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DEBRECENI 
POZSGÁS-TÁR 



1. kép Ferocactus fordi i . Mexico, Alsókali fornia északi részén, El Rosalia falu fölött lévő tiegyen találtam. 

Fotó: Libnár Antal 

2. kép Ferocactus glaucescens 3. kép Ect i inofossulocactus gladiatus 
Fotó: Papp László Fotó: Horvátfi László 



4. kép Echinofossulocactus kellerianus 
Fotó; Horváth László 

5. kép Echinofossulocactus lannellosus 
Fotó; Horváth László 

6. kép Echinofossulocactus mult icostatus 
Fotó; Horváth László 

7. kép Echinofossulocactus ochoterenaus 
Fotó; Horváth László 



8. kép Echinofossulocactus phyl lacanthus 9. kép Mammil lar ia eichlamii 
Fotó; Horváth László Fotó; Szutorisz Gyula 

10. kép Mammil lar ia gigantea 11. kép Pinya de Rosa E. grusonii csoport 
Fotó: Szutorisz Gyula Fotó: Tóth Norbert 



Szerkesztői Üzenet 

Zusammenfassuna: Der Autor (Prasident des Vereines und Chefredakteur) 
schreibt über die zum Optimismus bewegenden Anerkennungen, über die 
Ergebnisse und Fehler sowohl im Vérein als auch in der 
Zeítschríftschreibung, die man behalten bzw. verbessern sollte und über 
die recM schweren. 

Abstract: The author (president and generál editor) writes about 
aknowiedgements that induce us to be optimistic, resulfá or errors in the 
edition of our Journal and in the work of our association which have to be 
maintained or have to be changed. The continuation is really d'iffícult. 

Bízva a továbbhaladásban 

A nem könnyen elért megjelenésünkkel magunk sem sejtettük, milyen hatást érhetünk el. Ne 
értse senki félre, itt most nem arról szeretnék irni, hogy milyen elméket és lelkeket megmozgató 
volt a „beköszöntésünk". Ha volt is ilyen, nem ezért, ill. önmagában nem ezért hoztuk létre a 
Pozsgás-Tárat, őszintén írhatjuk - az Alba Flóra szerkesztőível és szerzőível egyetemben - , hogy 
szolgálni szeretnénk a magyar pozsgáskultúra ügyét! Természetesen mindettől bizonyos más 
motiváló jelenségek itt nem választhatók el, mint ahogy annak idején Hunyadi János is azért védte 
az ország délkeleti részét - és így a hazáját is - , mert a saját birtokait is védte. Igy a szolgálat 
valami bonyolult, csodálatos összetettség, a valamiféle tudás megosztásának, az írni akarásnak és 
talán az önmagunk megmutatásának kényszere is. De ki vethet követ ránk, akiből ilyen esetekben 
hiányzik az utóbbi, sőt ez egy nagyon fontos erő, ez a mi lelki és szellemi birtokunk. Ezért 
mondhatom tehát, hogy jólestek mindnyájunknak a dicsérő szavak, hiszem azt, hogy azért is, mert 
a dicsérő ember önmagán is úrrá lesz, és így jó szándékot sugároz, vagyis ad. 

Temiészetesen minden viszonylagos, ezért Supthut úr elismerő levele Svájcból (lOS Központ), 
amely folyóiratunkat méltatta, belülről bennünket még jobbra ösztökél, de tisztában vagyunk azzal, 
hogy saját erőnkből az övékéhez hasonló eredményeket nem érhetünk el, de nem is ez a célunk. 
Hisszük viszont azt, hogy a megnövekedett erkölcsi és szellemi támogatással - és itt köszönöm 
meg, a nevük felsorolása nélkül, éppen azért senkit ki nem hagyva, Mindenkinek, ki ezzel tisztel 
meg minket - folyamatossá tudunk lenni, s talán javítva hibáinkat, egyre jobb tartalommal és 
külcsínnel. Folyóirat-készítő elődeink és társaink tudják a legjobban, hogy ez a kontinuitás a 
legnehezebb, de ezt vállaltuk, és jól kiegészíthetjük egymást a bizalom lelket simogató légkörével. 

A tartalomról most nem írnék, a címek talán beszédesek, de arról feltétlenül, hogy ez évben a 
tervezett négy mellett egy ötödik, külön számot is kiadhatunk Anisits János Dániel emlékére, dr. 
Nemes Lajos értékes tanulmánya megjelentetésével. E munka kultúrtörténeti jelentőségével hiányt 
pótol, és Anisits élete bizonyítja az elkötelezettséget a tudománya, az élővilág és legfőképpen 
hazája iránt. így válik érthetővé a „birtokok" fogalma, és így lehet világossá a törekvésünk is -
illessem itt e célban társaimat áldozatkészségükért köszönettel és nagyrabecsüléssel - , amely a 
kétkedőknek talán üzenet is, tudjuk azt, hogy a munkánk - mert másképpen nem szabad -
tisztességes, tiszta és jó szándékúi Hisszük, hogy ezt más is érzi, ezért bízunk a továbbhaladásban ! 

a DKKE. elnöke - főszerkesztő 



Libnár Antaí 

Zusammenfasuna: Der Autor berichtet über Ideinbleibende Ferocactus Arten, die 
bei 

entsprechender Ernahrung schon im Altér von 7-9 Jahren blühfrahig sind. 

Abstract: The author draw your attention so the fact that many small sized Fero
cactus species burst into flover (looked after properly) at the age to7so9. 

A Ferocactusok nem a legközkedveltebb növények közé sorolhatók a ha
zai gyűjteményekben, főleg azért, mert nagynövésűek. Az viszont kétségtelen, 
hogy az Echinocactus grusonii és más Echinocactusok is nagytermetűek, még
is megtalálhatók minden gyűjteményben, és igencsak későn, 30 év vagy e fölött 
virágzanak, szemben a többi nemzetséggel, mint amilyen pl.: a 
Gymnocalycium, a Lobivia, a Mammillaria, a Notocactus, a Rebutia stb. Az 
említett genusok mind-egyike 3-4-5 éves korukban már javarészt ivarérett 
növények, és virág-zanak a gyűjtők nagy örömére. 

A fenti példára gondolva kevesen tudják azt, hogy a viszonylag kicsi Fero
cactusok már szívesen virágzanak - aránylag fiatalon - 7-8-9 évesen, és azt is 
számításba kell venni, hogy nálunk ezek a növények nem nőnek olyan nagyra, mint 
ahogy azt az irodalmakban leírták. Az apróbb Ferocactusok fajok kb. 10-től 30 cm-
ig, a viszonylag kicsik 30-től 60 cm-ig növekedhetnek, de ennél a nagyságnál jóval 
kisebb méretben is virágot hoznak. A saját tapasztalatom és az alábbiakban említett 
két könyv alapján válogattam ki a kisebbeket, amely szerint a két vélemény nem 
teljesen azonos. A két könyvben kisebb-nagyobb eltérések fedezhetők föl, de ezt az 
alábbiakban magyarázom, és hogy kinek van igaza, azt indokolják meg a 
kaktuszbotanikusok! (Nagy egyedi eltérések is lehetnek. A szerk.) 

A nemzetség fajainak nagy része 60 cm fölötti, sőt több méteresek is lehetnek, 
és az utóbbiak vannak többségben. Viszont hiányos lenne egy-egy gyűjtemény 
nélkülük, ezért néhány példányt ajánlatos ezekből is nevelni, hiszen igen szép 
látványt nyújtanak grandiózus megjelenésükkel, és üde színfoltot jelentenek. 

Walter Haage: Kakteen von A bis Z lexikonában az alábbiak a kisebbek: 

Ferocactus alamosanus B r . & R . 
25 cm magas, 30 cm átmérőjű, a virág sárga. 
Élőhelye: iVlexikó, Hidalgó. 
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Ferocactus echidne ( D C . ) B r . & R . 
12,5 cm magas, 18 cm átmérőjű, a virága citrom- vagy kénsárga. 
Élőhelye: Mexikó, Hidalgó. 

Ferocactus flavovirens ( S C H E I D W . ) B r . & R . 

40 cm magas, 12 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Élőhelye: Mexikó, Puebla, Tehuacan. 

Ferocactus fordii ( O R C . ) B r . & R . 

10 cm magas, 12 cm átmérőjű, a virága világos bíborszínű. 
Élőhelye: Mexikó. (1 sz. kép) 

Ferocactus glaucescens ( D C . ) B r . & R . 
30 cm magas és ugyancsak 30 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Élőhelye: Közép-Mexikó. (2 sz. kép) 

Ferocactus haematacanthus ( S D . ) B O R G . 

30-120 cm magas, 26 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Élőhelye: Mexikó, Puebla, Esperanza. 

Ferocactus hamatacanthUS ( M U H L E N P F T . ) B r . & R . (Syn. Hamatocactus) 

40 cm magas, 40 cm átmérőjű, a virága sárga, a közepe ritkán pirosas. 
Élőhelye: USA, Texas, Új-Mexikó, Észak-Mexikó. 

Ferocactus latispinus ( H A W . ) B r . & R . 

40 cm magas, 45 cm átmérőjű, a virága lilás-bíborszínű. 
Élőhelye: Mexikó. 

Ferocactus latispinus 
(a szerző felvétele) 

Mexikó 
Quere ta ro tó l dé lke le t re 

Juay Zache 
(kb. 30 cm átmérőjű.) 
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Ferocactus macrodiscus ( M I L L . ) B r . s R . 

40 cm átmérőjű, 45 cm magas, a virága sötétpiros vagy bordó. 
Élőhelye: Mexikó, Durango, a hegyekben 3000 m-ig. 

Ferocactus macrodiscus 
var. multiflorus 

(a szerző felvétele) 

25-30 cm átmérőjű 
Oaxacatól nyugatra Monté 

Albán (Mexikó) 

Ferocactus recurvus ( M I L L . ) B E R G . 

25 cm magas, 20 cm átmérőjű, a virága piros vagy halvány rózsaszínű. 
Élőhelye: Mexikó, Puebla, Oaxaca. 

Ferocactus reppenhagenii U N G . 
10-80 cm magas, 9-24 cm átmérőjű, a virága sárga, esetleg narancssárga. 
(Szerintem a 80 cm-es magasságot hazánkban nem éri el.) 
Élőhelye: Mexikó, Michiacan, Colima, Oaxaca. 

Ferocactus robostus ( L K . & o . ) B r . & R . 
25 cm magas, 30 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Élőhelye: Mexikó, Puebla. 

Ferocactus towsendianus B r . & R . 
40 cm magas, 30 cm átmérőjű, a virága zöldessárga. 
Élőhelye: Mexikó, Dél-Kalifornia. 

Ferocactusvir idescens ( T O R R . & G R A Y . ) B r . & R . 

45 cm magas, 35 cm átmérőjű, a virága zöldessárga. 
Élőhelye: USA (Dél-Kalifornia), Mexikó (Észak-Kalifornia) 
Rod és Ken, Preston-Mafham: Cacti The illustrated Dictionary (Kal<tuszol< 
Képes Lexil<ona) mű szerint az alábbiak a kisebbek: 
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Ferocactus echidne ( D C . ) B r . & R . 
35-80 cm magas, 12 cm átmérőjű, a virága piros vagy sárga. 
{Kétségeim vannak a 80 cm-es magasság elérésével kapcsolatban). 

Ferocactus flavovirens ( S C H E I D W . ) B r . & R . 

40 cm magas, 20 cm átmérőjű, a virága piros. 
Ferocactus fordii ( O R C U T T . ) B r . & R . 

12 cm magas, 20 cm átmérőjű. A virág nincs jelezve. 
Ferocactus glaucescens ( D C . ) B r . s R . 

45-75 cm magas, 50 cm átmérőjű, a virága sárga. (70 cm magas növényt a 
termőhelyen sem láttam.) 

Ferocactus haematacanthus ( M U E H L M P F T . ) B r . & R . 

30-120 cm magas, 26-36 cm átmérőjű, a virága bíbor-rózsaszínű. {A 120 cm 
magas növényt illetően a hazai viszonyoknál kétlem!) 

Ferocactus hamatacanthUS ( S D . ) H . B R A V O . 

60 cm magas, 30 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Ferocactus latispinus ( H A W . ) B r . & R . 

30 cm magas, 40 cm átmérőjű, a virága sárga vagy bíborszínű. 
Ferocactus lindsayi H . B R A V O . H . 

60 cm magas, 40 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Ferocactus macrodiscus (^4ART.) B r . & R . 

40 cm magas és 40 cm átmérőjű, a virága vöröses rózsaszínű. 
Ferocactus reppenhagenii U N G E R . 

80 cm magas, 24 cm átmérőjű, a virágot nem írja. (Kifejezetten erős kétségeim 
vannak a 80 cm-es magasság iránt). 

Ferocactus robostus ( P F E I F F . ) B r . & R . 

15 cm magas, 20 cm átmérőjű, a virága sárga. 
Ferocactus viridescens ( T O R R E Y . & G R A Y . ) B r . & R . 

30 cm magas, 30 cm átmérőjű, a virágot itt sem írja. 

A fentieket íjjra megismételve, a két leírás között az eltérés igen jelentős, hiszen 
az egyik - mindenáron - több fajt akar leími, ugyanakkor a másik - mindenáron - az 
ösz- szevont fajokat akarja kihangsúlyozni. A teljes Ferocactus nemzetségleírás a 
Kaktuszok Képes Lexikona c. műben, ha a nagytermetű növényeket hozzátenném, 
mindössze 17 faj és egy varietas*. Nem beszélve a kisebb eltérésekről a Haage 
könyvéhez viszonyítva, mint például a virágszín, valamint a növények termete. 

Ha valakit e rövid leírás mégis arra inspirál, hogy a Ferocactus nemzetséget a 
gyűjteményében szívesen látja, valamint többet tartson belőlük, már elértem a célom. 

Cegléd 



A z J E c h m o f o s s u l o c a c t i L K s o l k r ó l ( I I . rész) 

Zusammenfasuna: Die sitízzierte Vorstellung von zwei gültig beschriebenen Arten 
dieser Gattung wird fortgesetzt. 

Abstract: The author continues valld and detailed introduction of species ranged 
among this genus. 

E. fiexJSpinus H.Bravo 1969. 

Teste: enyhén lapított, gömbölyded, kb. 
6 cm széles és 4 cm magas. A 
színe szürkészöld. 

Bordák: hozzávetőleg 35 db, enyhén 
hullámosak, függőleges lefutásúak. 

Areolák: nagy távolságra vannak egy
mástól, fiatalon sárgásfehérek. Bor
dánként 1-2, esetleg 3 db található, 
enyhén oválisak. 

Tövisek: a peremtöviseinek száma 4-6 
db, a két felső csaknem vízszinte
sen oldalt helyezkedik el, míg a 
többi lefelé irányuló, 15 mm 
hosszúak, eleinte fehérek, majd 
szürkésbamák. A 3 db felsőtövise 
kissé lapított, 1,5 mm széles, szür
kés színűek. A 3,5-4 cm hosszú, 
középső felfelé irányuló, a kissé 
rövidebb két oldalsó szabálytalanul 
oldalt, illetve felfelé áll. Gyakran elő
fordul 1 db 2,5-5 cm hosszú ársze-
rű középtövis is, amely egyenes, 
kimeredő a növénytestből. 

Virágok: 3 cnft nagyságúak, lilás ámya-
lattal fehérek, a belső lepelleve
lekben bíborpiros középsáwal. 

E. gladiatus Lawr. 1841. 

Teste: nyújtott tojásdad, csaknem lapí
tott tetővel, melyen igen gyakran 
előfordulhat bemélyedt és enyhén 
gyapjúval fedett csúcsi rész is. 15 

cm magas és 7 cm átmérőjű, a szí
ne lombzöld, gyakran kékeszöld. 

Bordák: 25-30 db éles bordái az alsó ré
szükön erősen hullámosak és rit
kábban megszakítottak, felül vala
mivel folytonosabb és egyenes vo-
nalúak, 1 cm magasak. 

Tövisek: a 3 db felső tövis közül a leg
hosszabb lapított középső felfelé 
álló 2,5 cm hosszú, a két oldalra 
mutató rövidebb, 16-18 mm hosszú 
és keskenyebb. Előfordulhat még 
további két, lefelé mutató, 6-8 mm 
hosszú, árszerű tövis is. Közép
tövise 1 db van, amely 3-4 cm 
hosszúságot is elérhet, romboid 
keresztmetszetű, a növénytesttől 
feltűnően elálló. A tövisek kezdet
ben sárgásbamák, sötétebb hegyű
ek, de később mind elszürkülnek, 
törékennyé válnak. 

Areolák: egymástól távol állnak, korong 
vagy felfelé kissé nyújtott alakúak. 
3-4 mm átmérőjűek, rövid, sűrű sár
gás - fehér filccel - gyapjúval idő
sebb korban csupaszokká válnak, 
esetleg lehullanak. 

Virágok: a 2,5-3 cm nagyságú virágok, 
közvetlenül a csúcsnál jelennek 
meg. A belső lepellevelek pirosas 
lilák sötétebb középsáwal, míg a 
lepellevelek szélei világosak. 

Élőhelye: Mexikó, Ehrenberg. (2. sz. kép) 
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- - var. carneus S c h m o i i . 

F. Schmoll érvényes leírást nem kö
zölt, pusztán publikálta a katalógusá
ban. Ennek alapján az alábbi eltéré
seket mutatja az alapfajtól. 

Teste: kevésbé nyújtott, a színe fűzöld 
vagy lombzöld. 

Bordák: több vékony bordával rendel
kezik, mint az alaptípus, és ezek 
száma a korral növekszik, eléitieti az 
50 db-ot is. 

Tövisek: 8-10 db fehéres-sárga, 
sötétebb hegyű peremtövise van, 
amelyek közül a legkisebb 3-5 
mm hosszúak, és az areolák felső 
részén helyezkednek el. A 3 db 
felső tövis a csúcs közelében 
merőlegesen felmeredő, az idő
sebb areolákon fokozatosan le
hajlik úgy, hogy legvégül víz
szintesen állnak. A töviseinek 
színe idősebb korban palaszürke 
vagy mészszürke. 

Virágok: az alapfajétól kissé nagyob
bak, 3,5 cm tejfehérek, a belső 
lepelleveleken feltűnően pirosas 
középsáv található. 

Élőhelye: megegyezik az alapfajéval. A 
szintén nem publikált E. cameus 
Whitm. W. Haage szerint valószínű
leg az előbbi változat szinonimája.' 

E. grandicornis ( L e m . ) B r . & R. 

Teste: többnyire kissé lapított gömb
alakú, idősebb korban enyhén 
megnyúlhat. A színe kékeszöld 
és kezdetben a csúcsnál sárgás 

filces, illetve a tetőn gyapjas, 
amely hamar lekopaszodik. 

Bordák: maximum 35 db élesek, hul
lámosak 

Areolák: nagy távolságokra vannak 
egymástól egy-egy bordán. Kez
detben sárgás gyapjúval fedettek, 
később megkopaszodnak. 

E. grandicornis 
Fotó: Horvátti László 

Tövisek: a három felső felmeredő, 
szilárd, robusztus, a középső la
pított, nagyon erős és vízszintesen 
sávozott. 4,5-5 cm hosszú is le
het, az oldalt állásúak kevésbé 
lapítottak, és ezek rövidebbek, 
2,5-3 cm hosszúságúak. A lefe
lé irányuló, 10-12 mm hosszú 
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4-5 db peremtövis l<ezdetben 
sárgás színű, sötétebb hegyűel<, 
de l<ésöbb elszürkülnel<. 

Virág: 3 cm liosszú, piszkosfehér, 
hússzínű középsávval, és hason
ló szélesre nyílik. 

Élőhelye: Mexikó, San Luis Potosi -
Hidalgó. 

W. Haage szerint tiasonlít a E. penta-
cantfiushioz és az E. dictiroacanti)us-
hoz. 

E . guerraianus Backbg . 

Teste: feltűnően lapított, félgömb ala
kú, max. 20 cm átmérőjű. A színe 
sötétzöld vagy kékeszöld, a csú
csa tövisekkel fedett. 

Bordák: 30-35 db lehet ettől keve
sebb és több is, élesek és hul
lámos lefutásúak. 

Areolák: 4 cm távolságra vannak egy
mástól egy-egy bordán. Kezdet
ben fehér gyapjasak. 

Tövisek: általában 8 db tövise van, 
amelyek sárgásak és a felső ré
szük barnás, főleg a hegyük. Eb
ből a három felső többé-kevésbé 
lapított, és 1,5-2 cm hosszúak, a 
2 db oldalállású hengeres, kb. 
2,5 cm hosszú, a 2 db (néha 4 
db) lefelé mutató, vékony, maxi
mum 1,5 cm hosszú. Az 1 db 
középtövise árszerű, hengeres, 
és 4 cm hosszúságot érhet el. 

Virág: 3 cm átmérőjű, lilás, a pereme 
fehér. 

Élőhelye: Mexikó, Hidalgó. 

E. hastatus ( H o p p f . ) B r . & R. 

Teste: kissé lapított, gömb alakú. 
Maximum 10 cm magas, és 12 
cm átmérőjű világoszöld színű, 
és a tövisekkel fedett csúcs kissé 
benyomott. 

Bordák: 28-35 db nem túl élesek, eny
hén hullámosak, kissé rovátkol
tak. 

E. hastatus 
Fotó: Hon/átti László 

Tövisek: a felső tövisek (3 db) elérhetik 
a 3 cm-es hosszúságot is, la
pítottak. A két oldalállású erősebb 
és merevebb. 2-3 db peremtövise 
vékonyabb és rövidebb, lefelé mu
tató szürkéssárgák, a hegyük sö
tétebb. Az 1 db sárga sötétebb 
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hegyű középtövis előremeredő, 
hengeres, a hosszúsága elérhe
ti a 4 cm-t is. 

Virág: fehéres, a közepe többé-ke
vésbé vöröses. 

Élőhelye: Mexikó, Hidalgó - Metztitlan. 
Megjegyzés: A faj nyáron kissé bát-

ralDb locsolást, napos, meleg he
lyet igényel. A teleltetés az átla
gosnál néhány fokkal melegeb
ben és főleg szárazabban tör
ténjen, különben könnyen fekete 
foltok keletkeznek a bőrén. 

E. heteracanthus (Maehlpfrtd.)Br.&R. 

Teste: lehet gömbölyded, de lehet to
jásdad is, a színe fakó lombzöld 
vagy világos fűzöld, 8 cm átmé
rőjű és hasonló magas. A nö
vény csúcsa viszonylag tartós 
fehér gyapjúval fedett. 

Bordák: 30-40 db, sőt ritkán még 
több is. Kissé hullámosak, egye
nes lefutásúak. 

Tövisek: a 11-13 db sugarasan elhe
lyezkedő peremtövis fehéres, 
sörteszerű, 5-7 mm hosszúak. A 
4 db felső vagy középtövis ke
resztben helyezkedik el olyan 
módon, hogy a két szélső eny
hén felfelé mutat. A középső 
felső tövis, amely felfelé hajlik, a 
legerősebb, 1,5 cm hosszú és 
1,5 mm széles. Barnásak söté
tebb csúccsal. 

Virág: zöldessárga. 
Élőhelye: Mexikó, Coahuila - Durango. 

E. kellerianus K r a i n z 
(4. sz. kép) 

Teste: széles, kb. 7 cm átmérőjű, 
lapított gömb alakú, magassága 
4 cm. A növény csúcsi része 
igen sűrű filccel, gyapjúval fe
dett. 

Bordák: 50-60 db, de inkább több, 
erősen hullámosak, robusztusak 
egyenes lefutásúak. Fiatalon 
erősen gyapjasak, idősebb kor
ban csupaszok. 

Tövisek: 1 db főtövise (a középtövise 
hiányzik) 1 cm hosszú és 1,5 mm 
széles, az alapjánál halványbar
na, a külső oldala fekete, a belső 
világos szürke. Peremtöviseinek 
száma 2-4 db sárgásbarnák és 
4-6 mm hosszúak. 

Virág: 2-2,5 cm nagyságú, a belső 
lepellevelek fehérek halvány li
lás középsávval. 

Élőhelye: Mexikó. 
Megjegyzés: a nyár folyamán ne tart

suk túlságosan szárazon, gyak
rabban kell öntözni a többi 
Echinofossulocactus fajnál. 

E. lamellosus ( D i e r t . ) B r . & R. 

Teste: gömbölyded vagy enyhén la
pított félgömb, kékeszöld színű. 
A csúcs többé-kevésbé benyo
mott és csak ritkán tövises. 8 cm 
átmérőjű, és ugyanilyen magas. 

Bordák: 25-50 db lemezszerűén egy
máshoz préseltek, és közepe
sen hullámosak, élesek. 

Areolák: a növény oldalán a bordá
kon meglehetősen távol állnak' 



10 DESSECENI POZSGÁS-TÁR Az Echinofossulocactusokról 

egymástól, viszont a csúcs kö
zelében összepréselődnek. Csak 
fiatalon fehér gyapjasak. 

Tövisek: általában a 4 db fehér pe
remtövis közül az oldalállásúak 
kissé lapítottak és rövidebbek, 
mint a felfelé mutatók, amelyek 
1,5-2 cm hosszúak. Egy főtövis 
maximum 3 cm hosszú, lapított 
és befelé hajló, bamahegyű. 1 db 
4 cm hosszú középtövise a leg
hosszabb, lapított, vagy csak
nem háromszögletű sötét csúcs
csal, enyhén a test felé ívelt. 

Virág: a növénycsúcs közelében 
fejlődik ki, 3,5-4 cm nagyok. 
Tölcséresre nyílnak, hússzínű-
ek, belül tiszta kárminpirosak. 

Élőhelye: Mexikó, Hidalgó. 
Megjegyzés: A legutóbbi termőhelyi 

vizsgálatok alapján olyan fajról 
van szó, amely igencsak válto
zékony. Elsősorban a tövisek 
hosszában, a bordák számában 
és a virág színében. J. Meyran 
termőhelyi kutatásai szerint -
melyeket többek között Vena-
dos, Mezquitit, Vizanon melletti 
és a Cadereyta - Montezuma 
folyó közötti területen végzett 
főleg - legalább három termőhe
lyi formája van az E. lamello-
susnak, amelyek egymástól 
meglehetősen eltérnek. (5. sz. 
kép) 

E. lancifer ( D i e r t . ) B r . & R. 

Teste: enyhén lapított, félgömb ala
kú, sötétzöld színű. 

Bordák: meglehetősen nagyszámu
ak, sűrűn egymás mellett állók. 
Keskenyek, hullámosak. 

Areolák: a bordákon távol állnak 
egymástól, viszont a csúcsnál 
összesűrűsödnek. Fiatalon fe
hér filcesek, később csupaszok. 

Tövisek: számuk 8 db fehérek és a 
hegyük többé-kevésbé barnás. 

• Mindkét oldalra 3-3 db helyez
kedik el, felfelé 1 db tövis mutat. 
A középső centrális elhelyezke
désű középtövis a leghosszabb 
3-4 cm, lapos, enyhén a test 
felé hajlik. Az 1 db felfelé mutató 
peremtövis is lapított, sőt széle
sebb, mint a középtövis, és job
ban hajlított, kb. 2-2,5 cm 
hosszú. 

Virágok: csúcs közelében jelennek 
meg, meglehetősen nagyok, 4 
cm magasak. Napfényben szé
lesre nyílik, rózsaszínes hússzí
nű, halvány bíbor középsávval. 

Élőhelye: Mexikó. 
Megjegyzés: Egyes szerzők az E. 

obvallatus, illetve az E. hastatus 
fajokkal megegyezőnek vélik, 
mások önálló fajnak ismerik el. 

E. lexarzai (H .Bravo) C r o i z . 

Teste: gömbölyded 8-10 cm magas, 
10-12 cm átmérőjű, a csúcs tö
visekkel teljesen fedett. 

Bordák: igen nagyszámuak 40-50 db 
meglehetősen vékonyak, erősen 
hullámos lefutásúak. 

Tövisek: 8 db néha 10 db peremtö-
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visei vízszintesen elterülők, és 
8-13 mm hosszúak, tűszerűek, 
tejfehérek. A szomszédos areo
lák peremtövisei összefonódnak. 
Van még 3 db főtövise is, és a 
középső felső szélesen lapított, 
6,5 cm hosszúságot is elérhet, 
és a növény csúcsán egymás
hoz hajlanak. A két oldalsó állá
sú 2 cm hosszú, fehéres-bar
nás heggyel. Az 1 db középtö
vise 2-2,5 cm hosszú, lapított és 
egyenes. 

Virág: 3 cm hosszú, és szélesre nyí
ló. Halvány rózsaszínű, lilás 
vagy piros középsávval. 

Élőhelye: Mexikó, Hidalgó (Real del 
Monté). 

E Iloydii B r . & R. 

Teste: kissé lapított gömb alakú, kb. 
12 cm átmérőjű, szürkészöld, 
színű. A csúcs enyhén beesett 
fehér, vagy fehéres-barna gyap
júval fedett. A tenyészcsúcs 
egymáshoz hajló tövisekkel ta
kart. 

Areolák: piszkosfehérek vagy bar
nás-fehérek, fiatalon sűrűn 
gyapjasak, nyújtott tojásdadok, 
5-7 mm átmérőjűek, idősebb 
korban csupaszok, szürkék. 

Bordák: számuk a növény korával 
növekszik és elérheti a 75 db-ot 
is. Papírszerűen vékonyak, eny
hén hullámosak, és viszonylag 
mély, éles árok választja el őket 
egymástól. 

Tövisek:a sugarasan szétterülő, 2-8 

mm hosszú áttetsző, fehér pe
remtövisek száma 12-15 db. 
Ezenkívül az areola felső ré
szén helyezkedik el a 3 db fő-
tövis. A középső papírszerűen 
vékony, lapított, az alapnál közel 
2 mm széles, gyakran lehet 
spirálisan csavarodott is, 4-8 cm 
hosszú. A két szélső valamivel 
keskenyebb, és 4-8 cm hosszú, 
felfelé ferdén irányulnak. Mind
három világosbarna, a hegyük 
sötét- vagy ébenbarna. 

Virág: kicsi, kb. 1,8-2,2 cm átmérőjű. 
A tövisektől nem minden eset
ben nyílik ki teljesen. A belső 
lepellevelek fehérek, halvány
zöld középsávval. 

Élőhelye: Mexikó, Zacatecas (Sierra 
de Coneto, meglehetősen nagy 
területen). 

Megjegyzés: A tipikus növényeken 
kívül előfordulhatnak szalma 
vagy aranysárga középtövisű 
formák is, sőt nem ritka a 12 cm 
hosszú főtövisű - melynek a 
színe lehet fekete - megjelenési 
forma. Egyébként küllemre na
gyon hasonló az E. erectocent-
rushoz, de az mégis egészen 
más faj. (A címlapon, Horváth 
László felvétele.) 

E. multiareolatus H. B r a v o . 

1959-ben spanyol nyelven H. Bravo 
írta le a mexikói Apan fennsíkról. A 
holotipus* nem lett elhelyezve sehol 
sem. Gyűjteményekben nem talál
koztam a fajjal. 
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Teste: gömbölyded 5-7 cm magas és 
9 cm széles. A csíjcsa enyhén 
gyapjas, a színe szürkészöld. 

Areolák: több található egy-egy bor
dán, viszonylag közel, 2 cm-re 
vannak egymástól. Fiatalon fe
héresszürke gyapjúval tömöttek, 
oválisak, idősebb korban pala
szürkék, csupaszok. 

Bordák: keskenyek, 7 mm magasak, 
számuk 55-60 db, de ettől lehet 
több és kevesebb. 

Tövisek: 3 db főtövise az areola fel
ső részén helyezkedik el, a kö
zépső a leghosszabb, 2,5-3 cm. 
Lapítottak, 1-2 mm szélesek, 
szarúszínűek, enyhén barnás 
spiccel. Peremtövise általában 4 
db, ritkábban 5 és ezek az are
ola alsó részében helyezkednek 
el. Az előforduló ötödik pe
remtövis az areola felső részén 
növekedhet a főtövisek mögött. 
A peremtövisek 6-8 mm hosz-
szúak, vékonyak, egyenesek, a 
színük fehér vagy üvegesen 
áttetszők. 

Virág: 2 cm nagyságú, a színe piros. 
A középsáv leírása hiányos, ez 
jellemző az egész virágra. 

Élőhelye: Mexikó. 

E. multicostatus B r . & R . 

Teste: gömb vagy lapított gömböly
ded, 8-11 cm átmérőjű, a színe 
zöld. 

Areolák: kevés található egy bordán, 
legtöbbször csak egy darab. Fi
atalon világos gyapjúval tömött, 
később csupaszok, palaszürkék. 

Bordák: igen nagyszámuak, 80-100 
db, sőt még több is előfordulhat. 
Nagyon vékonyak, keskenyek. 

Tövisek: a 3 db főtövis 4-8 cm 
hosszú, nem túl erősek, hajlé
konyak, sárgásak vagy barná
sak. 3-6 db peremtövis oldalt és 
lefelé mutatóan szétterülök, a 
hosszúságuk 5-15 mm között 
változik. 

Virág: 2,5 cm hosszú, fehér ibolyás-
vörös középpel. 

Élőhelye: Mexikó, Coahuila, Chi-
huahua és Durango államok, 
igen nagy területen. 

Megjegyzés: Rendkívül változékony 
fajjal van dolgunk, ezt a megle
hetősen nagy területen szét
szórt termőhely is indokolja. 
Szintén bizonyítja változékony
ságát a legutóbbi leletek vizs
gálata, amely megnyilvánul a tö
visek hosszában, a rövidebb 
vagy jóval hosszabb (14 cm) tö
visű példányok révén. A tövisek 
színe is terjedhet világossárgá
tól a barnán keresztül a csak
nem fekete színűig. A virág szí
ne is változhat a tiszta fehértől a 
széles intenzív liláspiros közép
sávosig. (6 sz, kép) 

E. obvallatus ( D C . ) Lawr . 

Teste: gömbölyded, kissé lapított 
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csúcsi résszel, színe sötétzöld. 
Areolák: a növény oldalán nagy tá

volságokra vannak egymástól, a 
csúcs közelében viszont sűain 
állnak, szinte összepréselődnek. 
Fiatalon kissé gyapjasak, idősebb 
korban szürkék, csupaszok. 

Bordák: 25-30 db lehet több is, éle
sek, hullámosak, egyenes lefu
tásúak. 

Tövisek: 4-6 db, 6-8 mm hosz-
szúságúak, fehérek, árszerű pe
remtövise és 3 db lapított, 
felfelé mutató főtövise van, me
lyek közül a középső a legszéle
sebb és 2,5 cm hosszú. Az 1 db 
merev elálló középtövise 2,5-3 
cm hosszúságot is elérhet. A fő 
és középtövis színe halvány
barnás szaruszínű, a csúcsa fel
tűnően barnáspiros. 

Virág: 2,5-3 cm hosszú, lilás-piros, 
a belső lepellevelek fehérrel 
keretezettek. 

Élőhelye: Mexikó, Hidalgó. 

E. ochotereanus T i e g . 

Teste: gömbölyded, kékeszöld színű, 
7 cm átmérőjű és 7-8 cm ma
gas. A csúcsi rész fehér vagy 
sárgásfehér gyapjúval fedett. 

Areolák: 2-2,5 cm távolságra he
lyezkednek el a bordákon. Fia
talon sárgás gyapjúval tömöttek, 
idősebb korban csupaszok. 

Bordák: 30-35 db éles barázdákkal 
vannak egymástól elhatárolva. 
Vékonyak, hullámosak, az are

olák alatt kissé kiszélesedők. 
Tövisek: tűszem, vékony, sugarasan 

elhelyezkedő peremtövisek szá
ma 22 db vagy több. Megköze
lítőleg egyenlő, 10-12 mm hosz-
szúak, a színük piszkos üveg
fehér. A 4 db. középtövise 
lapított, a felső középállású 2 mm 
széles és 5-6 cm hosszú, az alsók 
vékonyabbak és valamivel hosz-
szabbak. A két szélső rövidebb és 
gyengébb, Előfordul, hogy a 
felfelé álló középső tövis mögött 
megjelenik még egy lapos, kisebb 
adaléktövis is. Az összes közép
állású tövis szalmasárga, gyen
gén rovátkolt, növekedésben 
fénylő szalmasárga. 

Virág: viszonylag nagy, rózsaszínes
fehér, sötétebb középvonallal. 

Élőhelye: Mexikó, Guanajuato, 
Querataro. 

Megjegyzés: Néhány elterjedési for
máról született több elnevezés 
is. Ezekről érvényes leírás nem 
született, esetleg varietasként 
jöhetnek számításba. E, sphace-
latus Whitm. Vékonyabb, söté
tebb színű, középhosszúságú, 
kezdetben mereven elálló közép
tövisekkel. E. parksianus Schmoll. 
Tenyészcsúcsa sűnj fehér gyap
jas. A középtövisei hosszabbak, 
elállóak, sötétebb színűek, növe
kedésben tövüknél vörösek. 

(7 sz. kép) 

E. pentacanthus 

Teste: a lapítottól a kissé megnyúlt 
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gömbig terjed. A színe szürl<és-
zöld vagy l<él<eszöld. 

Areolál<: l<evés található egy-egy bor
dán, 1-1,5 cm-re állnak egy
mástól. 

Bordák: 25-35 db szélsőséges ese
tekben 50 db vagy ez fölött is 
lehetséges. Hullámosak, egye
nes lefutásúak. 

Tövisek: a 2 db peremtövis az areola 
alsó részén helyezkedik el, 
lefelé mutatva, a hosszúságuk 
4-10 mm. Viszont előfordulhat 3 
vagy 4 peremtövisű egyed is, il
letve egyes növényen areolán-
ként változhat. A fő, illetve kö
zéptövisek száma 3 db, ebből a 
középső széles, lapított, elérheti 
a 4 mm szélességet is, a hosz-
sza 2-6 cm. A két oldalsó ál
lású hengeres vagy enyhén la
pított 1-3 cm hosszúak. A 
növény jellegzetessége az 5 db 
tövis, mint az elnevezés is 
szemlélteti. 

Virág: 2,5 cm átmérőjű, fehéres ibo
lyaszín középsávval és fehér 
peremmel a belső lepelleve
leken. 

Élőhelye: Közép-Mexikó. 

E. phyllacanthus Lawr . 

Teste: lapított vagy rövid tömzsi osz
lop, maximum 15 cm magas és 
10 cm széles, színe kékeszöld. 

Areolák: 1-2 db bordánként, fiatalon 
fehéres gyapjas, később csu
paszok. 

Bordák: 30-35 db, növényegye
denként lehet több is. Vékonyak 
enyhén hullámosak. 

Tövisek: a 3 db főtövis kezdetben a 
vöröstől a rubinvörösig terjed, 
majd barnásak. A középső felső 
lapított, rovátkolt, esetenként a 
csúcsa háromhegyű (tollasodott 
hatást kelt). A két szélső állású 
hengeres vagy romboid alakú, 
valamivel rövidebb, mint a kö
zépső. Az alsó peremtövisek 6-9 
mm hosszúak, számuk 4-6 db, 
vékonyak, üvegfehérek. 

Virág: 2,5 cm hosszú, 3 cm szélesre 
nyílik. A belső lepellevelek sár
gásfehérek vöröses középsáv
val. Ritkábban előfordulhat tisz
ta sárga virág is. 

Élőhelye: Mexikó. (8 sz. kép) 

E. rectospinus S c m o l l . 

A mai napig érvényes leírással 
nem rendelkezünk. Valószínűleg az 
E. ochoterenaus-hoz tartozó növény
ről lehet szó. J. Pechanek szerint vi
szont az E. vaupelianus-hoz nagyon 
közel álló, viszonylag kisebb, 4-5 cm 
átmérőjű, kárminpiros virágú növény, 
amely lehet ennek a varietasa, mivel 
az elterjedési területe meglehetősen 
nagy. 

E. sulphureus M e z r a n . 1977. 

Teste: gömbölyded, félgömb alakú, 
zöldessárga színű. 8 cm széles 
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és 3 cm magas a csíJcsa lapított. 
Areolák: 2-3 db bordánként, ováli

sak, kezdetben fehér gyapjúval, 
mely később elszürkül, végül 
csupaszok. 

Bordák: 30-40 db, de lehet több is, 
enyhén hullámos lefutásúak, 2-3 
mm bordaközi árokkal. 

Tövisek: az areola alsó részén álta
lában 4 db peremtövis helyez
kedik el, melyek 4-13 mm 
hosszúak, üvegesen fehérek 
gesztenyebarna spiccel. 3 db 
főtövise fehéressárga, az idő
sebb tövisek elszürkülnek, a he
gyük pirosas-barnás lesz. A kö
zépső felmeredő vagy a csúcs 
felé hajló 1,5-4 cm hosszú, kis
sé lapított, addig a két oldalsó 

állású kissé rövidebbek és több
nyire árszerűek. Az egy darab 
középtövis 2-5 cm hosszú, 
ovális vagy enyhén a csúcs felé 
hajló. 

Virág: 2,5-3 cm nagy, fehéres sárga, 
a torokban tiszta sárga, a belső 
lepellevelekben zöldessárga kö
zépsáv található. 

Élőhely: Mexikó, Hidalgó állam déli 
része, Barranca del Toliman 
völgy, kb. 1400 m tengerszint 
feletti magasságig. 

folyt. köv. 
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Rácz László 

Terepi ^űjtőszámokról 
Zusammenfasuna: Der Autor inf ormiért über den Zwecl( der Feldnummern, über die 
zu denen schliellenden Informatíonen, über die Wichtigl(eit der Feldnummern und 
über die Verkürzungen derNamen einiger Kakteenforscher (Sammler). 

Abstract: The author introduces the role of collection numbers, Information that 
connects them, their importance and the abbrevation of researchers' (collectors') 
name. 

Amikor a kutató nem „nö
vénygyűjtő" terepen gyűjt, kicsi a 
valószínűsége, hogy ott helyben, 
azonnal pontosan meg tudja határozni 
a talált növényeket. Ráadásul álta
lában nem az a célja, hogy már leírt, 
ismert fajokat gyűjtsön. A későbbi 
szabályos, pontos behatároláshoz, 
esetleg új faj leírásához szükség van 
a precíz földrajzi meghatározásra, 
terep és talaj ismertetésére, valamint 
a társult növények felsorolására is. A 
kutatás az év folyamán bármikor 
történhet, így előfordulhat, hogy csak 
bimbózó-virágzó, vagy csak éppen 
magot érlelő példányokat talál. Egy 
adott élőhelyen több faj és azok 
változatai is előfordulhatnak. Ezekből 
gyűjti össze a szükséges mennyi
séget, amelyeket valamilyen módon el 
kell különíteni egymástól. Erre való a 
terepi gyűjtőszám. 

A kutatók saját nevük kezdőbe
tűit vagy nevük rövidítését és egy fo
lyamatosan növekvő sorszámot hasz
nálnak az általuk gyűjtött anyag azo
nosítására: pl.: FR 596, az "FR" Fried-
rich Ritter kutató nevének kezdőbetűi, 
és az "596"-ik gyűjtött anyag. 

A későbbi vizsgálatok alapján 
Mat. aurantiaca (Buxb.)-ként lett azo
nosítva. 

A szakkönyvekből kevésbé is
mert, egy nemzetség specialistái és 
azok gyűjtőszámai az adott monogra
fikus műben megtalálhatók, legtöbb
ször felvilágosítással. 

AA 
AG 
AH 
B 

BF. 

Back. 
C {CU, CX) 

CH (CSD) 
CR 
DJF 
DC 
DV 
EZ 
FO 
FR 
FS 
GL 
GR 

Alexander Arzberger 
Alan Gilmore 
Andreás Hofacker 
Born főleg Noto
cactus 
H. Brandt főleg Paró
dia 
Curt Backeberg 
Desmond Colé 
(Lithops szakértő) 
Jasromil Chvastek 
Christa Roberts 
Dávid Ferguson 
Dennis Cowper 
Dirk van Vliet 
Zecher 
Felipe Otero 
Friedrich Ritter 
Francisco Stockinger 
Gary Loos 
Rudolf Grym 
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H Dávid Hardy 
HH Harry Hall 
HK Horts Kuenzler 
HS Heinz Swoboda 
HU Leopold Horst -

Werner J. Uebelmann 
JS J. Sladkovsky 
KK(Kz) Karel Knize 
L Alfréd Lau 
LIND Seymour Linden 
LZ Eberhart Lutz 
MLV M. Veber 
MM Massimo Meregalli 
MN M. Nilsson 
OST C. Ostolaza 
P Brigitte és Jörg Piltz 
PCH Hutchison 
PEH Inge Pehlemann 
PP P. Pavlicek 
PR (KPR) Kari Heine Prestlé 
R(WR) Walter Rausch 
REP. Wemer Reppenhagen 
RP Ralhp Peters 
RR R. Rawe 
SB Steven Brack 
SchI (S, Sch) Hugó Schlosser 
U Uhlig kertészet listáinak sorszáma 
Wa Eddie Waras 
Weberb. Weberbauer 
WK W. Krahn 
WM Woody Minnich 
WO Wilhelm Knoll és 

Oswald Klein 
WRA Wol f -Rainer 

Ábrahám 
A gyűjtőszámok és a hozzájuk 
tartozó megtalálási helyek, később 
meghatározott nemzetség és faj-
nevek ismertetése most több okból 
sem lehetséges, jogi akadályok, 
nagy terjedelem, aktualitás stb. 

Amikor elkezdtem gyűjteni a kak
tuszokat, én sem fordítottam figyelmet 
a mag- vagy növénylistákban szereplő 
betűszám-kombinációkra. Néhány
szor csak ilyen jelzéssel ellátott fa
jokat sikerült beszereznem. Ezek sok
szor lényegesen eltértek a szakiro
dalomban látható képektől. Egyes 
fajok elterjedési területe (area) óriási, 
több száz négyzetkilométer lehet. A 
legtávolabbi pontokon élő formák 
(Nem rendszertani, csupán alaktani 
értelemben használt a „forma" szó. A 
szerk.) eltérése olyan nagy mértékű, 
hogy külön fajnak is vélhetnénk őket. 
A virág és magszerkezeti vizsgálatok 
mégis egy fajnak azonosítják. 

Szép példa erre D. Colé által 
azonosított Lithopsok. A felületükön 
látható rajzolat (ablak), ezek kiterje
dése, és a növények színe sem egye
zik, pl.: Lithops fulviceps v. fulviceps 
N. E. Br. 1914. 
C170: sötét vörösesbama test, apró pont 
ablakok. 
C221: világosbarna test, elágazó abla
kok. 
C266: sárgás, homokszínű, 2 mm át
mérőjű kerek ablakok. 

A Notocactus ottonis (Lehm.) 
Berger és Backeberg élőhelyi formái
val meg egy közepes üvegházat le
hetne megtölteni, anélkül, hogy sok 
nagyon hasonló növényünk lenne, pl.: 
FS 39: hatbordás, sötét kékeszöld, 
2-3 mm-es feketésbarna perem és 
középtövisű. 
DV79: a kilencbordás sötétzöld, 2,5 cm-
es vörösesbama peremtövisű, 3,5 cm-es 
csavarodó világosbama középtövisű. 
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Ekkor még a virágaik méretéről, 
színéről, szerkezetéről, a leplek alak
járól nem is beszéltünk. 

Végezetül: Ha valakinek sikerül 
hozzájutnia ilyen „számos" (számo
zott) növényanyaghoz, próbálja meg 

fajazonosan szaporítani. Ha tovább 
adja, gyűjtőszámmal együtt tegye azt. 
(gy szép élőhelyi formákat tudunk 
megőrizni, vigyázva az élővilágunk 
sokszínűségére. 

Debrecen 

Mammillaria fajleírások 
Zusammenfasuna: Zwei, schon seit langem gel<annte Mammillaria-Atien 
werdwn dargstellt,bzw. wird über die Umstande derén Beschreibungen 
berichtet 

Abstract: Surroundings of descríption of two Mammillaria species are 
introduced again by the author which species was described long ago. 

Neomammillaria eichlamii (Quehl.) (9. sz. kép) 

Mammillaria eichlamii Quehl. Monantschr. Kakt. 1908.: 65. 

„Magányos vagy nagy telepeket képez, így 25 vagy több fejet is fejleszt, az 
egyes fejek hengeresek, 6-15 cm hosszúak. Szemölcs: sárgászöld, nagyon 
tejnedves, csak gyengén sarkos. Axilla:* sűrűn sárga gyapjúval takart (néha 
fehéres) és hosszú fehér sörtékkel. Peremtövis: 7-8, felálló, barna vagy 
feketés a hegye. Középtövis: rendszerint 1, ritkán 2, a színe sötétebb, erősebb 
mint a peremtövisek. Areola: fiatalon gyapjas, később kopasz. Virága: a 
bimbók gyapjúval borítottak, krémszínű, sötétpiros középcsíkkal. A belső 
lepellevelek: krém vagy halványsárga. A bibeszál és a porzószál: halványkrém. 
A bibe: 4-6 ágú sárgás. 

A típus lelőhelye: Guatemala: 
Előfordulási területe: Guatemala és Honduras. 

Ez a növény eltér más guatemalai speciesektől,* mivel sűrű sárga gyapjú és sörte 
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van az axillákban és az areolákban. 
Mi ezzel a fajjal először fénykép, majd élő anyag után ismerkedtünk meg 

1905-ben, amikor Dr. William R . Maxon Guatemalából küldött anyagot. 1908-
ban Quehl leírt egy új formát, amelyet F. Eichlam küldött, ez a növény elterjedt 
a gyűjteményekben. Ez virágzott Washingtonban 1909-ben. A növényt 
elnevezték Frederiko Eichlam-ról (1862-1911), aki egy lelkes kaktuszgyűjtő volt, 
és aki nagyon értékes felfedezéseket tett Guatemalában. Ő egy kaktusz
jegyzéket is publikált 1911-ben." (Idézet az eredeti leírásból) 

M A M M I L L J ^ R I A E I C H L A M I I Quehl. M.f, k., 1908. 18/65. 

Mammillaria eichlamii Br. et R . , The Cact., 1923 IV/94. 

Növénytest: párnát képez, a csoport kör alakú, a növények gömbölyűek vagy 
megnyúltak, az egyes hajtások hengeresek, felül kerek, gyengén 
bemélyült középső (fiatal areolák halmazából álló) résszel, ame
lyek piszkossárga gyapjasok, 15-20 cm hosszú, és 5-6 cm átmé
rőjűek, sárgászöld, erősen tejel. Az oldalhajtások könnyen 
letörnek. 

Szemölcs: 'kúpos, nem határozottan sarkos, a hegye ferde, lecsapott. 
Areola: 2 mm nagy, kevés, piszkos halványsárga gyapjúval. 
Axilla: gazdagon piszkossárga gyapjas, ez később megritkul, az idősebb 

axillákban 5-6 db csavart, 1 cm hosszú, fehér sörtékkel. 
Peremtövis: ' 6 db mérsékelten elálló, 5-6 mm hosszú, a három felső vala

mivel rövidebb és gyengébb, mint az alsók, sárgásfehér, sötétebb 
heggyel. 

Középtövis: ' 1 db 1 cm hosszú és a töve sárgás, a felső fele barnáspiros, 
kezdetben pirosas okkerszínű, végül szürke. 

Virága: 1-2 minden axillából, 2 cm hosszú, tölcséres. 
Külső lepellevél: 'hegyes, lándzsaszerű, sárgás, barnáspiros középcsíkkal, de 

a hátoldalán éleseri visszahajló tüskeszerű heggyel, gyengén 
szabdalt. 

Belső lepellevél: 'tiszta sárga vagy krémszínű, illetve, citromsárga, egyenes 
és lándzsaszerű, szélesen peremes, gyengén hullámos széllel. 

Porzószál: fehéres vagy sárga. 
Bibe: öt ágú, a színe zöldessárga. 
Termése: bunkószerü, virágtakaró' maradékkal. 
Mag: világosbarna, gyengén pontozott, 1,5 mm nagyságú. 
Lelőhelye: Guatemala (Sabanetas-nál), és Craig szerint Hondurasban is el

szórtan megtalálható. 
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Quehl szerint az eredeti leírásban a lepellevél tiszta sárga. Craig szerint a krém
től a citromsárgáig, világos kárminpiros középcsikkal, amely a hátoldalon erősebb. Vajon 
ez csak a hondurasi növényekre érvényes (?) csak, de ez sajnos nincs megadva. 
Lehetséges, hogy a virágszínek variálnak. Craig az eredeti leírástól eltérően megad: 6 db 
(7-8) peremtövist. Mammillaria eichlamii var. albida HORT., egy nem megfelelően leírt faj 
(változat?), amelynek az areola és az axilla gyapja fehér. 

MAMMILLARIA GIGANTEA HILDM., ex K. Schumann Gesam. Kakt. 1898. 578... 
(lO.sz.kép) 

(Formális leírás) Mfk., 1898 aug. 08: 126. jegyzetek a virágszínről, 
csak a rendszertani helyzete.) 
Eredete: Mexikó, Guanajuatao. MacDovi/el. Először említve Hid-
mann katalógusában 1888. 4. (M. macdowellii Heese Cat. M. 
guana-juatensis Runge Cat.) 
Növényanyag nincs letétbe helyezve. 

Magányos, nyomott, gömbölyű 9-10 x 15-17 cm. Szemölcs: piramisszerű. 10 mm 
vagy több, és kékeszöld. Axilla: gyapjas. Középtövis: 4-6, erős, az alsó a leghosszabb 
20 mm-ig, sötét sárgás, később szaruszínű. Peremtövis: 12, nagyon kicsi, 3 mm, fehér. 
Virága sárgászöld. 

A M. gigantea közeli rokona a M. pettersonii - HILDM.-nak, szintén Guanajuatóból, 
de pontos lelőhely nélkül, valamint a M. hamiltonhoytae (Queretaro), a M. ocotillensis 
(Ocotillo, Queretaro) és a M. pilensis (La Pila San Luis Potosi), és más, később leírt és 
nagyra növekedő fajokkal, amelyek magányos testet képeznek ezen a részén Közép-
Mexikónak. A M. gigantea, a Queretaro - SanLuis Potosi közötti Highway-mentén. (Mex. 
57.) a 21. fokon a matorral zónában él (itt a sziklás domboldalakon, közösen a Hehtia 
sp.-vel és a Myrtillocactus geometrizans-al nő, 1965. máj. 04.-én BRAVO MEXU 
750411), míg a M. pettersonii, ami magasabban, távolabb nyugaton és nedvesebb 
körülmények között (sziklás meredek erdőség, dombos hegyek, Dolores Hidalgó és 
Guanajuato között) található. (Glass et Foster 1457., Hunt 8063). (Bradleya 1984/2 81.) 

Berger csak megemlíti a speciest a "Kakteen" 1929. 322.-ben. 
Borg szintén csak említi a "Cacti", 1937. 410.-ben. 
Bödekeraz Ein Mamm. Vergl. Schlüss. 1933-ban, mint M. hesseana McDow. említi 

és rövid leírást ad. 
Craig a The Mamm. Handb., 1945. 102-ben csak leírását adja meg megjegyzés 

nélkül. 
Backeberg a leírás után nem tesz észrevételt. Csupán megemlíti, hogy Schwarz a 

katalógusában 1955-ben ide sorolta a M. pilensis-t is.. 
Pilbeam szerint Hunt azonosítja a fajt a M. armatissima-val és a M. hastifera-val. 

(Pilbeam: Mamm. 1981. 62). 

Budapest 



Tóth Norbert 

(avagy látogatás egy csodás kaktuszkertben) 

Zusammenfasuna: Der Author berichtet über seine Reise in 
derm Botanischen Garten Pínya de Rosa, in Spanien. 

Abstract: The author visited, the beautiful garden of cacti, 
the Pinya de Rosa Botanical Garden, Spain. 

Amióta l<al<tuszol<at gyűjtöl<, min
dig is vágytam azol< őshazájába, hogy 
„testl<özelből" ismeri<edjem meg ezel<-
kel a csodálatos növényekkel. 

Sajnos ember tervez ... - erre 
nem mindig van lehetőség. Arra 
azonban már igen, hogy bárki elutaz
zon Dél-Európába, abban a re-mény-
ben, talán lát egy-két szép „valódi 
kaktuszt". Ugyanis mióta kitárult előt
tünk a világ, számos utazási iroda 
szervez a mediterriáneumba utakat. 
Ezért is ragadtam tollat, hogy megír
jam élményeimet, hogyha valaki ne
tán Spanyolországba vetődik, nehogy 
kihagyja ezt a nagyszerű kertet. 

Spanyolországban a Costa Bra-
ván, Loret de Mar és Blanes városok 
és túristaközpontok között található 
Európa egyik legszebb botanikus
kertje a Pinya de Rosa. 

A kert körülbelül félúton helyez
kedik el a már említett két település 
között, nem túl távol a sziklás ten
gerparttól. A Costa Brava erre a he
gyes-völgyes területére álmodta meg 
kaktuszgyűjteményét Fernando Rivi-
ere de Caralt mérnök, aki 1945-ben 
vásárolta meg ezt a területet. Az Ő 

tervei alapján nyerte el a kert a mai 
formáját. A terület kialakítása után 
megkezdték a növények betelepítését 
több éves, virágzóképes egyedekkel 
eredeti élőhelyeikről szállították és ül
tették ide őket. 

Ahogy az ember elhagyja a bejá
ratot, rögtön a szeme elé tárul egy 
remek szukkulens világ. A kert szinte 
egész évben virágba borult, hiszen ha 
éppen valamelyik kaktusz nem virág
zik, akkor a kísérőnövények virág
pompája örvendezteti meg a látogatót. 
Ameddig a szem ellát kisebb-nagyobb 
sziklakertek tárulnak a csodálkozó 
szemek elé. Hatalmas Aeonium 
arboreum bokrok mellett magasodnak 
a több méter magas Cereusok, a fa 
termetű Opuntiák hihetetlen változa
tosságban. 

A kert első részében jó pár szik
lakertben, amolyan szukkulens kaval
kád volt látható, és mégsem volt olyan 
érzésem, mintha ez egy tervszerű, 
erőltetett, természetellenes társítás 
volna. (12 sz. kép) 

Haladtam tovább az ösvényen, 
amikor hirtelen majdnem a földbe 
gyökerezett a lábam, az előttem lévő 
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sziklakertben száz vagy talán még 
több Echinocactus grusoni (11sz. kép, 
a háttérben a szerző) sorakozott egy
más mellett, szinte szőnyegszerűen. 
A legkisebb is minimum 70 cm át
mérőjű volt, és majd mindegyik telis
tele volt csodaszép sárga virágokkal. 

Alig ocsúdtam föl ámulatomból, 
amikor lepillantottam egy lentebb elte
rülő oszloperdőre. Mikor közelebbről 
is szemügyre vettem az „erdőt", meg
láttam az idehaza féltve nevelt pár tíz
centis oszlop kaktusz kicsit nagyob
bacska testvérét több méter magas 
kiadásban, és ezek legtöbbje szin
tén virágzott. (Voltak közüttük az apró 
vörösektől kezdve a 30 cm óriás fe
hérig). 

Föllelhető itt többek között a Ce-
reus, Marginatocereus, Oreocereus, 
Trichocereus, Myrtillocactus, Neobux-
baumia, Pachycereus, Esposta, Cleis-
tocactus, Echinocereus, Pilosocere-
us, stb. nemzetségek fajainak több 
képviselője is. 

Ahogy haladtam egyre lejjebb a 
hegyoldalon, kibukkant a híres és 
egyes kaktuszrendszerezők által a vi
lágon legteljesebbnek tartott Opuntia 
gyűjtemény. Az itt található több mint 
600 faj és változat a következőképpen 
tagolódik: 27 egységben Platiopun-
tiák, 12 egységben Cylindropuntiák, 
Austrocylindropuntiák. 

Elbűvölő volt ez a medvetalp
kollekció már csak azért is, mert majd 
mindegyiken gyönyörű virág és 
termés volt, ami nálunk szintén nem 
mindennapos jelenség. 

Az OpmWák mellett található az 
Aloe és Agavé rendszertani gyűjte

mény, amely Riviere saját munkáját 
dicséri. Ez a bemutató kert nagyságát 
és fajszámát tekintve, egyedülálló a 
világon, egész évben kutatók soka
sága érkezik a botanikus kertbe csak 
eme nemzetségek miatt. 

A látogatók elől elzárt területen 
folyik a beültetendő új növényfa
jok nevelése, ezekből egy évben úgy 
1000 fajt (taxont) telepítenek a kert 
gyűjteményének gazdagítása érde
kében. 

Egy körülbelül teniszpálya nagy
ságú területen található a Ferocactus 
gyűjtemény. Nem csak méretükkel és 
virágpompájukkal kápráztatják el a 
kaktuszrajongókat, hanem csodás, 
igazi, tűző napon fejlődött színes tö
visruhájukkal is. A Ferocactus kert 
mellett kuriózumként fehér tövisű 
Echinocactus grusoniik tömegét lát
hattam. Érdekes volt, hogy bár voltak 
közöttük igen méretesek is, mégsem 
láttam virágot egyik növényen sem. 

Természetesen nevelnek kénye
sebb növényeket is üvegházakban, de 
ezekbe sajnos nem sikerült be
jutnom. Ahogy tovább barangoltam 
ebben a pompás kertben, jöttem rá 
arra, hogy mekkora szükségünk is 
van rohanó világunkban a csendnek 
és az „állandóságnak" ilyen nyugodt 
szigetére. 

Dr. Riviere elismeréséül számos botani-
l<us, kaktuszgyűjtő nevezett el róla különböző 
növényfajokat, mint pl.: Backeberg az Opuntia 
rivierianát, Cardenas professzor pedig az 
Echin opsis riviere-de-caraltit 

Debrecen 



Kiss László 

Magvetésről a teljesség igénye nélkül 

Zusammenfasuna: Der Autor stellt die gesammetten Erfahrungen und nutzbaren 
Ergebnisse von regelmaBigen Aussaaten innerhalb von 15 Jahren dar. 

Abstract: The author of this article has collected his observations and results 
obtained during the process of sowing and advance cuttivating permanently for 
ISyears. 

1981. óta gyűjtőm a kaktuszokat, 
s 1-2 év múltával magam is igyekez
tem a gyűjteményemet magvetéssel 
szaporítani. Kísérletezéseimet válta
kozó siker kísérte, mert jó néhányszor 
nem tudtam a kedvező feltételeket 
biztosítani. 

Ennek okai a következők voltak; 
a. , a magvetés felett nem biztosí
tottam a legalább 40-50 mm-es 
légteret, 
b. , munkahelyi elfoglaltság miatt a 
szellőztetést nem volt módomban 
rendszeresen elvégezni, 
c . ugyanezen okból a gombás fertő
zéseket nem tudtam időben felfedez
ni, illetve a védekezést (vegyszerrel 
és tűzdeléssel) megkezdeni, 
d. , kezdetben csávázáshoz csak káli-
um-permanganát oldatot használtam, 
mely nem vált be. 

éííel-naDPal Celsiusokban 

e. , a magok érettségét, illetve ezzel 
összefüggésben a csirázóképességét 
kezdetben nem vettem figyelembe, 
többnyire túl korán „éretlenül" ve
tettem el azokat (utóérlelés nélkül, pl.: 
Mammillariák ). 
f. , az aigásodás ellen nem találtam 
kellő ellenszert (a kálium-perman-
ganát sem nyújtott védelmet). Ezért 
amikor a magvetés kiszáradt a talaj 
felszínén az algaszőnyeg felkunkoro
dott elszakítva a gyökereket, locsolás 
után újból kisimult, valamint az alga 
belepte a kis magoncokat, lerontva a 
fejlődés körülményeit. 

A különböző szakirodalmak és 
magjegyzékek gyakran tartalmazzák 
az ajánlott hőmérsékletet, melyek a 
csírázáshoz szükségesek. Néhány 
példát említenék az ajánlott éjszakai 
és nappali hőmérsékletre a gyakoribb 
nemzetségekre vonatkoztatva: 

17 20 alatt valamivel: Paródia 
17 20 felett valamivel: Blossfeldia, Austrocactus, Echinocereus, 

Echinofossulocactus, Lobivia, Mammillaria, 
(néhány), Notocactus, Oroya, Frailea, Rebutia, 

20 30 alatt valamivel: Acanthocalycium, Ancistrocactus, Ariocarpus, 
Astrophytum, Cleistocactus, Copiapoa, Cory-
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phantha, Denmosa, Echinomastus, Escobaria, 
Gymnócactus, Glandulicactus, Gymnocalycium, 
Matucana, Neoporteria, Neochilenia, Sulcorebutia, 
Thelocactus, Turbinicarpus, 

17 40-hez közel: Pediocactus, Grussonia, Opuntia, Scierocactus, 
Toumeya, 

20 30-felett valamivel: Eriosyce. 

A magvetéshez használt eszkö
zökről 

Én jégkocka készítéséhez al
kalmazott tálakat használok, me
lyekből 3-4 db-ot helyezek el egy tál
cára. A tál rekeszeit műanyag lapocs
kákkal további 2-4 részre osztom. A 
tálak alját felforrósított szeggel 2-3 
helyen kilyukasztom, hogy a vízzel 
való felszívatásra alkalmassá váljon. 
Az ilyen vetőtálnak előnye, hogy, 
gombafertőzés estén az kevésbé tud 
terjedni a rekeszek között. A reke
szekben 30-40 mm vastag vetőtalaj 
vastagság biztosítható, mely tapasz
talatom szerint elegendő a kis -ma
goncok 1-2 éves fejlődéséhez és a 
viszonylag fejlett gyökérzet kialaku
lásához. 
Szakirodalom szerint a magvetés 
felett kb. 40-50 mm vastagságú 
szabad légréteget kell biztosítani a 
kedvező klíma létrehozásához. Én 
úgy tapasztaltam, hogy ez a légréteg 
mennél nagyobb, annál kedvezőbb 
feltételek biztosíthatók a csírázáshoz 
majd a neveléshez. Ezért fóliával való 
takarással kb. 30-40 cm magas, rész
ben zárt teret alakítottam ki a nö
vényasztalon. 

A fentieken kívül más vetőedé
nyek is alkalmazhatók pl.: műanyag 

cserép, hungalocel doboz stb., fontos 
a jó fertőtleníthetőség. 

Árnyékolás: 
A magvetéshez lehetőleg szórt 

fényt kell biztosítani, mely különböző 
árnyékolók felhelyezésével érhető el. 
Szobában, ha nem kap közvetlen 
napsütést külön árnyékolást nem 
igényel. Ablaknál vagy üvegházban 
(vagy szabad téren) viszont selyem 
vagy újságpapírral kell árnyékolni. Én 
az üvegházat rashel hálóval árnyé
kolom, illetve a magvetés takarásá
hoz eleve használt fóliát alkalmazok. 

A magvetés, csíráztatás feltételei, 
anyagai 

a., Hőmérséklet: fontos figyelem
be venni a meleg nappalok és a hű
vösebb éjszakák periodikus ismét
lődését. 

A kívánt hőmérséklet úgy bizto
sítható, ha: 
- az azonos hőmérséklet igényű ma
gokat egy vetőtálba vetjük és utána a 
számukra kedvező feltételeket bizto
sítva a helyre tesszük azokat. 
- üvegházban, fák részleges árnyé
kában, épület északi vagy déli oldalán 
stb. való elhelyezéssel. 
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A eredményes csírázás, l<elés 
után a hőingadozás fol<ozatosan nö
velhető (alapvetően a kis magoncok 
töviseinek kifejlődésével egy időben ). 

b. , Napfény: a csírázáshoz, il
letve keléshez szórt fény szükséges, 
melyet árnyékolással biztosíthatunk. 
Gondoljuk el, hogy a természetben a 
termésből kiszóródott, vagy az állatok 
által széthordott magvak a kövek 
között, mélyedésekben találnak vé
dett helyet. Itt alakul ki - nem utolsó 
sorban a napfény hatására - a megfe
lelő mikroklíma. A kikelő magoncok itt 
a kövek és növények árnyékoló vé
delmében indulnak fejlődésnek. A 
szórt napfény nem a közvetlen nap
sugárzást jelenti, mert az a kis ma
goncok pusztulását is okozhatja, a 
túlzott fény és hősugárzás által. A ki
kelés után a tövisek fokozatos kifej
lődésével a fény mennyisége növel
hető, de a déli órákban az árnyékolás 
továbbra is szükséges. A kaktuszve
tés nagy fényszintet igényel a gom
bás fertőzés megelőzéséhez. Az is 
előfordul, hogy a magoncok bevörö
södnek (bétacian képződés), mely 
csak akkor káros, ha a növénykék fej
lődése egyúttal leáll. A magoncok fej
lődésének megszűnése a fény hiá
nyára is utalhat. 

c , Nedvesség: tiszta, kémiaianyag
mentes, semleges kémhatású, kór
okozó, baktérium és gombamentes vizet 
célszerű használni, amely nem hát
ráltatja a csírázást és nem befolyásolja a 
talaj kedvező kémhatását. Igy a leg-
célszembb az állott esővíz. 

d., Talaj: általában homokos ve
tőtalajt célszerű használni, mely nem 

tartalmaz friss (bomló) szerves anya
got, trágyát, ami károsítaná a magon
cok gyökereit. A kereskedelemben 
kapható kertészeti talajok sok ilyen 
komponensei rendelkeznek. Megfele
lő az erdei homokos talaj, mely kevés 
szennyeződést, ugyanakkor mikroor
ganizmusokat is tartalmaz. A legtöbb 
észak-amerikai, chilei kaktusz 2/3 
rész homokot, 1/3 rész humuszt, a 
dél-amerikai kaktuszok és más pozs-
gások 1/2 rész homokos talajt, 1/4 
rész humuszt és 1/4 rész vulkanikus 
kőtörmeléket tartalmazó talajt igényel 
a magvetéshez. Ez enyhén savas 
kémhatású talajt eredményez. Az 
apró magok vetéséhez (Strombo
cactus, Paródia stb.) 50% humu-
fikálódott tőzegmoha és 50% perlit 
(vagy homok) keveréke vagy 100% 
tőzegmohát is lehet használni. Én a 
fentiekhez igazodva homok helyett 
60% finom 0,5 mm-nél kisebb 
szemcsenagyságú „építési folyami 
homokot", továbbá 30% mészmentes 
kerti földet és 10% rostált tőzeget 
alkalmazok. Külön fertőtlenítést nem 
tartok szükségesnek a gombafertőzés 
megelőzésére (pl. hőkezelést), mert 
azzal a talaj hasznos mikroorganiz
musait is elpusztítanám. 

A gombafertőzés ellen az alábbi 
módszereket alkalmazom: 
- csávázást, melyhez a csávázószer 
Chinoin-Fundasol, Zineb, Orthocid 
részarányos keverékéből állítom elő. 
A szert a magoknak a termésből való 
kipergetése, illetve megtisztítása után 
viszem fel szárazon víz nélkül a ma
gok felületére. Ehhez egy gyógysze
res fiolát alkalmazok, mely biztosítja a 
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csávázószer-rázogatással való felvi
telét a magokra. 
- A vetés után a vetőtál felszívatását 
követően azonnal gyenge (kb. 1-2 
súlyezrelékes) kálium-permanganát 
oldattal megpermetezem a talaj felszí
nét. 
- kikelés után havonta 1-2 alkalommal 
felszívódó (szisztémikus) és kontakt 
hatású gombaölő szer 1%-os olda
tával megpermetezem a kis növé
nyeket. 

Tapasztalatim szerint a réztar
talmú szerek nem fejtenek ki kedvező 
hatást a kis magoncokra az előírt tö
ménység alkalmazása mellett. 

e., Kőtörmelék: 2-3 mm nagy
ságú osztályozott rostált sóder alkal
mazása ajánlott, mely a talaj felszíné
nek egyenletes takarására szolgál. 
Tapasztalatom szerint ennek felhasz
nálásával az aigásodás szinte teljesen 
elkerülhető. 

Magvetés 
A vetőtálat, illetve annak reke

szeit feltöltöm az előre bekevert ta
lajjal, miközben ültetőfával gyengén 
tömörítem úgy, hogy a rekesz felső 
síkja alatt 4-5 mm maradjon. 

A rekeszekben elhelyezem a már 
említett 1-3 db elválasztó műanyag 
lapocskát. Az így előkészített vetőtá
lakról vázlatot készítek. A vetőtálakat 
maradandó módszerrel beszámozom. 
A talaj felszínére egyenletes elosz
tásban szórom a magokat, majd ülte
tőfával vagy ceruza lapos végével a 
talajba félig benyomkodom azokat. 
Minden elvetett adag után a vázlat
ban rögzítem annak pontos nemzet
ség és faj nevét. 

Miután az egész vetőtálat teljesen 
bevetettem a talaj felszínét egyen
letesen beterítem 1-1,5 rétegben az 
általam kirostált 1-1,2 mm nagyságú 
sóderrel, illetve törmelékkel. 

Részlet a v e tő tá l vázla t á b ó l 
Coryph.elelpha 
ntidens 

Coryph. 
vivipara y. 
arizonica 

Coryph. clava Coryph. 
vivipara 

Coryph. viv. v. 
borealis 
HK 1958 

Coryph. 
echinus 

Trixantocereus 
blossfeldiorum 

Solisia 
pectinata 

Trixantocereus 
senilis 

Mamm. 
coahuilense 

Roseocactus 
Iloydii 

Roseocactus 
intermedius 

Strombocactus 
disciformis 

Thelocactus 
lophothele 

Thelocactus 
conothelos v. 
aureiflorus 

Thelocactus 
bicolor V. 
bolaensis 

Thelocactus 
phymatothelos 

Thelocactus 
bicolor V. 
tricolor 

Thelocactus 
leucacanthus 

Thelocactus 
nidulans 

Thelocactus 
bicolor V. 
pottsii 

Thelocactus 
hexaedropho-
rus 

Thelocactus 
bicolor 

Thelocactus 
heterochromus 
V. bolaensis 
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Öntözés 
Az első néhány napon javaslom 

ködösíteni a vetőtálat, hogy a magok 
vizet tudjanak felvenni. Én felszíva
tom a vetőtálat esővízzel majd kálium-
permanganát oldattal bepermetezem 
a talaj felszínét. Naponta 1 alkalom
mal párásítással nedvesen tartom a 
kőtörmelék felszínét. 

Csírázás, maqkelés utáni teendők 
A magok kelése után a víz meny-

nyiségét fokozatosan csökkentem, a 
ködösítés (finom porlasztással, párá
sít, a szerk.) alkalmazásával, de a ta
lajt nem engedem kiszáradni. A ma
goncok növekedésének beindulása 
után a ködösítést beszüntetem és át
térek az öntözésre, melyet ciklikusan 
végzek úgy, hogy a felszívatás után 
hagyom kiszáradni a talajt (ez kb. 4-6 
nap alatt bekövetkezik), majd egy 
hétig szárazon hagyom a magvetést. 
Nagyobb melegben reggelente gyen
ge párásítást alkalmazok. A hét eltel
tével a már leírt ciklust ősz végéig 
folyamatosan megismétlem. Ősszel a 
száraz időszak hosszúságát fokoza
tosan növelem. 

A csírázás elmaradása esetén, 
3-4 hét után, hagyom kiszáradni a ve
tést. Egy hétig szárazon tartom. 
Majd kezdem elölről a csiráztatást, ha 
szükséges azt többször is megismét
lem. 

IVIaqoncok nevelése 
Ahogy fejlődnek a magoncok és 

kialakul tüskézetük a tartási körülmé
nyeiket közelítem a felnőtt növények 
körülményeihez. Elsősorban a nedves 

és száraz időszakok periodikus vál
toztatásával, valamint fény növelé
sével, [gy elősegítve gyökérzet és a 
növények fejlődését. Nevelésnél f i
gyelembe kell venni természetes élő
helyük körülményeit, elsősorban az 
őket érő fény és hőmennyiséget. 
Június-augusztus hónapokban a déli 
órákban szükséges az árnyékolás. 
Délután 4-5 óra körül leveszem róluk 
a külön árnyékolót és csak az 
üvegház takarása védi a növényeket. 
Szeptember-október hónapokra a 
külön árnyékolást teljesen megszün
tetem. Ekkorra már a kis növények 
egyre inkább nyomják egymást, de a 
tűzdelést a következő évre halasz
tóm. A teleltetést a nagy növények
hez hasonló körülmények között vég
zem. Tavasszal a meleg idő köze
ledtével, amikor egész napra nap
sütés várható, párásítást alkalmazok 
úgy, hogy a nap végére a kis növé
nyekről a víz felszáradjon. Március
április hónapokban fokozom a párásí
tást, öntözést általában április köze
pétől alkalmazok felszívatással. A fej
lődésnek indult magoncok áttűzdelé-
sét május hónapban végzem, amikor
ra már szinte "agyon" nyomják egy
mást. Az öntözéshez tápsós oldatot 
nem szoktam használni, mert az álta
lam használt talaj elegendő tápanya
got biztosít a magoncok fejlődéséhez 

Orosháza 

* * * 



Buglyó Péter 

Folyóirat Szemle 

Kuas 1997/7. A folyóirat júliusi száma a Turbinicarpus booleanus G. s . 
H I N T Ó N leírásával indul. A Bemutatjuk sorozatban H.-J. Brunn a Nolina 
recurvata ( L E M A I R E ) H E M S L E Y tartásával és szaporításával kapcsolatos 
ismereteket foglalja össze. R. C. Römer a Baja California-n tett utazásáról 
beszámolva arról tudósít, hogy - az eddigi irodalomtól eltérően - a Ferocactus 
rectispinus matuzsálemi, 300 évesre becsült példányai akár a 3 méteres 
magasságot is elérhetik. A Gyűjtemények és kertek rovat a san diego-i Wild 
Animál Parkot és a Drezda melletti pirnai botanikus kertet mutatja be. A 
gyűjtemények kedvelt fajai közül most a Turbinicarpus roseiflorus Backeberg, 
a Sulcorebutia (Rebutia) tarabucoensis és a Melocactus azureus került 
ismertetésre, összefoglalva ezen fajok tartásával és szaporításával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat. H. E. Hansen tollából érdekes cikket találunk a 
Senecio fajok mérgező tulajdonságairól. Noha ennek a nemzetségnek számos 
faja minden részében mérgező, odafigyeléssel (gyermekek távoltartása) nem 
kell lemondanunk ezekről a növényekről a gyűjteményünkben. B. Hofmann 
biztosnak tűnő tippet ad szívós gyomnövények kiirtására, amelyek minden nagy 
gyűjtemény tulajdonosának megkeserítik az életét. W. Uebelmann első 
kaktuszos külföldön tett útjára emlékezik vissza. 

KuaS 1997/8. A. Lutz és E. Lutz a texasi Big Bend Nemzeti Parkban 
kirándultak kaktuszos szemmel. A bemutatjuk rovatban V. VIk írását találjuk 
négy etiópiai, kistermetű Euphorbia fajról. A brilliáns fotókkal illusztrált, 
gyűjtésre ajánlott fajokat ismertető részben D. Herbel mutatja be az 
Astrophytum ornatum, a Cleistocactus baumannii, az Echinocactus 
grusonii, a Paródia sanguiniflora, a Sedum weinbergii és a Stapelia 
grandiflora fajokat. A. Grootens a Ferocactus acanthodes ( L E M A I R E ) 

B R I T O N & R O S E élőhelyi változatosságáról tudósít. J. Lüthy nevezéktani 
témájú cikkében a Strombocactus pulcherrimus J . J . H A L D A és a 
Strombocactus disciformis subsp. esperanzae néven is leírt új fajt mutatja 
be. S. Grátz munkája az egyes kaktuszfajok virágának színárnyalatváltozásával 
kapcsolatos megfigyeléseit összegzi. Egy tudósítás a kanári szigeteki Pamitos 
Parque-t és a Jardin Canariot tárja az olvasó elé. Az augusztusi számot H. 
Wittnernek az új Aztekíum hintonií és Geohíntonia mexicana fajok magjai 
csírázásával és a magoncok nevelésével kapcsolatos tapasztalatai zárják. 
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KuaS 1997/9. K. Gilmer és H.-P. Thomas munkája a Maihueniopsis 
glomerata ( H A W O R T H ) K I E S L I N G , míg K. Augustin dolgozata a Weingartia 
pulquinensis faj taxonómiai problémáit foglalja össze. A Könyvtippek rovatban 
D. Herbel ajánl olvasnivalót ezúttal a kezdő gyűjtőknek. A Bemutatjuk rovatban 
M. Teissier a madagaszkári Crassulacea-k-ról ír, míg P. Táschner a 
Mammillaria plumosa-t mutatja be. Érdekes beszámolót találunk P. Schupke 
tollából, amelyben a mexikói Coxcatlan völgyi kaktuszerdőben tett utazásáról 
tudósít. A Termesztési tippek rovatban R. Rudolph olyan magoncoltást ismer
tet, amely természetes megjelenésű növekedésű oltványnövényeket ered
ményez. 

KuaS 1997/1. Az októberi szám U. Schmiedel igen figyelemreméltó 
munkájával indul, amelyben a kvarctalajon élő szukkulensekről számol be, 
valamint arról a faji sokszínűségről, amelyet Afrika déli, száraz területein 
létrehoznak. A taxonómiai sorozatban ezúttal a Coryphantha glanduligera 
taxont,,rehabilitálja" R. F. Dicht. A gyűjtemények kedvelt fajai közül D. Herbel a 
Ferocactus glaucescenst, az Oreocereus celsianust, a Rhipsalis 
bacciferat, a Winterocereus aureispinust, a Lithops marmoratat és a 
Pleiospilos compactus subsp. canust ajánlja figyelmünkbe. Ebben a 
számban bemutatásra kerül a Lobivia marsoneri var. iridescens, néhány új 
Epiphyllum hibrid, a Morawetzia sericata, valamint a gyűjteményekben igen 
ritkán virágzó Trichocereus schickendantzii. Fotókkal gazdagon illusztrált 
írásában R. Mattern fagytűrő agavékat mutat be. Az októberi számot H, 
Dörsing tippje zárja, amely segítségével elkerülhető az üvegházban a 
lecsapódó párából kialakuló vízcsepegés. 

KuaS 1997/11. A Didiereaceae családról, Madagaszkár egyik botanikai 
különlegességéről találjuk W. Rauh munkáját a novemberi szám elején. J. Lüthy 
és K. Helmer a washingtoni egyezményben bekövetkezett változásokat foglalja 
össze. J. Lüthy és G. S. Hintón a Mammillaria luethyi felfedezéséről 
számolnak be a taxonómiai rovatban. A kaktuszokat élőhelyükön bemutató 
sorozatban ezúttal az alsó-kaliforniai Ferocactus acanthodeseket mutatja be G. 
Unger. Ebben a számban még a Pelargonium quinquelobatum, valamint a 
Lobivia aurea var. callochrysea fajok kerülnek ismertetésre. 

KuaS 1997/12. „Karácsony a sivatagban" címmel olvashatunk útibe
számolót A. Lutztól és E. Lutztól, akik az USA száraz délnyugati részét járták 
be. A taxonómiai rovatban K. Augustin munkája olvasható a bolíviai Rio Chico 
völgyének Weingartiáiról, illetve W. Gábriel a Lophophora lutea taxon prob
lémáit járja körül. Az Echinocereus munkacsoport az USA délnyugati területei 
Echinocereusainak teleltetéséről adja közre tapasztalatait. D. Herbel ezúttal a 
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Mammillaria schiedeana, a Disocactus eichlamii, az Espostoa lanata, az 
Echeveria leucotricha és az Euphorbia stellaespína fajokat ajánlja az 
olvasók figyelmébe. Walter Rausch kaktuszai közül a decemberi szám a 
Lobivia thionantha-t mutatja be. M. Kiessling kistermetű, az üvegházban 
beültethető Opuntia fajokról és tartásukról tudósít. 

Suciíífi Péten, 
Debrecen 

Helvreiqazítás: 
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Az Escobaria nemzetség I. 

Zusammenfassuna: Neben der allgemeinen Beschreibung, den 
taxonomischen Problemen und der Evolution dieser Gattung stellen die 
Autoren auch die Arten, bzw. derén Umstande am Standort und in Kultur vor. 

Abstract: After giving a generál descríption and saying about systematícal 
problems and evolution of this genus the authors write about species, 
habituai and raising cond'itions ofthem. 

E. aguírreana ( G i a s s & F o s t e r ) N . 
T a y i o r (Aharagma sectio N. P. Tayior) 
(Syn. Gymnócactus agguirreanus) 

Teste általában egyedülálló, 
nyomott gömbtől a gömbalakig, 7 
cm szélességű lehet. A szemöl
csök 5 mm hosszúak, lapítottak, 
barnák. A virága 1,8x1,8 cm, sár
gától a vörösesbarnáig változó szí
nű, 5-6 bibeággal. Termése 12 mm 
hosszú, sötét bíborbronz színű, a 
magja 1,5 mm nagy, sötét bíbor
vöröstől a feketéig változó. 
Élőhelye: Észak-Mexikó, Coahuila. 

E. bella B r . & R. 
(syn. E. emslcoetteriana) 
(Neobessya sectio (Britton & Rose) 
N. p. Tayior) „csoporttal", ennek egy 
északi ökotípusa.) 

A növény teste erősen sarjadó, 
hengeres, 6-8 cm magas és 1,5-2 cm 
széles. Szemölcsei közel henge
resek, 15-20 mm hosszúak, a sze
mölcsárok fehér gyapjas, a közepén 
kiválasztómiriggyel*. Kb. 20-25 
peremtövise kb. 10 mm hosszú fehér. 

3-5 középtövise van, 2 cm vagy 
hosszabb, barna v. vöröses színű. Vi
rága 18-20 mm széles, rózsaszínű, a 
lepellevelek csúcsosak, kívül pillásak. 
A porzószál vöröses, a portok na
rancssárga, a bibeszál és a bibe zöld. 
Élőhelye: USA, Texas. 

E. chihuahuensis B r . & R. 
(Pleurantha sectio N. P . Tayior) 

A növénytest magányos vagy 
csoportképző, gömb vagy rövid hen
ger alakú, 12-15 cm magas és 5-6 cm 
széles, sötétzöld bőrű. Axillái pa-
macsszerűen fehér gyapjasak, idősen 
csupaszok. 20-25 peremtövise fehér, 
áttetsző, 5-8 mm hosszú, 8-10 
középtövise 13-15 mm-es, a tövük 
világosbarna, csúcsuk sötétbarna. 
Virága 12-15 (20) mm hosszú és 
széles, lepellevelek keskenyek, a kül
sők lekerekítettek, pillás élűek, a bel
sők hegyesek, rózsa- vagy ibolya-
színűek. A porzószál bíborvörös, a 
portok narancssárga, a bibeszál bí
boribolya, az 5-6 ágú bibe krémszínű. 
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Termése zöld, később vörösödő, 10 
12 mm hosszú, 7 mm széles. A mag 
fekete, kb. 1,25 mm nagy. 
Élőhelye: Mexikó, Chihuahua mellett. 

E. cubensis ( B r . & R . ) H u n t 
(Syn. Coryphantha cubensis, Neobesseya c, 
Neolloydia c, 
(Neobesseya sectio /Br.s, R . / N. 
p. Tayior, E. missouriensis csopoii.) 

Teste nyomott gömbtől a gömb
alakúig lehet, 2-3 cm széles. A sze
mölcsök 6-7 mm hosszúak, 4-6 mm 
szélesek, kissé összenyomottak, a 
felső oldalukon hosszanti irányban 
barázda fut végig. Fiatal areolái fehé
ren gyapjasak. Peremtövisek 10-15, 
db, 3-4 mm hosszúak, hajszerűek: a 
középtövis hiányzik. Virága 16-20 mm 
hosszú, sárgászöld színű, a külső 
lepelleveleken sötétebb középcsíkkal. 
A porzószál fehér, a portok okker
sárga, a bibe és a bibeszál halvány
zöld. Termése húsvörös, 10-15 mm 
hosszú. Magja barnásfekete, finoman 
érdes felületű, spontán önterméke-
nyűlő, ezért termései gyakran üresek. 
Élőhelye: Kuba, Oriente, Holguintól 
délkeletre 

E.dasyacantha (Engeim.)Br .& R . 
(Syn. Mammillaria d, Escobesseya d.) 

(Neobesseya sectio (Br. & R . ) N.P. 
Tayior)E. dasyacantiia csoport. 

Kezdetben gömb alakú, majd kis
sé megnyúlt, 5-7 cm átmérőjű és akár 
20 cm magas is lehet. A szemölcsök 
10 mm hosszúságig fejlődhetnek. 

Peremtövise 20-50, serteszerű, 6-25 
mm hosszú, egy síkban elterülő, 
többnyire fehér. Középtövise 8-9, 
erősebb, kb. 20 mm hosszú, halvány 
vagy sötétebb barnás, vagy vöröses. 
Virága 2-2,5 cm széles, a rózsa
színűtől a barnásig változhat, a ter
més 15-20 mm hosszú, vörös, a 
magja kb. 1 mm nagy, pontozott 
felületű. 
Élőhelye: Új-Mexikó, Nyugat-Texas, 
Észak-Mexikó, Chihuahua, Coahuila. 

- v a r . chaffeyi (Br.& R . ) N . P . Tayior 
(Syn. Escobaria chaffeyi.) 

Több és finomabb tövise van. A 
virága csak 1,5 cm széles, rózsszínű, 
barnás vagy esetenként zöld. A ter
mése ugyancsak zöld 
Élőhelye: Új-Mexikó, Ny-Texas. 

-fa.virídifiora ( F R I C . ) R I H A . 

Virága zöld, vagy sárgászöld. 

-var . duncanii ( H E S T E R ) 
N.p. Tay ior . (Syn. Coryphantha duncanii, 
Escobaria duncanii.) 

Teste 3,5 cm széles, a szemöl
csei 6 mm hosszúságúak is lehetnek. 
Tövisek 20-75 db, fehérek, a csúcsuk 
barna, 10-15 mm hosszúak, ebből 
3-16 a középtövis. A virág 2-3 cm 
hosszú, rózsaszín, a porzószál fehér, 
a portok sárga, a bibeszál zöl
dessárga és a 4 ágú bibe kanári
sárga. Termése zöld, később piros, a 
mag tompa fekete. 
Élőhelye: Új-Mexikó, Ny-Texas. 
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E. emskoetteriana ( Q U E H L . ) B O R G . 
(Syn. Mammillaria e.) 
(Neobesseya sectio (Br. & R . ) N . P . 
T a y i o r . (14sz.kÉp) 

Teste gömbölyű vagy alacsony 
henger alakú, párnaképző, 4-5 cm 
magasságig, a szemölcsök 10 mm 
hosszúak lehetnek. A 20-25 perem
tövise 10 mm-nél rövidebb, fehér, 
néha sötétebb csúccsal. A középtövi
sek száma 6-8, hasonlóak a perem
tövisekhez. A virág 3 cm átmérőjű, 
piszkosfehér, barnás középcsíkkal. A 
porzószál halvány rózsaszín, 6 ágú 
bibéje szintén rózsaszín. 
Élőhelye: ÉK-Mexikó. 

E. muehlbauer iana ( B O E D . ) F . 
K N U T H . 
(Syn. Coryphantfia m., Neobesseya m.) 

15-20 peremtövise és néhány 
középtövise van, amely 15 mm hosz-
szú lehet. Virága 1,5x2,5 cm, zöl
dessárga, vörösesbarna középcsík
kal. Termése gömb alakú, 5 mm szé
les, vörös. 
Élőhelye: Mexikó, Déi-Tamauiipas, 
Közép-Neuvo Leone. 

E. runyonii B r . & R . 
(Syn. Corypfiantfia robertü) 

Erősen sarjadzó, párnaképző, 
gömbalakú vagy kissé megnyúlt, 2-5 
cm átmérőjű. A szemölcsök 6-9 mm 
hosszúak. A peremtövis 20-30 db, 4 -
5 mm hosszúak, fehérek. Középtö
vise 5-7, erősebbek, a csúcsuk söté
tebb, 6-8 mm hosszúak. A virág hal

ványpiros, 2-2,5 cm hosszú, a belső 
lepelleveleken sötétebb csíkkal. A 
porzószál piros, a portok aranysárga, 
a bibeszál halványpiros, 6 ágú bibéje 
zöld. Termése skarlátpiros, gömb ala
kú, 6-9 mm széles. 
Élőhelye: USA, Texas, Bronswille, 
É-Tamaulipas. 
(Az E. emskoetteriana gyűjtőfaj, vagy 
fajkomplexum, amely magában foglalja a 
két utóbbi nevű alakot is.) 

E. henriksonii G L A S S . & F O S T E R . 

(Pleuranttia sectio N. P. TAYLOR.) 

Oszlopos termetű, 3 cm széles és 8 
cm magas, a szemölcsei 6 mm hosszú
ak. Peremtövis kb. 32, fehéres színűek, 9 
középtövise 3-4 mm hosszú, 1 központi 
középtövise van, mindössze 1,5 cm 
hosszú. Virága vöröses, 2,5 cm széles, a 
bibeszál és a 4-5 ágú bibe világossárga. 
Termése 3-8 mm, vörös, a magja 1,4 mm 
széles. 
Élőhelye: Mexikó, Dél-Chihuahua, 
Escalon, ÉK-Durango. 

E. Mesteri ( W R I G H T ) B U X B . 

(Escobaria sectio N. p. TAYLOR 
E. ví-vipara csoport.) 
Syn. Corypfiantfia/testen.) (15 SZ. kép) 

Teste gömb alakú, sarjadzásra 
hajlamos 2,5-4 cm magas, a sze
mölcsök 7-12 mm hosszúak. Pe
remtövisek 22 db-ig, 7-15 mm hosz-
szúak, fehérek sötétbarna heggyel, 
vagy barnák. Középtövisek 0-4 db, 
hasonlóak a peremtövisekhez. A virág 
kb. 2,3 cm hosszú, világosbíbor, közé
pen sötétebb sávval, a bibe 3-4 ágú. 
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fehér. Termése 7x3-6 mm, zöld, 
magja 0,75-1 mm nagyságú. 
Élőhelye: USA: NY-Texas, Brewster 
megye északi részén, 1200-1500 m 
magasságban. 

E. Iloydii B r . & R. 

A növény teste megnyúlt gömb 
alakú, bordazata csavartan lefutó 
szemölcsökből áll, csoportképző. A 
kb. 20 peremtövise keskeny, szétte
rülő, fehér színű. Több középtövise 2 
cm hosszú, erősebb, sötétebb csú
csú, néha a vége enyhén hajlott. Virá
ga 2,5 cm hoszú, világoszöld, világos
barnás középsávval. Termése vörös, 
a magja fekete. 
Élőhelye: Mexikó: Zacatecas, Sierra 
Zuluaga. 

(Bizonytalan eredetű Jaj"!) 

E. minima ( B A I R D . ) H U N T 
(Syn. E. nelliae, Coryphantha minima,) 
(Neobessya sectio ( B r . s R . ) N . P . 

T a y l o r , £ dasyacantha csoport.) (16. kép) 

Teste egyedülálló vagy sarjadzó, gömb 
alakútól a 4-5 cm hengeresig, 1-2 cm 
széles. A szemölcsök 3 mm hosz-
szúságúak lehetnek. A 20-25 tövise 3-8 
mm hosszú, befedik a növényt, la
pítottak, a csúcsi részen sárgásak vagy 
rózsaszínűek. Virága 2 cm széles és 
hosszú, rózsaszínestől a bíborpirosig 
változhat, a lepellevelek lándzsa ala
kúak. Temnése 5 mm hosszú, zöld, a 
magja 0,8 mm átmérőjű, fekete. 

Élőhelye: USA: Ny-Texas, Brewster 
megye, Dél-Marathon 1200 m ma
gasságban. 

E. missouriensis ( S W E E T ) H U N T 
(Syn. Neobesseya m., N. notesteinii) 
(Neobesseya sectio ( B r . s R . ) N . P . 
TAYLOR, E. missouriensis cso
port.) (17sz. kép) 

A teste nyomott gömb alakú, 5 
(-10) cm átmérőjű. A szemölcsök 6-15 
mm hosszúak. A peremtövisek száma 
8-20, és 20 mm hosszúságúak lehetnek, 
finom hajszerűek. Középtövise nincs 
vagy 1 darab van. Virága 1,5-2,5 (3,5) 
cm széles, zöldessárgától a rózsaszínig 
változhat, és 2-5 bibeága van. A termé
se kb. 1 cm széles, világospiros, a magja 
1 mm átmérőjű. 
Élőhelye: USA: Montana, É-Dakota, 
NY-Minnesota, É-Colorado, Kansas. 

- v a r . 
asperispina ( B O E D . ) N . P . T A Y L O R 
(Coryphantha a. Escobaria a.) 

A szemölcsei 18 mm hosszúsá
gúak lehetnek, 9-10 peremtövise van. 
Virága zöldessárga, vagy krémszínű, 
a magja 2 mm. 
Élőhelye: Mexikó: DK - Coahuila, Nu-
evo Leon. 

- v a r . marstonii ( C L O V E R ) H U N T 
(Syn. Coryphantha m. Neobessya arizonica.) 

A virága 3,8-5 cm széles, sárga. 
A magja 2 mm. 
Élőhelye: USA: D-Utah, Ny-Arizona. 
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- v a r . simiüs ( E N G E L M . ) N . P . T A Y L O R 
(Syn. E. missouiensis var. caespitosa) 

A teste 10 cm széles. A szemöl
csök 20 mm hosszúak lehetnek. Virá
ga 6 cm széles, vilásossárgától a ró
zsaszínig változhat, 4-6 ágú bibéje 
van. A termése 20 mm, vörös, a mag
ja 2,5 mm nagy. 
Élőhelye: USA: DK-Kansas, ÉNY-Ar-
kansas, NY-Louisiana, K-Oklahoma, 
K-Texas. 

E. orcUttii B O E D E K E R 
(Syn. Coryphantha strobiliformis var. orcuttii) 
(Escobaria sectio N . p . T A Y L O R , 

£ sneedii.) 

A teste általában magányos, 
hengeres, 6 cm széles és 15 cm ma
gas. Szemölcsei 4-8 mm hosszúak. 
Peremtövise 30-41, 8 mm hosz-
szúságú lehet, fehér. A középtövisek 
száma (9-)15-18, 9-11 mm hosz-
szúak, fehérek, bíbor vagy barna 
csúccsal. A virág 1,2 cm átmérőjű le
het, rózsaszín, a fehéres bibeágak 
száma maximálisan 7. A termése 
19x6 mm, zöldtől a zöldessárgáig vál
tozhat. A magja kb. 1 mm széles. 
Élőhelye: USA: DK-Arizona, DNY-Új-
Mexikó. 

- v a r . macraxina C A S T E T T E R & A L . 

A teste 9 cm átmérőjű. A perem
töviseinek száma 52, és a hosszuk 25 
mm lehet. A középtöviséből 22 db 
van. A magja 1,25x1,6 mm. 
Élőhelye: DNY-Új-Mexikó. 

- v a r . koenigii C A S T E T T E R & A L . 

A szemölcsei 12 mm hosszúak, a 
peremtöviseinek száma 57, a közép
töviseinek száma 27 és 22 mm hosz-
szúságú lehet. A termése 10 mm szé
les, a magja 1,25 mm-es. 
Élőhelye: USA: Új-Mexikó. 

E. organensis (D . znyM.) C A S T . S A L 
(Syn. Coryphantha o.) 

A teste maximálisan 12x3 cm. 
Szemölcsei 10 mm hosszúak lehet
nek. A széltövisei 9-11 mm hosszúak, 
a középtövisei - amelyek száma 9-12 
-19 mm-sek is lehetnek, a szal
maszíntől a sárgáig változnak. Virágai 
1,6 cm átmérőjűek. A termése kisebb. 
A magja 1-1,25 mm hosszú. 
Élőhelye: Dél-Új-Mexikó. 

E. sandbergii C A S T E T T E R & A L . 

Teste 7 cm széles lehet. A sze
mölcse 5-12 mm hosszú. A perem
töviseinek száma 23-55, amelyek 10 
mm hosszúak. A 6-20 középtövise 30 
mm hosszúságú. A virága 1,7-2,5 cm 
átmérőjű. A termése 20 mm hosz-
szúságú lehet, a magjai 1-1,5 mm 
nagyok. 
Élőhelye: USA: Közép-Dél-Új-Mexikó. 

E.villardii C A S T E T T E R & A L . 

(18 sz. kép) 
A teste hengeres, 6-15 cm ma

gas és 3-6 cm széles. A szemölcsei 
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6-11 mm hosszúak. 20-36 peremtö
vise 6-20 mm hosszú, sárgásfehér. 6-
15 középtövise 12-20 mm hosszú, 
fehér. Virága 3,5x2,5 cm-es, a ter
mése 21x8 mm-es, zöldesvörös. A 
magja 1,25-1,5 mm. 
Élőhelye: USA: Közép-D-Új-Mexikó. 

E. albícolumnaria H E S T E R 

Magányos vagy egy-két csopor
tos növény. A peremtövisek száma 
25-30, középtövise 11-15 db van, 18 
mm hosszúságig. Virága 18 mm szé
les lehet, a porzók rózsaszínűek. A 
termése sárgászöldtől a rózsaszínig 
változhat. 
Élőhelye: USA: NY-Texas. 

E. laredoi ( G L . & ros.) N . P . T A Y I Ű R 
(Syn. E. rigida) 

A teste gömb alakú vagy meg
nyúlt, 4,5 cm átmérőig. Szemölcsei 12 
mm hosszúak lehetnek. A peremtö
visek maximálisan 12 mm hosszúsá
gúak, 4-5 középtövise 14 mm hosz-
szú, minden tövis fehér. A virága kar
mazsinvörös, a termése 14 x 7,5 mm-
es, világos levedula-rózsaszín vagy 
zöldes. A magja kb. 1,2 mm. 
Élőhelye: Mexikó: DK - Coahuila 

E. guadalupensis B R A C K & H E I L . 

3-5 cm magas, 4-10 cm széles, 
teste magányos vagy enyhén sarjad
zik. Szemölcsei 10 mm hosszúak és 3 

mm szélesek. Spirálarányuk 8/13. 
Areolái fehér gyapjasak, 3 mm szé
lesek. Széltöviseinek száma 36, 7-12 
mm hosszúak, fehérek, szétállóak. 17 
középtövise 8-14 mm hosszú, fehér, 
barnás heggyel, vastagabb, mint a 
széltövisei. Virága 2,5 cm hosszú, 
kívülről zöld vagy zöldes-rózsaszín, 
halványsárgás rózsaszín középsáv
val. Belül halvány krémsárga vagy ró
zsás, rózsaszín középsávval. A porzó 
és bibeszál sötétebb rózsaszín, a bi
befej fehér. Termése zöld, később 
sárgásbarna, 15 mm hosszú és 5 mm 
széles. A magja barna, 1,2x0,8 mm-
es. 
Élőhelye: USA: Texas (Culberson 
megye: Guadalupe Mountains Nem
zeti Park, 2000-2600 m magasan.) 

(Az utóbbi tiat „faj" az E. orcuttii faj
komplexum vagy gyűjtőfaj tagja I) 

E. robbinsorum ( E A R L E ) H U N T 
(Syn. Cockiseia r.) 
(Neobesseya sectio ( B R . & R . ) N . T . 
T A Y L O R , E. dasyacantha csoport) 

Teste gömb alakú vagy lapított 
gömb, 3-5 cm magas és széles. A 
szemölcsök 8 mm hosszúságúak le
hetnek. A peremtövisek száma 
11-20, 3-18 mm hosszúak, befedik a 
növényt. Középtövise nincs vagy 
maximum egy darab van. A virága 3 
cm hosszúságú lehet, zöldes. A ter
mése vörös, 7-11 mm hosszúságú. 
A magja 1,4 mm nagy. 
Élőhelye: USA: DK-Arizona, igen nagy 
területen. 
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E. roseana ( B O E D . ) S C H M O L L & B U X B . 
(Syn. Gymnócactus roseanus) 
(Acharagma sectio N . P . T A Y L O R J 

A teste egyedülálló vagy alul sar
jadzik, gömb alaktól a hengeresig vál
tozhat, 3-5 cm átmérővel. A sze
mölcsök csak kb. 3 mm hosszúak. 
Epidermisze ragyogó zöld. A tövisek 
száma kb. 20-15 mm hosszúságúak, 
sárgák. Virága 2x2 cm, krémsárga, 
sötétebb vörösessárgás középcsíkkal, 
6-7 bibeággal. A termése bunkó ala
kú, 10-15 mm hosszú, 3 mm széles, 
zöld. A magja kb. 1 mm nagy, barna. 
Élőhelye: Mexikó: DK-Coahuila, Nue-
vo Leon. 

- s u b s p . galeanensis E . H A U G G 

Teste hengeres, megnyúlt, 50-70 
mm magas, 15 mm átmérőjű. 30 
világos vagy vörösessárga széltövise 
van, középtövise nincs. Virága 1,5 
mm hosszú, és ugyanilyen széles, 
krémszínű. Termése 1 cm hosszú és 
0,3 cm széles. 
Élőhelye: Mexikó: Estado Nuevo 
Leon, Galeana város körül. 

(Nagyon fiasonlít a Mammiliaria 
eiongatara, a gyűjtőszáma Haugg 
4322.) 

E. sneedii B R I T T O N E T R O S E 
(Escobaria sectio N . P . T A Y L O R , 
£. sneedii csoport) 

A teste kicsiny, oszlopos, 2,5-7,5 cm 
magas és 1,2-2,5 cm széles, 
csoportképző. A szemölcsei kb. 3 mm 

hosszúak. A hozzávetőlegesen 20 tö
vise 6 mm hosszú, barnás hegyű, 
majdnem befedi a növényt. Virága 
1-2 cm átmérőjű és ugyanilyen 
hosszú, sárgás-rózsaszínűtől a 
magentáig változhat. Termése 15x6 
mm, magja kb. 1,25 mm, barna. 
Élőhelye: USA: Texas: Franklin Moun
tains, Új-Mexikó. 

- v a r . leei ( B O E D . ) H U N T . 
(Syn. E.leei) 

A teste kisebb, 1,5 cm magas és 
0,5 cm átmérőjű. Tövisei fehérek, sű
rűn fedik a növényt és visszahajlanak. 
A virága barnás-rózsaszínű. A magja 
kb. 1,5 mm nagy. 
Élőhelye: USA: Új-Mexikó 

E. strobiliformis ( P O S E L G E R ) B O E D . 
(Syn. E. tuborculosa, E. varicolor, E. dasyacantha 
var. varicolor) (20 sz kép) 
(Escobaria sectio N . P . TAYLORj 

A növénytest hengeres, párna
képző, 2,5-7 cm széles 5-12 (-20) cm 
magas, változékony. Az axilla a fiatal 
hajtásokon enyhén gyapjas. Areolái 
kicsinyek, világosbarnák. Perem
tövisei 15-30 db, 4-15 mm hosszúak, 
üvegfehérek. Az 5-9 középtövi
se erősebb a peremtöviseknél, és 
sötétebb, a csúcsuk világosbarna. 
A virága 2,5x3,5 cm nagyság 
között változik, ibolyás-rózsaszínű. 
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sötétebb középcsíkkal, a lepellevelek 
igen keskenyek. A porzószál fehér, a 
portok sárgásfehér, a bibeszál hal
ványibolya, 5-6 ágú bibéje fehér. 
A termése hosszúkás bunkó alakú, 20 
mm hosszú, kárminvörös. A magja kb. 
1 mm nagy és fényes fekete. 
Élőhelye: Mexikó. Chihuahua, Duran
go, Coahuila. USA: Új-Mexikó, NY-
Texas. 

E. Spec. G . U N G E R 
(Ez a faj valószínűen megegyezik az 
E. moelleriana kereskedelmi fajnévvel.) 

Magányos vagy enyhén sarjad
zó, 3,5-6 cm magas 2,5-4 cm át
mérőjű növény. 7-9 mm hosszú sze
mölcsei alul 4-5 felül 2-3 mm át
mérőjűek. Spirálarányuk 8/13. Fiatal 
areolái fehér gyapjasak. 30-60 tövise 
fehér vagy rózsásbarna, ebből 6-8 
erősebb középtövis is kiemelkedik, 
amelyek élénkebbek és barnásabb 
hegyűek, a felsők némileg a növényre 
fekszenek. A virága 2 cm hosszú, 
krémfehér, porzószála halvány vagy 
erősebb kárminvörös, 5 ágú bibéje 
fehér. (Eredeti élőhelyén április-má
jusban virágzik.) Termése 1,2x0,4 cm-
es, piros. Magja 1,15-1,35x0,85-0,95 
mm-es, fényes világosbarna. 
Élőhelye: Mexikó, Chihuahua. Az E. 
strobiliformis egy varietasának (öko-
típus) tekinthető. 

E. vivipara ( P U R S H ) B U X B . 
(Syn. Corypiianúa vivipara.) 
(Escobaria sectio N . P . T A Y L O R , 
£. vivipara csoport) 

A teste gömb alakú, sarjadzó, 7 
cm magasságú és kb. 5 cm széles
ségű lehet. A szemölcsei 12 mm 
hosszúságig fejlődhetnek. A tövisek 
nem hajolnak a tesre. 16 peremtövise 
a fehértől a barnáig vétózhat. A kö
zéptövise 1-7 db, 20 mm is lehet, 
narancssárgától a barna színig. A 
virá-ga 3-5 cm széles, rózsaszíntől a 
bíborrózsaszínig. 5-7 ágú bibéje mély 
ibolyaszínű. A termése ovális, 25x15 
mm zöld. A magja 1,7 mm. 
Élőhelye: Dél-Kanada: Alberta, Sas-
katchewan, Manitoba. USA: NY-Kan-
sas, ÉK-Új-Mexikó, É-Texas. 

- v a r . alversonii ( C O U L T E R ) H U N T 
(syn. Corypiiantiia alversnnii.) (A borító hátulján 
balra fent.) 

A teste hengeres, csoportképző. 
A 12-18 peremtövise 12-16 (-19) mm 
hosszú, fehér. A 8-10 középtövise 
12-16 mm hosszú, a csúcs fekete 
vagy feketés vörös. A virága kb. 3,2 
cm széles, magentavöröstől a 
rózsaszínig változhat, a porzója fehér. 
Élőhelye: USA: DK-Kalifornia, Arizona 

- v a r . arizonica ( E N G E L M . ) H U N T 

(19 sz. kép) 
A teste sötétzöld, 7,5-10 cm 

magas, kb. 20 peremtövise van, a 2-6 
középtövise fekete vagy sötétbama. 
Virága 7-7,5 cm széles, pirosas. 
Élőhelye: USA: D-Utah, NY-Kolorádó, 
Arizona, ÉNY-Új-Mexikó. 

- v a r . buofiama ( F I S C H E R J N . P . T A Y L E R . 
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Teste elágazó, szemölcsei 10-13 
mm hosszúak, a tövisek 15-29 szá
múak. Virága 3,4 cm hosszú, világos 
rózsaszínű. 
Élőhelye: USA: Arizona (Bagdad 
környéke.) 

- v a r . bisbeeana ( O R C U T T ) H U N T . 
(Syn. Coryphantha aggregata, E. aggregata.) 

Teste a gömb alaktól az oválisig 
változó. A tövisei nem finom hajsze
rűek, erősek, peremtövise 0,2-0,8 
mm, a középtövise 0,5-0,7 mm átmé
rőjű. Virága 4-4,7 x 4,5-6 cm-es, vi
lágosvörös. Magja 1,6-2,15 mm nagy. 
Élőhelye: USA: Arizona, Új-Mexikó, 
Mexikó: Sonora, Chihuahua. 

- v a r . deserti ( E N G E M . ) H U N T 
(Syn. E. cMnrantha, E. deserti.) 

Teste egyedülálló, szemölcsei 
15-18 mm hosszúak. A tövisek száma 
24-45. Virága 3x3,2 cm, zöldessárga, 
narancssárga, vagy barnás. 
Élőhelye: USA: D-Nevada, Kalifornia, 
DNY-Utah, ÉNY-Arizona. 

-var . kaíbabensis F I S C H E R ) N . P . T ? Ű I C R . 
(Syn. Coryphantha vivipara var. Icaibabensis) 

Tövisei hajszerűek, 0,2-0,4 
mm, középtövisei 0,4-0, 5 mm 
átmérőjűek. A virága 2, 5-3,3 x 2,8 x 
4,5 cm, a leplek párhuzamosak, majd 
kiegyenesednek. Magja 1,45-1,85 
mm. 
Élőhelye: USA: É-Arizona. 

- v a r . neomexicana ( E N G E I M . ) B U X B . 

A teste 9,5X7 cm. Szemölcsei 
12- 16 mm hosszúak, áttetsző tövisei 
be-borítják a növényt, középtövisei 
4-11, erőteljesebbek 0,15-0,3 mm 
vastagok. A virága rózsaszínes-lila, a 
porzó a lilától a fehérig változhat. 
Élőhelye: USA: Új-Mexikó, NY-Texas, 
Mexikó: Chihuahua. 

- v a r . rádiósa ( E N G E L M . ) 
(Syn. Coryphantha columnaris, C. fragrans, C. 
otdahomensis) 

A teste hosszúkás hengeres, 
7,5-10 cm magasságig. Szemölcsei 
13- 16 mm hosszúak. A tövisek 
befedik a testet. Középtövise 5-8 db. 
Virága rózsaszín. Magja 2-2,4 mm-es. 
Élőhelye: USA: DNY-Oklahoma, É-
Texas, és DK-Új-Mexikó. 

- v a r . rosea ( C L O K E Y ) H U N T 

Hasonlít a neomexicanahoz, így 
kb. 9,5 cm átmérőjű. Szemölcse 17-
18 mm magasságú lehet. A perem
tövisei 0,3-0,4 mm vastagok. 
Élőhelye: USA: D-Nevada, Kalifornia. 

E.zilzjana ( B O E D . ) B A C K B G . 
(Syn. Neobesseya z. E. "charriacantha") 
(Neobesseya sectio ( B R . & R . ) N . P . 
TAYLOR, £. missouriensis csoport) 

(13 sz. kép) 

A teste hengeres, az alján sar
jadzó, 3 cm széles és 10 cm magas 
lehet. A szemölcsök 10 mm hosz-
szúak. Fényes, kékeszöld bőrű nö-
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vény. Peremtövise 16-22 db, 12-15 
mm liosszú, de lehet 20-30 mm is, 
fehér, a csúcsa barna. A középtövise 
0-1, hasonló a peremtövisekhez. Vi
rága 2,5x3 cm, sárgás-olajzöld, 
rózsás középcsíkkal. A porzószál 

fehér, a portok sárga, a bibeszál 
fehér, a bibe zöld. A termése 20 mm 
hosszú, sötétrózsa vagy vörös színű. 
Magja kb. 1 mm, nagy, finoman 
pontozott, tompa fényű. 
Élőhelye: Mexikó: Coahuila 

* * * 
Szerkesztési okok miatt ezt a cikket a fajok ismertetésével kezdtük, főleg N.P. 
Taylor (1983, 1986) alapján. A nemzetség evolúciójával, növényföldrajzával, 
ökológiájával, rendszerével, történetével és tartási módjaival a következő 
részben foglalkozunk. 

Debrecen-Lábatlan 

Kaktuszgyűjtők Győri Regionális Egyesülete 
havi összejöveteleinek időpontjai 

január 16. április 10. július: szünet október 9. 
február 13. május 8. augusztus: szünet november 13. 
március 13. június 12. szeptember 11. december 11. 

A találkozások helye: Győr, Gyermekek Háza, Aradi vértanúk útja 23. 
Időpontja: minden hónap második szombatja, délelőtt 10 órakor 

INTERNET-cím: http://gwtai.szif.hu/kaktusz/Kgyre.html (Az egyesületi program 
itt olvasható.) 

egyesületvezető - elnök 

http://gwtai.szif.hu/kaktusz/Kgyre.html


B a r n a J á n o s 

A Yoshua Tree Nemzeti Park 

Zusammenfassuna: Der Autor berichtet über seinen Besuch im Nati-
onalpark, informiert über dessen geographische und klimatische Lage 
und stellt die von ihm gesehenen Kakteen und Yuccas vor. 

Abstract: The author telis about their in the National Park introducing 
the geographical and climatic positlon of it and telis about cacti and 
yucca he saw. 

A Yoshua Tree Nemzeti Parl< Ka
liforniában, Los Angelestől keletre, kb. 
200 kilométernyire található. Az USA 
négy nagy sivatagi régiója (Mojave, 
Arizona, Colorado, Chichuahua siva
tag) közül kettő is megtalálható a te
rületén: a Mojave a park nyugati, ma
gasabban fekvő (1000-1600 m) részét 
alkotja, míg a Colorado a keleti, ala
csonyabb területek. A klímák közötti 
átmenet nagyon éles lehet: a parktól 
nyugatra terül el a San Bernadino Na
tional Forest között, ez utóbbi hideg, 
havas, hegyvidéki fenyőerdővel (Pi-
nus coulteri és a Pinus sabiniana - a 
szerk.) borított terület, ahol kaktuszt 
nem találtunk. A fenyőkőn hatalmas, 
30-40 cm-es tobozok díszlettek. Itt él 
a Hesperoyucca whipplei, amely fél 
méter átmérőjű gömb alakú, az Agavé 
strictara emlékeztető növény kes
keny, lapított kékesszürke levelekkel. 
Ettől az alpesi hangulatú vadontól pár 
kilométerre az alacsonyabb területe
ken már kopár félsivatag terül el. Itt a 
Yoshua Tree Nemzeti Parktól nyugat
ra található a világ legnagyobb 
szélerőműtelepe: a szeles klímát ki

használva hatalmas szélkerekek szá
zai forognak mindenfelé a dombte
tőkön. Innen újabb néhány kilométer
nyire kezdenek megjelenni a Mojave 
jellegzetes növényei. Először csak 
néhány Ferocactus acanthodes a sík
ságon, majd Morongo Valley előtt a 
hegyoldalakon megjelennek az Opun
tia basilarisok is, feltűnik néhány 
Cylindropuntia és Echinocereus. A falu 
után már a jellegzetes, Józsué-fás táj 
húzódik az út mentén. (22. sz. kép) 

A Mojave sivatag éghajlata szá
raz szubtropikus, rendkívül kevés 
csapadékkal. A kaliforniai része csak 
téli csapadékot kap, a keleti határa 
mentén kevés nyári eső is előfordul. 
Magasan fekvő terület, ennek megfe
lelően télen hűvös, rendszeresen kap 
kisebb fagyokat, ritkán hó is előfordul. 
Március elejei látogatásunk alkalmá
val az itteni kora nyárra emlékeztető, 
éjjel hűvös, nappal kellemesen meleg 
időjárás fogadott. Mészkő alapú vidé
ken a Yoshua Nemzeti Park a Mojave 
déli szélén fekszik, innen északra 
hozzá tartozik Kalifornia keleti része, 
kb. Death Valley északi széléig. 
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Nevada déli része, valamint Arizona 
északkeleti széle. 

A Colorado sivatag a Sonora si
vatag része, nevét a rajta áthúzódó 
Colorado folyóról kapta. Alacsony fek
vésű terület, ennek megfelelően- ég
hajlata meleg és száraz. Növényzete 
gyér, néhol tökéletes homoksivata
gokat találunk, ilyen például az Anza 
sivatag, aminek nagy része a ten
gerszint alatt fekszik. A Nemzeti Park 
a Colorado sivatag legészakibb pont
ja, innen húzódik dél és kelet felé, 
Kalifornia és Arizona területén 
keleten, kb. Phoenix vonaláig, délen 
Mexikóba is átnyúlik. A Yoshua Tree 
Nemzeti Park nyugati, Moj a ve-sivatagi 
részét két jellegzetesen különböző 
élőhely alkotja, ezek növényzetét 
főleg a talaj minősége határozza meg. 

Kaktuszos szempontból érdeke
sebb hegyek, dombok, sziklás, törme
lékes talaján sokféle kaktusz él a ritkás 
fűcsomók között. Nagyobb termetű 
növény alig fordul elő, legfeljebb térdig 
érő tövises félcserjék. Ahol több talaj 
meg tudott maradni ott ntkás bozótos 
található, a síkságról felhatoló 
Cylindropuntiákkal és Yuccák-kal. 

A viszonylag sík területek homo
kos, apró szemcséjű törmelékes tala
ján dúsabb vegetáció található. Ala
csony termetű, méteres magasságú 
bozótos cserjék foltjai között a talaj 
egy része, talán harmada-negyede ál
talában növénymentes. Főleg na
gyobb termetű kaktuszok: Cylind
ropuntia chiorotica, valamint Yucca 
schidigera és Yucca brevifolia élnek 

itt, kisebbek leginkább a dombok tö
vén, esetleg nyílt területek szélein. A 
sík területeket helyenként hatalmas 
kavicsokhoz hasonló legömbölyített 
kopár sziklák tarkítják. Ezek a park 
leglátványosabb természeti képződ
ményei, kisebb hegy méretűek is 
előfordulnak, nagyon hasonlítanak a 
Frédi és Béni történetek színhelyé
hez. Érdekes állatok élnek itt, például 
a rajzfilmekből ismert gyalogkakukk 
és prérifarkas. Az előbbivel találkoz
tunk, ez egy galambnál valamivel ki
sebb barnásszürke, hosszú lábú bóbi
tás madár, nagy sebességgel futkos a 
sivatagban. Furcsa módon a rajz
filmből megismert tájat nem itt, hanem 
Utahban találtuk meg. Errefelé, de 
más hasonló félsivatagos helyeken is 
él a kengurupatkány. Magát az állatot 
ritkán látni, gyakori viszont a fészke: 
1-2 méter átmérőjű alig kiemelkedő 
dombocska, sok lyukkal. Ajánlatos el
kerülni, mivel belül üreges, az ember 
könnyen beszakadhat, igaz, csak 
20-30 cm-nyit. 

A nemzeti park hatalmas terüle
tű, bejárásához hetek kellenek, a ren
delkezésre álló két nap alatt ezért 
csak kis részét láthattuk. Ez a Mojave 
legjellegzetesebb növénytársulásai
nak megismerésére volt elegendő. 
Néhány növényt nem találtunk meg, 
pl. Echinocereus triglochidiatus var. 
mojavensis is él errefelé, de mi nem 
akadtunk rá. 

A területet Los Angelesből indul
va, a nemzeti park északi határa 
mentén vezető út felől közelítettük 
meg, Morongo Valley-nél álltunk meg 
először a körzetben és Yucca Valley 
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faluban szálltunk meg. Innen indul
tunk a környéket felfedező túrákra, 
és a parkba is itt léptünk be. A két falu 
között kb. félúton terül el Pioneer-
town, egy filmesek által díszletként 
épített vadnyugati település, melynek 
ma már lakói is vannak. Érdekes mó
don az úttól északra már néhány száz 
méterre szinte eltűnik a növényzet, 
egy kietlen kősivatag terül el ott a tá
volban látható, kb. 20 km-re fekvő 
hegyláncokig, amik ugyanilyen kopá
rak, növényt is alig látunk arrafelé, 
kaktuszt egyet sem. 
Az úttól délre viszont gazdag félsiva

tagi vegetáció él, tele kaktuszokkal. 

A Mojave sivatag jellegzetes, 
meghatározó növényei a Cylindro
puntia echinocarpa, a Yucca schidi
gera és a Yucca brevifolia. Nagy 
állományokat alkotnak minden, szá
mukra megfelelő helyen, néhol mind
három megtalálható, néhol csak az 
egyik közülük. A Mojave területén élő 
kaktuszok nagy része jellemző a si
vatagra, szinte csak itt él. Kivétel né
hány nagy területen elterjedt növény, 
mint a Coryphantha vivipara változa
tok és néhány Opuntia faj. 

Az általunk talált kaktuszok és pálmalíliomok: 

Opuntia basilaris ( beavertail, hódfa-
rok): egyértelműen a leggyakoribb 
kaktusz errefelé, szinte néhány méte
renként megtalálható, bár a síkságon 
jóval ritkább, alacsony, legfeljebb 2 
szártag magasságú tömött csopor
tokat alkot. Bőre rendszerint bárso
nyos kékes-szürkés bevonatú. Tövis-
telen, bár néhány változata tövises is 
lehet. Többféle formájával találkoz
tunk, ezek a szártagok alakjában és 
színében térnek el egymástól. A faj
nak létezik sárga és barna glochidás 
alakja is, de itt csak barna volt, a sár
ga glochidás, zöld testű alakot észa
kabbra fedeztük fel. Az egyes alakok 
egymástól elkülönülten élnek, egy te
rületen mindig csak egy formával ta
lálkoztunk. A növények jóval a virág
zás előtt álltak, azonban Dél-Nevadá-
ban már virágzó példányokkal talál
koztunk, (a hátlapon jobbra fent, fotó: Barna) 

Opuntia clilorotica (pancake prickly 
pear, palacsinta töviskörte): alacsony 
legfeljebb embermagasságú fácska, 
rövid törzzsel. A szártagjai kör alakú
ak, 20 cm körüli átmérővel, sárga 
tövisei 2-3 cm-esek, rendszerint le
felé állók, egyenletesen borítják a 
szártagokat. A törzs sötétbarna, kb. 
fél méter magas. Helyenként a sík te
rületek, lankás lejtők meghatározó nö
vénye. Rendszerint nagyobb magas
ságban található. 

Cylindropuntia echinocarpa (silver 
cholla vagy gold cholla, ezüst vagy 
arany cholla a színváltozatai szerint): 
a síkságok jellegzetes növénye a 
nemzeti park területén, méter
nél magasabb sűrű bokraitól néhol 
alig lehet közlekedni. Sűrű sárgás
barna tövisbundája miatt távolról 
nagy szénakazalhoz hasonlítanak. 
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Némelyikben madárfészket is találtunk. 

Cylindropuntia rannosissima (dia-
mond cholla, gyémánt cholla): vé
kony, szürkés, ritkás ágú bokor, areo-
lánként egyetlen 2-3 cm-es aranysár
ga tövissel. A hajtások átmérője kb. 1 
cm, szürkés bevonatúak, jellegzetes 
mintázattal és hosszú areolákkal. Né
melyik példányról a tövisek hiányoz
nak. Virága apró, 2-3 cm-es barnás
rózsaszínes. Alkonyatkor különösen 
mutatós, ahogyan a Nap fénye a sár
ga töviseken keresztül világít, szinte 
izzanak a növények. Leginkább sík te
repen, száraz, homokos talajon talál
ható, sűrű populációkat alkot. 

Echinocereus engelmannii (Engel-
man's hedgehog, Engelmann sünkak
tusz): rendkívül gyakori a hegyol
dalakon. Kis, legfeljebb 5-10 fejű sűrű 
tövises telepekben nő, kb. 30 cm ma
gas. Töviseinek színe változatos, a 
hófehértől a sárgásbarnán át a feketé
ig változik, akár egy növényen belül 
is. A tövisek hossza 5-8 cm, a leg-
hosszabbak több élűek. Több élű kö
zéptövise különbözteti meg a E. fend-
lerii formakörébe tartozó növények
től, melyeknek 1-2 db. hengeres kö
zéptövisük van. Nem találni két egy
forma példányt. Virága nagy, 10 cm 
körüli, rózsaszínű. A hegyoldalak, 
sziklás területek növénye. (21. sz. kép) 

Ferocactus acanthodes (California 
barell, kaliforniai hordókaktusz): nagy 
termetű gömbkaktusz, bár itt viszony
lag alacsony formája él, a legna

gyobbak kb. 60-70 cm magas és 40 
cm átmérőjűek. A kis, legfeljebb 30-40 
cm-es példányok lapított gömb ala
kúak, a nagyobb alacsony oszlopo
sak. A faj nagyon változatos egy élő
helyen belül is, de minden tájegység
nek megvan a maga jellegzetes for
mája. Itt például a hosszú, sűrű ró
zsaszín tövis jellemző, egyes példá
nyok szinte tűzvörösek. Tövisei erő
sek, lapítottak, csavarodok, a leg-
hosszabbak 10-15 cm hosszúak (egy 
növényen is mindenféle méretű tövis 
megtalálható), gyakran kampósak. Vi
rága sárga, 5-6 cm átmérőjű, a tövi
sektől gyakran nem tud teljesen ki
nyílni, a kb.20 cm-es növény már vi
rágzóképes lehet. Leginkább a hegy
oldalakon, sziklák között nő, a sík te
rületeken legfeljebb egy-egy magá
nyos példány található, (a hátlapon lent) 

Coryphantha (Escobaria) vivipara var. 
alversonii (foxtail beehive, rókafarok 
méhkaskaktusz): egyáltalán nem emlé
keztet a megszokott Coryphantha vivi-
parara, sűrű 1 cm-es erős tövisek fedik 
egyenletesen, a sün tüskeruhájához ha
sonlóan, a növény teste nem látszik. A 
tövisek csontszínűek, fekete csúccsal. 
2-3 fejes csoportokban vagy magányo
san nő, egy-egy fej 5-6 cm átmérőjű, az 
öreg példányok rövid oszloposak, 20-30 
cm hosszúak is lehetnek, virága 3 cm 
körüli, rózsaszínű. Jellegzetesen a sík
ságok növénye, a sziklás domboldalak
ról hiányzik.(a hátlapon balra fent, Fotó: Barna J.) 

Mammillaria (Pheiiosperma) tetrancist-
ra (many-spined fishhook, soktövisű 
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halhorogkaktusz): apró, 3-4 cm át
mérőjű és 3-8 cm magas növényke 
fehér peremtövisekkel és fekete, hor
gas középtövisekkel. Általában magá
nosan nő. Teste és hatalmas répa
gyökere nagyon puha, sérülékeny. 
Talán ezzel magyarázható a sok sé
rült többfejű példány. Sokfelé megta
láltuk, főleg a Mojave és a Colorado 
sivatagban vagy ahhoz közel. Általá
ban takarásban, védett helyen, kis 
példányszámban él. Nagy, 4-5 cm-es 
rózsaszín virága van. Jellegzetes a 
magja: nagy, 2-3 mm-es, egy sötét
barna és egy világos, drappszínű köl
dökdombi (hylum) részből áll. Mérete 
és a két rész aránya élőhelyenként 
változó, viszont a növények teste és 
tövisruhája szinte pontosan egyforma 
volt mindenütt. Az irodalom szerint a 
tövisek is változatosak, de mi ezt nem 
észleltük. A hegyoldalak, sziklás terü
letek növénye. 

Echinocactus polycephalus (many-
headed barrel, sokfejű hordókaktusz): 
csak egy kis, néhány egyedből álló 
populációt találtunk Yucca Valley-falu 
szélén, egy kis hegy tetején. Itt jóval 
kisebb termetű, mint másutt, 6-8 cm 
átmérőjű fejekből álló, 5-10 fejes 
csoportjai alig emelkednek ki a talaj 
szintje fölé. Viszonylag ritkás tövisei 
erősek, 3-4 cm hosszúak, laposak, 
hajlítottak. Másutt például a Death 
Valley környékén akár 20 cm átmérő
jű fejekből is állhat egy-egy méteres 
csoport, sűrű, 6-7 cm-es tövisekkel. 
A legszárazabb sziklás területek nö
vénye. 

Yucca schidigera (Mojave-jukka): 
embermagasságú, néhány fejes tör-
zses jukka, fél méter, erős életveszé
lyesen szúrós levelekkel. Errefelé 
nagyrészt a síkságon él. Virágát nagy, 
méteres fürtökben hozza. A Mojave 
sivatag jellegzetes növénye. Rend
kívül lassan fejlődik, évi 5-10 mm nő 
csak, így a nagy példányok többszáz 
évesek lehetnek. 

Yucca brevifolia: a nemzeti park név
adó Józsué-fája. Nagy termetű, 4-5 
méter magas, fa alakú növény, rövid 
15-20 cm-es levelekkel, amelyek a 
többi jukkától eltérően nem csak a 
szár csúcsán összpontosulnak, ha
nem a csúcs alatt akár méteres da
rabját is boríthatják. Ez is főleg a sík
ságok, lankák vastagabb talajú helye
in él, nagy állományokat alkotva. Min
denképpen ez a térség legfeltűnőbb 
növénye. Fehér virága a szárak vé
gén, kb. félméteres fürtökben nyílik. 
Hosszú életű, a legnagyobb példá
nyokat 1000 évesre becsülik. Csak 
magasabb és így csapadékosabb te
rületeken él, bár a meredek, szik
lás területekről hiányzik. Gyökérzete 
ugyanis a felszínen szétterülő, nem 
hatol mélyre, így nem tudja megtartani 
a hatalmas növényt a meredek hegy
oldalakon. 

A Mojave kaktuszaihoz csatlako
zik néhány más faj északon. Az 
Opuntia-félék közül az Opuntia hyst-
ricina az egyik legszebb, hosszú fehér 
göndör töviseivel. A Kalifornia-Ne-
vada határ mentén akadtunk rá. 
Ugyanitt található egy magányos 
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Coryphantha vivipara változat sűrű, vi
lágos tövisekkel. Nevadában, Las 
Vegas körül él az Echinomastus 
johnsonii, egy erősen tövises, nagy 
termetű (20-30 cm) Echinomastus faj 
hatalmas rózsaszínű virággal. Tövisei 
változatos színűek, a szürkétől a sö
tétvörösig alakulnak populációról po
pulációra. Hasonló különlegesség lát
ható Kaliforniában a Death Valley 
nyugati oldalán a Scierocactus 
polyancistrus. E faj széljárta dombte
tőkön él, sötét vulkáni kövek között. 
Sűrű, hosszú, vékony, kampós, bordó 
tövisei között lapított hófehéreket is 
találunk, gyönyörű kontrasztot alkot
va. Virága ennek is nagy, rózsaszínű. 
Itt, északabbra az Echinocactus poly
cephalus is kiteljesedik, hatalmas te
lepekben nőnek 20 cm-es átmérőjű 
fejei. Tövisei színe változatos, bár 
halvány, fehér, csontszínű, rózsaszín, 
sárgás árnyalatok is előfordulnak. 

A Colorado sivatag növénytár
sulása más jellegű, délibb, szárazabb 
és alacsonyabb fekvésének köszön
hetően. Éghajlata forró, fagy alig for
dul elő. Igy kertekben megtalálható itt 
a szabadban szinte minden kaktusz
faj, pl.: szép Echinocactus grusonii 
példányokkal találkoztunk. A Colo
rado sivatag élővilágával Kalifornia 
déli részén (az Anza-sivatagban) és 
DK-Arizonában találkoztunk. A Jó-
zsué-fák hiányoznak, helyüket a Co
lorado sivatag keleti peremén a sagu-
aro (Carnegia gigantea) veszi át,' bár 
ez inkább az Arizona sivatag jelleg
zetes növénye még keletebbre, Dél-
Arizona középső részén. Jellegzetes 
növény az ocotillo (Fouqueria splen-

dens), ez az Euphorbia milii-hez ha
sonló felépítésű tövises szárakat hoz, 
de ezek tőből elágaznak és egyene
sen felállnak, (gy a növény ritkás, 
embermagasságú virgács benyomá
sát kelti. Virága rózsaszín, kb. 10 cm-
es felálló fürt a szárak végén. Erős 
karógyökere van. Nagyobb hidegek
nek is ellenállhat, Üj-Mexikó Albu-
querque-ig magtalálható. Itt már a mi 
klímánkhoz hasonló hidegeket kap, 
igaz, szinte teljesen szárazon. Kalifor
niában a Colorado sivatag növénye a 
Ferocactus acanthodes, ahol jelen
téktelenebb a tövisruhája, viszont ko
rábban virágzik. Ott jártunkkor márci
usban már nyíltak az első virágok. Az 
Opuntia-félék is lecserélődnek, a leg
látványosabb új növény a Cylindr
opuntia bigelowii. Ahol megjelenik, ott 
rendkívül sűrű állományt alkot, mivel a 
legkisebb érintésre letörnek a haj
tásai, és könnyen meggyökeresed
nek. Sűrű, tövises, gyönyörű arany
sárga növény, barna törzzsel. Tövisei 
rendkívül erősen tapadnak bármihez, 
ami hozzájuk ér. Magot ritkán és 
keveset hoz, főleg lehulló szártagjai
val szaporodik. A Mammillariák közül 
megjelenik délen a tengerparton és az 
Anza sivatagban a Mexikóból, Baja 
California-ból áthúzódó M. dioica. Ez 
nagyobb termetével és krémsárga 
virágával jól megkülönböztethető az 
USA többi Mammilláriájától, Kis né
hány fejes csoportokat képez. A Colo
rado sivatag területén már agavék is 
élnek. Ezeket meghatározni nem tud
tuk, 50-60 cm magas egyedekből álló 
nagy, 2-3 méter átmérőjű csopor
tokkal találkoztunk. 
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A Yoshua Tree Nemzeti Parl< 
mindenl<inel< tartogat valamit, akár a 
növényvilágot az állatvilágot vagy a táj 
szépségét vesszük szemügyre. 
Kaktuszos szemmel is érdekes a 
sokféle tájegység növényzetének vál
takozása, a változatos formák meg
figyelése. Rengeteget tanultunk a 
kaktuszok élőhelyi megfigyeléséből a 
fajok meghatározásáról és igényéről. 
Nagy munka a látottak elemzése és 
értelmezése, a szakkönyvek alapján 

ez utólag, itthon zajlik. Sok érdekes
ségre bukkantam a cikk írása közben 
is, amint átnéztem a hazai szakiro
dalmat és a kintről hazahozott pros
pektusokat. Ithon sok olyan részlet a 
helyére került aminek eddig nem tulaj
donítottam nagy jelentőséget. Remé
lem egyre többet sikerül ebből a ta
pasztalat anyagból átadni a hazai 
kaktuszgyűjtőknek, hogy jobban meg
ismerjük a gyűjteményeinkben élő nö
vényeket. 
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Kaktuszgyűjtők Csoportjának Programja 

1999. március-szeptember hónapokban. 

Március 26. Mexikó kalrtuszai. Vetítéssel egybekötött előadás. (Dr. Mészáros Zoltán) 
Helve: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 501-es terem, 17.00-tól. 

Április 14. Klubnap. Kiállítások és nyári kirándulások megbeszélése. 
Helve: Váci Mihály Művelődési Központ, 17.00-tól. 

Május 5. Dél-amerikai szukkulensek. Filmvetítéses előadás. (Dr. Nemes Lajos) 
Helve: Váci Mihály Tanárképző Főiskola, 17.00-tól. 

Máius 7-től 9-is Kaktuszbemutató, vásárlással egybekötve. 
Helve: Bessenyei György Tanárképző Fi. Botanikuskertje, 10-17 h-ig. 

Június 5-6. Kaktuszkiállítás. Váci Mihály Műv. Közp., 10-től 17 óráig. 
Július Kirándulás, előzetes megbeszélés szerint. 

Gyülekezés: a Váci Mihály Művelődési Központ előtt. 
Aususztus 27-28. Kaktuszkiállítás, 10-től 17 óráig. Helve: Váci Mihály Művelődési Központ. 
Szeptember 8. Klubgyűlés, kiállítások és az előző háromnegyed év kiértékelése. 
Helve: Váci Mihály Művelődési Központ, 17.00-tól. 
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Lindsay, G.: A Ferocactus nemzetség rendszertana és ökológiája. Kutatások 
az Egyesült Államokban és Mexikóban. (The taxonomy and Ecology of. 
TlieGenus Ferocactus Explorations in the USA and Mexico) (J. H. Cota 
közreműködésével) Tireless Termites Press, USA 1996 (ISBB 0-9654359-0-3) 444 
oldalon, 187 szövegközti ábra, ebből 75 szines fotó illusztrálja a könyvet. 

George Lindsay botanikus kaktuszos és kutatói életművének Ferocactusokra 
vonatkozó legteljesebb összefoglalását tartja kezében az az olvasó, aki hozzájutott 
a 444 oldalas monográfiához. Lindsay már szinte gyemnekkorától a növények, 
elsősorban a pozsgások rabja olyannyira, hogy még nem végezte el felső iskoláit, 
21 évesen már leírta az általa felfedezett Cochemiea maritima-t. 1955-ben foglalta 
először össze a Ferocactusokról kialakult ismereteit filozófiai (Ph.D.) doktori 
disszertációjában. Ez volt az alapja e könyvnek, amelynek külső megjelenése 
sokakban egy igénytelen kiadás érzetét kelti (itt elsősorban a képek minőségét 
bírálják), ám, hogy nem így van, és hogy egy szokatlanul teljes és nem mindennapi 
művet látunk, a főbb részek címei is bizonyítják. A Cactaceae család evolúciója és 
jellegzetességei (Rokonság, Törzsfejlődés, Alaktan, ökológia). Rendszerezésük. A 
Ferocactusok fajok határozókulcsa. A Ferocactus nemzetség áttekintése. 
(Bevezető, Rendszerezési háttér A F. szaporodásbiológiája, A hangyák és a 
virágonkívüli nektáriumok). Mag és virágpor alaktanuk. Sejtbiológiai tanulmányok, 
Aktuális molekuláris törzsfejlődési ismeretek, A F.-k növényföldrajza. 
Következtetések. F. rendszerezésének és a kromoszómaszámok összehasonlító 
táblázata (Szakkifejezés-gyűjtemény Szinonimák listája.) 

A Ferocactusok részletes ismertetése (a leírások időpontjának sonendjében) 
foglalja el a könyv nagy részét, elterjedési térképekkel, herbáriumi lapokkal és 
eredeti tennőhelyi fekete-fehér fotókkal illusztrálva. (Ebbe és más nemzetségbe 
sorolt nem Ferocactusok és más genusok egészítik ki e részt.) 

Minden, nagy fejezet után teljes irodalomjegyzék teszi teljesebbé a könyv 
információs anyagát A mű végén latin-angol szójegyzék, alaktani ábrák, G. E. 
Lindsay életrajza és munkássága, a Ferocactusok magról való szaporítása és 
tennesztése valamint egy sor színes - többségében eredeti termőhelyi fotó 
található. Utóbbi részek M. Lee, L Mittich, F. Thrombley a szerzői.) 
Mindezek alapján ajánlom mindenki szíves figyelmébe e jelentős Ferocactus 
tanulmányt (az ára 28+3 USD). 



Axilla: Axilla: szó szerint hónalj, a 
kaktuszoknál, a mammillaroid nemzetsé
geknél a rügypámából kialakult tövispár
na (areola) folyamatos fejlődési úton ket
téválik, amelynek az eredménye, hogy a 
szemölcsökön megmaradnak a tövis-
pámák, a rügyek nélkül és a virág- és 
hajtásrijgyek „lehúzódnak" a szemöLcsök 
hónaljába. Ebből következően az axil
lákban edénynyalábok vannak, belőlük 
fejlődnek a virágok és hajtások, és az 
ivarérett egyedeken ezt több-kevesebb 
szőrképlet takarhatja. 

Ferocactus: Britton és Rose által le
írt kaktusznemzetség, amely az erőteljes 
töviseiről, ill. tövisrendszeréről és álta
lában termetükről neveztetett el (ferox 
/lat./: vad, szilaj, dacos, bátor, büszke, 
merész). Jellemző rájuk az areola fölött, 
legtöbbször attól el nem váló, kiválasztó, 
ún. extraflorális mirigy, amelynek való
színűen a magvak terjesztésében van 
jelentősége a rovarok csalogatása által. 

Holotipus: egy új faj leírásánál az a 
példány, amelyet a leíró mint elnevezési 
elemet megjelöl. Vagyis a nominális 

faj egyetlen példányon alapul, ezért a 
mai szemléletben nagy mértékben figye
lembe veszik az emellett megjelölt para-
típusokat is, mint a faj változékonyságát 
bizonyító egyedeket, így gyakran nem 
választanak ki holotípust, és ezért az 
összes ún. színtípus a leírás alapja. 

Kiválasztómirigy: a zárvatermő 
növényeknél előforduló, esetünkben vi
rágon kívüli, ún. extraflorális, ezen belül 
a virághoz közeli vagy nupciális nektá-
riumot, magyami mézfejtőket jelent. A 
még távolabbi mézfejtők, pl. a száron az 
un. extranupciális nektáriumok. Előbbire 
példa a Ferocactusok, Glandulicactusok 
areoláris v. areolamenti nektáriuma, az 
utóbbira a Goryphantha-k axilla feletti 
nektáriuma (bár ez is közel van a 
virághoz). Szerepük a megporzásban és 
a magvak terjesztésében van, a nektárt 
fogyasztó állatok csalogatása révén. 

Középtövis: lásd peremtövis. A tö
visrendszer általában középső erőtelje
sebb, centrálisán elhelyezkedő tagjai. 
Egy változékonyságon belül megjelené
sük fajra jellemző. 

Lepellevél: perigonium (P) egynemű 
virágtakarótáj v. virágtakaró levél. Felté
telezhetően a csésze- és sziromlevél 
összenövéséből keletkeztek. Általában 
az egyszikűekre jellemző, de a kétszikű-
eknél is megtalálható, például a csalá
nok stb. A fejlett kaktuszoknál (Gereoi-
dae) a csésze és a szirom már nem kü
lönül el jól egymástól, ezért használható 
itt is e fogalom. A megnövekedett számú 
virág-takarólevelek (leplek) külső és 
belső lepelköme tagolhatok a kaktuszok
nál. 
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Peremtövis: A rügypámából kifejlődött 
levélhónalji eredetű töviseknek a véko
nyabb, legtöbbször oldalsó tagjai. Számuk, 
méretük és minőségük egy intervallumon 
belül a fajra jellemző. 

Species: magyarul faj: az élőlények 
rendszerezésének és az evolúciónak egyik 
alapvető egysége, olyan magasabb szintű 
(potenciális és tényleges) szaporodási 
közösség, amelynek tagjai egymással 
géneket képesek kicserélni, és más, 
hozzájuk hasonló szaporodási közös
ségektől reproduktív izolációval elvá
lasztottak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
(potenciális és tényleges szaporodási) kö
zösség tagjai többé-kevésbé hasonlítanak 
egymáshoz, alaksorozatot alkotnak, amely 
megszakítottságot mutat más szaporodási 
közösségek felé. Egy faj, mivel általában 
lassan, de állandóan változik, időegységre 
vonatkoztatható „átlagjelenség", amely 
térben és időben változékony. 

Szemölcs: vagy mammilla, a kak
tuszoknál (de más pozsgás fajoknál) a 
pozsgastest redukálódott felületének relatív 
megnagyobbodása, a fotoszintézis és 
párologtatás hatékonyságának növelésére, 
melynek elrendeződése még nagy mér
tékben tükrözi az ősök rügyrendszerét, 
elhelyezkedését a száron. A szemölcsön a 
tővis-rügypáma általában a csúcsán 
található, a mammillaroid fajokon a virág és 
hajtásrügy nélkül. Alakjuk általában kúpos, 
hengeres és fajra jellemző. 

Szilárdító szövet: vagy mechanikai 
szövetek, olyan sejtekből állnak, amelyek 
vastag falúak, plazmájuk elpusztul. Hosszú 
sejtjei egymásba ékelődve rostköteget 
alkotnak (rostszövet). Lehetnek még 
egyenlő kiterjedésűek a sejtek, különböző 

sejtfal-vastagodással. Legnagyobb jelen
tősége a szállító edénynyalábok mellett 
található rostkötegszerű szilárdító szöve
teknek van, amely a növény tartására hi
vatottak. 

Szinonima: vagy szinonimon vagy 
társnév: olyan szabályos leírású tudo
mányos fajnév, amely egy korábbi, 
érvényes leírás után keletkezett ugyan
arról a fajról, általában azért, mert a leíró 
nem tudta, hogy az ismert fajt nevezi meg. 
Amíg ez az azonosság nem derült ki, 
addig érvényes a második név, ezután a 
prioritás, vagyis az első, vagy korábbi 
leírás - ti. , hogy ki írta le korábban - dönt 
a megfelelő fajnévről. Amíg nem tudatosul 
a két faj azonossága, addig syn. 
megjelöléssel az utóbbi fajnevet is 
feltüntethetik. 

Varietas: vagy változatnak (var) a 
fajon belüli öröklődő, minőségi jelleg
eltéréseket nevezzük, amelyeket a faj 
elterjedési területén belül egyes egyedek 
vagy egyedcsoportok hordoznak. Ebből 
következik, hogy a fajtól sem térben, sem 
időben nem különülnek el. Mint egyedi 
szintű eltérés, taxonomiailag nem védett 
kategória. 

VIrágtakaró: a virágnak mint korlátolt 
növekedésű hajtásnak speciális levél
típusa, amely a termőlevelek (porzó és 
termő) takarását, védelmét, a beporzásra 
„felhívást", esetleg a termés védelmét 
szolgálja. Csésze- és sziromlevelekből, ill. 
lepellevelekből áll. Számuk és minőségük 
a változékonyságuk mellett is - mivel 
stabilis - rendszerezési alap. Sok fajnál, 
nem ritkán hiányosak. 



A BIOFIT természetes alapanyagú növénykondicionáló készítmény a növény 
táplálásán túl fungicid és baktericid hatással is rendelkezik. 

A termés minőségét és mennyiségét növeli. 
Élelmezésegészségügyi várakozási idő nincsl 



Hatóanyagtartalma: fiilrogén 4.0%, Kalcium 2,5%, Magnézium 1,2%, Réz 1,2%, Bór 0,5'y.., 
Molibdén 0,03%, Kén 0,7'fc, nyomelemek. 

Btoiógiidiag aktiv anyagok: cukrok, gyanták, urán.savak, vitaminok. 
FeifaasználhatA minden növényi kultúrábani 
A mai^o- és milyoelemek biztosításán kívül - fertőzés erös.sé9ctöi fügcickín - részben vagy egészben 
helyettesítheti a gomba- é s balctériumölő szereket, növényvédő szerekkel együtt alkalmazható, 
azok hatását fokozza, fülenállóvá teszi a növényt a környezeti tényezők kedvezőtlen hatásaival szem
ben: növeli a szárazság- és fagytürést. 
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Részletes felvilágosítás 
kérhető: 

AQRO-BIO-CHEM '97 KfT. 

4100 BerettyÓHifalu, Mépliget u. 28. 

Tel.: (54) 401-574, 469-173 

Mobil: (06-60) 386-303, 385-525 
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q S ^[^^A;^ - örökzöldek, díszfák 
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értékesítése 
- kertek tervezése, 

kivitelezése 
- öntözőrendszerek 

telepítése 

Központi lerakat: Debrecen-Józsa 
35-ös útfél Tfel.: (52)- 405-962 

4028 Debrecen, Homok u. 6. 
m:(52)-345-557 

MobU: (30)-968-0955 
(20)-935-5699 

G R Á F I A 
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N Y O M D A I P A R I ÉS K E R E S K E D E I M I KFT. 
40Xa P t K R t C l N , •ÖSZÖRMtNYI O T 68 >Z. TEL./FAX: (S3) 142-535 

V A L L A L / U K : 
SZÓRÓLAPOK, PROSPEKTUSOK. KATALÓCUSOK 

KÖNYVEK, PLAKÁTOK, CÍMKÉK, DOBOZOK 
ÉS ECYÉB NYOMDAIPARI TERMÉKEK 

KIVITELEZÉSÉT 
A TERVEZÉSTŐL A KÉSZ TERMÉKIC 

L E 6 Y E N Ö N IS i C É N Y E S P A R T N E R Ü N K ! 
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Esperantó nyelven levelező 
partnert keresek, gyűjtői téma
körijén. 
Tótok Sándor 3142 Mátraszele 
Kossuth L. út. 32 sz. 

• 
Egyesületünk keres a "Debreceni 
Pozsgás-Tár" c folyóirat részére, 
valamint képeslapok készíté
séhez színes felvételeket 
(Papírkép, dia, mágneslemez,) 
Kéljük kedves gyűjtőtársainkat, 
hogy szíveskedjenek megadni a 
növény nevét, a gyűjtemény tulaj
donosát, a fotó készítőjét és ha 
lehet, a felvétel időpontját. Kérjük 
továbbá a felhasználásra vonat
kozó feltételeket is közölni, (pl. 
szerzői jog, adomány, vissza
küldendő) Cím: a szerl<esztőség 

• 
Kaktuszokkal foglalkozó szaki
rodalmat gyűjtöm.Vétel és cse
re céljából keresek partnereket! 
Herczeg István 4200 Hajdú
szoboszló, Kösialja u. 22. sz. 

a ; 06-52-360-939 
• 

Levelező partnert keresek és 
cseretársati Notocactus Gym-
nocalyicium, Echinocactus Es-
cobaria,Coryphantha, valamint 
Aizoaceae (Kristályvirágfélék) 
terén. 

Rácz László 4023 Debrecen 
Dorogi út 41 sz. 

S 06 (52) 438-379 
• 

A DEBRECENI KAKTUSZ
GYŰJTŐK EGYESÜLETE 

Várja azon adományozó-segítő
kész tagjait és szimpatizáns gyűj
tőtársak jelentkezését, akik mag
adományokkal támogatni szeret
nék folyóiratunk színes nyomtatá
sát. A felajánlások lehetnek kak
tuszmagvak, afrikai pozsgásmag-
vak, a szerkesztőség címére. 

Véqh Zoltán magfelelQS. 

• 

Rod és Ken Preston-Mafham: 
Kaktuszok Képes Lexikona 1996 
Singapur {Német nyelvi) láadás 
is érdekeli) Választ a szerkesz
tőség címére várunk. Huczka 
Gabriella, Nagy Ivett 

• 
C.Backeberg: Die Cactaceae 
l-V. köteteit és az alábbi kiad
ványok . szintén elfogadható 
áron.: 
Csili Kak^uszkedvelŐ ?zakkör 
Tájékoztatója 1966-1979 B.p. 
Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők 
Tájékoztatójául 971-72, 1975-
76. Debrecen. 
Kaktusz-Világ (1971-1979. Bp. 
Debrecen. 
Kgkten und andere 
Sukkulenten 
1949-1971 

• 

Reklámlehetőségeket biztosí
tunk a Pozsgás növények tar
tásával kapcsolatatos téma
körökben. 

Bevezető áraink.: 
Megjelenő számonként. 

Fekete-fehér 
12 ,5x17 ,5 cm 6,000 Ft 
12,5 X 8,5 cm 3,000 Ft 

6,0 X 8,5 cm 1,500 Ft 
6,0 X 4,0 cm 750 Ft 

Színes 
12 ,5x17,5 cm 9,000 Ft 
12,5x 8,5 cm 4,500 Ft 

6,0 X 8,5 cm 2,250 Ft 
6 , 0 x 4 , 0 cm 1,130 Ft 

• 
Keresek-kínálok rovatban 

Kedves olvasóinknak kisebb 
hirdetési, közleményi lehető
séget biztosítunk gyűjtői 
tevékenységükhöz. 

Minden megkezdett 10. sor 
200 Ft. 

• 

Egyesületünk által eddig készí
tett képeslapok, mely egysége
sen lOFt/db áron kaphatók. 

Első sorozat 
01 Thelocactus macdowelii 
02 Escobaria vivipara var 
arizonica 
03 Turbinicarpus roseiflorus fa. 

lutea 
04 Echinofossulocactus 

tetraxiphus 
05 Gymnocalycium balldianum 
06 Mammillaria (Mamilopsis) 

senilis 
07 Mammillaria (Mamillopsis) 

senilis 
08 Mammillaria alamensis 
09 Tacitus bellus 

Második sorozat 
11 Thelocactus hexaedrophorus 
12 Thelocactus bicolor 
13 Bulbocodium vemum 

subsp.versicolor.Tavaszki-
kerics 

14 Gymnocalycium platense 
15 Lobivia haematantha var. 

amblayensis 
16 Obregonia denegrii 
17 Gymnocalycium 

hybopleurum var ferocior 
18 Gymnocalycium platense „fa 

roseiflorum" 
19 Gymnocalycium spegazinii 

Harmadik sorozat 
21 Echinofossulocactus 

arrigens 
22 Notocactus purpureus 
23 Notocactus roseoluteus 
24 Echinofossulocactus 

dichroacanthus 
25 Notocactus bomelyei 
26 Echinofossulocactus 

„lilaciniflorus" 
27 Notocactus concinnus 
28 Notocactus herteri 
29 Brasilicactus (Notocactus) 

haselbergii 
Megrendelhető a szerl<esztőség 

címén. 

• 
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op Escobaria emskotter iana 
Fotó: Papp László 

15. kép Escobaria hesteri 
Fotó; Horváth LászI 



8. kép Escobaria vil lardii 19. kép Escobaria vivipara va r arizonica 
Fotó: Papp László Fotó; Papp László 






