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Írta: Nagy Sándor
Az I. és II. rész újságunk 118. és 123. számaiban olvashatók.

Az előző részekben szóltunk arról, hogy Franz Buxbaum osztrák botanikus professzor, majd
Bohumil Schüetz neves cseh kaktuszgyűjtő a magok és virágaik alaktani jellemzői alapján új
Gymnocalycium rendszert dolgozott ki. Ehhez a munkához új lendületet adott a hosszú
kutatómunka eredményéül a 2011 végén megjelent tanulmány (Pablo H. De Maio, Michael H. J.
Barfuss, Roberto Kiesling, Walter Till és Jorge O. Chiapella). Ennek alapja a törzsfejlődés során
kialakult rokonsági kapcsolatok és a nemzetség fejlődésének irányai. Ezt követte az osztrák
Helmut Amerhauser és Walter Till új nemzetségi osztályozása 2013-ban. Végül, de remélem
nem utoljára, a Kew Garden (Angol Királyi Botanikus Kert) gondozásában 2016-ban megjelent a
CITES III. ellenőrző listája. Akit az átlagosnál jobban érdekel a nemzetség jelene és jövője, az
tudja, hogy David Hunt és a mögötte álló nemzetközi csapatra oda kell figyelni. De térjünk
vissza 1986-ba és nézzük, meddig jutottunk az előző részekben. Schütz akkor 33 fajt sorolt az
„aprómagvúak” alnemzetségébe. Ezek közül a következőket vettük eddig számba:
Microsemineum (Saglionia) fajcsoport: (1 faj)
G. saglionis (Cels 1847) Britton & Rose 1922.
A hatodik – Scabrosemineum (Pablo H. DeMaio, Michael H. J. Barfuss, Roberto Kiesling,
Walter Till és Jorge O. Chiapella. 2011) - alnemzetség létrejöttével a többiek, a Gymnocalycium
saglionis kivételével, ide kerültek.
Hybopleura fajcsoport: (13 faj).
G. acorrugatum J. G. Lambert 1988, G. achirasense (H. Till & Schatzl érvénytelen leírás 1979)
H. Till 1987, G. bicolor Schütz 1962, G. carminanthum Borth & Koop 1976, G. horridispinum
G. Frank ex H. Till 1987, G. hybopleurum (K. Schumann) Backeberg in: Backeberg & Knuth
1936, G. monvillei (Lemaire) Britton & Rose, 1922, G. mostii (Gürke) Britton & Rose 1918, G.
multiflorum (Hooker) Britton & Rose 1918, G. oenanthemum Backeberg 1934, G. schuetzianum
H. Till & Schatzl 1981, G. tillianum Rausch 1970, G. valnicekianum Jajó 1934.
Scabrosemineum alnemzetségben nézzük tovább, hogyan változtak, helyezkedtek vagy tűntek
el Schüetz fajai az új. Előre bocsájtom, ne számítson senki egy könnyed olvasmányra. Mivel
továbbra is vannak megoldatlan bizonytalanságok több faj esetében, például abban az egyszerű
kérdésben, hogy a növényt ki és hol találta meg? Évek óta folynak a viták számos kérdésről a
szakirodalmak, a kaktusz barátok, gyűjtők és érdeklődők között.
Calochlora fajcsoport: (3 faj).
G. calochlorum (Bödecker 1932 Echinocactus calochlorum) Y. Ito.1952. A leírás megjelent:
Cacti 1952: 90. Ez a szép zöld faj megjelenésében hasonlít a G. bruchiira. Argentínából
származik, eredetileg nem volt pontos hely az
előfordulásáról. Erre vonatkozó néhány figyelemre méltó vélemény: Rausch szerint a Sierra
Grande Córdobában; Piltz is Argentínából említi, Nono 1000 méteren, Las Rabonas 900 men, Villa Bura Brochero 1000 m-en, és La Mudana 1000 m tengerszint feletti magasságban
talált populációkat. Hunt 2016-ban az
Argentínai élőhelyi populációval rendelkező
fajt besorolatlan státusszal elfogadta.
1. Gymnocalycium calochlorum. Fotó: Nagy Sándor
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.
2. Gymnocalycium leptanthum. Fotó: Nagy S.

3. Gymnocalycium capillaense. Fotó: Nagy S.

G. capillaense (Schick 1923) Hosseus 1926. A leírás megjelent: Revista del Centro Estudianteo
de Farmacia Córdoba 2(6): 16, 1926. A G. capillaense elterjedt az argentin Córdoba
tartományban, 500-1500 méter tengerszint feletti magasságban, a Sierra Chica de Córdoba
hegységben, közel Capilla del Monte város közelében. Az első leírást, mint Echinocactus
capillensis 1923-ban tette közzé Carl Schick, majd Carl Curt Hosseus 1926-ban emelte be a
nemzetségbe. E kisméretű, lapított testű növénynek nagyon nagy fehéres rózsaszínű virágai
vannak. Ennek a nagyon zavaros csoportnak része, mint szinonimáik a G. sigelianum és a G.
sutterianum is. Ők, ketten ideiglenesen elfogadottak, elsődlegesen használandó név a G.
capillaense. Az argentínai élőhelyi populációval rendelkező faj elfogadva Hunt által 2016-ban
elfogadva.
G. leptanthum (Spegazzini, 1905) Spegazzini,1925. A leírás megjelent: Anales de la Sociedad
Cientifica de Argentina 99:138, 1925. Carlos Spegazzini 1905-ben ilusztrációk nélkül írta le az
Echinocactus platensis v. parvulust ("parvulum" = kistermetű). Nincs információ arról, hogy a
leíráshoz, mely növényeket használtak, de lehet ugyanolyan származási terület, mint a G.
leptanthum típusé. Spegazzini (1905) valójában az Echinocactus platensis általános elterjedési
helyét adja meg a Buenos Aires megyében található hegyekben és Córdoba környékén. A
pontatlanság, a nyelvi, fordítási bizonytalanság az irodalomban találgatásokra ad okot. Vannak
biztató próbálkozások a hosszantartó vita lezárására az olaszországi Carmagnola városában
Massimo Meregalli irányításával, vagy a Schütziana internetes magazin „hasábjain”. Én nem
hiszem, hogy a G. leptanthumot valaha biztonságosan hozzá lehet rendelni bármelyik fajhoz. A
nevet lassan el kell feledni. Huntnál elutasított taxon.
Loricata fajcsoport: (3 faj). Ide kerülte azok a növények, melyek lapos-gömbös vagy gömb
alakú, néha kissé megnyúlva, és körülbelül 20 cm magasak. A magok kicsik, kb. 0,5 mm-nyik,
durvák, gumósak, fényesek. Típusfaj: G. spegazzinii.
G. bayrianum H. Till 1967 ex H. Till 1987.
A leírás megjelent: KuaS 38 (8): 191, 1987. 1964 őszén eddig ismeretlen növények jutottak el a
Uhlig céghez a németországi Rommelshausenben. Hans Till felismerte, hogy ezek a minták
habitusukban erősen különböznek a korábban ismert Gymnocalyciumtól. Ezután négy növényt
vásárolt ebből a gyűjteményből, a Tucumanban élő gyűjtő, Schickendantz-tól.
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4. Gymnocalycium bayrianum. Fotó: Nagy S.

1987-ben Till a a KuaS-ban 38 (8): 191
növényeket G. bayrianumként írta le az osztrák
kaktuszkedvelők társaságának korábbi elnökének tiszteletére. Hunt szerint az argentínai populációval rendelkező fajok csak alternatív névként
használhatják a G. bayrianum nevet.
G. cardenasianum F. Ritter 1964. A leírás megjelent: Taxon, 13:144 (1964). A fajt Friedrich
Ritter kaktuszgyűjtő, sok növény leírója fedezte
fel. A faj nevének megválasztásával a bolíviai
Cochabamban élt Martin Cárdenas (1899-1973)
botanikusnak a San Simon Egyetemen profeszszorának állít emléket. A G. cardenasianum
nagyon közel áll a G. armatum, a G. spegazzinii
és a G. bayrianum fajhoz. Csak néhány szélsőséges eltérést említek. A G. cardenasianum
különbözik a spegazziniitől, főleg a hajtás méretét és színét illetőleg. A G. cardenasianum átmérője 20 cm, a spegazzinii csak 10 cm.

5. Gymnocalycium spegazzinii. Fotó: Marek Rybarski.
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A G. cardenasianum bőrének színe halványszürke. Ilyen
színű bőre gyakran egy másik, a már említett fajnak, a G.
bayrianum-nak is van. Ez azonban miniatűr méretű a G.
cardenasianumhoz képest. Hunt szerint az argentínai élőhelyi populációval rendelkező fajok ideiglenes státusszal
elfogadva, de elsődlegesen használandó név a G. spegazzinii cardenasianum.
G. spegazzinii Britton & Rose 1922. A leírás megjelent:
The Cactaceae 3: 155, 1922. Britton & Rose. Ez a jól
ismert, - változatosságával is gyönyörű - népszerű faj a
gyűjteményekben Carlos Luis Spegazzini (1858-1926)
olasz születésű argentin botanikus nevét örökíti. Egyéként
ő sorolta be a fajt 1905-ben, mint Echinocactus loricatus.
1. Gymnocalycium spegazzinii.
Fotó: Nagy Sándor
A tudós 1884-től véglegesen letelepedett Argentínában,
részt vett a La Plata Egyetemi Alkotóegység megalapításában. Ott volt a természettudományok,
az agronómia, a kémia és a gyógyszerészet professzora, és létrehozta az Agronómiai Kar Arborétumát. Magányos, kissé lapos-gömb, 6 cm magas vagy magasabb és 14 cm széles, szürkészöldtől barnáig, 10-15 alacsony bordával. Az areolák oválisak, krémesfehér vagy fehéres
barnás-sárga gyapjú, sűrű a tenyészőcsúcsnál. A tövisek vastagok, sugárirányúak, változók, 5-7
db, lefelé és a bordák fölött íveltek, 2-5,5 cm hosszú, barnától szürkésbarnáig. A virágok fehér
vagy halvány rózsaszínűek, lila-piros torokkal, hossza 7 cm és 5 cm széles. A gyümölcs hosszú
tojás. Argentínából több élőhelyéről számoltak be, így Salta, Tucuman és Catamarca, északon
Quebrada del Toro-tól a legdélebbre, a Capillitas környéke. Különösen érdekes La Vina
beszámolója; Quebrada del Toro, Sierra de Quilmes, Quebrada Tucuman, Amaicha del Valle
2300 m magasan, Catamarca, Capillitas 2800 m magasságban és Cafayate. A központ Piltz
jelentése szerint a Rio Santa Maria völgy. Itt a típusfaj bemutatása végén elmondom, hogy a
tapasztalatom szerint e dekoratív faj nevelése alig okoz nehézségeket, azzal együtt, hogy
meglehetősen lassan növekszik. Nem javaslom több vízzel, sem műtrágyával stimulálni a
növekedés fokozására. Beavatkozásunkkal elveszítik természetes növekedési szokásukat. Inkább
türelemre van szükség. Minden gymnó napos helyet, sok levegőmozgást igényel. Visszafogott
öntözés szükséges úgy, hogy a növények megmutassák teljes szépségüket. Ezen túlmenően
ajánlott tiszta ásványi anyag a talajába, és a gyökereik megfelelő növekedéséhez szükséges mély
edény. Még egy fontos dolog: figyelni kell a gyökérrothadásra a nyári nyugalmi időszakban. Egy
túlzott vagy rossz időben végzett öntözés könnyen végzetes lehet. Erre nyáron minden gimnónál
figyelni kell! Türelemmel legyünk, mert az első virágok körülbelül 6 cm átmérőjű növényünktől
várható. Hunt szerint az argentínai élőhelyi populációval rendelkező faj elfogadva.
Folytatom a befejező résszel!
Nagy Sándor, Jászberény
Irodalom
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Írta: Cs. M.
Welwitschia
mirabilis
Rajzolta a
Kunene-Sambesi expedició
alkalmával
H. Wimmer.

A füvészeti irodalomra nézve az 1872-iki év végzetes évvé lőn: ápolói közül a legjelesebbek
egyenként dűltek ki. Egy Mohl, egy Fries halálát kell gyászolnunk, s mintha a halál nem elégelte
volna meg a csapásokat, melyeket e tudományra mért, kiragadja az élők közül Welwitschet is.
Működése ugyan nem érinti hazánkat, mindazonáltal, mint a tudomány egyik lánglelkű harczosa,
megérdemli, hogy kegyelet teljesen megemlékezzünk róla. Dr. Welwitsch Karinthia, Maria-Saal
nevű helységében 1806-ban született. A 30-as évek elején Bécsbe ment, füvészeti tanulmányokat
tenni. Itt Jaquin, Host és Trattinick-ban tanítókra és barátokra talált, kik őt működésében
buzdították és támogatták. Tanulmányai Alsó-Ausztria kryptogam növényeire voltak irányulva,
miről tanúskodik a ,,Beiträge zur niederösterreichischen Landeskunde”-ben 1834-ben megjelent
munkája, melyben az Alsó-Ausztriában található rejtvenősző edényes növényeket, a characeaeket és mohokat számlálja fel. 1842-ben jelent meg ,,Uebersicht der Gallerttange Unterösterreichs” czímű műve, mely 20 éven át az egyedüli könyv volt, mely további kutatásokra szolgált.
Növényei Hildebrandt barátjának herbáriumában vannak, mely jelenleg a bécsi ,,Hofkabinet”ben lelhető fel. A törekvő tudósnak később hazája szűkké vált: Portugallba ment és itt
Lissabonban elfoglalta a fűvészeti tanszéket. Ekkor határozta el magát arra, hogy Afrika virányát
fogja tanulmányozni. E végből többszörös utazásokat tett, és egy ilyen excursion 1860-ban a
jelenkor egyik legcsodálatosabb növényét találta, melyet Hooker, találójának tiszteletére,
Welwitschia mirabilis-nek nevezett el és a ,,Transaction of the Linnean Society” 24-dik kötetében írt le. E faszerű növény a Gnetaceák családjához tartozik, mely a tűlevelűekhez legközelebb áll, és e leírás után egyszerű, egész két láb magas, fanemű teste van, mely a földből 14-18
lábnyi területen csak néhány hüvelyknyire látszik ki. Törzse megfordított kúp-idomú és alsó
részében az ágas gyökérbe megy át; kissé repedékes héjból és bélnélküli részből áll. A törzs
legfelsőbb részének két ellenkező oldalán mély repedés vehető észre, hol a levélnemű szervek
tűnnek elő, melyek rendesen egész hosszukban meg szoktak hasadni. E két láb szélességű és 6
láb hosszú levelek vastag bőrnemű állományúak, sima felülettel és tulajdonképpen a Welwitschia sziklevelei (Cotyledon). Közöttük a törzs koronája két lemezre válik, melyek belső
felületén concentrikus félkörben mutatkozó barázdák vannak. E rész gyakran 6 láb átmérőjűre is
megnő. A virágnyelek a lemezekből erednek, bogernyőt képeznek, melyek a virágokat toboz
alakban hordják.
Cs. M.
Természettudományi Közlöny. 1873. március 1. 43. füzet, 107-108. o.
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I.
Írta: Fábián László

1. Copiapoa magoncok saját gyökérzeten.

Amikor létrehoztam az első gyűjteményemet, még álmomban sem gondoltam volna, hogy a
szukkulensek világában ilyen sok faj, több mint 10.000 van jelen. Akkoriban mindent
gyűjtöttem, ami csak kapható volt az akkori kaktuszosok kínálatában. Idővel, amikor már egy kis
áttekintést nyertem a fajok között, igyekeztem néhány nemzetséget előnyben részesíteni. Ezek
fajait, példányait intenzíven kezdtem csoportosítani és kiegészíteni. Voltak azonban olyan
nemzetségek is, amelyek sokszor elbűvöltek, de ezek példányai nem voltak a kínálatokban. Ilyen
nemzetség egyike volt a Copiapoa. Azonban a nemzetség szempontjából a helyzet még
manapság sem javult, annak ellenére, hogy a természetből sok magvat behoztak, melyek jól
csíráztak és a magoncok jól fejlődtek. A kikelt magoncok nagyon lassan növekednek, és
különleges bánásmódot igényelnek, ezért ajánlatos őket mihamarabb feloltani. Ebbe a
nemzetségbe az Andok mögötti gömbkaktuszokhoz nagyon karakteres fajok tartoznak, melyek
főleg észak Chile területein honosak. Elsősorban az Atacama sivatag környéki magaslatokon és
az Andok nyugati, egészen az óceánig lehúzódó lábáig fordulnak elő. Nemzetségük nevét is az
egyik itt elhelyezkedő településről Copiapo-ról kapták, mely az Atacama sivatagban van és
környékén él a legtöbb kopiapoa faj. Elterjedésük parti sávja kb. 2000 km északról délnek
haladva. Rendkívül érdekes növények ezek, botanikai és gyűjtői
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szempontból is. Pontos botanikai beosztásuk szinte lehetetlen, mivel még nem találtak hozzá
közeli, rokon nemzetségeket. Genetikai vizsgálatuk is teljesen önálló csoportot mutatott ki a
kaktuszfélék családján belül. Szélesebb körű elterjedésüket megakadályozták a magas
hegyvonulatok és a Csendes-óceán partvonala. Az itt kialakult formák teljesen alkalmazkodtak e
zord vidék viszontagságaihoz. Bőrszövetük sok esetben szürkés bevonattal fedett, mely védi
kemény húsú testüket, hogy minél jobban tudjanak védekezni a sziklás terepen előforduló extrém
behatásoknak, mely a nyugati partokon mindennapinak és megszokottnak számítanak. A
bőrbevonat színe elérheti a legmeglepőbb színt, ami a növényvilágban is ritkaságnak számít, a
tiszta fehéret. A fehér szín a kaktuszkedvelőknél értékesnek számít, mivel sok esetben előnybe
létesítik a fehér tövisű fajokat vagy egyedeket, pl. Mammillaria fajok. Sok kopiapoa faj világos
színét, mint a Copiapoa cinerea növény formacsoportja, bőrüket bevonó fehér viaszrétegnek
köszönhetik, mely olyan hatást nyújt, mintha mésszel volnának bemázolva. Ez egy kristályszerkezetű viasz, amely kicsapódik a bőrszövet felszínén, mint rajtunk az izzadságcseppek.
Azonban az igazsághoz tartozik, nem az összes kopiapoa faj fehér színű. Sok fajuk epidermisze
szürke, zöldesszürke vagy barna színű, de tiszta zöld szín, mint a fűé, nem fordul elő a
nemzetségben.

2-3. Két csaknem fehér bőr színű Copiapoa faj, kultúrában mindkettő még mindig a ritkaságokhoz tartozik.
Balra: Copiapoa cinerea KK77, jobbra: Copiapoa krainziana, feltehetőleg hibrid példány.

4-5-6. Ezen a három felvételen nyomon követhető a viasz mennyisége és hiánya bizonyos fajoknál. Balról
jobbra: Copiapoa grandiflora, Copiapoa humilis, Copiapoa tenuissima.
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Persze ezek a megállapítások a természetben élő példányokra vonatkoznak, a kultúrákban a
„rossz” tartásmódnak köszönhetően az epidermisz színe lehet jelentősen eltérő az eredeti
leírásokhoz képest, akár fűzöld is. A viaszréteg vastagsága is gyakran nagyon gyér, ezért a
kultúrnövények ritkán hamvasak.
Testük általában gömbölyded vagy enyhén oszlopos, sok fajuk rendkívül intenzíven sarjad, ezek
hatalmas telepeket képeznek és az átmérőjük több méter is lehet. Az ilyen csoport akár több száz
fejből is állhat, és lehet akár több száz éves. A kopiapoák annak ellenére, hogy néhány fajuk már
régóta ismert, a mai napig csak gyéren fordulnak elő gyűjteményeinkben. Bár már szereztünk
bizonyos mértékű tapasztalatot tartásuk módjáról, még mindig van mit kitapasztalnunk. A
gyakorlott és fegyelmezett kaktuszkedvelőnél nagyon szépen fejlődhetnek, akár saját
gyökérzeten is, azonban a bizonyosság a feloltott példányoknál lehet. Nagyon sok faj erénye,
hogy már a fiatal magoncok virágzóképesek és gazdagon nyílnak.
Tövisruhájuk színskálája éppen olyan kiterjedt, mint a szártagjaik színezete, tiszta fehéren és
sárgán át egészen a barnáig és az ébenfeketéig húzódhat. Feloszthatjuk őket perem- és
középtövisekre. Hosszuk általában 50 mm-ig terjedhet, az areolákban való elhelyezkedésük és
színskálájuk egyedi, akár egy példányon belül is. A tövisek számának variációja egy növénynél
is lehet nagyon feltűnő. E növények csodás habitusát a virágaik csokra koronázza meg, színük

7. Copiapoa cinerea, természetben begyűjtött példányai
Karel Kníže kollekciójából, feltűnő az egyes példányok
közti habitusi eltérés,

8. Copiapoa rubriflora a természetben, ilyen csodálatos
tövisruhát kultúráinkban sohasem fogunk tudni létrehozni.

általában sárga, de ismerünk rózsaszínű és piros virágúakat is. Átmérőjük általában 30-50 mm és
sokszor csapatosan jelennek meg a tenyészcsúcs közelében. Az egyes virágok akár több napon át
is nyílhatnak, ami a kaktuszoknál ritka jelenség. Néha sikerülhet saját porukkal is megtermékenyíteni őket, vagy akár spontán módon is köthetnek magot. Magjaik átlagos átmérőjűek,
sötét színűek. A jó minőségű magvak jól csíráznak, a vetés ilyenkor mindig sikeres. Gond a
néhány hetes magoncoknál van, mert ezek minden melléfogásra egyszerűen válaszolnak,
elpusztulnak. Termesztésük sem tartozik a könnyű feladatokhoz. Vannak fajok, amelyek
csaknem mindent eltűrnek, mások kipusztulnak a termesztő legkisebb hibáját követően. Ez a
tény érthetőnek mondható, mivel a hatalmas, hosszan elnyúló lelőhelyeken a természetben sincs
mindenhol azonos körülmény. A legjobb megoldás, főleg ha nincs önbizalmunk, ha feloltjuk
őket megfelelő alanyra, nálam legjobban a trichocereuszok és az echinopsziszok váltak be. Az
idősebb oltványokat később teljesen a talajba süllyeszthetjük, így majd önálló gyökérzeten
fejlődő példánynak tűnnek. Igyekezhetünk számukra bebiztosítani a legideálisabb körülményeket, a kulturpéldányok sohasem fogják elérni a természeti egyedek csodás habitusát. Még
senkinek sem sikerült elérni a kultúrnövények természetes hasonlóságát a Copiapoa cinerea faj
esetében sem, az a hófehér réteg nem és nem akar kialakulni a növények bőrszövetén.

13

9-10-11. Három kopiapoa faj, melyek teljesen eltérő habitusúak, mint a természetben élő rokonaik. Testük nyúlánk, tövisruhájuk
gyér és gyenge, bőrszövetük színe is ellentmond leírásuknak, ennek ellenére gond nélkül nyílnak. Balról jobbra: Copiapoa
coquimbana, Copiapoa cupreata, Copiapoa echinata.

12-13. Két Copiapoa faj, fiatal import növényekből felnevelve, a növények az egyik magyarországi gyűjteményből származnak.
Balra: Copiapoa cuprea, jobbra Copiapoa haseltoniana KK69.

14-15. Egy alomból származó, eltérő bőrszínű példányok Copiapoa krainziana növények Eriocereus jusbertii alanyra oltva.

Képek a szerző fotói.
Folytatás köv.

Fábián László, Udvard, Szlovákia
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem
rendelkeznek elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő.
Napsütéses időben már van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is felmelegedhet. A
melegebb idő ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi esetre ne kezdjünk el
az öntözést. Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg növényeink fejlődésének
beindulását. A februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen erősebb felmelegedést, amely
ilyenkor 10-15 C° is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, hűvös idő veszélyeztetheti a
növények egészségét, mivel ha a jobb időben öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez
a kevés víz a lehűlés kezdetére el is párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az
időszakban rothadást, penészesedést okozhat.
2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb
felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával könnyen
kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést természetesen
fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot.
3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb,
naposabb és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, de
csak akkor, ha már az előbb említett helyre állítottuk őket.
4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy vannake állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. gombák,
penészesedés, stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a megfelelő
szerekkel és módszerekkel.
Ficzere Miklós
Télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert szabadon és téli védelmmel.

Kép: Ficzere Miklós
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IX.
Írta: Sztrókay Tibor
A törpe után még sokáig tartózkodó volt a hangulat. Mikor a mesekert épült, még éppen csak
elsuhant mellettünk a házi néni. Udvarias köszöntés volt, és más semmi. Még júliusban is csak
februári nap sütött a jégre. A nagy sziklakert építésénél már meg-megállt néha, de csak
szemvillanásnyira, és csak a következő tavasz hozta meg a csodát, hogy fesztelenül megcsodálta
a kankalinok virító párnáit. Olvadozott a jég. Aztán fagyos vize is elszikkadt közöttünk. Amint
május felé ballagtak a melengető napok, már meg is tárgyaltuk időnként a kert eseményeit. De
még így is két év telt el, míg simává csiszolódott közöttünk a jóviszony. Ma már? Egymás
mellett tudjuk nézegetni az egész kertet. Mert neki is szép virágai vannak. A nárcisz meg a szívvirág, aztán a ciklámen és tulipánok hozták közelebb azt a negyven métert, ami a telek két
szemközti házát valamikor elválasztotta. És békességre szelídítette köztünk az időt a kert és a
virágok szépsége ...
Említettem már, kertes házban lakunk. Kapujának semmi nevezetessége sincsen. Alul
egymáshoz simuló deszkából, felül szellős lécből készített egyszerű bejáró, melynek keskenyebbik része gyalogkapu, szélesebbik szárnya pedig, valamikor a kocsikat is beengedte. Most
már öreg alkotmány, fáját kiszítta a nap, eresztékei meglazultak. Fakóbarna, repedezett jószág,
amelyik dülöngél a friss áprilisi szélben, és billeg az erőteljes bezárásnál. Míg fiatalabb volt és
keményen állt sarokvasain, addig támasztó vasrúdja is volt. De ezt — még azokban a borús
időkben — eltávolította a házi néni, mert Juditka egyszer nagy tornászlendületében ferde
nyújtónak használta.
— Leveszem — jelentette ki szilárdan — mert ha tornásztok rajta, kidől a kapu.
Furcsa indoklás volt ez akkor. Olyanforma, mint a mesebeli farkasé, mikor a patak medrében
lejjebb iddogáló bárányra támadt azon a címen, hogy felzavarja ivóvizét. Itt, szegény kapu volt a
bárány. Mert támasztó rúd nélkül bizony rövidesen megrokkant. Ma már súlyát is alig bírja, s
földre ereszkedve próbál terhén könnyíteni. Ám az alattomos föld korhasztó nedvességet bocsát
belé, a szú pedig, eszi-rágja rostjait...
Minden kapunak egyénisége van. Rendszerint a gazdáját majmolja. A kapu rés a kerítésen, de rés
gazdája egyéniségén is. Néha csak dróthálóval összefogott keret, melyen átlóslécet zörget a szél;
máskor kőbálványba épített sarokvason csikorog, gőgösen a tölgyfaszárny. Néha cifra,
hivalkodó, máskor komoran zárkózott; itt könnyed sodrony feszül rajta, vagy csipkeszerűen üde,
faragott lécek sora nevet az utcára, ott pedig zárkózott deszkalapok merevsége sietett el mellette.
Egyik így szól:
— Jöjj be ...
A másik;
— Várj! Nem biztos, hogy szívesen látnak!
A mi kertkapunk valószínűleg csak rekedten susog.
— Ne haragudj ... lassan mozgok. Látod ...? Kár megöregedni — és keservesen csikorognak
reumás eresztékei.
Nekem azonban egészen mást mond. Mert barátom és cinkosom. Sőt! Varázslóm ... Afféle
kiszolgált határsorompó féle, amiket már gyakran láttam. Azok is kapuk voltak. De két,
egymástól elválasztandó világ kapui. A mi kapunk azonban összeköt két világot. A külsőt a
belsővel...
Itt, az alföldi homokon, nagyon meleg tud lenni a nyár. Szellősebb ugyan jóval, mint a pesti
kőrengeteg, aszfalt sem olvad a lábunk alatt, de az izzó szikraszőnyeg tüzét leheli a csillogó
homok A futóhomok, amire egykor a falu telepedett s ami lényegében ma is futóhomok maradt,
csupán rendezett házsorok épültek föléje. Utcáknak nevezzük ezeket a fasorokkal szegélyezett
homoksávokat, de amelyeknek legtöbbjén még ma is megmerül a szekér csillogó kereke. Nyáron
a süppedő homokban, ősszel és tavasszal pedig, a fellazult tocsogókban. Az a salakréteg és
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1-2. „A kertben, minden növényhez s kődarabhoz történet fűződik. Nem tömegben meneteltek helyükre,
hanem egyenként sétáltak fészkükbe.” Tavaszi virágpompa a sziklakertben. Fotó: Ficzere M.

hamu, amit télen át a házakból útközépre hordanak, szárazság idején könnyen felkavarodó,
finom porréteggé válik. Mindemellett szép utcáink vannak — kertes házak, villák és öreg viskók
teszik hangulatossá — csak attól mentsen Isten, hogy végigszáguldjon rajtuk gépkocsi képében a
civilizáció. A nyári munkás hétköznapokból azokat a koraesti órákat szeretem legjobban, mikor
leugorhatok a vonatról s pár percnyi gyalogolás után hazaérkezem.
Nem jól írtam le. Nem helyesen, nem kifejezően. A szürke szavak sima egymásutánjában
elveszett a lényeg. A lényeg az, ami pontosan abba a pár pillanatba sűrűsödik össze, mikor
megállok a kapu előtt, kinyitom, belépek a küszöb felett s becsukom magam mögött a nyikorgó
zárat... Nehéz szatyrot cipelő nénike csoszog el a kapu előtt, örökké nevetgélő lányok viharzanak
el, aztán csend lesz. Kívül reked az utca porosan piszkos szürkéje, ahol egész eddig hiába
keresgéltem tenyérnyi zöld után a begyepesedett útszéli árok kiaszott fűcsomói között, s ahol a
szomszéd leeresztett szárnyú, bánatos kacsái lihegtek tikkadtan eső után.
A tűzfal mellett a levegő még égetően forró. Ezért is nőtt meg hétméteren felül az arábiai
tamariszkusz, amely július végén rózsaszín szőnyeget hullat az útra. De már itt is a kert lehelete
fogad. S ahogy egyre jobban befelé lépkedek, hűsül a levegő, szépül a kép. A sepert út barnája, a
nagy diófa árnyéka, levelek zöldje, virágok színfoltja, a fehéres sziklakövek, a gyermekek
homokozó dombja, mögötte a kerti székek s asztal fehérje, s mindez együttvéve: az otthon
elmelegítő hangulata. Bársonyos szőnyeg a szemnek és lábnak, az otthon felé, ahol feleségem és
a gyermekek várnak.
No, ami a gyerekeket illeti, ők közel sem a kert „andalító” csendességével és a színek és formák
tisztaságával fogadnak! Nem. Vad rikkantással ugranak ki valamelyik bokorból, amikor
meglátnak s egymást túlszárnyalva rontanak felém. A következő pillanatban nyakamban
csüngnek. És ölelnek, ahol érnek. Azon maszatosan, ahogy a játékot abbahagyták.
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3. „Kívül reked az utca porosan piszkos szürkéje.” Fotó: Ficzere M.
4. „Ezt a kis belső világot nyitja meg előttem minden délután az öreg kertkapu.” Fotó: Ficzere M.
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Megcsókolom homlokukat. Homokszemek rezegnek fogaim között s meztelen karjaik nyomán
arcom fél fele és gallérom maszatos marad, táskám már nem az enyém s egyensúlyom
veszedelemben van. Mit tehetek? ... Állom a rohamot, türelmesen, megadóan, mint a napfényen
heverő öreg komondor, amelyet kölykei cibálnak. És mint öreg sorstársam, én is laposakat
pislogok a boldogságtól.
— Jól van ... jól van ... vigyázzatok, mert levertek lábamról ...
Csitítom őket s korholom szelíden, de legszívesebben kurjantani szeretnék.
Végre Ilit is üdvözölhetem. Nem könnyű feladat, mert a két kicsi még ekkor is ott nyüzsög. S
míg felettük összehajlik arcunk, mindketten tisztán érezzük, hogy ők töltik ki az igazi otthont,
melynek csak kerete és darabja a lakás s benne a bútorok, könyvek, meg a napfény és az árnyék.
És a kert is...
Ezért szeretem ezeket a kora esti órákat elsősorban. Ezért lassú mindig a hazafelé dohogó
vonat, ezért tikkasztó az utca hősége és ezért szeretem még jobban kertünket.
Lehet, hogy ha egyszer valaki meglátná a kertemet, csalódást érezne. De én szépnek látom. És a
világ — benne ez a kis kert is — olyan mindig, amilyennek látni akarjuk.
Ezt a kis belső világot nyitja meg előttem minden délután az öreg kertkapu. Hálából hajnalkát
futtattam reá. Szép, lilapettyes ruhát kopott, megrokkant testére.
Legnagyobb része sovány földű, vagy árnyékos terület volt, amitől a diófa tömör levélsátora
irigyen elhabzsolta a futóhomokra tűző napfényt. És irigyen tartott ernyőt az éltető eső elé is.
Szerencsére, a féltékeny diófa gyökeret eresztett, az öreg tűzgolyó meg mindennap
végigballagott a kék égbolton s reggel az egyik oldalon, délután pedig a másikon, bekukkantott
pár órára az árnyékos területre. Az eső sem nézte jó szemmel az irigységet. Amit nem tudott
felülről adni a sziklakertnek, azt kiadósan leöntötte az épületcsatornán. Néha a Nílus áradását
hozta. Ilyenkor mi, kétlábú lények néhány órára bajban vagyunk. Gázolni kell a kúthoz és
gázolni a pincéhez a tüzelőért. De nem sokáig tart a vész, mert a futóhomok mohón nyeli el az
esőlevet. Két nap sem telik bele, már öntözhetek nyugodtan újra.
5. „És főként azért vagyok megbékélve a futóhomokkal, mert a virágok ebben is megélnek.” Fotó: Ficzere M.
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Ilyen a futóhomok. Igen, ilyen. S ez húzódik végig majd az egész Tisza-Duna-közön, Pesttől
Kecskemétig s még azon alul is. Ahol már évszázadok óta művelik, ott a parasztság izzadtsága és
az éltető trágya már szelídített rajta, de ahol még csak a gyér akácerdők birkóznak a széllel, ott
még ma is száguldoznak a homokfelhők. Reggelre domb lesz ott, ahol tegnap még árok volt, és
fodrozott homoktenger terül egy-kettőre a tavaszi eső nyomán életre kapaszkodott királydinnye
fölé.
Azt mondják, könnyű, jó borok teremnek ezen a homokon. Lehet. Elhiszem, mert
„szakemberek” állítják. Bár egy dolog bizonyos: ha badacsonyi, egri vagy tokajiról hallottam
beszélni, még sohasem dicsérték a „jó homokit”. Mindegy. Nem bolygatom, mert ez mezőgazdasági és szőlészeti kérdés, na meg az olthatatlan szomjúságé. Egyszóval szakértelem kell
hozzá. Maradok tehát a kaptafánál. Engem kielégít a futóhomok, amit pár év óta fokozottan
igába kezdenek fogni a szélfogó tölgy, fenyő és akác véderdők. Traktorok dohognak a mi
közelebbi „Szaharánkon" is, és nyomukban évről évre zöldebb lesz a határ, párásabb a levegő s
csendesebb a szél.
És főként azért vagyok megbékélve a futóhomokkal, mert a virágok ebben is megélnek.
Virágoskert nőhet ki akárhol a „Szaharából”, — tenyérnyi paradicsom a behemót gyárkémények
árnyékában. Mert én paradicsomnak látom, amit nemcsak magam, hanem kicsi családunk
együttese alkotott. Építettünk, ültettünk, és dolgoztunk ásóval, kapával, öntözőkannával, kővel és
izzadsággal. És mindenekelőtt, szívvel és lelkesedéssel és sok-sok gyönyörködéssel. Nekünk
kicsi foltocska a szépségből, apró terület az alkotni vágyáshoz, pirinyó lehetőség a természet
törvényszerűségének megismeréséhez, és laboratórium a kísérletezéshez.
És a kertben, minden növényhez s kődarabhoz történet fűződik. Nem tömegben meneteltek
helyükre, hanem egyenként sétáltak fészkükbe. És ha szabadságon vagyok, szemem a felkelő
nappal együtt simogatja végig valamennyinek harmattól csillogó ruháját. Úgy érzem, hogy
köszöntenek engem és én őket vissza. Beszédes némán. Ilyenkor csak a szomszéd kert rigója
dalol túláradóan. Dallal üdvözli a felkelő napot, mely a fényt és meleget hozza s amely a
virágszirmokról, levelekről a harmatot lassan, szerelmesen lecsókolja.
A kertet egyszer mégis majdnem meggyűlöltem. Szét akartam dúlni. Pedig olyan szép talán
még egyetlen évben sem volt. Nyár felé hajló tavasz volt, és a tavaszi napfény a legszebb
virágpompában fürdött. Még az árnyékot is bársonyosan puha hangulat ülte meg.
Folytatás következik!
Sztrókay Tibor

Yucca hanburrii helyesenYucca hanburyi. [Szerk.]

Alig van park vagy nagyobb kert, a hol egy-két Yuccát
nem láthatnánk, minthogy a hálásabb levélnövények
közé tartozik, a melyek aránylag igen kevés ápolással
beérik. E növény kedvelőit tehát, úgy hisszük érdekelni
fogja, hogy az észak-amerikai Sziklahegységből származó Yucca Hanburrii Hanburry Tamás növénykedvelőnek kertjében Mortolában Genua mellett a
nyáron virágzott először. A Yucca Hanburrii J. G.
Baker szerint rokonság tekintetében a Y. angustifoliahoz áll legközelebb, törzse nincs, levelei mintegy 50
Yucca baccata virágzása Némethné H.
Erzsike kertjében. Fotó: Némethné H. E.
cm hosszúak s átlag 1 cm szélesek, mereven elállnak,
felül simák, alul majdnem érdesek, hegyük éles tövisbe végződik; a széleket barna és fehér sávok
szegélyezik. Szépségeiért nagy jövőt jósolnak neki.
Kertészeti Lapok. 1892. november 11. szám 299. o.
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Beküldte: Ördög Emese, Nagykároly
Nagykároly volt nemrég a Nemzetközi Kaktuszkiállítás házigazdája. Az eseményt az Aztékium
romániai kaktuszgyűjtő egyesület szervezte Ördög Emese és Nagy Arnold segítségével, akik a
kiállítás gördülékeny lefolyását biztosították. Ez a Nemzetközi Kaktuszkiállítás egy ritka
esemény Máramaros számára, leginkább azért, mert a legtöbb növény a máramarosi gyűjtőktől
származott, mivel Máramaros megye egy fontos hely a térképen a romániai és a világ összes
kaktuszgyűjtőjének. Egy kiállítási asztal Vida Géza híres szobrász gyűjteményéből volt, ami
Lőrincz István kertészmérnök gondozása alatt található Nagybányán.
A kiállítók között számos szintén máramarosi gyűjtő volt: Lia Gheorghe, Lőrincz István, Nevezi
János, Cătălin Ungureanu, Bíró Károly, Dorel Michiș és Mircea Crișan, és a környező
megyékből: Ördög Emese, Mircea Pop, Tar Sándor és Tar Dániel, Nagy Arnold, Sorin
Finteoșan, és Magyarországról részt vettek Herczeg István, valamint a Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság, Debrecen.

1. Nagykároly, Károlyi-kastély.

2. A kiállítás helyszíne.

3. A kiállítás szervezői: Ördög Emese és Nagy Arnold.

4. Köszöntjük a Mexikói kaktuszgyűjtő kollégákat!
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5. Kaktuszok Vida Géza gyűjteményéből.

7. Mircea Crișan

6. Lia Gheorghe.

8. Pop Mircea
9. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen
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10. Dorel Michiș

12. Nagy Arnold

11. Tar Sándor és Tar Dániel

13. Ördög Emese, Pop Mircea, Herczeg István
14. Ördög Emese
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15. Bíró Károly és Herczeg István

16. Nevezi János
17. Lőrincz István
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18. Cătălin Ungureanu

19. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt közel 500 látogató fordult meg. Ennek a sikernek köszönhetően a
szervezők úgy döntöttek, hogy hagyománnyá teszik ezt az eseményt Nagykárolyban.

Az Aztekium egyesület tagjai olyanok, mint egy nagy család, ahol a barátság és a tisztelet van az első
helyen. A Nagykárolyban első ízben megrendezett 2019-es Nemzetközi Kaktuszkiállítás szervezői Nagy
Arnold és Ördög Emese, valamint Herczeg István egy-egy saját nemesítésű Echinopsis hibriddel lettek
gazdagabbak Pop Mircea ajándékaként.

Ördög Emese

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Debreceni Pozsgástár Interneten is elolvasható
példányait. Az újság ezen a címen 1998 decemberében jelent meg először, ez volt az 1. szám. Az
Interneten e számtól kezdődően 2016. év 4. számáig minden újság elolvasható, szám szerint 81
db. Ezenkívül megtalálható még az előd, a Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők Tájékoztatója, és sok
más szakmai folyóirat és könyv.
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Írta: Ilonczai Gyöngyi
Gyönyörű, óriási és lenyűgözően illatos fehér virága éjjel bontakozik ki, s csak egy éjszaka tart
nyitva. De ez a kaktusz annál sokkal érdekesebb, mint elsőre gondolná az ember.
Az oszlopos kaktuszok java része éjjel bontja ki virágait, amelyek csupán azon az éjszakán
tartanak nyitva. Ha csak ezt vesszük, a Harrisia jusbertii sem tér el ettől, s emiatt nem is lenne
olyan titokzatos. Virágát az „éj királynőjének” is nevezik, bár ezt a kifejezést is több cereus
virágával kapcsolatban hallottam már emlegetni. Azonban jobban tanulmányozva a növény
eredetét, már sokkal izgalmasabbnak tűnik. Először valószínűleg Jusbert vagy Rebut gyűjtése és
Rebut névadása, valamint katalógus adatai nyomán Karl Schumann írta le. S innen kezdődik az
érdekességek sora. Először is nincs meghatározott származási helye, valószínűleg Argentína és
Paraguay területéről származik. Rendszertani szempontból sem tisztázott a helyzete, hiszen
elfogadott tény, hogy hibrid eredetű növény. Nagy valószínűséggel egy természetesen kialakult
hibrid, valamelyik Harrisia fajta, feltehetően Harrisia pomanensis és Echinopsis eyriesii között.
S ez teszi igazán különlegessé. A gyűjteményemben két darab is van. Az egyik saját nevelés, s
már jó pár éve van nálam. A másik a Latis-gyűjteménnyel került hozzám. Alátámaszthatom azt a
megjegyzést, hogy a könnyen tartható kaktuszokhoz tartozik. A sziklakertem megépítése után
oda kerültek, s igazán jól érzik ott magukat. Ezt az is alátámasztja, hogy a saját nevelésű
jusbertin volt olyan is, hogy egyszerre két virág bomlott ki.
Szinonimái: Eriocereus jusbertii (K. Schum.) Riccob., Harrisia 'Jusbertii' (Rebut ex K.Schum.)
Borg, Harrisia bonplandii, Cereus jusbertii.
1. A Harrisia jusbertii gyönyörű, óriási és lenyűgözően illatos fehér virága éjjel bontakozik ki
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2. Támasztékot igényel, mert egy idő után könnyen kiborul.

3. Gyönyörű, óriási és lenyűgözően illatos fehér virága

Leírása
A Harrisia jusbertii oszlopos kaktusz, általában nincs elágazása, vagy csak nagyon idős korban.
Többnyire valamilyen támasztékot igényel, mert egy idő után könnyen kiborul. Szára sötétzöld
színű, s maximum 6 cm átmérőjű. Közismerten négy bordája van, azonban hat bordázatú
változat is létezik. Hét, többnyire azonos hosszúságú tövissel rendelkezik minden areola, ezek
nagyon rövidek. Virágai 18 cm átmérőjűek, vagy még ennél is nagyobbak, fehérek, erős illatúak,
a külső szirmai kissé barnásak. Ha jó körülmények közé kerülnek, bőségesen ontják virágaikat
tavasztól akár az ősz kezdetéig.
Termése ritkán látható. A jusbertii saját pollenjétől, de más Harrisia jusbertiitől sem fog magot.
Megfigyelések szerint saját virágporával porozva a magkezdemények fejlődése el sem indul.
Echinopsis pollennel azonban magot fog. Az ELTE Füvészkertben végzett vizsgálatok alapján az
ilyen magból kelt növény tökéletesen megegyezik az anyanövénnyel. Cleistocactus pollen
felhasználásával megtermékenyítve szintén beindul a magok fejlődése. Az így kapott utódok
gyakorlatilag megegyeznek a Harrisia bomplandiival. Ha mégis megfogan, a gyümölcsének
színe a zöldes árnyalattól a sárgás-vöröses színűig változhat. Magjai fekete színűek.
Tartása
Ezzel a fajtával nincs sok gond, könnyen tartható. Viszont nem bírja a hideget, főleg ha hosszan
tartó, de egy-két alkalommal még kibírja a -4 fokot is. A jó vízáteresztő talajt kedveli.
Mindenképp tavasszal ültessük át. Nem igényli ugyan, de meghálálja, ha minden évben
átültetjük, s új földbe került. Ez persze nem jelenti azt, hogy nagyobb cserépbe kell kerüljön,
mindössze földfrissítés legyen. A talajába kerüljön negyedrésznyi kavics, kőtörmelék vagy
ezekhez hasonló, hogy biztosítva legyen a vízelvezetés. Az átültetés után - akárcsak más
kaktuszok esetében is - egy hétig vagy még tovább se locsoljuk meg.
Szaporítása
A jusbertiit magokról vagy feldarabolva is szaporíthatjuk. Egészséges növényt tavasszal vagy
nyáron lehet feldarabolni egy éles és steril késsel, ajánlott úgy 7-10 cm-es hosszúságúra. A
felvágott részeket meleg, száraz helyen hagyjuk egy hétig, vagy annál is hosszabb ideig, hogy a
vágás helyei teljesen begyógyuljanak, s vastagabb réteg keletkezzen rajtuk. Miután ez a vastag
réteg létrejött, elhelyezhetjük darabjainkat kaktuszföld-keverékbe, amelynek a tetejére kavics
vagy kőtörmeléket helyezünk, hogy minél jobb legyen a vízelvezetés, s a darabkánk ne álljon
semmiképp vízben. A növénydarab 2-6 hét alatt gyökeresedik be. (Személy szerint soha nem
tudnám feldarabolni a kaktuszomat!)
Írta: Ilonczai Gyöngyi
www.kaktuszlap.hu
Képek: Ilonczai Gyöngyi
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Ismeretes tény, hogy a szobába voltaképpen csak igen
kevés növény alkalmas, mert hát kevesen bírják el
»Flora gyermekei« közül a város sok változó
hőmérsékleti, fény és levegőviszonyait. Különösen nem
sok növényt alkalmazhatunk a nagyon is sokat használt
szobákban. Még a legtöbb használható növényt szolgáltatja a pozsgás növények családja; de szigorúan véve az
ezek közül használható fajták száma sem valami nagy.
Mert hát sajnos meglehetős sok hátránya van egyiknek
is, másiknak is, olyan rossz oldala, a mely a szobában
való gondozást kizárja. így pl. az egyik nagyra fejlődik,
s e miatt szorul ki a szobából, a másiknak kellemetlen
szagú virágai vannak, és ezért kell kizárni a szobai
mívelés alól. Ezért egy olyan növény, a mely a szobai
kultúrára a legmesszebb menő tekintetben alkalmas,
valóban örömmel üdvözölhető. Ilyennek minősítik az
Angliában ezelőtt két évvel bevezetett Dél-Afrikából
származó Kalanchoe flammea pozsgás növényt. A
növény a virágszárral együtt 40 cm magasra nő, levelei csak mérsékelten fejlődnek, úgy hogy a
virágzás idejét kivéve csak kis helyet foglal el. Virág ernyői számtalan kis ragyogó czinóber
bíborszínű ágakból alakulnak. A virágok közepe sárga. A virágernyők karcsú, magas és merev
szárakon fejlődnek, a mi a növényeknek valami szép, kecses alakot kölcsönöz. A Kalanchoe
flammea igen hosszú ideig virít májustól szeptemberig és a virágzás körülbelül hat hétig tart. A
növényeket télen-nyáron a szobában tarthatjuk, ahol körülbelül olyan ápolásban kívánnak
részesülni, mint az ismeretes és régebben nagyon is kedvelt Phyllokaktuszok. Virágainak nincsen
illata. Szobanövénynek ez az újdonság egészen alkalmas és az angolok erre a czélra most jobban
is kezdik terjeszteni.
Kép: biobank-lantauhk
s.
Kertészeti Lapok. 1902. július 7. szám 184-186. o.

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG
PROGRAMJA 2020. I. FÉLÉVBEN
Január
TÉLI SZÜNET
Február 8. szombat
Cséke László: Ománi utazás tengerparttól a sivatagig
Március 14. szombat
KÖZGYŰLÉS
Április 25. szombat
Ficzere Miklós: Vedd el hitét, tagadd el múltját – botanikatörténeti félrebeszélések
Május 23. szombat
Dr. Csajbók József: Okos kaktuszok? A növényi intelligenciáról.
A programok helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti benzinkútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál).
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal!
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Írta: Szabó Gábor
1996-ban kaptam egy Mammillaria carrettit
Iosif Vasile Lungu romániai gyűjtőtől. Ma már
24 éve van nálam, (1. kép). Szépen virágzik, él,
semmi bajom nem volt és nincs vele. 2007-ben
kaptam egy teljesen más forrásból származó
hasonló növényt Lukoczki Zoltán magyarországi gyűjtőtől (2. kép). Ennek ma már 13
éve. Evvel a növénnyel sem volt semmi bajom
2013 májusáig. Egy nagyon kis különbség van
a kettő között. Az öreg növény sarjadzik és
hasonlít a Rod & Ken Preston - Mafham
lexikonban közölt képen látható növényhez. A
fiatalabbik növény nem sarjadzik még 13 év
1. A 24 éve kapott Mammillaria carretti ma sem
után sem, csak eléggé megtestesedett és a
veszít tövist.
virágja olyan 25 %-kal nagyobb a másiknál. Egyszerre virágoztak, de magot egyik sem hoz.
Ennyi a kettő közötti különbség. A fiatalabbik növényen most májusban vettem észre, hogy
valami baj van. Akár milyen finoman ér valami a töviséhez, az egész tövis az areolával együtt
leválik a mammáról (3. kép). A képen jól látszik mintha két mamma csúcsa, ahonnét az areola
levált, mintha pirosas színű lenne. Elvágtam egy mammát, hogy lássam, nincs e belülről
gombabetegséggel megfertőzve a növény? Belülről teljesen egészséges. Nem tudom, miért nem
tudja a két növény beporozni egymást. Nem hiszem, hogy klónok lennének, nagyon különböző
helyekről valóak. A nagyobbik baj a tövisruha elhullajtása, rövidesen tövisek nélkül marad. A 24
éve szerzett növény most se hullajtja le a töviseket gyenge érintésre, ha akarja az ember, le kell
tépnie.
Szabó Gábor, Brassó-Négyfalu
Képek a szerző fotói.
2. Mammillaria carretti amelyik 6 évig nem vesztette a töviseit, de 2013-ban, amelyik tövishez valami hozzáért, az areolával
együtt levált a mammáról.

3. Mammillaria carretti megsérült része.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

P
par, paris
paradinei
paradoxus, paradoxa

gleichförmig
benannt nach Mr. N. A. Paradine
sonderbar, sonderbarer, seltsame

paraguariensis

benannt nach Herkunft:
Paraguari dep., Paraguay
aus Paraguay
aus Serra Parana, Nördlich Bra.
benannt nachHerkunft: Parangani

paraguayense
paranaensis
paranganiense,
paranganiensis
parapetiensis
parensis
parentes
parishii
parkeri
parkinsonii
parksianus

benannt nach Herkunft:
Rio Parapeti, Bolivia
benannt nach Herkunft:
Parras, Mexico
die Eltern
benannt nach S. B. Parish
benannt nach Parker
benannt nach J. Parkinson
benannt nach Herkunft:
Hidalgo, Mexico
benannt nach Domingo Parodi
benannt nach Parryi
geteilt

egyforma
Paradin-féle
furcsa, különös, ritka
magú, fonák
Paragueri tart. való
Paraguay
Paraguayból való
Serra Parana-ból való
Paranganiból való
Parapeti-folyó mellől
Parrasból való
szülők
Parish-féle
Parker-féle
Parkinson-féle
Hidalgóból való

parvus
pasacana
passiflora

klein
aus Pasaca, Argentína
die Peinblume

passio
patagonicus,
patagonica
patens
patericalix
pathogen

die Pein
aus Patagonien stammend

Parodiról elnevezve
Parry-féle
osztott
kissé fénylő
kisvirágú
kislevelű
kisszemölcsű
meglehetősen kicsi
aprócska
kicsi
Pasacából való, Argentína
szenvedő virág, szenvedés
virága
szenvedés
Patagóniából való

abstehend, ausgebreitet
tellerförmiger
pathogen

elálló, terebélyes, kiterjedt
tányér formájú
kórokozó

Parodia
parryi
partitus
parviclada
parviflora, parviflorus
parvifolia
parvimamma
parvula, parvulum

kleinblumig, kleinblütiger
kleinblättrig
kleinwarzig
ziemlich kleines

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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