellenére, hogy az őslakosok immunisak a legtöbb felsorolt betegségre, az átlag életkoruk
csak 40 év körüli. A természet már ilyen, az
egyik oldalon bőkezűen ad, a másik oldalán
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már az előttem itt járók nálam sokkal jobban portugáltól hallott egy történetet, amely
nem ismertettek volna“.
már végképp nem hagyta nyugodni. Az elA Parána mellékfolyóin egyre mélyebbre beszélése szerint a jaguár vadászatához nem
hatoltak Matto Groso pusztaságaiba. A vidék kell más, csak néhány jó kutya, egy éles kés
mocsaras területén hirtelen összetalálkoztak és a bal karra feltekert birkairha. A vadászat
a savantesz indiánokkal. Frič így írja a törzs e módját többször is sikeresen alkalmazta,
nevét, de szerintem megegyezik a xavanté addig, amíg az egyik ragadozó szembe nem
névvel, ahogy az a portugál helyesírás sze- szállt vele. A harc hagyományos módon kezrint rögzült. A találkozás csak futólagos volt, dődött. A jaguár beleharapott a kinyújtott bal
mert a csónakban ülő két indián a következő karba, de a jobb kezében levő kés elcsúszott
kanyarulatban azonnal eltűnt a szemük elől. az állat bordáin. A vad visszahőkölt, majd újra
Fričben azonnal érdeklődés szikrája pattant támadt és ekkor érte a halálos második döfés,
ki az indiánokkal való közvetlen találkozás- de még volt annyi ereje, hogy Frič jobb lábához, de kísérői nem voltak ettől elragadtat- ba marjon. Mindketten a földre hullottak, ez
volt a jaguár
va. Annak
vége és egyellenére,
ben az ő úthogy figyeljának vége
mét felhívis. Több naták a veszépos pihenés
lyekre, apró
után, amikor
ajándéktármár a sebe is
gyakat kezgyógyulóban
dett ágakra
volt, visszaaggatni. A
fordultak.
k i helyezet t
Újabb ezer
gyöngyök és
kilométerekések a neket kellett
gyedik napmegtenniük
tól kezdve
a számos zukezdtek elhatagon, víztünedezni.
esésen és seCsereképkély vízmedpen nyilak és
rekben, de
ny ílvesszők
megérkeztek
voltak a heSão Paulóba.
lyükön. A kis
különítmény 4. kép: A Notocactus (korábban Echinocactus) scopa faj változéFöldijei
azonban hi- konyságának ez az egyik megjelenési formája.
már
nem
ába igyekeszámítottak
zett követni az indiánok nyomait, minden visszatértével. Gondoskodásuknak köszönesetben különféle csapdákba ütköztek, főleg hetően hamarosan felépült. Rengeteg ottmérgezett tövisekbe. Csak akkor döbbent rá honról érkezett levél várta, ezek elolvasása
a veszélyre, amikor az egyik kedvenc kutyája után ellenállhatatlan honvágy fogta el.
áldozatává vált ennek az üldözésnek.
Nem sokkal hazatérte után kiállításokat
További útja során már nem látott vad indi- szervezett a hazahozott leletekből, amelyekánokat, de azok a tapasztalatok, amelyek sa- kel Prágában nagy figyelemre tett szert. Szüját gyakorlatából és a tapasztalt erdőjáró kísé- lei, akik már úgy tudták, meghalt Brazíliárőitől tanult el, örökre megmaradtak benne. ban, nagyon boldogok voltak, de még álmukAnnak ellenére, hogy maláriában szenvedett, ban sem gondoltak volna arra, hogy fiuk már
minden iránt érdeklődést mutatott. Az egyik a második útját tervezgeti. Az itthon eltöl-
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tött idejét pénzszerzésre fordította, mindent elkövetett
a dél-amerikai visszatérésre.
Felkérte az utazót, Vráz urat,
segítsen neki kiállításokat és
előadásokat szervezni. Éppen ezek a tények tették őket
ellenséggé, mert egy idő után
ütköztek érdekeik.
Frič ezután önállóan kezdte szervezni előadásait, és
mivel nagyon jó mesemondó
volt, mindig lekötötte a hallgatók figyelmét. A várt pénzbeli siker azonban elmaradt.
A szülei is ellenálltak kérésének, mert szívük szerint azt
szerették volna, hogyha fiuk
elvégzi a megkezdett tanulmányait és hogy egzisztenciát alapítson.
A. V. Fričet annyira magával ragadták a következő kül5. kép: Wigginsia arechavaletae (ma Parodia neoarechavaletae) a detésének előkészületei, hogy
növényem bizonyíthatóan Frič gyűjtésének közvetlen leszár- inkább elmenekült Prágából.
mazottja.
Minden áron találkozni akart
6. kép: Wigginsia (Echinocactus, Malacocarpus) fricii (ma Parodia sellowii) tipikus növénye, amely
hatalmasra megnő.
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az indiánokkal, tanulmányozni és védelmezni akarta
őket a fehér ember kihágásai
ellen. Tudta, ez az utolsó alkalom arra, hogy még időben
rögzíthessen adatokat, tényeket az életükről. A kaktuszok
is újra vonzották, hiszen az
első útja során nem is találkozott velük. Tisztában volt
vele, hogy még nem rótta le
az adósságait. Kihasználva a
kaktuszos cégekkel való múltbeli ismeretségét és felkérte őket egy kis előleg adásra.
Frantz De Laet az első kudarc
ellenére is hitt benne és újabb
2000 frankot bocsájtott a rendelkezésére.
Abban az időben, 1903.
július 18.-án alakult meg az
új egylet „Kaktuszkedvelők
Köre“ név alatt, amelyet az 7. kép: Wigginsia rubricostata (ma Parodia sellowii) Frič lelete,
első elnöke Václav Körber ho- erős napfényben a bordák élei bíborpirosak.
zott létre. Az egész esemény
és csak a nyugati részében vannak magasabb
Frič égisze alatt történt, annak ellenére, hogy ő akkor éppen mással kiemelkedések. Az uruguayiakat ez nem zavolt elfoglalva. A kört később átkeresztelték varja és minden kisebb vagy magasabb doma „A prágai kaktusz és szukkulens termesz- bot hegynek neveznek Cuchilla néven. Ezért
tők köre“ elnevezésre. Frič a kört ellátta mag- ne érezzék magukat félrevezetve, mert ez
vakkal és néhány növénnyel, amelyeket a kör egy ottani mindennapos gyakorlat. Frič
összejövetelein sorsoltak ki. Határozatukban gyakran még egy cikken belül is használja a
felkérték Fričet, küldjön eladásra növénye- domb és a hegy kifejezéseket még ugyanarra
ket közvetlenül a kör címére, kihagyva a köz- a természeti képződményre is.
A. V. Frič az első útján szerezte meg a legvetítőket. Az évzáró jelentésben megemlítik,
Vojtěch Frič úr volt olyan szíves és küldött fontosabb tapasztalatokat: „Megfizettem a tanekik 15 példány kaktuszt, amelyek teljesen nulópénzt“. Tudta mibe kezd, milyen felszeújdonságnak számítanak, és a felfedező sze- relésre lesz szüksége, és főleg tisztában volt
vele, mit várhat az expedíciótól. Új terülerint még a természetben is ritkaságok.
teket és civilizálatlan indiánokat akart felA második útja, 1903. 8. 11. – 1905. 9. 17, fedezni, ami azzal járt, hogy még mélyebbre
hatoljon majd be a szárazföldre. Ezen az útUruguay.
Az elkövetkezőkben használt latin elnevezé- ján már annyira nem vonzották a természeti
seket abban a formában fogom leírni, ahogy kincsek, bár úti célja, mégis csak a kaktuszok
azt Frič is a munkáiban alkalmazta. Nincs voltak, anyagi helyzetének javítása miatt.
értelme a mai felfogást használni, mert az Ezért, mielőtt elindult volna befelé, az ururontaná a cikk hangulatát és hitelességét. guayi kaktuszokat kezdte felkutatni.
Frič hasonló útvonalon indult el, mint előAz Uruguayi tartózkodása idején gyakran
használja a hegy szót a domb szó helyett. ször, csak most meg sem állt Montevideóig.
Tudni kell, hogy Uruguay nagyon sík terület Visszaemlékezésében így jellemezte az érzé-
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8. kép: A képen látható Gymnocalycium 9. kép: Itt a Gymnocalycium michanovichii
michanovichii virágszíne nem azonos a Frič Kohres magból származó egyedének a virág
által említett sötétzölddel.
színe zöldbe hajló.

seit, amelyeket az uruguayi Pan de Azucar
–Cukorsüveg – hegységben (dombságon) élt
át húsz évvel korábban: „Különös véletlen – inkább szerencse – hozott ide, ezekbe a gyönyörű
hegyekbe. Abban az időben, 1903-ban, sovány
voltam, mint a templom egere és mindenekelőtt
egy elégedetlen roncs. Az olvasó nagyon jól tudja, hogy Európából Dél-Amerikába az őserdők, a
sivatagok és a hegyek megismerése űzött ki, ahol
a világ leggazdagabb flórája fordul elő. Az első
tengerentúli utam jelentős ellentéte volt annak
az európai életemnek, mint amilyen a világhírű
gyűjteményem elvesztése után volt. Most idős
fejjel már nem indulnék el erre az útra, annak ellenére, hogy a legtöbb vidékre már vasút és országút is vezet.“
Brazíliába érve, a San-Paulói kikötőben ki
sem szállt, pedig a hajó néhány napon át itt
vesztegelt. Útitársai kimentek a partra szórakozni, de ő erőt vett magán és a hajón maradt. Tudta, hogyha kilép, akkor ott marad
megint az orchideák okán. Takarékoskodása
ellenére tartozásai egyre nőttek. A De Laet
cégnél már 5000 frank volt az adóssága, és

ez ugyanennyire volt tehető más cégek ellenében is. De Laet tudta, mivel régen ismerte Fričet, hogy a második útja során mindenáron elrendezi az első út veszteségeit is. Frič
maga előtt végállomásként Argentínát jelölte meg, ahonnan talán ellátogat Bolíviába és
Peruba. Sellow, Darwin és Bonpland nyomát
szerette volna követni. Montevideóba érve
azonban, valamilyen sugallat hatására a kikötőben veszteglő hajóról kiment a városba.
Első útja a város múzeumába vezetett, de az
ott kiállított anyag számára nem tartogatott semmi újat. Beszélni akart az igazgatóval, de az őr eltanácsolta, mivel tudta, hogy
főnöke nem szereti a közép-európaiakat, főként a németeket. Hiába bizonygatta, hogy ő
cseh és a németekhez semmi köze, a válasz az
volt, Arechavaleta prof. néhány évvel ezelőtt
volt Karlovy Varyban betegségét kezeltetni,
és szerinte a két nyelv és nemzet ugyanaz.
Nem volt kedve azonnal visszamenni a hajóra, ezért felszállt arra a villamosra, amely a
temetőhöz indult. Soha nem tudta pontosan
megmondani, hogy mégis mi vonzotta őt a
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temetőkbe, de lehangolt állapotában ez gyakran előfordult nála. Biztosan az ilyen szent
helyen lehet a legjobban megfigyelni a helyi
szokásokat, a sírok állapotából megállapítható az ott élő emberek vagyoni helyzete és ízlése, vagy csak azt a nyugalmat kereste, ami
az ilyen helyeken mindenhol annyira csendes
és zavartalan volt, de élete során többször is
a temetőkben találta meg azt, amit már nem
is mert volna remélni. A temető egyik végében elhagyott sírokra talált, és a legnagyobb
meglepetésére a sírokra kaktuszok voltak kiültetve! Ami még meglepőbb volt, a növények
csoportokban voltak elrendezve és gyönyörű
kézírással írt névtáblákkal ellátva. Feltűnt
neki, hogy a kaktuszok többsége rosszul volt
meghatározva, és a nevek is hibásan voltak
feltüntetve. Kisvártatva kiszúrt egy növényt,
amely addig ismeretlen volt, és az összes addig leírt fajtól sokban eltért. A kaktuszfajt később Echinocactus (Malacocarpus) arechavaletai
Frič & Schumann néven írta le. A temetőőrnek azonnal feltűnt a furcsa idegen, és annak

ellenére, hogy már sok emberi hóbortot tapasztalt az életben, de olyat még nem, amikor
egy fehér ember térdel egy elhagyott sír előtt,
és a kaktuszokat tanulmányozza, közben sebesen jegyzetel a noteszébe.
Kérdésére, hogy mit keres ott, kérdéssel felelt. - Ki ültette ide ezeket a kaktuszokat? Szerencséjére az őr beszélt valamit portugálul,
mert Frič spanyolja még nem volt a legjobb,
azt felelte, két furcsa barát. Az egyik a „fehér“
dr. Gamboa jezsuita pap a temető igazgatója, a másik a „vörös“ Arechavaleta prof., egy
volt kőműves. Annyit már tudott, a „fehérek“
a kormányt támogatták, a „vörösök“ viszont
forradalmárok voltak, és a két csoport nem
nagyon szívelte egymást. Ezt a két megszállottat a természet iránti szeretet tartotta ös�sze. Fejükbe vették, létrehoznak egy botanikus kertet, de az akkori kormány erre nem
tudott pénzt adni nekik, ezért a felfedezéseiket ideiglenesen a temetőben az elhagyott sírokra helyezték el. Frič elhatározása dacára,
hogy takarékoskodni fog, azonnal egy kocsit

10. kép: Ha az embert meghívják valahová, 11. kép: Csamakokó indián gyerekek kajmán
alkalmazkodik meghívói öltézékéhez és szo- vadászzsákmányukkal.
kásaikhoz. Frič itt kagyuevo testfestésbe „öltözött”.
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12. kép: Csamakokó indián szépség.

bérelt, és visszaindult a múzeumba. A szolgák
ellenkezése ellenére betört a professzor irodájába, és köszönés helyett durván megkérdezte: - Ki az a dilettáns, aki olyan rosszul határozta meg a növényeket, amelyek a temetőben
vannak kiültetve? Most viszont a professzor
kérdezett vissza sértődötten: - Miből gondolja,
hogy rossz a meghatározásuk, hiszen saját magam határoztam meg őket? A. V. Frič bizonyítékként azonnal felajánlotta könyveit, amelyek a hajón találhatók. Köztük volt Rümpler
legújabb kiadása is. Szegény öreg ezután szabadkozni kezdett, mert neki csak Schumann
művei voltak meg, és az abban levő aprólékos
latin leírásokat talán még maga Ciceró sem
értette volna meg, nem hogy ő. Amikor Frič
bemutatkozott, a tudós csak ennyit mondott:
„Önt nekem az ég küldte, uram“.
Akkor írta a Flora Uruguaya könyvét, egy
hatalmas művet, de bevallása szerint a kaktuszokban nem ismerte ki magát. Megkérte
Fričet, ne utazzon el Argentínába, maradjon
ott, és segítsen neki befejezni munkája e fejezetét. Az ajánlat nagyon kecsegtető volt, de
tudnivaló, abban a korban Uruguayban volt a
legdrágább az élet, az uruguayi peso értékesebb volt, mint az amerikai dollár. Felvázolta
anyagi helyzetét és elnézést kért, amiért nem
tud maradni, mivel anyagilag hamarosan

tönkremenne. Ezért Arechavaleta prof. alkalmazást kínált fel neki. A szerződésében ez
állt: Minden vasútvonalra szabadjegy, az egyéb
közlekedési eszközök használatának megtérítése, a múzeum kifizeti a preparátorok és begyűjtők kiadásait, valamint engedély a Cukorsüveghegység és a Bálna-fok (Punta Ballena) területén
elvégzendő gyűjtéshez. Saját céljaira annyi növényt gyűjthet be, amennyit csak akar, de minden újonnan felfedezett fajból három példányt
köteles a múzeum részére felajánlani, amelyek
alapján elkészítik a leírásokat és a felvételeket
az új monográfia számára.
A
megegyezésüket
követően
prof.
Arechavaleta saját fogatán vitte el a kikötőbe, hogy a csomagjait elhozza, és a múzeumhoz közeli egyik szállodába jelentkezett
be. Még a délután folyamán meglátogatták
Gamboa doktort, és hármasban elindultak
a közeli hegyeken élő kaktuszok megkeresésére. Elképedve tapasztalta, hogy ezen a vidéken minden olyan faj előfordul, amelyek
annak idején a legtöbb gyűjteményben megtalálhatóak voltak, de az idők folyamán kipusztultak. Sokan igyekeztek újra felfedezni őket, bizonyosan rossz helyen keresgéltek,
nem is sejtve, hogy a várostól néhány kilométerre tömegesen fordulnak elő. A sziklás törmelékben Malacocarpus és Echinocactus fajokat találtak, főleg egy új fajt az Echinocactus
floricomus Arechavaleta növényt.
Amíg a két öreg tudományos vitába bonyolódott, addig Frič újabb és újabb dolgokat fedezett fel. A hegy tetején levő erődből
figyelmeztető lövések hangzottak fel, ezért
nem mertek elmenekülni. Az őrség figyelmét a magas, fehér ember keltette fel, akinél
ráadásul egy fényképezőgép is volt. Abban
az időben dúlt a három ország közti határvita (Bolívia, Paraguay, Argentína) és ezért
mindenki gyanús volt, aki az erőd közelében
ólálkodott. Az oda érkező tisztnek az is okot
adott az éberségre, hogy az a magas férfi furcsa spanyolt beszélt, portugál akcentussal.
Szerencsére velük volt a „fehér“ Gamboa, így
hamarosan elmehettek, sőt a tiszt felajánlotta Fričnek, jó néven venné, ha azokat a
szúrós növényeket elhordhatná. Sok gondot
okoztak nekik gyakorlatozás közben és a lovak is gyakran lesántultak, ha kaktuszba lép-
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tek. Frič életének ez volt a fordulópontja, mivel eleget tett a tiszt kérésének. Napokon át
gyűjtötte és csomagolta ládákba a hatalmas
zsákmányt, s ezzel a küldeményével letudta
a tartozásai jórészét.
„Az életemben először dicsértem meg a szent
bürokráciát, és a semmirekellő hadsereget, mert
csak az irántuk táplált félelem mentette meg
számomra ezt a dombot, a város közelsége ellenére, amely segítségével két nap alatt kiegyenlítettem az adóságom nagy részét.“
Az iparmágnás és nagybirtokos Pirio úr
birtokán volt a Pan de Azucar nevű hegy,
amelyet, a többi hasonló helynek megfelelően áthatolhatatlan tövisbokrok fedtek be.
Éppen e bokrok alatt rejtőztek a legszebb példányok. Minden faj rendkívüli változékonyságot mutatott, talán ezért lehetett válogatni a leggyönyörűbb növények közül. A változatosság legjobban az Echinocactus scopa
Link & Otto fajon volt tapasztalható. Minden
egyes példánya más habitusú és tövisruhájú volt. Európában addig csak a fehér tövisű
példányokat ismerték, pedig a természetben
ez a legritkább árnyalat. Itt találta meg azt a
fajt is, amelyet már a temetőben látott, de itt
olyan mennyiségben fordult elő, hogy gondtalanul rögzíthette a faj leírásához szükséges
adatokat. Így vált ismertté az Echinocactus
(Malacocarpus) arechavalatai Frič 1904 faj lelőhelye is.
Egy alkalommal, amikor a postára szállította ládáit, megálltak félúton pihenni,
mert a lassú ökörfogat kimerült a nehéz terepen, néhány helyen a tengelyig süppedtek
el a kerekek az utat fedő laza törmelékben.
A közeli dombokon talált egy Malacocarpus
fajt, azonban nem akarta virág nélkül leírni. Néhány példányt elküldött belőlük
Arachavaleta professzornak is, akinél a növények kivirágoztak. A virágzás idején Frič
Paraguayban járt, ezért nem tudta, hogy
a fajt róla nevezték el, mint Echinocactus
(Malacocarpus) fričii Arechavaleta & Schumann-t. A leírás a Flora Uruguaya és a
Monatschrift für Kakteenkunde művekben
jelent meg.
Megbízója, De Laet úr levélben felkérte, hogy még több növényt szállítson neki,
de azt nem kapta azonnal kézhez, mert

az egyik argentínai egyetemen adott elő a
pampa kellős közepén. Hamarosan tudomást szerzett arról, hogy a közeli hegyekben kaktuszok is élnek. A bérbe vett egylovas fogaton indult útnak, de mivel a paripa
nem akart engedelmeskedni neki, nem mert
leszállni, hogy a fűben mindenhol előforduló virágzó példányokat megfigyelje. Másnap
visszatért egy alkalmasabb járművel, és úgy
1000 példányt gyűjtött be, amelyeket azonnal elküldött Belgiumba. Csak egy év múlva
jutott tudomására, a talált faj a Malacocarpus
tetracanthus volt, amelyet az európaiak érthetetlen okból nem kedveltek, ezért De Laet
a továbbiakban Echinocactus fričii néven forgalmazta őket.
Az adósságai kifizetése után Frič már foglalkozhatott az eredeti céljával, megismerni
a civilizálatlan indiánokat. Adatokat gyűjtött az ottani újságíróktól, etnográfusoktól,
geográfusoktól és a terület elnökétől, amelyek alapján a Gran Chaco vidékét jelölte meg
magának úti célul. Argentína, Bolívia és Paraguay államok területén volt az a hatalmas
ismeretlen vadon, amelyért a három ország
harcolt egymás ellen. A Pilcomayo folyó nagyon előnyös összeköttetést kínált Paraguay
és Bolívia között, és ezt a tényt mindkét fél
tudatosította. Frič előtt 25 nagyon jól felszerelt expedíció vallott kudarcot. Legtöbbjük
gyászos véget ért, vagy teljesen lerobbantan
tértek vissza. A legutolsó áldozatok közé tartozott a spanyol származású Ibarreta földmérő is, aki igyekezett felmérni Pilcomayo folyó
vidékét egészen Bolíviáig. Frič 1903 decemberében hat peón és négy pilagá törzsbeli indiánnal útnak indult csónakon a folyással
szemben a középső Gran Chacóba. Most már
alkalma nyílt indián törzsek felfedezésére, és
arra, hogy tudomást szerezzen az elveszett
expedíciók és az embereik sorsáról.
Elsőként érte el a Pilcomayo folyón Bolíviát, és olyan törzsekkel találkozott, amelyeknek abban az időben a civilizált világban a legszörnyűbb hírük volt. Eleitől fogva
nem viselkedett velük szemben ellenségesen, sőt igyekezett megérteni világukat és
életüket. Rájött, nagyon jólelkűek, és nem
sokban térnek el más emberektől, csak
másképpen viszonyulnak a dolgokhoz. A.
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V. Frič ezen a helyen teljesítette a második
küldetését is, megtudta, hogyan pusztult el
Ibarreta. Ez azért sikerült neki, mert meg
tudta nyerni az indiánok barátságát és bizalmát. A történetet maguk a törzsfőnökök
mesélték el.
A tragikus eset a pilagá törzs területén történt, ahová Ibarreta saját csónakjain jutott el
a Pilcomayo folyásmentén, ahol egy nádasba ütközött, amelyen nem tudott áthatolni.
Kiterjedését hamarosan felmérte és rájött,
hogy az több száz kilométert tesz ki. Itt aztán letáborozott, és az indiánjait elküldte,
szerezzenek a közeli falvakban birkát, mert
elfogyott az élelmük. Eleinte egy zsebkésért
is kapott állatot, de az indiánok készlete is
hirtelen megfogyatkozott, és rájöttek, többet
is kérhetnek az állatokért. Ibarreta a helyzetet úgy oldotta meg, hogy agyonlőtt egy lovat
és négy kutyát. Pilagák a lovakat nagy becsben tartották, főleg azokat, amelyek már immunisak voltak környezetükre. Az agyonlőtt
ló is ilyen volt. Az indiánok törvényeik értelmében jogosnak tartották, hogy kárukat
kellőképpen megtérítsék. A törzs tanácskozását követően négy törzsfőnököt küldtek
Ibarretahoz, aki fizetség helyet kiabálni kezdett velük. Az indiánok inkább elviselik a testi fenyítést, mint azt, hogy kiabáljanak velük,
szerintük ez a legnagyobb sértés.
A legidősebb főnök a bunkójával fejbe vágta, és a másik három azonnal követte tettét
és ők is odasújtottak. Levágták Ibarreta fejét,
és szokásuknak megfelelően a két testrészt
egymástól távol eltemették. Hitük szerint az
egymás mellé fektetett testrészek újra összenőnek, és a meggyilkolt bosszút tud állni. A
vég tragikusnak hat, de már az út elején is kihívta Ibarreta a sorsot maga ellen. Indulásukat követően a civilizációhoz közel álló indiánok csónakjaikból koldulni próbáltak, de ezt
ő úgy hárította el, hogy egy dinamitot dobott
közéjük.
Frič be akarta bizonyítani a világnak, az
indiánok jogosan jártak el, és Ibarreta saját
magának köszönhette halálát. Hiszen úgy viselkedett velük szemben, mint ahogy a fehér
ember a saját fajtájával is viselkedik. A saját
területükön az indiánoknak ugyanolyan joguk volt bíráskodni, mint azt a fehér ember

teszi a övén. Észak-Amerikában még a 20.
század elején is meglincselték a marha- és
lótolvajokat, és mindezt tették bűnhődés és
lelkifurdalás nélkül. Frič megszerezte mind
a négy gyilkos bunkót, és a törzsfőkkel elindult Assunciónba, hogy igazukat megvédje a
bírák előtt, de a fehérek közömbössége és az
anyagi helyzetének romlása miatt az indiánokat hamarosan hazaküldte.
Assunciónban maradt addig az ideig, amíg
betegségeiből kigyógyult. Befejezte a toba,
a pilagá és a karraim törzsek szótárát, ezeket meglátogatta a Pilcomayo folyásvidékén.
Cikkeket írt és előadásokat tartott, hogy
pénzhez jusson. Frič expedíciójának legfontosabb eredménye az volt, hogy megállapította a két harcoló fél, Argentína és Bolívia valódi, természetes határát, amely a mai napig
érvényes. Mivel sikerült meggyőznie mindkettőjüket a területi vitákban, ezért katonák
százainak az életét mentette meg a felesleges
vérontástól.
Frič az Assunciónban eltöltött kis idő után
gőzössel a Paraguaye folyón felfelé Puerto Casadóba utazott. Az ott élő szanapana
indiánokkal azonnal baráti kapcsolatba lépett. Az északra elterülő erdeikben újra kaktuszokat kezdett gyűjteni, elsősorban az
Echinocactus (Gymnocalycium) mihanovichii
faj példányait.
További célja a Calera Marsal mészkőképződményei voltak. A területen az angaité
törzs élt, amely tökhéjakon stilizált írást
használt, így jegyezték fel a törzs jelentősebb történéseit. Ez a felfedezés egyike
volt Frič legfontosabb felfedezéseinek. A
Frič-csel megtörtént eseményeket is leírták
ezekre a kalabaszokra, és azokat minden
törzsükhöz eljutatták, így a legtávolabbi vidéken élők is jót mulathattak a vadász „sutaságán“. Az egyik nagyon kedvelt témájuk
az volt, amikor a fehér vadász elejtett egy
szarvast, amelynek húsa bűzös és ehetetlen
volt.
Továbbhajózott felfelé a folyón az Olimpo
nevű erődítésig, ez volt az akkori civilizált világ vége. Az ottani ismeretlen területen találta meg a kihalófélben levő kagyuevó törzset,
az indiánok nagy szeretettel fogadták. Számos gyönyörű mondát és mesét hallott tábor-
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13. kép: A Gymnocalycium saglionis fajjal találkozott legtöbbször útjai során.

tüzeiknél, amelyeket lejegyzett. Kagyuevók
szívesen telefestették testüket egy nehezen
lemosható kék színnel, amelyet a genipapo
fa gyümölcséből nyertek ki. A gyümölcs fogyasztásra is alkalmas, erősen színező hatása miatt nem ették. A fa törzséből azonban jó
minőségű dárdákat készítettek.
Még északabbra Frič áthatolt a sűrű őserdőkön és nyílt pampákon egészen a Rio San
Lorenzo folyóig, ahol a Matto Grosso legfélelmetesebb indiánjai, a bororók éltek. Állandó harcot vívtak a szomszédaikkal, és a fehér
embereket sem kímélték. A legjobban szervezett törzs volt, és a törzsfőnököt az énekhangjuk alapján választották meg, és nem a
harcban elért eredményeik után. A főnök az
utasításait és parancsait csak énekelve adhatta elő, máskülönben nem figyeltek rá.
A Paraguay folyó másik oldalán a legjárhatatlanabb utakon, mocsarakon és őserdőn át
érkezett meg a Gran Chacói csamakokók legvadabb törzseihez. A környék indiánjai retteg-

tek tőlük, és még a legbátrabb fehér sem mert a
közelükbe kerülni. Az egyetlen kivétel az olasz
Guido Boggiani volt, aki 12 évet él náluk, ennek ellenére 1904-ben megölték őt. Fričet ez a
tény sem riasztotta vissza, még az sem, amikor nyílzáport zúdítottak felé. Hogy mégis miért engedték be őt területükre és végül a falvaikba, ez számunkra már titok marad. Talán
az indiánok ösztönösen megérezték jóságát,
és az irántuk való szeretetét. Több hónapot
töltött el náluk, és kölcsönösen megkedvelték egymást. Együtt táncolt velük a tábortűznél, együtt vadászott velük, és együtt ült velük a nagytanácsban is. Csodálta életvitelüket,
amelyet babonáik irányítottak, de mindezt a
legnagyobb természetességgel. Lejegyezte mitológiájukat, dalaikat, nyelvüket, szokásaikat
és használati tárgyakat kezdett gyűjteni. An�nyira megtetszett neki életmódjuk, hogy hónapokra elhalasztotta a növények gyűjtését.
A kaktuszokhoz azonban nem lett hűtlen,
mint azt az Echinocactus (Gymnocalycium)
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mihanovichii Frič & Gürke faj megtalálásának körülményeinek megírásakor is kiemelt.
Úgy 1905 júniusában történt az az esemény,
amely hozzájárult a növény felfedezéséhez.
„A Rio Paraguay magába olvasztja a hatalmas
Rio San Lorenzo folyamot. Mindkét folyó a hegyekben ered, valahol messze a Matto Grosso
állam belsejében, és minden évben kiáradnak,
de nem egy időben. A két áradás közti idő akár
két hónap is lehet. Nagy valószínűséggel úgy tíz
évenként a két áradás egy időben is előfordulhat,
így a két víztömeg felduzzasztja egymást, és a
hatalmas víztömeg elárasztja a Nagy Chaco kiterjedt síkságait. Az áradás olyan óriási is lehet,
hogy a rajta haladó hajók több méter magasságban a fák fölött úsznak.“
Szerette volna megmenteni gyűjtéseit és
vagyonát, de elfogyott a pénze és hiába győzködte a Bahia Negra erődbe menekült embereket, a csamakokó indiánoktól való félelmüket
nem tudta eloszlatni. Minden gőzös és hajó az
emberek és szarvasmarháik megmentésében
vett részt, így ott rekedt. Ekkor tapasztalta
meg igazán, hogy milyen az emberi fösvénység valójában. Az erődben maradt emberek
élelme hamar elfogyott, és néhányan ezt ki is
használták és csak nagyon drágán voltak hajlandóak a készletükből eladni. Az sem zavarta
őket, hogy csecsemők és gyermekek éheznek,
de még csak az sem, hogy talán ők sem kerülnek ki onnan élve. Várt egy ígéretre, hogy az
egyik hajó visszajön érte és kimenti csomagjaival együtt. Hiába várt, ezért egy lóval és két
hűséges indiánjával igyekezett elmenekülni a
csamakokó klánok területére, de olyan idők
jártak, amikor senkit sem láttak szívesen,
még a másik törzshöz tartozókat sem. Éjszakánként a száraz alvóhelyért meg kellett küzdeniük a menekülő vadállatokkal, kígyókkal,
hangyákkal és más indiánokkal.
Sok csamakoko szokást ismert, de azt nem,
amelyet aztán saját „bőrén“ kellett megtapasztalnia. Az egyik táborozásuk idején
klánja női tagjai összeütközésbe kerültek
egy másik klán hölgyeivel. A nők fakardokkal csépelték egymást, és az övéi már vesztésre álltak, mert kevesebben voltak, mint az
ellenfél. Frič, hogy mentse a becsületüket revolveréből a levegőbe lőtt, így a másik klán
lányai visszahúzódtak. Azt viszont nem tud-

ta, a férfiaknak semmi esetben sem szabad
beavatkozniuk a nők vitájába. A győztes oldal
női egy kivétellel férjnél voltak, ezt az egyet
Loraynak, Fekete Kacsának hívták. Loray rokonságban állt a törzsfőnökkel, és Frič egyik
kísérőjével, Kepiával. Frič még akkor sem figyelt fel az állapota hirtelen megváltozására,
amikor Kepia az „uram“ megszólítás helyett a
„sógor“ kifejezést használta. A törzsfőnök is
sógornak szólította ezentúl. A dolog számára csak akkor tűnt fel, amikor este a sátrához
vonult. A sátor környéke ki volt takarítva, a
ruhái fel voltak akasztva száradni, és a tűzhelynél nem Kepia főzött, hanem Fekete Kacsa. Mivel beavatkozott a nők vitájába, el kellett vennie Lorayt.
„Nem volt ellenvetésem. Loray nagyon szép
volt, és klánjában voltak a törzs legbátrabb és
legbefolyásosabb férfitagjai, így rokonságba kerültem velük. A nászéjszakánk kevésbé volt már
olyan szép. Az erős éjszakai zápor nem áztatta át
a sátorom ponyváját, de a lejtőről lezúduló esővíz
kiáztatott, és arra kényszerített minket, hogy a
tábor legmagasabb pontjára igyekezzünk, ahol a
nagy tábortűz volt. A nagymennyiségű víz mindent átáztatott. Amit tudtunk magunkkal vittünk, de még csak rendesen meg sem száradtunk,
mert a hangyák hatalmas serege lepett el minket,
amelyeket ugyanúgy, mint minket a víz kényszerített menekülésre. Egész éjjel, mint egy fakír járkáltam, és a csörgőkígyók kíséretével komponáltam meg Loraynak a legújabb dalomat.“
Másnap hajnalban a megszégyenített klán
férfijai támadást indítottak ellenük, csak az
ismétlőpuskája mentette meg őket, amikor
többször a levegőbe lőtt. Még aznap érkezett
meg táborukba annak a hajókapitánynak a
küldönce Azevedo, aki megígérte neki, kimenti a vízivilágból. Az indiánnak 14 napig
tartott hozzájuk az út, Frič úgy számította ki,
hogy neki ugyanez 16 napig fog majd tartani.
Feleségével, sógorával Kepiával, és még tíz
indiánnal nekiindult a visszaútnak. Lovaik
szügye alá nádkötegeket erősítettek, ugyanúgy a saját hónuk alá is. Inkább úszva, mint
lépegetve haladtak a fák koronái között. 16
napig száraz fekvőhely és tűz nélkül, csak
nyersen elfogyasztott halakon és kagylókon
éltek. Mire szárazabb helyre értek, lovaik patái, ahogyan az ők körmei is, teljesen lero-
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hadt róluk. A távolban még látták a gőzhajó
füstjét, csak néhány órát késtek.
„Szörnyű állapotban, halálosan kimerülten,
kifeküdtünk a partra. Nem volt semmilyen elképzelésem sem, nem volt erőm bármit is tennem. Végre egy darab száraz hely, ahol aludni
lehet, a hordalékban volt elég száraz fa, amelyet
aztán több órás munkával sikerült meggyújtani
- van tűz.“
Azevedo rávette a gőzös kapitányát, forduljanak vissza még egyszer, hátha közbejött valami, ezért nem volt a találkahelyen
Frič. A visszatért hajóra csak úgy szállt fel,
hogy a kapitány felvette az útitársait is, mert
ha ott maradnak, biztosan elpusztultak volna. Hosszú idő elteltével újra tiszta ágyban
feküdhetett, és főtt ételt fogyaszthatott. A
magasabb vidékekhez érve kiszálltak a hajóból, az indiánjai azonnal berendezkedtek
egy nagy fa árnyékában, ő azonban a közeli hacienda egyik szobáját bérelte ki ez alkalommal. „Nem szokványos nászutunk volt az
biztos, így még szokatlanabbnak számítottak
mézesheteink“.
A víz visszahúzódását követően helyreállt a gőzösök rendszeres járata is. Otthonról levelet kapott. Úgy döntött, hazaindul.
Azavado segítségével azonnal összecsomagolt, és azokat a hajóra felvitte. Míg rakodott,

feltűnt neki, a kis indián táborban nagy tanácskozás folyik, amelyen szokásuk ellenére,
részt vettek a nők és a gyerekek is. Az indiánok kérdésére, miért akar haza menni, azt
válaszolta, a szülei már öregek és betegek,
látni szeretnék őt. A jólelkű teremtések reakciója az volt, hozza őket is ide, majd törődni
fognak velük, mindent megtesznek, hogy jól
érezzék majd magukat: „hiszen, Fekete Kacsa
is nagyon szeret téged“. Szegények nem voltak
képesek megérteni barátjuk érveit, azt hitték, vendéglátásukban van a hiba.
Ezzel a második útja is véget ért, de még adós
maradtam az Echinocactus (Gymnocalycium)
mihanovichii történetével.
„Az első alkalommal, jóval délebbre a Puerto
Casadotól északra fekvő erdők peremén találtam
meg. Nagyon sok példányát gyűjtöttem be, az erdőbe bevittem ládáimat, és megtöltöttem növényekkel, és az „erdei moha“, az epifita Tillandsia
csomóival fedtem be őket, de akkor olyan szegény voltam, hogy nem tudtam felbérelni munkásokat, hogy utat vágjanak nekem az erdőben
és a sűrűben, hogy a terhet elszállíthassam a
kikötőbe. Tehát a teli ládákat addig az erdőben
kellett hagynom, amíg kapok pénzt Európából.
Még a pénz megérkezése előtt kitört az indiánháború a település tulajdonosa ellen, aki megölte a szanapané törzs főnökét. Természetesen a

14. kép: Paraguayban a 20. század elején csak ökrös fogattal lehetett közlekedni.
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gyengébbek, az indiánok oldalára álltam. Ezzel
a Casado erdőkbe való visszatérésem lehetetlenné vált, és a ládákat feltehetőleg széthordták a
termeszek, és a növények szétgurultak, biztosan
néhányuk meggyökeresedett és élte tovább életét, amíg a nagy víz el nem lepte őket is.“
A nagy víz idején a terhüket csak a fejükre erősítve lehetett szállítani és a fontosabb
dolgokat, mint a fényképezőgépet, mérőkészülékeket, fegyvereket, lőszereket és a kaktuszokat nem lehetett az indiánokra bízni.
Nagyon könnyelműen vették az életet, és ami
számukra nem volt fontos, azt nem is értékelték, így ezeket a dolgokat Fričnek kellett
cipelnie. Nemegyszer előfordult, hogy a rájuk
bízott élelmet elfogyasztották, a fegyvereket
egyszerűen elvesztették, a begyűjtött kaktuszait nem is akarták szállítani. Frič terhe 30
kilóra volt tehető, ezért mindig elcsigázott
volt, lábai el voltak ázva, és ha véletlenül szúrós növénybe lépett, azonnal megérezte azt.
Nem látott annak idején azon a tájon semmilyen kaktuszt, ezért meglepte egyszer, hogy
apró szúrásokat érez a talpán. Először azt
hitte, valamilyen bokor, de lábával kitapogatta, hogy az a szúrós valami gömbölyded.
Rávette indiánjait, a lába mentén merüljenek
le, és nézzék meg, mi van ott. Mikor felhozták az első példányt, meglepetten vette tudomásul, hogy az a mihanovichii volt. Ha valaki távolabbról figyelte volna őket, azt hihette, kagylókat gyűjtenek és nem kaktuszokat.
Néhány száz darabot sikerült begyűjtenie, és
a terhet megosztotta indiánjai között. Csak
néhány tucat maradt meg belőlük, amelyeket
hűséges rokona, Kepia cipelt, a többit a társai
lassanként elhagyogatták.
Néhány példányt hazaküldött, s mivel nem
tetszett neki Prága helyi változata a Prag, úgy
címezte a csomagot, hogy Praga. Sikerült elküldenie 15 példányt De Laetnak, és ezekből
a példányokból származik az összes ma élő
példány (az eredeti gyűjtésből). Három évvel hazaérkezését követően érkezett egy csomagja, amelynek csomagolása már ezerszer
át volt ragasztva, az egész felületén bélyegzők
és soknyelvű megjegyzések voltak láthatók.
Az a csomag volt, amelyet ő annak idején Paraguayban postázott, s mivel a cím nem volt
pontos, beutazta az egész világot, mindenho-

vá elküldték, ahol a Praga szóhoz hasonlatos
község volt. Még Alaszkán is megfordult a csomag, amíg elérkezett hozzá. Hiába, akkor még
a posták is ügyeltek becsületükre. Meglepetésére a kibontott csomagban levő növények,
bár kissé összezsugorodva, de éltek. Gyökérzetük teljesen ki volt fejlődve, és tele voltak
elszáradt virágokkal és élő bimbókkal. Akkor
látta életében először virágozni a fajt, így bebizonyította a tudománynak, hogy vannak
zöld virágú fajok is.
Frič eredeti növényeit eddig még nem fedezték fel újra, lehet, neki lesz igaza, és az akkori populáció áldozatává vált a nagy áradásnak.
H. Blossfeld sok formáját és változatát felfedezte, ezek elég jól reprezentáltak a gyűjteményekben. Sajnos, a De Laet cégbe küldött példányok más, hasonló fajokkal voltak keresztezve a magképzés felgyorsítása és a pénzszerzés megsokszorosítása miatt. Az eltévedt
csomagban levő példányok később elpusztultak, amikor Frič a következő utazásain tartózkodott. A. M. Friedrich növényei eltérőek,
és idővel más fajként lettek leírva.
A második útja során rengeteg tárgyi anyagot hozott haza. Azonnal felkeltette a múzeumok érdeklődését, és sok példányt eladott
nekik, előadásokat rendezett, rengetek cikket
írt, spanyolul, németül, portugálul, angolul és
néha csehül. A monarchia behívta sorozásra,
de trópusi betegségei miatt ekkor még elutasították. Nem is nagyon akart bevonulni éppen
akkor, amikor sikereinek csúcsán volt. Mivel
a cseh múzeumok szegények voltak, nem tudtak alkalmazni egy fizetett utazót, ezért Berlinbe utazott. A berlini múzeum alkalmazta,
de csak, mint múzeumi segédet, így egy hónap
után felmondott. Ez volt életében az egyetlen
alkalmazása. Elbúcsúzott Berlintől, de nem
szakította meg velük a kapcsolatot. Hamburggal is igyekezett fizetett kapcsolatot teremteni a harmadik útja finanszírozásához.
Még megvárta a zhořeleci (ř = rzs, a két
betűt egyszerre kell kiejteni) antropológiai konferenciát, amelyen aktívan részt vett,
mint előadó, és egy hónap múlva újra elutazott Dél-Amerikába.
Fábián László
Udvard, Szlovákia
Képek a szerzőtől.
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Cody Coyotee Howard

Növénygyûjtemények kezelése, gondozása
Útmutató kezdõk számára
Zusammenfassung: Der Autor gibt den Anfänger-Sammlern viele nützliche Ratschläge zur Evidenzhaltung der Pflanzen, und
er hilft auch mit einigen Ideen, die die Markierung der Pflanze zB. durch Wiederverwertung von Abfallmaterialien einfacher
macht.
Abstract: The author gives many useful advices to the beginners in the listings of their plants. He also helps with some tips regarding to the easy marking or tabling of the plants (e.g. with recycling of waste materials).

A növények nyomon követése
Egy növénykereskedésben eltöltött hosszú
nap vagy egy internetes vásárlás után, csodálatos - sokszor különböző helyekről származó
- növényekkel telt dobozzal érkezünk haza (1.
kép). Kedvező esetben minden példány mellett tájékoztató címkét találunk. Némelyiken csak a növény neve, másoknál a származási hely vagy egyéb adat is látható. Ahelyett,
hogy a növényeket azonnal jövendő helyükre
raknánk, néhány egyszerű, de fontos tennivalónk van. Ezek segítségével gyűjteményünk
rendben tartható és ezáltal is értékesebbé válik. Minthogy a növények gyakorta cserélődhetnek, a gyűjteménnyel kapcsolatos feljegyzések karbantartása, az esedékes teendőket
illetően gyors áttekintést biztosít. Naprakészen láthatjuk az elpusztult és pótlást igénylő növényeink listáját, és azok sorát is, amelyekről valamilyen oknál fogva le kell mondanunk. A botanikai intézetek és a „komoly”
kaktuszgyűjtők is, többre értékelik a jól dokumentált egyedeket, mint a hiányosan vagy
egyáltalán nem adatolt növényeket. A növény
fajtájának és származási helyének a feljegyzése lehetővé teszi azt is, hogy a fontos példányokat nyomon követhessük. A következőkben olyan egyszerű módszert ismertetünk,
amely biztosítja a gyűjtemény értékének megőrzését, és segítséget nyújt a már birtokunkban lévő és az ezután beszerzendő növények
rendszerezéséhez és rendben tartásához.
Az első lépés megfelelő azonosítási (származási, hozzáférhetőségi) rendszer kiválasztása. Több számozási (jelölési) módszer közül
lehet választani. Egyszerűen indulhatunk az
1-es számmal, és ezután növényeink sorban

1. kép: Egy növénypiacon vásárolt, növényekkel teli doboz.

kapják érkezési sorrendben a saját számukat.
Természetesen sokkal bonyolultabb és részletesebb jelölési rendszer is lehetséges, amely
pl. a beszerzés dátumát is magában foglalja. A
kronológiai (időrendi) sorrend lehet pl.: 201017, amely azt jelzi, hogy a 2010. évben a gyűjteményünkbe kerülő 17. növényről van szó.
A számok elé írt névbetűink (monogram) pl.:
CCH 2010-17 a következő tulajdonost segítik
visszaemlékezni arra, hogy kitől származik a
példány. Mindenki olyan módszert válasszon,
amely számára a legjobban megfelel, amelynek segítségével minden, a gyűjteménybe kerülő növény azonosítható, tekintet nélkül az
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2. kép: Tábla, amely jelzi a növényasztal szá-

mát, amely feljegyzéseinkhez szükséges.

- pl.: élőhelyi adatok, (anatómiai) leírás vagy
speciális jellegzetességek
Az új növények beszerzésekor előfordulhat,
hogy néhány címke a rossz kézírás vagy egyéb
ok miatt részben vagy teljességében olvashatatlan. Ha ilyet tapasztalunk a feliratok ellenőrzésére, illetve kiegészítésére az interneten elérhető adatbázist vagy a kézikönyveket
használhatjuk. Ez a tevékenység kiváló alkalom és eszköz a tanuláshoz, és megkönnyíti
az információk jobb megjegyzését is. Ha olyan
növényekhez jutunk, amelyeknek nincs meg a
pontos neve (pl. Agave species), jegyezzünk fel
minél több részletet, amelyek segíthetnek a
későbbi azonosításhoz (pl.: hosszú, ívelt, puha
levelek, amelyeknek szélei nem fogazottak =
Agave vilmoriniana). Az eladótól, ha lehetséges, szerezzünk meg minél több információt,
de még a fizetés előtt! Minél többet tudunk
meg, annál jobb. Az adatok részletes rögzítése mellett, érdemes feljegyeznünk az új növények gyűjteményünkben elfoglalt helyét is,
hogy azokat szükség esetén gyorsan megtalálhassuk. A növények helyét meghatározó kód
különbözőképpen alakítható ki. A növényasztalok (2. kép) és a kerti ágyások számozása segít az egyes példányok megkeresésében,
megtalálásában. A már említettekhez hasonló módon tehetjük hozzáférhetővé a különféle magokat tartalmazó tasakokat is. A gyűjteményben maradó minden magonc megtartja
eredeti, speciális azonosító számát. Minden
klón nyomon követhető a későbbiekben ismertetendő „qualifier”, minősítő rendszerrel.
A folyamat jobb megértéséhez lássunk egy
példát, a 3. képen látható címkét. Ezen a
Haworthia címkén sok információ van, ami
nagyon értékes a gyűjtemény számára, tehát
fontos, hogy el ne vesszen. A PC-n tárolt adatokról a mappa megnyitásakor az 1. tábláza-

alkalmazott rendszerre. Miután eldöntöttük
a növények jelölésének módját, írásban rögzítsünk minden adatot, információt egy, az erre
a célra szolgáló könyvben, füzetben. Számítógép használata esetén feltétlenül rögzítsük
írásban is az adatokat. A PC sok szempontból kényelmes, de az előny könnyen visszájára is fordulhat. Az adatok számítógépes tárolása, járulékos lehetőségeket nyújt a gyors
kereséshez, a nemzetségek és a fajok szerinti
listák rendezett szerkesztéséhez. Mindezek
mellett egyszerűsödik a címkék (jelölő-, azonosító táblák) nyomtatása is. Amikor új szerzeményeinket számba vesszük, szigorúan
ügyelnünk kell arra, hogy a választott rendszert, a sorrend szerintit, vagy a kronológiait
(időrendit) következetesen használjuk. Gyűjteményünket ezáltal áttekinthető rendben
tarthatjuk és a növényeket gyorsabban azonosíthatjuk. A rendszer hibátlan működése
különösen fontossá válik a gyűjtemény növekedése során.
A növényekre vonatkozó feljegyzéseinknek
tartalmaznia kell az alábbiak közül jó néhány,
ha nem az összes adatot:
- saját azonosító szám
- növény neve
- kitől származik
- a származási hely azonosító száma
- honnan és mikor
- hány példány került hozzánk
- a beszerzett növényi anyag (magonc, sarj,
különféle klónok)
- minden járulékos információ, amely az érke3. kép: Haworthia vloki táblája.
ző növényre vonatkozik,
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ton bemutatott példaképhez hasonlót kell látnunk, ha minden szükséges adatot pontosan
rögzítettünk:
Saját azonosító szám, pl.: CCH 2010-17;
a növény neve pl.: Haworthia vlokii klón 1 és
klón 2 (2 példány)
Beszerzési hely, pl.: ex Huntington, tavaszi
növényvásár
Előző azonosító számok, pl.: HBG 82976, ISI
2007-22
(Vigyázat! Az előző tulajdonosok azonosító
számai hasonlíthatnak a saját azonosító számainkhoz!)
Az előző tulajdonos (eladó) azonosító száma, pl.: ex JDV 91-2
Élőhelyi adatok listázása a szokásos módon
történhet (É-ról D felé, Ny-ról K felé, az „általánostól” az „egyedi” felé haladva) pl.: D-Afri-

ka, Ny-Cape, Meiringspoort, De Rust közelében - ezekből: D-Afrika - az általános, - De
Rust - az egyedi (specifikus).
Ha élőhelyen (legálisan) növényanyagot
gyűjtünk, az említett rendszert célszerű követnünk.
Egyéb információk
Pl.: a Haworthia maculata fogazott rozettáival, hasonlít (cf.) a Haworthia herbaceahoz, de
általában sötétebb színű. Őshonos.
2010-17*1 : Klón 1 - a kerti ágyás ÉNy-i részén, az Aloe dichotoma közelében.
2010-17*2 : Klón 2 - melegházból, hibridizáció céljára.
Ha nem vagyunk járatosak a latin nyelv botanikai vonatkozásainak területén, néhány, a
címkéken gyakrabban előforduló rövidítés a
2. táblázatban megtalálható.

CCH 2010-17: Haworthia vlokii klón 1 és klón 2 (2 növény)
ex Huntington 2010 Tavaszi növény vásár
HBG 82976
ISI 2007-22
Ex JDV 91-2
Élőhely: S. Africa; W. Cape; Meiringspoort, De Rust mellett.
Egyéb információ: a Haworthia maculata fogazott rozettáival hasonlít (cf.) a Haworthia herbaceához,
de általában sötétebb színű. Őshonos.
2010-17*1: Klón 1 - a kerti ágyás ÉNy-i részén, az Aloe dichotoma közelében.
2010-17*2: Klón 2 - üvegházból, hibridizáció céljára.
1. táblázat: Példa a Haworthia vlokii regisztrálásához.
aff: affinis = hasonló
cf: confer = összehasonlítva (a következő speciesszel)
sn: sine nomine = név nélkül
ca: circa = körülbelül
n.n.: nomen nudum = név, érvényes leírás nélkül
spec.nov.: species nova = új faj (species)
ex: = -ból,-ből
2. táblázat: Gyakran előforduló latin rövidítések.

Az „indigen” szó „bizonyítottan őshonos” ért fontos különbséget tennünk a természetnövényt jelent. A kifejezést G. D. Rowley ben, az élőhelyén gyűjtött vagy pl. egy isme(1979) használta, amikor kifejtette, hogy mi- retlen eredetű, termesztett növény között. A
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4. kép: Különféle címkék, amelyek felhasználhatók gyűjteményünkben a növények azonosítására.
származás ismerete természetvédelmi szempontból is növeli gyűjteményünk értékét. A
klónok csillaggal való jelölése azok eredetére
utal, pl. élőhelyről vagy pl. üvegházból kerültek gyűjteményünkbe. Ha két növényt vásárolunk és különböző klónokról van szó (klón
1 és klón 2), mindkét példány ugyanazt az
azonosító számot fogja kapni: pl. „2010-17”,
de különböző minősítéseket („qualifiers”) jelölünk ki mindegyik példányhoz (egyedhez).
Ha két azonos klónt (dugványt, sarjat) vásárolunk, akkor a „minősítés” teszi lehetővé az
egyes egyedek nyomon követését, ha például azok elpusztulnak a gyűjtemény más-más
helyén. Minden alkalommal meg kell győződnünk arról, hogy feljegyzéseinkben történik-e említés klónokról, vagy azok gyűjteményi helyéről (elhelyezéséről). Ha az azonosító
rendszerünkben szereplő növények bármelyike magot hoz, akkor a tétel saját azonosító számot kap. Nagyon fontos, hogy a „szülők” azonosíthatóságáról is készítsünk feljegyzést. A fenti procedúra, ha csak olvasunk
róla, kissé unalmasnak látszik. A gyakorlatban azonban a növények azonosítása meglehetősen könnyű, és egyben jó memóriaserkentő agytorna is.
Most, hogy sikeresen lajstromba vettük új
növényünket, fontos, hogy „személyazonosságának” megőrzéséhez új, megfelelő címkét
(névtáblát) készítsünk. A vásárolt vagy az
ajándékba kapott növények többnyire címkével ellátva kerülnek hozzánk. Így azután
meglepő lehet, hogy miért ajánlatos másolatot készíteni róluk. Az egyszerű válasz: megerősítés, tartalék, esetleges pótlás biztosí-

tására. Az első legfontosabb dolgok egyike,
hogy a címkék írásához grafitceruzát használjunk, mert az egyéb tollakkal írt szöveg
a napsugárzás, a meleg és a nedvesség hatására idővel kifakul. Milyen anyagból készüljön a címke, amelyre ceruzával könnyen írhatunk? Címkék a legkülönfélébb műanyagokból készülhetnek, de hátrányuk, hogy idővel törékennyé válnak. A címkével szemben
támasztott legfontosabb igényünk, hogy az
ultraviola (UV) sugárzásnak ellenálljon. Környezetbarát megoldás lehet az újrahasznosítható műanyag ablakroletta (nem kell a szemétbe dobnunk, ráadásul pénzt takarítunk
meg vele). Ha a címkék vásárlása mellett
döntünk, meg kell találnunk a számunkra
legmegfelelőbb minőséget. Számos üzletben
árusítanak különféle méretű, formájú és vastagságú műanyag címkét. A 4. képen kis ös�szeállítás látható a különféle címkékből. Ha
Rowley nyomdokait akarjuk követni, vásárolhatunk színes címkéket is, amelyeknek a
segítségével megjelölhetjük értékesebb vagy
kevésbé fontos növényeinket.
Természetesen a címkézéshez segítségül
hívhatjuk a PC-t is. Kaphatók címkék, amelyek lapok formájában, nyomtatóba helyezhetők. Így lehetséges, hogy az adatokat közvetlenül az azonosító táblákra nyomtassuk, s
ezzel időt megtakarítva, jól olvasható címkéket készíthessünk. A nyomtatás után az egyes
címkék szétválaszthatók és a növények mellé helyezhetők. Minden esetre fontos, hogy a
célnak megfelelő nyomtatót szerezzünk be.
Némely címkéhez tintasugaras helyett lézer
nyomtatót kell használnunk a víz- és az UVállóság biztosításához. Másik lehetőség a kizárólag címkék írásához kifejlesztett készülék használata. Ez az eszköz öntapadó címkéket nyomtat, amelyeket egyszerűen ráragaszthatunk valamilyen műanyag vagy fémlemez hordozóra. Az öntapadó szalag egyben
összetartja az azonosító táblácskát, ha az valamilyen ok következtében eltörne. A nyomtatással hasznos időt takaríthatunk meg.
Különösen sok címkére van szükségünk magoncok vagy sarjak kiültetése során. Egyszerű számítógépes kereső programokkal megtalálhatjuk és kiválaszthatjuk a számunkra
legmegfelelőbb összeállítást.
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5 a és 5 b kép: Ágyásba kiültetett aloék. A növények gyors növekedése figyelhető meg, később

eltakarhatják a címkét. Az a) és a b) felvétel között öt hónap telt el. Fotó: T. Harvey
Függetlenül attól, hogy írjuk vagy nyomtatjuk a címkéinket, azoknak tartalmazniuk
kell minden, a növényekről rendelkezésünkre álló információt! Az új címke a régi pontos
másolata kell, hogy legyen, kiegészítve saját
azonosító számunkkal és minden extra tájékoztatással, amelyeket az eladótól kaptunk.
A saját azonosító számunkat a címke tetejére, aljára és a hátuljára is célszerű felírnunk,
hogy ne vesszen el, ha a tábla esetleg eltörik
és a letört darab elkallódik. Jó ötlet, ha saját
azonosító számunkat ráírjuk az előző tulajdonos címkéjére is. Minél több helyre írjuk

fel saját azonosítónkat, annál jobb. Mindkét
címkét, tehát az új, saját címkét és az előző
tulajdonos azonosító tábláját, célszerű a szóban forgó növény mellé elhelyeznünk. Ily módon növényeink adatairól fontos másolattal
rendelkezünk, és ez a körülmény az adatok
további, hosszú távú védelmét is jelenti. Ha
az eredeti címkét nem a növényekkel együtt,
hanem speciális mappában vagy PC-n külön
akarjuk tárolni, akkor 2-2 db új címkét készítsünk és helyezzünk el azokat minden növény mellé. Mielőtt véglegesen eldöntenénk
növényeink jelölésének módját, el kell hatá-
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6 a, b, c kép: Az italos fémdoboz átalakulása címkévé.

a) A doboz két végét levágjuk, a középső rész érintetlen marad.
b) Felmetsszük a fémhenger palástját, majd az alumínium lemezből kb. 5x2,5 cm-es csíkokat
vágunk.
c) A címkék egyik végét átlyukasztjuk, ráírjuk a szükséges információt tompa végű golyóstollal, amely a lemezen benyomatot hagy, így minden időjárásnak ellenálló címkéhez jutunk

roznunk azt is, hogy új példányainkat a gyűjteményünk melyik részén kívánjuk elhelyezni. Ez a döntésünk ugyanis befolyásolhatja a
jelölés módját illető választásunkat.
Sokféle technikát alkalmazhatunk az adatok védelmére, ha a növények cserépben maradnak. A Seymour Linden által használt
egyik trükkös módszer szerint a növény átültetésekor kis címkére feljegyezte az azonosító
számot, és azt a cserép aljára helyezte. Így jól
biztosítható a példány nyomon követhetősége,
egyben a kis címke védve van a napsugárzástól
és az elvesztés lehetősége is kisebb. Megvédhetjük szokásos méretű címkénket úgy is, ha
azt a cserép szegélye alá vagy egészen a talajba
nyomjuk. Ez a megoldás védelmet jelent a nap
okozta, de az egyéb sérülésekkel szemben is.
Ha a címke felső, kiálló vége mégis letörne, az
azonosító szám nem vész el, mert azt a címke
aljára is felírtuk. Annál jobb, minél több útonmódon kapcsolódik az azonosító szám a növényhez. A szám ismeretében mindig van lehetőségünk arra, hogy feljegyzéseinkben megtaláljuk a növényre vonatkozó adatokat. Tehát
rendkívül fontos az azonosító szám feljegyzése minden arra alkalmas helyre.

A táj növényei szép élményt okoznak a
szemlélőnek és kiválthatják akár csodálatukat is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az
érdeklődők tájékoztatását figyelmen kívül
hagyhatjuk, vagy akár mellőzhetjük is. A nagyobb növények jól adatolva nagyon értékesek és fontos alkotói a tájnak.
A címkéket célszerű a növények mellé, következetesen azonos oldalra, mondjuk min-

7. kép: Megfelelően meghajlított gemkapocs
a talajba nyomva, kiválóan használható horgonyként a címkék rögzítésére.
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8. kép: Pachypodium saundersii kavicsra festett címkével. Chandigar Cactus Garden, Panchkula,
India. Fotó: K. K. Agrawal

dig valamelyik égtájnak megfelelően elhelyeznünk. A Huntigton Botanic Gardens sivatagi kertjében például minden címkét a
növények É-i oldalára helyeznek el. A jelölő
táblák így könnyen megtalálhatók, hacsak el
nem tűntek! A címkék elhelyezésekor a növények várható méretére is mindig gondolnunk
kell, ügyelve arra, hogy később ne nőjék be
azokat. A kertbe kiültetett növények meglepően gyorsan növekedhetnek (5. kép a és b).
Tehát a címke egy része a jól láthatóság céljából maradjon a talaj szintje felett.
Az italos dobozok alumínium lemezét is felhasználhatjuk címkéink készítéséhez, mint
kitűnő, bizonyos értelemben környezetbarát
anyagot. Így az egykori hulladék is hasznossá válhat. A fémlemez kevésbé szenved kárt
a napsugárzástól és a forróságtól, csillogása
folytán pedig könnyen megtalálható. A konzervdobozból először címkének alkalmas mé-

retű lemezdarabokat vágunk ki. A 6. képen
látható, miként alakul át a fémdoboz jelölő
táblácskává. Az alumínium címkére csak a
legfontosabb információk rögzíthetők, pl. az
azonosító szám és a növény neve. Más adat
nem is szükséges, mert a részletes feljegyzések a „főkönyv”-ben amúgy is megtalálhatók.
Ha a címke elkészült, megfelelő kis karóhoz
erősítjük, majd a növény közelében a talajba
szúrjuk, de számos más megoldás is lehetséges. Irodai gémkapoccsal is jól „lehorgonyozhatjuk” címkénket (7. kép). A széthajlított
gémkapocs még szilárdabb rögzítést biztosít. Bármely módszert alkalmazzuk is, a rögzítés tartós kell, hogy legyen. Az alumínium
címkék interneten is megrendelhetők. A műanyag címkék a kertben is használhatók, de
vigyáznunk kell, hogy a kerti munkák során
ne törjük össze vagy ne húzzuk ki azokat. Az
időjárás viszontagságai miatt időnként rend-
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szeresen ki kell cserélnünk a címkéket. Használhatunk azonban esztétikailag az előbbieknél sokkal mutatósabb jelölési módszereket is. Méretesebb szikladarabokra, nagyobb
kavicsokra ráfesthetjük a növény nevét, aljára, a rejtett helyen az azonosító számát. A védett helyen az azonosító szám nem károsodik,
a látogató pedig jól láthatja a növény nevét.
Mindehhez tehát egy nagyobb kődarab, alapozó és időálló festék szükséges (8. kép).
Ha megfelelő kerti növénytérképünk van,
segítségével azonosíthatjuk növényeinket
anélkül, hogy be kellene másznunk az ágyások közé. Ezen kívül madárperspektívából láthatjuk növényeink elhelyezkedését és az üres,
még be nem ültetett területeket is.
A térkép elkészítéséhez sima vagy hálózatos papírlapot használhatunk. A térképnek
nem kell díszesnek, tökéletesnek, újnak vagy
nagyméretűnek lennie, de legyen olvasható,
világos, érthető. Első lépésként, mérjük le a
beültetendő terület szegélyének méreteit, és

készítsünk méretarányos rajzot, ez az arány
lehet pl. 1:50, vagyis a térképen 1 cm a valóságban 50 cm. Az arány, lépték, természetesen a terület nagysága szerint változtatható.
Nagyon fontos, hogy minden méretet pontosan rögzítsük, mert csak az összes adat birtokában készíthető el könnyen térképünk. Amikor az alaprajzot „beültetjük” ügyeljünk arra,
hogy a növények egymáshoz képest helyesen
kerüljenek az ágyásokba. A kertben lévő fix
tárgyak, mint például nagyobb szikladarabok,
vízcsapok, stb., kitűnő vonatkoztatási pontok
lehetnek, és általában nem „változtatják” a
helyüket. Miután tervrajzon elhelyeztük növényeinket, következhet azok címkézése. A
rajzon lévő, a növényeket jelképező köröcskékből vonalakat húzunk a megfelelő azonosító számhoz (9a. kép), vagy minden kört
megszámozunk (9b. ábra), és listát készítünk
a sorszámokhoz tartozó azonosító számokról
(9c. ábra). Tekintet nélkül arra, hogy melyik
módszert választjuk, az ágyásba ültetett nö-
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vények listáját mindig a térképpel együtt kell
tartanunk, tárolnunk. Ha minden elkészült,
nyugodtan gyönyörködhetünk munkánk
eredményében, szépségében. Ha eredeti térképünkhöz képest változás áll be, egyszerűen
rajzoljuk be az új növényt, vagy radírozzuk ki
az eltávolított példány helyét. Az eredeti térképről készíthetünk másolatokat is, az új bejegyzések számára. Ebben az esetben az eredeti térkép változatlan maradhat. A módszer
alkalmas arra, hogy bemutassa a kert fejlődését az idők folyamán. Minden térképet célszerű lefotóznunk vagy PC-be szkennelnünk. A
szkennelt térkép menthető a saját PC-re, kisebb külső tárolóra, pl. „pendrive”, vagy otthonunktól távol, „online”-módban. Fontos,
hogy a másolatot biztos helyen, akár egy jó
9a-c. kép: Szabadon választható jelölési móbarátunknál tároljuk.
A térkép nemcsak magunknak, de mások dok a kertben.
a) Dátum és sorszám
számára is előnyös. Képzeljük el, úton vab) Csak sorszám
gyunk és halljuk, otthonunk felé hatalmas
c) A kertbe kiültetett növények listája
vihar közeledik. A kertünkben lévő, egyik na-
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gyon értékes növényt szeretnénk megmenteni. Ne essünk pánikba, hívjuk fel a házunk
őrzésével megbízott személyt, mondjuk meg,
hol találja a térképet, amelynek segítségével
megtalálhatja és biztonságba helyezheti az
értékes példányt. A térkép nemcsak nekünk
segít egy-egy növényünk megtalálásában, hanem ezúttal például egy másik személynek is
hasznára volt a segítségnyújtásban.
Ha gyűjteményünk olyan nagy, hogy azt
sem tudjuk, hol kezdjük rendezését, és az évek
alatt összegyűlt növényekről nem tudjuk,
honnan származnak, vagy éppen nevüket sem
ismerjük, ne essünk kétségbe. Soha nem késő,
hogy elkezdjük a nyomozást növényeink után.
Kezdjük az egyik növényasztallal, és lépésrőllépésre dolgozzuk fel gyűjteményünk anyagát.
Szervezzünk barátainkkal egy, a növények
azonosításával foglalkozó összejövetelt. Először a rutin munkához kell látnunk, mielőtt
a nagyobb feladatokhoz kezdenénk. Megfelelően regisztrálnunk és jelölnünk kell minden
növényt. Emlékezzünk vissza azokra az alkalmakra, amikor az egyes növények hozzánk kerültek. Ha elveszítettük egy-egy növény nevét,
kérdezősködjünk barátainktól vagy csatlakozzunk egyesülethez, esetleg egy online fórumot is kereshetünk. Számos embertársunk ég
a vágytól, hogy egy-egy ismeretlen példányt
azonosíthasson. Mihelyt az asztalokon lévő
növényeket feldolgoztuk, a kerti ágyások következhetnek. Feljegyzések, címkézés és feltérképezés. Mindezt természetesen nem kell
egy hét vagy egy hónap alatt elvégeznünk. Akkor dolgozzunk, amikor időnk van rá. Lajstromozzunk havonta egy növényasztalt vagy két
hét alatt egy fél kerti ágyást. Mindez tőlünk
függ, de addig kell csinálnunk, amíg feljegyezni való növényünk van. Így teremtsük meg és
őrizzük meg gyűjteményünk értékét.
Kezdő?....ezek egyike lehetünk akár mi magunk is, ki tudja, hogy 10 vagy 20 esztendő
múltán milyen gyűjteményünk lesz? Addigra
akár nagyon értékes kollekciónk is kerekedhet, de ha nem jegyeztük fel a növények adatait és elvesznek a címkék, gyűjteményünk értéke botanikai szempontból közel nulla. Mindezek akár semmit sem jelentenek egy hozzánk
hasonló „őrült” kaktuszgyűjtőnek, akivel éppen kereskedni szeretnénk. De az adat nélküli

növények sajnos, a mi számunkra is értéktelenek. Kezdjük el minél előbb, most, azonnal,
gyűjteményünk darabjainak nyomon követését, és az eljövendő években learathatjuk tevékenységünk hasznos gyümölcseit.
Ha követjük a már említett lépéseket, akkor
gyűjteményünk védettebb a fontos információk elkallódása ellen. Sok gyűjtőnek, gyűjteménye kezelésére, gondozására már kialakult
módszere van. Kérdés, hogy ennek keretében
mindent megtesznek-e, amit csak lehet a gyűjtemény kézbentartására? Azoknak, akik nem
biztosak abban, hogy miként fogjanak hozzá
a rendezéshez, a kezdéshez a fenti módszerek
segítséget nyújtanak. Feljegyzések készítése és
a megfelelően címkézett növények gyakorlata
standard eljárást kell, hogy képezzenek. A növények feltérképezése nagyon időigényes feladat, különösen, ha nagyobb kertről van szó.
Bizonyos azonban, hogy az előnyök jelentősen
túlszárnyalják a fáradtságot és a költségeket.
Felbecsülhetetlen eszközökről van szó, amelyek segítségével gyűjteményünk elismerését
vívhatjuk ki, ill. segítséget nyújtanak egy következő, magasabb szint eléréséhez. A növények szeretete, gyűjtése folytán könnyen ránk
süthetik a „növényhalmozó” bélyegét. Feljegyzéseink gondos vezetése azonban rendben
tartja dolgainkat, és ez egyúttal távol tart bennünket egy „reality TV” sikerétől: „Túltermesztés” avagy egy növénykedvelő vallomásai.”
Köszönetnyilvánítás:
Sean Lahmeyer, Karen Zimmerman és Paul
Cipolla közreműködéséért, Tim Harvey serkentő szavaiért és a szerkesztésért, K. K.
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Molnár Ágnes

Az Euphorbia clavarioides
Zusammenfassung: Die Euphorbia clavarioides ist in der Republik Südafrika schon seit Jahren bekannt und weit verbreitet.
Wir können ihre Lebensräume, die Morphologie, die Systematik der Pflanze, ihre enge Verwandtschaft, die Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen, und bekommen Anweisungen bezüglich der Haltung, Pflege in der Sammlung.
Abstract: Euphorbia clavarioides has been known for years and is considerably widespread in South Africa. We can read about its
habitats, morphology, taxonomical state, the close relatives and its use possibilities in details. The author also gives guide-lines to
its grow and care in the collections.

Az Euphorbia clavarioides már évek óta ismert
és nagymértékben elterjedt a Dél-Afrikai
Köztársaságban a korábban Transvaal néven
ismert területtől a Free State és Lesotho államán keresztül egészen az Eastern Cape-ig.
Először Drége fedezte fel a tudomány számára az 1830-as években a Sneeuwberghegységnél, és néhány évvel később Galpin
talált rá a Queenston területen. A fajt először Boissier jellemezte 1860-ban, és lelő-

helyként a Graaff-Reinet körzetet adta meg
a Sneeuwberg-hegységben, ill. elterjedési
helyként a Cape Provinc-ban: Graaff-Reinet,
Cradocok, Queenston és Hanover körzeteket,
Lesothóban: Masern és Leribe körzeteket valamint Transvaalban, Natalban sok más helyet a truncata válfajjal kapcsolatban.
A növény legfeltűnőbb jellegzetessége az,
hogy nagyon sok, kicsi fejből álló párnácskákat formál. A főszár folytonos összekötte-

1. kép: Euphorbia clavarioides a füves területeken.
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2. kép: A Magas-Drakensberg hegységben a sziklás lejtők sokfelé sűrűn borítottak az Euphorbia
clavarioides var. truncata mutatós telepeivel.
3. kép: Euphorbia clavarioides hajtásai, végükön a fejecskékkel.
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4. kép: Euphorbia clavarioides bimbós állapotban.

tésben áll a főgyökérrel, és teljesen a föld alá 5. kép: Euphorbia clavarioides teljes virágzásvan temetve, de amikor a hajtások elkezdenek ban.
nőni, azok már egyből a földfelszín felett jelennek meg. Amikor ezek a hajtások kifejlődtek, visszahúzódnak a talajszint alá, és a folyamat során újabb kihajtás következik, és a hajtások ismét a föld felett jelennek meg. Később
ezek a másodlagos hajtások húzódnak vissza
a föld alá, miközben ismét új hajtások nőnek a
föld fölé. Ez a folyamat addig tart, míg a kis fejekből álló párnácskák sokasága jön létre és az
egyes fejeket körbe nem veszik kb. 1 cm-es átmérővel. Idővel a párnákat több száz fej is alkothatja. Lesothóban, ahol a növények nagyon
könnyen szaporodnak, különösen a hegyvidéki területeken ahol bazalt talajban is nagyon
jól fejlődnek, 1 m vagy annál is nagyobb átmérőjű telepeket is találtak. H. Hall ezen a területen talált egy 122 cm átmérőjű telepet.
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makk alakú volt, ezért adta N. E.
Brown az E. truncata nevet. A párnácskák által formált különbségeket figyelembe véve eldöntötték, az
elsőbbséget élvező E. clavarioides
név alatt összevonják a kettőt, de
úgy, hogy két változatot különböztetnek meg. Az E. basutica annyira
hasonlított az E. clavarioideshez,
hogy ezeket egy faj alá vették,
megkülönböztetve két változatot,
az E clavarioides var. clavarioides
néven, míg az E. truncata E.
clavarioides var. truncata lett. Az
utóbbi elterjedése Transvaalra
tehető, ahol gyakori a bozótos
síkság különböző részein, azaz
Zontpansbergben, Lydenburgban,
Middleburgban,
Carolinában,
Ermeloban, Standertonban, Jo6. kép: Virágzó Euphorbia clavarioides a sárga ciátiumokkal
hannesburgban, Pretoriában és
és láthatók a kis levélkék is.
Marico körzetekben, Natal Escoirt
körzetében; British Becknanaland
A növény virágzatának színe zöldes-sárga, és a virágzási időszak alatt a kis fejek na- Vryburgjében. Láthatunk majd néhány terügyon rikítóan hatnak, amikor a hajtások he- leti egybeesést, ahol mindkét alfaj előfordul.
E. clavarioides var. truncata lelőhelye
gyén megjelenik a virág az őt körbevevő fellevelekkel. A levelek nagyon kicsik, és rövid Transvaalra tehető, amely magába foglalidő után lehullanak. Forró, száraz időben a ja Northern Province, North West Province,
növények sötétpiros színt öltenek, különö- Gauteng és Mpumalanga területeket. Ha
sen, ha tűző nap éri őket, míg árnyékosabb Johannesburgtól északra keresgélünk, akhelyen, bokrok, fák nagyobb füvek árnyé- kor hamar ráakadhatunk E. clavarioides var.
kában megtartják szokásos zöld színüket. truncata telepekre. A Graaff-Reinet területen
Amikor 1860-ban Boissier jellemzést adott viszont könnyen rátalálunk az E clavarioides
a fajról, csak néhány lelőhelye volt ismere- var. clavarioides telepeire. A telepek átmérőtes, de később ugyanolyan párnácskák által je viszonylag nagy, eléri a 80 cm átmérőt is.
formált növényekre leltek azon a területen, Némelyiken sérülések nyomai láthatók, vaamelyet később Basutolandnak, ma pedig lószínűleg az állatok okozhatták. Amúgy a
Lesothónak neveznek, és ezekről 1909-ben növények jól fejlődnek, egészségesek. LesoMarloth adott leírást Euphorbia basuticaként. thóban e növényeket megtámadják a gomTransvaalból jövet 1915-ben N. E. Brown egy bák, és a rovarok is gyakran kárt tesznek a
hasonló típusú növényt jellemzett, de ebben termésekben, de ez természetesnek tekintaz esetben a fejpárnácskák másképpen haj- hető, mivel a rovarok táplálékukat keresik.
tottak ki. A főszár összeköttetésben volt a Érdekes, a Graaff-Reinet környékén hasonló
gyökérrel, úgy, mint az E. clavarioidesnél és jelenség még nem észlelhető. Richmond teszinte a föld alá volt temetve, de a hajtások rületén megtalálhatók az E. clavarioides var.
mind a főszárból indultak csúcsukkal felfelé clavarioides egy eltérő formájú egyedei, menézve. A hajtások a párnácskák külső szélé- lyek a tipikusnak tekinthető formától elténél voltak a leghosszabbak, és a többi hajtás rően sokkal kisebb, kb. 0,5 cm átmérőjű fehosszúsága fokozatosan csökkent a növény jekből állnak. E növények közül néhány a
közepe felé. Ezen Euphorbia hajtáscsúcsa sziklás talajon és a sziklák repedéseiben él, a

55
többi nem, mégis mindre jellemző
a kisebb méret. A fejek mérete a növény egész élete során kicsi marad.
A kisebb fejre nem lehet magyarázat az, hogy alacsonyabban fekszik
az élőhelyük, míg az eredeti típus
növényei magasabban tenyésznek.
Elvileg a magasabban fekvő növények többször jutnak csapadékhoz. Figyelemmel az E. clavarioides
nagy elterjedési területére és nagy
egyedszámára, az ott lakó emberek
e növényeket sokféle célra hasznosítják. Kelet-Transvaal őslakosai a
tejszerű nedvet rákos daganatok
kezelésére, valamint szemölcs irtására használják. A bantu törzsek
tejszerű folyadékot készítenek a
növényből a dagadt lábak öblögetésére. A tejnedvből ragasztót is 7. kép: Az Euphorbia clavarioides hajtásvégi fejecskéin a
készítenek. Az E. clavarioides var. kis apró levélkék.
truncata levét sok helyen meg is
isszák megfázások, gonorrhea és
akut vakbélgyulladások gyógyítására. Hasz- Képek:
nálatos erős hánytatónak és hashajtónak is. http://4.bp.blogspot.com: 1;
Az őslakosok a növényt felfőzik, levét kifa- http://prairiebreak.blogspot.hu: 2;
csarják, és az állatok bélférgeinek pusztí- http://sophy.u-3mrs.fr: 3, 4, 6, 7.
tására alkalmazzák. Ezek az alkalmazások http://www.africanbulbs.com: 5,
számunkra elég veszélyeseknek tűnnek, de
ottani, ősidőktől való használatuk bizonyá- Irodalom:
ra eredményes valamilyen mértékben. Le- Pritchard D. (2004): Euphorbia clavarioides,
sothóban érdekes hagyománya és tisztelete Cactus and Co., Vol. VIII.
tapasztalható a nép körében. A fiatal szűz Fourie S. P. (1991): An Introduction to the
lányok a növény nedvével bekenik mellüket Succulent Euphorbias of the Transvaal, The
és környékét, hogy így csábítsák el jövendő- Euphorbia Journal, Vol. 7. Strawberry Press,
beli vőlegényüket. Lesotho valószínűleg E. California
clavarioides var. clavarioides leggazdagabb le- Hargreaves B. J. (1992): Volcanoes and
lőhelye, ahol a hegyek lejtőin sok hatalmas Spurges: Euphorbia clavarioides in Lesotho, The
egyed látható. Itt a növények egy nagyon Euphorbia Journal, Vol. 8. Strawberry Press,
hasznos célt is szolgálnak, mivel a ritka Aloe California
polyphylla magvainak megfelelő csírázási he- Mitich L. (1984): The Succulent Euphorbias:
lyet biztosítanak. A gyűjteményekben az E. Poisonous and Medicinal. The Euphorbia Jourclavarioides ritkán látható, mivel nem tarto- nal, Vol. 2. Strawberry Press, California
zik a legnépszerűbb pozsgásak közé. Ha még- White A., Dyer R. A., Sloane B. I.: (1941): The
is látható egyik-másik kiállításon, felkelti a Succulent Euphorbieae (Southern Africa), Abby
nézelődők érdeklődését érdekes formájával, Garden Press.
habár más Euphorbiáknál is észrevehető hasonlóan szerveződő telepes forma.
Molnár Ágnes
Debrecen
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Katona József

Lithops nemzetség VI. A virág, a virágzás és a termés
Zusammenfassung: In diesem Teil können wir über die Blumen von Lithopse, die Blütezeit und Früchte gründliche Kenntnisse
bekommen. Die Samen von verschiedenen Taxen sind mit Fotos veranschaulicht. Es ist zweckmäßig, die Samen in der gereiften
Frucht zu lagern.
Abstract: In this part the author gives thorough knowledge about the flower, the flowering time and the seed capsules of Lithops.
Photos show the seeds of different taxa. Storing the seeds in their own capsules is the most practical solution.

1. kép: A Lithops hallii gyakran fejleszt alvó
bimbót.

A Lithopsok ivarérettségüket a harmadik-negyedik évben érik el. Ettől kezdve minden évben virágzanak kedvező körülmények között.
Egy test csak egy virágot fejleszt. Nem úgy
van, mint a kaktuszainknál, amelyek akár
több virágot is képesek fejleszteni egy testen. A Lithops virág egylaki, kétivarú, hímnős, kétnemű virágtakaróból áll. A virágtakaró levelei: a csészelevél kicsi háromszög alakú,
max. 1 cm hosszú, számuk 5 db. A párta szi-

romlevél hossza 1-2 cm, szélessége 2-4 mm,
számuk a 40-50 darabot is elérheti. Az ivarlevelek: a porzók több örvben helyezkednek el,
számuk akár 50 db is lehet. A portokok minden esetben sárgák. A termők: a bibe egyes fajoknál ülve marad, más esetben kiemelkedik
a porzók közül 1-2 mm-re. A kocsány hossza
normál esetben nem haladja meg a 2 cm-t. Átmérője 2-4 mm, alakja lapított ellipszis. Termése alsó állású magházból kialakult 5 rekeszes toktermés /kapszula/, egyik másik fajnak
6 rekeszes toktermése van, sok maggal, amely
lehet 30-60 db, vagy akár ennél több is. A virágzás az őszi rövid nappalos időszakra esik
egy nagyobb öntözés után. Egyes fajok virága
illatos. A nappalok rövidülése a hőmérséklet
változása és az öntözés megindítja a virágképződést előidéző enzim termelését. Ennek természetes feltétele a megfelelő napfényintenzitás folyamatos jelenléte. Egyes fajok napfény
hiány miatt csak alvó bimbót fejleszetenek,
mint pl: a L. aucampiae, hookeri, optica, hallii,
verruculosa. A fekete elhalt bimbót a levélváltás után nyáron lehet megfigyelni. A virágok
alakja, színe igen szép, sárga és fehér, csak a L.
verruculosa mutat színárnyalatbeli változatosságot. Az amerikai neves termesztő és szakkönyv író, Steven A. Hammer ebből szelektálta a vöröses virágú pigment hiányos szép változatot, a L. verruculosa ’Rosa of Texas’-t.
Leghamarabb a sárga (S) virágúak nyílnak,
majd csak később a fehér (F) virágú fajok. A L.
pseudotruncatella az egyedüli, amely nyár végén nyílik. A fehér virágú L. fulviceps cv. Aurea
is kivétel, mivel szeptember elején nyílik. A L.
optica cv. Rubra (F) pedig egészen elképesztően későn, december hónapban virágzik megfelelő fényviszonyok mellett. Ez nagyon szép,
piros testű Lithops. A fajfenntartás érdeké-
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2. kép: Lithops hookeri var. hookeri C118.
3. kép: L. verruculosa színárnyalatbeli változatossága.
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4. kép: A L. pseudotrunkatella nyár végén virág-

zik.

ben az egy anyától származó egyedek nem
minden estben nyílnak egy időben, illetve
képeznek virágot. Ez egy genetikai kód lehet.
Egy értékes faj három egyedét, testvérét ültettem magfogás érdekében egybe, de sajnos,
nem minden esetben virágoztak egyszerre.
Idegen megporzásúak, ezért még 3 példány-

nál is többet ültessünk egy edénybe. Ecsettel
való megporzáskor felhőszerűen robban ki a
portokokból a számtalan pollen. A nagyszámú pollenből szél általi megporzásra következtethetünk. A virágok a délután közepe
körül nyílnak egészen naplementéig, majd
becsukódnak. Néhány napig megismétlődik a virágnyílás, miközben a sziromlevelek
hossza valamelyest növekszik. Tapasztalatom szerint a megporzott virágok hamarabb
elnyílnak, ami érthető is. A termés, a tok /
kapszula/ a következő év nyarának közepére érik „szüretelhetővé”. Ollóval vágjuk le, ha
nem törne le. Ne húzzuk ki a gyökérnyakból,
mert kárt tehetünk vele. A toktermések alakja fajra jellemzőek. Természetesen egy fajt
ebből százszázalékosan meghatározni nem
lehet. A tok víz hatására felnyílik, és az eső
kiveri a magokat. A víz a magokat viszonylag
távolabb viheti. Talán ezért is található kevés Lithops oly nagy területen. A toktermés
legtöbb esetben 5 rekeszes, és sok, kb. 3080 maggal tömött. A magok száma a tok és
a magok méretétől függ. Az igen apró magok
mérete fajoktól függően változik. A teljesség

5. kép: Szeptember elején nyílik a L. fulviceps cv. Aurea.
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6. kép: A L. optica cv. Rubra decemberben bontja virágát.

igénye nélkül egy pár mag méret S. A. Hammertől: a L. leslieik nagyméretű magvai 1,140,95 mm, a L. aucampiae magvai 1,12-0,95

mm, a L. pseudotruncatellák magjai 0,91-0,61
mm nagyságúak. Kisméretű a L. veruculosa
magja, amely 0,4-0,46 mm, a L. marmorata,
a L. otzeniana, a L. meyeri magvai 0,46 mm
méretűek. Az a tapasztalatom, hogy általában azoknak a fajoknak, amelyeknek kisebb
méretű magvaik vannak, nehezebb a felnevelése, mint a nagyobb magméretű fajoknak. A
magokat legjobb a steril toktermésben tárolni, ha még nem nyílott fel a tok. Én vigyázok
az öntözéssel, hogy az értékes termést ne érje
víz, ne nyíljon meg a tok. Az igen apró magok
hosszú ideig csirázó képesek, talán több évtizedig is. Minden esetre a már említett amerikai S. A. Hammer szerint a magja „olyan,
mint a jó bor, minél öregebb, annál jobb. Arra
a kérdésre, hogy hány éves koráig képesek
virágzani és termést hozni? Erre nem tudok
válaszolni. Hosszú életűek az biztos, mint a
kaktuszok. A feleségem édesanyjától 37-40
éve kapott három Lithops példányból (20
évig csak ez a három volt a kaktuszok mellett mellőzve) egy L. karasmontana és egy L.
fulviceps még ma is él, szépen virágzik és termést ad öreg gondozójának, akinek legalább
egy évtizede a legfőbb kedvencei. E két öreg
növény képét lásd a Debreceni Pozsgástár
2015. 2. számának 59. oldalán a 8. képet.
Katona József, Debrecen
Képek: Katona József

7. kép: Balra a helytelen, jobbra a helyes termés (magtok) eltávolítás.

8. kép: Lithops magtokok. Felső sor: 2 db L. verruculosa, 3 herrei, 3 bromfieldi, 3 leslie cv. Albinica

magtok. Középső sor: 3 db fulviceps cv. Aurea, 3 dinteri v. brevis, 3 werneri, dinteri v. frederici,
3 dinteri v. dinteri. Alsó sor: L. leslie, terricolor, pseudotruncatella v. alpina, karasmontana v.
mickbergensis és végül a schwantesii.
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