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Szerkesztői üzenet 

Harmadik évünket kezdve 

Zusammenfassung: Wir fangen mit dem 3. Jatír an. Der HauptredaMeur beríctitet 
von d. Ergebnissen der beiden JahrgSnge. Jetzt kefiren wir zurück zu dem bekannten 
A 5 Formát Der Redakteur berichtet von den PISnen, zum Verfassen der Artikel. Sie 
envarten mehr praktisciie Schriften. Es ist geplant, in Jahre 2000. 2 Monographien 
heraus zugeben. die sieti mit Melokakteen und Gymnocalyciumen beschsftigen. Wir 
erwarten aucti mehr IVIitarbeiter für unsere Zeitschrift. 
Abstract: They are going back to the standard measure ofA/5. The editor-in-chief 
writes their plans. They wouldüke to publish several articles with practical advice and 
two monographic supplements about Melocactus genus and Gymnocalycium genus. 
He asks more people to be a co-workerin this Journal. 

Bár kicsit megkésve kezdtük kiadói eiső évünket 1998 őszének végén és ez az 
évfolyam egy számmal apró gyermeknek is tűnik, mégis jelen számunkkal hamiadik 
évfolyamunkba léptünk. Újabt) tervek és újabb feladatok, kérdések vetődnek fel, 
lesznek elvégzendővé. Néhányról röviden. Feltűnt sokaknak, hogy a külön és rendes 
számaink között méretbeli eltérés mutatkozik. Egy véletlen során kicsit módosult a 
múlt évi első szám mérete (ez nem a szabványos A/5-ös fomnátum) ezért a többinél is 
ezt követtük a beköthetőség érdekében. Ez évtől visszatérünk a pontos méretre, így 
némi különbség lesz az első és a későbbi kötetek között. A megszülető „köteteket" 
szeretnénk teljessé tenni azáltal is, hogy a tavalyi évfolyamról elkészítettünk egy 
tartalomjegyzéket - többféle megközelítésben. Tematikánkat - mely eddig 
legfőképpen monografikus dominanciájú volt - szeretnénk több gyakoriati írással 
bővíteni, amelyek - hitünk szerint - fontos része lehet a télálló pozsgások tartása (az 
elmúlt évben kicsit Észak - Amerika irányában halmozódtak benyomásaink, amit jól 
szolgál majd egy praktikus cikksorozat e növények tartásáról, a talajtól a szaporí
tásig). Szeretnénk kiadni egy újabb különszámot is a Melocactus nemzetség rész
letes leírásával. (E mű Újréti Endre tollából lényegében már készen van, bízunk a 
lehetőségeink egyre jobbá válásában!) Vágyaink között szerepel egy Gymnocalycium 
monográfia is. 

Tervezünk megjelentetni egy falinaptárat is, szigoman válogatott, szép pozsgás-
felvételekkel. 

Ám legfőbbek továbbra is évi rendes számaink, ahova várjuk minden kedves 
olvasónk eri<ölcsi és szellemi támogatását. Legyenek minél többen a folyóirat 
megalkotásában munkatársaink. 

Ehhez mindenkinek elhivatott késztetést, s ezzel jó egészséget kívánva, maradok 
köszönettel; 

Papp László 
A DKKE elnöke - főszerkesztő 



R i g e r s z k i Z o l t á n 

H á r o m k e r t k a t a l á n f ö l d r ő l 

P i n y a de Rosa - Mossén Costa i L l o b e r a - M a r i M u r t r a 

Zusammenfassung: Der Verfasser berichtet von den 3 bedeutendsten Garten 
im Kataianiand. Der Suldtuienten sammier erwahnt auch die weiteren Werte 
der Garten. 

Abstract: The author, who is a/so a cactus coiiector, introduces three of the 
most important botanicai gardens in Catalonia telling us the other values of 
these gardens and the way how can we get there. 

Vágyakozva olvastam a tél vé
gén a Debreceni Pozsgás-Tár 1999. 
Il.évf.1. számában Tóth Norbert írását 
a Pinya de Rosa botanikus kertről. Iz
galmas látványt nyújtottak a hatalmas 
Echinocadusokról, Cereusokról, a me
diterrán* tájról készült képei. Szíve
sen lettem volna a helyében. A sors 
kegyéből hamarabb vettem hasznát a 
cikknek, mintsem gondoltam volna, de 
előbb engedjék meg, hogy egy kis 
kitérőt tegyek. Nevezetesen arról, 
hogy milyen hasznosak lehetnek az 
ehhez hasonló beszámolók. Belegon
dolnom is rossz, ha utólag tudom 
meg, mi minden mellett mentem vol
na el. Ezért javaslom, hogy akinek 
szerencséje úgy hozza, feltétlenül ad
jon hírt hasonló élményeiről, ezzel le
hetőséget adva másoknak is arra, 
hogy részese lehessen az esemény
nek, még ha csak olvasás közben is. 
Legutóbb az AlbaFlora 20. számában 
olvashattunk a Mar i Murtra botanikus 
kertről, Farkasné Kovács M. Rebeka 
tollából. Remélem, hogy az olvasót 
nem fogja untatni egy újabb cikk 
ugyanerről a témáról, megpróbálom 
az alábbiakban összefoglalni és ki

egészíteni mindazt, ami az említettek 
kapcsán az utóbbi időben megjelent. 
További elnézésüket kérem, ha akár 
stilisztikai, akár szakmai szempontból 
nézve nem leszek hibátlan, mivel ha
sonló próbálkozásom még nem volt. 
Köszönetemet szeretném kifejezni 
családomnak segítségükért, mely nél
kül szegényebb lettem volna egy 
élménnyel, és türelmükért, melyet erő
sen próbára tett kíváncsiságom. Hálá
val tartozom az itáliai Imperiában élő 
Vittorio Pesso-rtak, aki végletekig 
menő, önzetlen segítőkészségével 
mutatott példát a bajban. Viszonzás
képpen csak annyit kért, amikor oda 
jutok, Isten előtt említsem meg a ne
vét, de én nem várok addig. Nem utol
sósorban pedig a debreceni Molnár 
Imrének tartozom egy mondat erejéig, 
amiért e cikk megírására biztatott. 

Húgom február végén féléves ösztön
díjat nyert a barcelonai iparművészeti 
főiskolára, és felvetődött a gondolat, 
hogy miért is ne látogatnánk meg ott, 
hiszen a szállás adott volt, csak az 
útiköltséget és a költőpénzt kellett elő
teremteni. Ekkor lapoztam fel ismét 



Három kert Katalánföldről DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 3 

Tóth Norbert írását, és elkezdtem 
megtervezni az utat. Ekkor még csak 
abban voltam biztos, hogy bármi áron 
is, de ott leszek a Pinya de Rosában. 
Meghatározó volt az információk kon
centrálásában az internetes kapcso
lat. Rövid idő alatt sikerült a környék 
összes botanikus kertjéről adatokhoz 
jutnom (hála Dr. Tony Mace-nek), aniól 
már csak le kellett hámoznom a „feles
leget". Három kertet céloztam meg: 

O Pinya de Rosa 
0 Mossén Costa i Llobera 
© Mar i Murtra 

Az alábbiakban kertenként köz
löm tapasztalataimat minden téren, 
ami hasznos lehet azoknak, akik ez 
után látogatják meg a területet, de 
azoknak is, akiket növényekkel kap
csolatos megfigyelések érdekelnek. A 
fent említett cikkben már szereplő 
adatokat nem kívánom megismételni, 
de elkerülhetetlenül néhány informá
ció utánérzést fog kelteni az Olvasó
ban, viszont ezek újra felidézése 
szükséges ahhoz, hogy kerek egész
ben láthassa a csodát. 

I. Pinya de Rosa. Blanes - Lloret de 
Mar 

Tekintve, hogy a környéken több 
üdülőtelep is van, kétféle megköze
lítési lehetőséget ajánlhatok. Ha vala
ki a Costa Brava-n nyaral, nincs ne
héz dolga. Legdélibb része Blanes 
város, melynek vonzáskörzete ad ott
hont a Pinya de Rosa-nak és a Mar i 
Murtra-nak. Furcsa ez a koncentráló

dás, de a turistának feltétlenül hasz
nos. A botanikuskert a város északi 
bevezetőjéről elérhető az A11-es útról 
Girona felől. Közvetlenül a város előtti 
első körforgalomból kell kitérni balra a 
Comarcal de La Selva kórház felé (1. 
sz. térkép). Ez azért fontos, mert 
nincs túl jól táblázva a kertbe vezető 
út. Innen még kanyargós, később elég 
rossz minőségű aszfalt vezet minket 
immár eltéveszthetetlenül tovább. A 
parkolási lehetőség kiváló, ingyenes. 

A másik lehetőség, ha Barcelona 
felől érkezünk autó nélkül. A katalán 
főváros legfrekventáltabb teréről, a 
Rambla végéről, a Piaca Catalunya 
(Katalán tér) aluljárójából indulnak 
nyári időszakban félóránként a buda
pesti HÉV-hez hasonló vasúti kocsik 
Blanes felé. Az egy és negyedórás út 
ára kb. 450 Ft-nak megfelelő peseta. 
Ez az eligazítás elégséges, de min
denre kiterjedő infonnációs részleg 
működik a tér másik aluljárójában, 
melyet hatalmas piros „i" betű jelöl 
már messziről. 
A blanesi vasúti megálló a városon 
kívül esik, innen pár perces zöty-
kölődéssel érhetjük el a város köz
pontját busszal, melyek sűrűn követik 
egymást. A menetjegy ára kb. 150 Ft. 
Folytathatjuk utunkat gyalog, észak 
felé a tengerpart melletti részen, de 
ezt csak annak ajánlom, aki bírja a 
több kilométeres sétákat. Előnye, 
hogy testközelből megismerhetjük a 
várost, piacát és megannyi neveze
tességét és felmászhatunk a San 
Joan dombra. Ha kevesebb az időnk, 
vagy lustábbak vagyunk, igénybe ve
hetjük a helyi buszt is, ez a domb tete-
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jén lévő Mar 1 Murtra botanikus kertig 
egészen biztosan elvisz, további útját 
nem ismerem. Mivel, mint említettem, 
a két kert egymás mellett van, nem 
okozhat gondot a távolság. Mi a Pinya 
de Rosát autóval, a Mar i Murtrát más 
időpontban, vasúton és gyalog közelí
tettük meg. 

Az élmény a pár órás bejárás al
kalmával feldolgozhatatlan, emlékeim 
felidézéséhez és kiegészítéséhez se
gítségül veszem a Pinya de Rosa 
prospektusát. 

Remegve érkeztem a bejárathoz. 
Belépő 500 peseta (1 pst =1,5 Ft), 
ami az élményhez képest ingyen van. 
Böngészve az útmutatót, sok infonná-
cióhoz jutottam, de ezekről Tóth Nor
bert már kimerítően beszámolt. 

Nem sokáig váratott magára a 
látvány, mindenféle külön bevezető 
nélkül omlik rá az emberre a min
denség. Feleségem, testvérem és 
szüleim is, akik nem kifejezetten meg
szállottak a kaktuszokkal kapcsolat
ban, nehezen tudtak megszólalni egy 
ilyen „entreé" * után. Amen-e a szem el
lát, csak tövisek és húsos levelek. A 
bejáratnál fiatalabb Echinocactus gru-
sonii csoport fogadott minket. Innen, 
követve a javasolt útvonalat, hatal
mas telep Aeonium arboreum cv. 
Schwarzkopf mellett haladtunk el, 
mely sötétbordó megjelenésével éle
sen kiemelkedett az uralkodó zöld 
tengerből. Az ösvényt a továbbiakban 
vegyesen ültetett Agavé, Cereus, 
Trichocereus, Espostoa, Cleistocactus, 
Polaskia, Neobuxbaumia, Cephalo-
cereus, Yucca, Aloe, Opuntia bokrok 
szegélyezték több más növény mellett. 

Nagyrészük hatalmas virágokkal 
ékeskedett. Elérkeztünk a kert déli 
részéhez, ahol az egyik nevezetes
ség, a 27 ágyban ültetett Opuntia-
gyűjtemény található (1. sz. kép). 

A prospektus szerint kb. 600 faj 
virágzik és érlel termést, valószínűleg 
könnyen kereszteződve egymás kö
zött. Mögöttük öreg és magas pálmák, 
valamint leander^ bokrok zárják a 
területet. További 12 ágyban Cylindro-
puntiák és Austrocylindropuntiák, 32 
ágyban Agavék és 11 ágyban Áloék 
díszlenek a kert területén. Visszafelé 
haladva, elzárt részen állnak a sza-
porítóépületek, melyeknek csak egy 
része lehet használatban, a többi 
kissé elhanyagolva, némelyik betört 
üveggel várakozik jobb időkre. Ezek 
környékén található néhány fiatalabb, 
kb. 20 cm átmérőjű, fehér tövisű E. 
grusonii, nem túl jó állapotban, a 
virágzóképes kort még nem érték el. 
Észak felé indulva, ismét a Pinya de 
Rosát jellemző, vegyesen ültetett 
területek mentén (Echinocereus, Le-
maireocereus, Pachycereus, Borzi-
cactus, Azureocereus, Oreocereus 
stb.), egy terasszal lejjebb félhomá
lyos épületek állnak, bennük kevéssé 
gondozott broméliákkal, filodendro-
nokkal és egyéb trópusi növényekkel 
tömve. Erről a helyről jutunk az egyik 
legérdekesebb részhez, a Ferocactus 
ágyakhoz, melyeket „fiatal", 40-70 cm 
magas Neobuxbaumiák ölelnek körül 
(2. sz. kép). Legtöbb talán a Ferocac
tus peninsulae és var. townsendianus 
egyedekből van, de a hatalmas telep 
Ferocactus robustus is páratlan. Vi
rágoznak és termést érlelnek. 
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Láttam még Ferocactus stainesii-
t, F. cylindraceus-t és egy fel nem 
ismert, bordó virágú egyedet. Itt is van 
több fehér tövisű Echinocactus 
grusonii, jól gondozva, de még ezek is 
elég fiatalok. Elhagyva a területet, 
felfelé indultunk a „leghatásosabb" 
rész felé, ahol az Echinocactus grusonii 
több száz egyedből álló gyűjteménye 
látható. A növények tisztes korúak, 
legalább nyolcvan százalékuk virágzó
képes, tele tennésekkel (Címlapfotó). 
Őszintén bevallom, hogy a tiltás el
lenére eddig tartott az önmegtartóz
tatásom, és néhány maggal gazda
gabb lettem. Jobbra tovább vezet az 
út, melyről a már említett fajok mellett 
Astrophytumok, Euphorbiák és Gas-
teriák gazdagítanak, és gazos Opun
tia erdők szegényítenek, de itt láttam 
először trópusi papagájvirágot* is. 
Erre találhatók a Pinya de Rosa 
gazdasági épületei is, pávákkal az 
udvarukon. Innen már a kijárat felé 
vezetett az utunk, ahol elárusítóhely 
működik. Sok faj kapható, egészen 
nagy egyedek is. A sláger itt is az E. 
grusonii, melynek magját is árulják. A 
hazai viszonyokhoz képest minden 
növény olcsó. Egy Aeonium arboreum 
cv. Schwarzkopf-ot és egy 10 cm át
mérőjű Ferocactus hamatacanthust 
választottam, talán mert utóbbival a 
séta alatt nem találkoztam, és nagyon 
megörültem neki. 

Még egy érdekes érzésről is 
szólnék. A begyűjtő szenvedély min
den kaktuszost egyfomnán jellemez. 
Bevallom, hogy mielőtt a botanikus 
kertbe érkeztem, nem zárkóztam el 
attól, hogy ha „oda nem illő" sarjba. 

hajtásba botlanék, azt magamhoz ve
gyem, de határozott célom ezzel kap
csolatban nem volt. Azonban az első 
20 méter megtétele után nyilvánvaló
vá vált előttem, hogy ezt nem' fogom 
megtenni. Annyira kerek egészet ké
pez a növénytenger, olyan hamriónia 
hatja át a területet, hogy úgy érez
tem, egyetlen növény megsértése is 
megtörné az egységet. Továbbá gon
doljunk bele, ha mindenki csak egyet
len sarjat vinne magával, a látogatók 
számát tekintve hamarosan csupasz 
oszlopok és hiányos növénypárnák 
látványát „élvezhetnénk". Mindenki meg 
fogja érteni ezt, ha beteszi a lábát a 
Pinya de Rosába. E tekintetben na
gyon hasznos az elárusítóhely, még 
ha nem is minden növényből, de szép 
összeállításból válogathatnak a turis
ták. Egészen biztos, hogy ennek csak 
ez és a népszerűsítés lehet a célja, 
mivel a kert költségeit figyelembe vé
ve, az ebből származó bevétel nagy
ban nem járul hozzá annak fedezé
séhez. 

Elhagyva a botanikus kertet, a 
parkoló melletti úton gyalog haladva, 
majd jobbra fordulva, rövid földúton 
lejuthatunk a Santa Crístina-partra, 
ahol a hűs tengerben felfrissülhetünk 
a többórás bóklászás után. 

II. Mossén Costa i Llobera kert. 
Barcelona 

Június 23-án Barcelonában mindig 
nagy fiesta készül. Ekkor van a San 
Joan-ünnep, melyet az év leghosz-
szabb napjának alkalmából hagyomá
nyosan megrendeznek. Az ünnepség 
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központi helye - az 1929. év világkiál
lítására, a Montjuic - hegyen emelt 
Palau Nációnál épület környéke és az 
alatta húzódó szökőkút sor, melyet 
sötétedéskor különböző színű fények
kel világítanak meg zenei aláfestés 
mellett. Boldog, boldogtalan itt van, 
apró gyermekek szaladgálnak petár
dákkal tömött szatyrokkal, leírha
tatlan zajt okozva. Délután indultunk 
el a hegyre (a Montjuic jelentése 
Zsidóhegy, bár földrajzi értelemben 
domb) gyalog, de aki légi úton sze
retné megközelíteni a terepet, az 
igénybe veheti a kikötőből induló, 
drótkötélen közlekedő kabinokat is. A 
fiesta előtt szándékoztuk megtekin
teni Barcelona 63 parkjának egyikét, a 
Jardins de Mossén Costa i Llobera-t, 
mely célunk felé útba esett. Sajnos, 
eredetének nem sikerült utánanéz
nem, csak a következőket tudtam 
meg. A Mossén szó a nemesek régi
es megszólítása. Az egész elnevezés 
valószínűleg egy név, ugyanis a spa
nyol, illetve katalán hagyományok 
szerint az apa és az anya vezeték
nevéből tevődik össze az utód neve, 
esetünkben így áll össze a Costa és 
Llobera. Itt főként kaktuszok és egyéb 
pozsgás növények tekinthetők meg a 
többi barcelonai parkkal ellentétben. 
„A belépés díjtalan, a kilépés bizony
talan" - hirdette Rejtő Jenő egyik 
könyvének kocsmája. Ez a szlogen 
igaz a parkra is, de a kilépő bizony
talanságot itt a látványtól megzavart 
elme okozhatja. Sajnos sok időnk 
nem maradt nézelődésre, de a lénye
get láttuk. Legszembetűnőbb a hatal
mas oszlopokból álló Neobuxbaumia 

polylopha erdő (3. sz. kép), mely mé
reteihez képest elenyészően kicsi, 3-4 
cm-es bordó virágaival nagyon el
lentmondásos. Az Euphorbia-félékből 
gazdag és szép a beültetés. A fa-
termetű E. candelabrum, E. erythraea 
fajok mellett 2-3 méter átmérőjű E. 
coerulescens és E. resinifera (4. sz. 
kép) telepek virágoznak sok egyéb 
mellett. Az Agavékból is többféle 
látható, legszebb talán az éppen a 
sárga szimnait bontogató A. 
potatorum, és a díszes leveleivel fel
tűnő A. americana v. mediopicta-alba 
volt. A növények döntő többsége 
emberi mércével nézve idős, ennél 
fogva megjelenésüket tekintve szokat
lanok az otthoni üvegházi csőlátás 
miatt. A méretes Ferocactusok, 
Astrophytumok mellett a nap szenzá
cióját a hatalmas és virágzó fehér 
tövisű Echinocactus grusonii, a már 
terebélyes Ferocactus glaucescens 
csoport (5. sz. kép), mely borítva volt 
tennésekkel, és a szintén nagy és 
virágzó Echinocactus ingens (6. sz. 
kép) jelentette. Érdekesség, hogy a 
fehér tövisű E. grusonii formának a 
tennései kisebbek, kevesebb magot 
tartalmaznak, azok világosabb bar
nák, mint a sárga tövisű társáé. Bel
jebb haladva, a park legveszélyesebb 
növényei, a tekintélyes méretű 
Cylindropuntia bokrok meredeztek. 
Akinek volt már tövise a bőre alatt, az 
tudja, miről beszélek. Mellette szép 
telep Echinocereus cinerascens v. 
ehrenbergii pompázott mélyrózsaszín 
virágaival (7. sz. kép). Sajnos időköz
ben már sötétedett, amit a város fölött 
gyakorta jelen lévő pára még inkább 
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szürkített, ezért fotóim sem lettek az 
igaziak. A park is zárt, pedig még órá
kat töltöttem volna el itt, sok bejáratlan 
területet hagytunk magunk mögött. 

Másnap a Ramblán sétálva a 
rengeteg virágárus között, vettem egy 
hármas beültetésű Cephalocereus 
senilist. A „tömegkaktuszok" mellett 
ritkább és korosabb növényeket is 
árul némelyikük. Egy helyen láttam 
egy 25-30 cm átmérőjű Ferocactus 
glaucescens-t, 12 000 Ft körüli áron, 
mely a méreteket tekintve baráti ösz-
szeg. Néhányszor visszanéztem még 
rá, de meg kellett barátkoznom a gon
dolattal, hogy nyaralás alatt ekkora 
pénzt nem adhatok ki hobbicélra és 
egyébként is, hétvégén várt a Mar i 
Murtra. 

III. Mar i Murtra botanikus kert. 
Blanes 

A nyaralás végén, reggel, Bar
celonában szüleimtől, testvéremtől el
váltunk, ők autóval indultak haza. Én 
feleségemmel vasúton mentem ismét 
Blanesba, ahol csak este kellett busz
ra szállnunk Magyarország felé. Sok 
időnk volt. Felkapaszkodtunk Blanes 
tengeri sziklájára, mely mementó
ként* áll a homokos part kellős köze
pén, szétnéztünk a piacon, egy 
százasért gazdagabb lettem egy érde
kes Argyroderma*-val, majd sétáltunk 
a városba és megnéztük a Santa 
Maria-templomot. Gyalog mentünk fel 
a San Joan-dombra, a Mar i Murtrá-
hoz. Megközelíthetőségét már említet
tem a Pinya de Rosáról szóló 
részben, de segítségül közlöm a tér

képet (2. sz. térkép). Utolsó napunk 
volt, ezért vajmi kevéssé voltunk már 
fizetőképesek. A belépő fejenként 300 
peseta, és sehogy sem volt 560-nál 
több nálunk. A vésztartalékunk hasz
nálhatatlannak bizonyult dollár formá
ban, de a pénztárnál rendkívül ked
vesek és megértők voltak, ezért beér
ték a kevesebbel is. 

Néhány alapvető dologgal kez
dem az ismertetést, melyeket a pros
pektusból tudtam meg. A Mar i Murtra 
Öelentése Tenger és Mirtusz*-> medi
terrán, fehér virágú jellegzetes nö
vény) alapítványt röviddel halála előtt 
a német Kari Faust (1874-1954) hoz
ta létre, ráhagyva kertjeit és jelentős 
vagyonát, biztosítva ezzel annak jö
vőjét. A kertek építését egyébként 
már 1921-ben elkezdte. Az alapítvány 
tudományos kutatásokat és nemzet
közi botanikai tevékenységeket is tá
mogat. Mindezek mellett különböző 
szolgáltatásokat is nyújt a világ min
den tájáról érkező látogatóknak, be
pillantást adva a gyönyörű és válto
zatos tennészetbe. A kert nyitva tartá
sa áprilistól októberig 9-18 óráig min
den nap, novembertől márciusig 10-17 
óráig, hétvégeken 10-14 óráig alakul. 

Három részre tagoltan kerültek 
beültetésre a növények. A bejárathoz 
legközelebbi rész, a Szubtrópusi kert 
(S. sz. kép), mely magában foglalja a 
következőket: 

•f Kanári-szigetek, 
• Afrika arid zóna, 
^ Mexikó, 
•f Szubtrópusi pergola, 
•f Amerika arid zóna 
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Itt találhatók a számunkra leg
inkább érdekes növények. Vegyesen 
láthatóak az egyedek, hasonlóan, de 
mégis másképpen, mint a Pinya de 
Rosában. Az egész botanikuskert 
máshogyan van építve, gondosabban 
van tervezve nagy testvérénél. Több a 
pad, kis terek, kilátók, lépcsősorok tették 
változatosabbá a tájat. Hátránya viszont, 
hogy a legtöbb növény csak tisztes 
távolból szemlélhető, az utak nem olyan 
sűrűk, közeli kontaktusra kevésbé adnak 
lehetőséget. Ezen a részen láttam a 
legegészségesebb Agave-féléket egész 
Spanyolországban. Néhányuk képe 
álljon itt bemutatásul: A. victoria-reginae 
(9. sz. kép), 
ízlésesek a kisebb sziklakertek, ahol 
szép, mélysárga virágzatával keltette fel 
a figyelmet egy eddig számomra isme
retlen növény, a Dyckia* brevifolia. 

Innen kis alagút vezet a Mérsékelt 
égövi kertbe, ahol 
• Chile pálmái, 
• bambuszok, 
• Araucariák, 
• az etnobotanikai zóna, 
• Kína és Japán 
Különlegességei - kápráztatnak - el. El
mondhatom, - hogy bármennyire - is 
kedvelem a kaktuszokat és az egyéb 
pozsgás - növényeket, - már - kezdtem 
eltelni tőlük. Ezért üdítően hatott ez a ma
sabb közeg. Főleg a pálmák és a bam
buszerdő tetszett, de láttam itt olyan nö
vényt is, amiért itthon börtönbüntetés jár. 

Folytattuk utunkat egy másik kis 
alagúton a Mediterrán kert felé. Itt 
• vízinövények, 
• pálmák Kaliforniából, 

• Chile növényei, 
• Dél-Afrika növényei, 
• Katalánföld endemikus növényei, 
• különböző cserjék, bokrok Észak-

Amerikából és Katalánföldröl, 
valamint egyéb növényritkaságok lát
hatók. A Delospenna fajok mindenhol 
jelen voltak, egyébként sok pari^ot és 
vasútállomást is díszít szerte Spanyol
országban. E részen, mely a sziklák 
tetején, a tengerparton vezet, kipihen
hetjük magunkat a két kis kilátón elhe
lyezett padokon. A sirályok néhány 
métenre tőlünk emelkednek a tenger fölé, 
kihasználva a magas sziklafal mentén 
felfelé áramló levegőt. A kijárat felé 
hosszú lépcsősor vezet, és zuhatagként 
omlik le két oldaláról a kis Dro-
santhemum floribundum. Visszafelé 
figyeltem fel még a Lampranthus* 
reichieri foltokra, ezek csoportban 
szintén különleges hatásúak. 

A kijáratnál vásárolható néhány 
növény, de nem olyan érdekes fajok, 
mint a Pinya de Rosában. Vissza is 
gyalog mentünk, és búcsút intettünk 
Blanesnak, mely a dombról pazar lát
ványt nyújtott. 

Elbaktattunk a magyar busz in
dulási helyére, néhány órás várakozás 
után bedőlhettem a pilótaülésbe a vécé 
mellé, és irány haza. Már egy petákom 
sem volt. Egy életre szóló élményem 
viszont igen! 

Kazincbarcika, 1999. augusztus 19. 



5. kép Ferocactus glaucescens, Mossén Costa I Llobera 
Fotó: Rigerszki Zoltán 



7. kép Echinocereus cinerascens v. ehrenbergii, Mossén Costa i Llobera 
Fotó: Rigerszki Zoltán 
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A kertekkel és a megközelítéssel kapcsolatos információkkal szívesen állok rendelkezésre bárkinek, 
akinek arra vezet útja. 



Buglyó Péter 

Folyóiratszemle - KuaS 1999/5-8. 

1999/5. 
W. van Heek mexikói úti beszámolója folytatódik a májusi szám elején. A 

szerző szép fotókat is bemutat az Encepfialocarpus strobiliformis, a Turbinicar-
pusok és Ariocarpus fajok élőfielyét ismertető írásában. ••• J. Ettelt munkájában 
a Thelocactus hexaedrophus és a Weingartia neocumingii tartásával 
kapcsolatos tapasztalatait adja közre, különös tekintettel az átültetés 
fontosságára. •¥ R. Mattern a Yucca nana Utah állambeli élőhelyén tett útjáról 
tudósít, míg W. Burow az Echinocereus poselgeri ssp. kroenleinii mexikói 
élőhelyének az újrafelfedezéséről számol be. • F. Hochstátter munkájának első 
részében a Scelocactus fajokat veszi revízió alá, és ismerteti a nemzetség általa 
elismert fajait. Az azonosításhoz egy határozókulcsot is talál az olvasó. • A 
környezetéhez kitűnően alkalmazkodott Euphorbia longituberculosa*-t tárja 
elénk V. VIk. Ez, a gyűjteményekben alig található pozsgás Afrika nagy 
területein, az Arab-félszigettől egészen Észak-Kenyáig őshonos. • D. Herbel 
cikkének második részét találjuk még arról, hogy mire érdemes figyelni, ha 
üvegházunkban szabadon is ki akarunk ültetni növényeket. ••• A májusi számot 
egy narancsszínű virágú epifiton, az argentínai Acanthorhipsalis monacantha 
bemutatása zárja M. Voigt tollából. 
1999/6. 

Érdekes írást olvashatunk az Austrocylindropuntia malyana-ról K. Gilmer és 
H.-P. Thomas tollából. Az Opuntia-félék alcsaládjába tartozó fajt 3800 méteres 
magasságban Bolíviában fedezték fel, és nevezetes tulajdonsága, hogy a gyűj
teményekben kizárólag oltva tartható, mivel dugványai alig gyökeresednek. ••• A 
taxonómiai rovatban W. van Heek és W. Strecker egy új faj, az Arrojadoa 
heimenii spec. nov. leírását publikálják. Az A. dinae var. nana-hoz és az A. 
beateae-hoz közelálló fajt a brazíliai Minas Gerais tartományban találták. 4- G. 
R. W. Frank egy tömöttvirágú Echinocereus változatról, az E. bonkerae* fa. 
„Nase"-ról tudósít. Az Arizonában talált, HN1 gyűjtőszámú változatnak pompás, 
tömött, szegfűszerű virága van, amelyet a szokatlanul, több sorban 
elhelyezkedő sziromlevelek alakítanak ki. 14 év után virágzott egy Agavé 
schottii. A nyaranta szabadban tartott növényt magoncként, 1984-ben 
Budapesten vásárolta Hubai Istvántól a szerző W. Niestradt. ••• Az élőhelyén 
újra felfedezett Coryphantha vogtherriana-t mutatja be R. F. Dicht és A. D. 
Lüthy. 4- Milyen fajokat gyűjtsünk? D. Herbel ezúttal a Mammillaria humboldtii-t, 
az Euphorbia obesa-t, a Notocactus herterii-t, az Echinocereus delaetii-t, a 
Tacitus* bellust és a Mammillaria marksiana-t ajánlja. • Szép élőhelyi fotókkal 
illusztrált írásában F. Hochstátter folytatja a Scelocactus nemzetség 
bemutatását. 
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1999/7. 
Első hallásra talán furcsa, de Mexikóban is élnek Melocactusok. M. Hils a Melo

cactus delessertianus élőhelyét kereste fel, és szép fotókkal illusztrált írásában ezt a 
pompás tövisű fajt mutatja be. ••• A világszerte mintegy 450 fajt magában foglaló 
Sedum nemzetségről ír H. Regnat. -f A taxonómiai rovatban G. Fritz munkáját találjuk 
a Sulcorebutia santiaginiensis Rausch WR 730-ról. Ezt, az idáig gyűjteményekben 
még nem szaporitott fajt és a körülötte kialakult gyűjtői vitákat mutatja be a szerző, -f 
„Kifejezetten könnyen tartható". Ezzel a mottóval buzdít bennünket A. Hofacker a Be
mutatjuk rovatban; írásának témája pedig a dél-brazíliai Gymnocalycium denudatum. 
•f W. Sporbert egy lijfajta oltási technikát ismertet, amelyet n-fomiájiira hajtogatott 
műanyag csíkokkal valósított meg, míg a rögzítésre közönséges ruhacsipeszeket 
használt. • Az Echinocereus-kedvelők biztosan szívesen nézik meg W. Rischer 
cikkét az Echinocereus acifen-ől. A gyönyöaí fotókkal kiegészített munkában a szerző 
az igen széles elterjedtségben élő faj változatos fonnagazdagságát mutatja be. ••• J. 
M. Lüthy taxonómiai írásának mostani második részében a közelmúltban meghalt 
Charles Glass néhány 1988 előtti új fajleírását veszi revízió alá. -f A júliusi szám 
utolsó írásában W. Burow a Thelocactus tulensis var. buekii-t és élőhelyét tárja elénk. 

1999/8. 
,A cephaliumos kaktuszok földjén." Ez a címe B. Bohle munkájának, amely a 

brazíliai Sen^a do Espinhaco vidékére kalauzol, és az ott honos Uebelmannia, Disco-
cactus és Cipocereus nemzetségek képviselőit ismerteti, -f V. Vlk az etiópiai Negele 
település kömyékén élő Euphorbia gymnocalycioides-t mutatja be. Saját teimesztési 
tapasztalatai alapján nehézség nélkül nevelhető ez a szép faj. • A taxonómiai rovat
ban M. Lange tollából az Echinocereus huitcholensis történetéről és változékony
ságáról tudhatunk meg új adatokat, -f D. Herbel népszerű rovatában, amely gyűjtésre 
érdemes pozsgás fajok tömör leírását és fotóikat tartalmazza, ezúttal a Harisia 
jusbertii, az Aeonium urbicum, az Eriosyce islayensis, a Thelocactus conothelos var. 
aurantiacus, az Adenium obesum és a Mammillaria schumannii kerül ismertetésre. ••• 
K. Augustin és G. Hentzschel az 1978-ban Bolíviában talált és Sulcortebutia langeri 
néven, részlegesen leírt új faj teljes leírását pulJiikálják. • A KuaS 1998. decemberi 
számában írt J. Ettelt és W. Riedel anról, hogy egy gyűjteményi Agavé potatorum var. 
verschaffettii virágzott. Ezúttal a virágzás utáni magképződésről számolnak be, vala
mint a fekete, jól csírázó, illetve a világos színű, kis csíraképességű magokkal kapcso
latos vetési tapasztalataikról, -f 30 év keresztezés! tapasztalatairól ír F. Strigl. Hogy az 
átgondolt kísérietezés nem hiábavaló, bizonyítja a pompás Hildewintera aureis-pina x 
Chamaecereus silvestrii hibrid fotója. ••• K. W. Beisel rövkJ írásában a Kanári
szigeteken tennesztett Cephalocereus senilis 20 év után először beért első tennéséről 
tudósít. 

Dr. Buglyó Péter 
Debrecen 



Barna János 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

John N. Spain: Growing winter hardy cacti in cold/wet climate conditions 
(Nedves és/vagy hideg l<limatil<us körüiményel< között fejlődő télálló kaktuszok) 

Kiadó: E l i sabeth H á r m o n , K a n s a n , U S A 
Meg je lenés éve : 1997 
Te r jede lem: 70 o lda l 
Ár: $ 1 2 

Rendkívül érdekes kis könyvecske télálló kaktuszok neveléséről, a hazánk
hoz hasonló klímában. Tudományos megállapítások helyett a kertészek és az 
egyszerű növénybarátok által fontosnak tartott témákról szól. Más kaktuszos 
könyvekben nem térnek ki az olyan 'apróságokra', mint például, hogyan épít
sünk fel és telepítsünk be egy kaktuszos sziklakertet. Gyakorlati tanácsokkal 
van tele a könyv, a kaktuszok szabadföldi tartásának minden apró mozzanatát 
érintve. Tárgyalja a növények kiültetését sziklakertbe, valamint a virágládában 
való tartást is. 

Ez utóbbi témához hasznos ötletet tartalmaz: hogyan készítsünk házilag 
esztétikus virágládát? Ehhez betont kell készítenünk, amibe esetleg tehetünk 
perlitet vagy tőzeget is, hogy könnyebb legyen. Ezután nedves homokból épít
sünk általunk kívánt formájú halmot, ezt vonjuk be a betonnal. Ekkor egy fejjel 
lefelé fordított edényt kapunk. Amíg nedves a beton, fúrjunk lyukakat rajta az 
ujjunkkal, ahol a felesleges víz kifolyhat. Ezzel a módszerrel olcsón tudunk 
kiváló, ízléses edényeket készíteni. 

A könyv az alkalmas kaktuszfajokról és változatokról is a növénybarátok 
számára használható leírásokat tartalmaz. Nincsenek benne tudományos ada
tok, viszont rengeteg megfigyelést, tapasztalatot ír le minden változatról. Tár
gyalja, hogy mire alkalmas a sziklakertben, mekkorára fejlődik, milyen a virága 
stb. Többféle szempont alapján segítséget ad a kaktuszok kiválasztására: cso
portosítja a fajokat méret, virágszín stb. alapján. Ismertet sok olyan kertészeti 
hibridet és változatot is, amelyek szerinte a legszebbek és eddig más köny
vekben nem találkoztam velük. Nagyrészt Opuntia (beleértve a Cylindropuntia, 
Corynopuntia stb.) fajokat érint a könyv, mivel ezek a legszívósabb télálló növé
nyek. A gömbkaktuszok közül csak néhány Echinocereus és Escobaria faj sze
repel, mint alkalmas növény. Csak a biztosan télálló növényekről ad bővebb 
leírást, ezeken kívül röviden ismertet néhány fajt, aminek érdemes megpróbál
kozni a tartásával védett helyen. Meglepően sok, érdekes virágszínű Opuntia 
változatot, sok piros, narancssárga stb. virágú formát felsorol. 
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A könyv tartalmaz néhány oldalnyi színes képet is. Ezek jó minőségűek, a 
legtöbb gyönyörű felvétel. Az ábrázolt faj azonosításához alig használhatók, 
viszont a növény szépségét nagyon eltalálják egy-egy nagyszerű virág bemuta
tásával. 

Hasonló témájú könyvet ritkán talál az ember, minden kaktuszbarátnak 
csak ajánlani tudom. Sajnos az ára egy kicsit magas a terjedelemhez viszo
nyítva, a tartalom viszont bőven megér ennyit. 

Barna János 
Szeged 

Egyesületük közgyűléséről 

Egyesü le tünk 2 0 0 0 évben közgyű lésé t 2 0 0 0 feb ruá r 26 . -á ra hív ta össze e lső a l k a l o m r a , 
me ly n e m vo l t ha tá roza tképes . 

A m á s o d í z b e n , m e l y függe t len vo l t a m e g j e l e n ő l é t számtó i , 2 0 0 0 m á r c i u s 2 5 . - é n kerü l t 
meg ta r t ás ra . (Je len vo l t 2 2 tag . ) 
1. nap i rend i pont . M o l n á r Imre e lő ter jesztet te az 1999. év pénzügy i b e s z á m o l ó j á t , 

me l y e g y h a n g ú szavazássa l e l f ogadás ra kerül t az a lább i f őbb összegekke l . 
1999 . évi te l jes bevéte l 816 181 Ft. és az összes k iadás 744 7 4 0 Ft. 
1999 - 01 -01 indu ló egyen leg 7 136 Ft. 1999 -12 -31 zá ró egyen leg 78 5 7 7 Ft. 
(1/2000 sz . közgyűlési határozat.) 

2. nap i rend i pont . M o l n á r Imre e lő ter jesztet te a 2 0 0 0 . év kö l t ségve tésé t , m e l y 
e g y h a n g ú l a g e l f ogadás ra kerül t az a lább i fe lsoro l t f ő b b összegekke l . 
2000 . év i te rvezet t te l jes bevéte l és k iadás 1 2 3 0 0 0 0 Ft. 
2 0 0 0 - 01 -01 Induló egyen leg 78 577 Ft. ( 2/2000 sz . közgyűlési határozat.) 

3. nap i rend i pont . A közgyű lés fe lkér te és megb í z ta F iczere M ik lós gyű j t ö tá r sa t a 
bel fö ld i ü g y e k fe le lősekén t és megb í z ta a n n a k ügy in tézéséve l . (3/2000 s z . 
közgyűlési határozat.) 

4. napirendi pont. A közgyűlés kinevezte Herczeg István gyűj tötársat a külföldi ügyek 
felelőseként és megbíz ta annak ügyintézésével. (4/2000 sz. közgyűlési határozat.) 

5. nap i rend i pont . A közgyű lés fe lkér te és megb í z ta He rczeg Is tván gyű j t ö t á r sa t a 
sz ínes k é p a n y a g rendszerezésének , t á r o l á s á n a k és n y o m d a i e l ő k é s z í t é s é n e k 
ügy in tézéséve l . (5/200 s z . közgyűlési határozat.) 

Mindezen ügy in tézéseke t a veze tőség és sze rkesz tőb izo t t ság t á m o g a t á s á v a l és 
seg í t ségéve l v é g z i k m a j d . 

P a p p Lász ló 
e lnök 



Papp László 

Folyóiratszemle 

British Cactus & Succulent Journal 1999/4 

Az 1999-es év utolsó számát Colin Wolker írása nyitja a „Sárkányok 
farka...a Dracaenák vastag törzsű fajai" címmel. Megemlíti a két figyelemre 
méltó, mostanában felfedezett, új sárkányfát a Kanári-szigetekről és 
Marokkóból. (D.tamaranae, D draco subsp. ajgal.).-f E. Harris és V. Francis 
tollából olvshatjuk „Kedvenc Kristályvirág-félék - egy alkalmi sorozat" címmel, 
amelyben az első szerző részletez egy válogatást saját kedves fajairól e 
családból. (így pl. Daclylopsis, Aloinopsis, Conophytum, Cylindrophyllum 
nemzetségekről) ••• Szaúd-arábiai Ceropegia-król ír S. Collenetta, bemutatván 
ezeket nagyszerű fotókkal. Ilyenek például C. aristolochioides var. deflersiana, 
C. rupicola, C. variegata, C. tihamana C. somalensis C. veriegata, C. arabica, 
stb. és különböző ökotípusaik * > A saját és J. Pilbeam fotóin keresztül 
elmélkedik D. Hunt a „valódi" Mammillaria orcutti-ról, mivel volt szerencséje 
tanulmányozni eredeti élőhelyén, -f „Az elnöki vélemény a termesztés megőrző 
szerepéről - ezredéves gondolatok" címmel fejti ki véleményét G. Rowley 
röviden újra. -f T. Smale bemutatja a Didymaotus* lapidifonnis-t*, amely egy 
nem megszokott kristályvirágféle, mivel több nehézség van a tartásával 
kacsolatban is. -f 

A folyóirat megemlékezik az 1999-ben elhunyt Jay Dodsonról (99 évet élt). 
Számos pozsgást fedezett fel, ezért több fajt neveztek el róla, szerkesztette a 
Haworthia Review című folyóiratot is, és társszerző volt egy könyvben is. ••• A 
„könyvespolc" című rovatban többek között ismertetik J. Pilbeam „Mammillaria", 
S. Hammer „Lithopsok - a délafrikai préri kincsei", B. Bayer: „ Az újra felkere
sett Haworthia - A nemzetség revíziója" című könyveket, -f Folyóiratszemlék
kel folytatódik a lap. -f M. Machado Morro do Chapeu város környékének 
gazdag szukkulens flóráját részletezi, sok tennőhelyi fotóval illusztrálva, a 
legnagyobb fajszámú és változékonyságú kaktuszvidékéről a brazíliai Bahia 
államnak. ••• D. Rushforth ajánl a BCSS magakciójából értékes fajok magvait a 
következő oldalakon > Új fajt ír le W. Rauh professzor Euphorbia maritae 
néven, amely Trichadenia alnemzetségbe tartozik az Euphorbiaceae családon 
belül. Egyben ajánlja a szerző a részletes diagnózist Mavita Specksnek, aki 
felfedezte a fajt Tanzániában. (Az E. maritae egyébként egy apró 5-10 cm 
nagyságú törzs és gyökérszukkulens növény, amely viszonylag nagy virágú -
cyath iumú*- és az E.platycephala-ra hasonlít a legjobban. 

Papp László 
Debrecen 



Priszter Szaniszló 

K A K T Ü S Z T Ö R T É N E T - D I Ó H É J B A N 

Zusammenfassung Der Autor gibt elne knappé Durchblick űber die 
Geschichte der Kakteenkunde im 17. und 18. JahrhunderL Dann folgt ein 
Überblick űber die Gesc/ i /c/ i fe der ersten Kakteenarten. in Ungarn und die 
ersten Abbiidungen (1815). 

Abstract: Tite author gives a short description how the knowiedge about cacti 
developed In Europe in the 17-18 th century. He writes about the cacti that 
appeared firstlyin the Hungárián collections (based on the contemporary 
literary data which are still less-known). 

1. Kezdeti ismeretek a 17-18. században 

A növényvilágnak igen kedvelt csoportját alkotják az Újvilágból származó 
kaktuszfélék. Maga a "kaktusz" szó eredete az ókor elejére nyúlik vissza. A 
görögök, majd a rómaiak is kaktosz. illetve cactus névvel illettek a Földközi
tenger vidékén két. nem ritka, „bogáncsféle" növényt: a kardit és az articsókát 
(mai tudományos nevük Cvnara scolvmus és C. cardunculus). A 
fészkesvirágzatúak családjába tartozó mindkét növény ma is jól ismert. Az 
articsóka fiatal, igen nagy fészkeit (a pikkelyleveleit és húsos vackát*) sokfelé 
fogyasztják. A tüskésebb levelű, de kisebb fészkű kardinak nem a fészkei, 
hanem fiatal levélnyelei szolgálnak délen táplálékul. 

Másfél évezreddel később, Amerika felfedezése során Fernando Cortez és 
emberei a mexikói fennsíkon pillantották meg először az addig ismeretlen, 
szúrós, nagy tennetű, pozsgás növényeket (az újkor kaktuszait), melyeket a 
bennszülött aztékok részben kerítésnek, részben állati takannánynak 
használtak, sőt gyümölcsüket fogyasztották is. Európában eleinte ezekkel az új, 
furcsa növényekkel nem sokat törődtek, míg ugyanabban az időben számos 
más, amerikai faj igen rövid idő alatt közkedvelt haszonnövénnyé vált 
(burgonya, kukorica, paradicsom, dohány stb,). 

Csak a 16. század vége felé kerültek egyes európai kertekbe az akkor még 
szúrósságuk miatt bogáncsnak vélt kaktuszok, 1600 után egyes holland, német, 
francia botanikus megemlékezik több fajukról. 1613-ban pl. Basilius Besler 
nürnbergi gyógyszerész, az impozáns méretű füvészkönyv (Hortus 
Eystettensis) szerzője már képen is bemutat egy idősebb, igen nagy méretű (18 
lábnyi magas, 60 lábnyi kerületű) fügekaktuszt ("Ficus indica"). mely egyetlen 
„levélből" fejlődött így ki a neves Eichstádt-i kertben. (E kert volt egyébként 
Bajorország legkorábbi kertje.) (1-2 ábrák.) 
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Linné 1737-ben alkotta meg a Cactus nemzetséget, melynek általa ismert 
összes (21) faját 1753-ban latin névvel látta el. Ez jelentette akkor a mai 
Cactaceae családot. A 18. század vége óta a rengeteg új kaktuszfaj felfe
dezése során a kaktuszok nevezéktana (és rendszerezése) teljesen átalakult. 
Ma - az Angol Királyi Kertészeti Társaság 1994. évi jegyzéke szerint - a 
családnak 130 nemzetségét és 1650 faját ismerik. Más rendszerezők eltérő 
felfogása szerint azonban ez a szám az említetteknek a többszörösét teszi ki 
(és akkor még nem is említettük a sok alfajt, sem a változatokat, a fajtákat és 
hibrideket). 

2. A kaktuszismeret első nyomai Magyarországon 

Mint oly sok más kerti növénynek, a kaktusznak is első hazai irodalmi 
nyoma Lippay János jezsuita szerzetes (orientalista* nyelvész és kertész; 
1606-1666) alapvető munkájában lelhető fel. A "Posoni Kert" első kötete: a 
"Virágos-Kert" Nagyszombatban jelent meg 1664-ben. Az akkor még török 
uralom alatt álló Esztergom (a korábbi püspöki székhely) helyett Pozsonyban 
volt az ország egyházi vezetése. Az ottani prímás, Lippay György csaknem 
negyedszázados munkával fejlesztette ki érseki kertjét, majd annak vezetésével 
öccsét, Jánost bízta meg. Az akkor már a külföldi kertészeti irodalomban is 
nagy jártasággal bíró Lippay János - a hazai kertészeti irodalom nagy 
szerencséjére - három vaskos kötetben leírta az akkor már európai hírnevet 
szerzett érseki kertet, méghozzá ma is teljesen élvezhető, ízes, szép magyar 
nyelven. (Fakszimile* kiadása 1966.) 

Ebben a kötetben bukkan fel (p.106-107,) az első hazai kaktuszleírás, 
mégpedig 1 teljes oldalnyi terjedelemben. A "Ficus indica, Indiai füge"* kezdetű 
szöveg mindjárt kezdetben két kaktuszfajról szól: a - mai néven - Opuntia 
ficus-indica L. ("nagy vagy öreg") fügekaktusz mellett itt találjuk a "kicsin" 
fügekaktuszt is. Utóbbi feltehetően az Opuntia vulgáris Mill. var. nana 
Schumann ma Opuntia compressa (Salisb.) Macbr* 

*Az "indiai füge" névről röviden annyit érdemes megjegyezni, hogy az természetesen 
semmiféle rokonságban nem áll a Mediterráneumban közönségesnek vehető, közismert 
fügefával (Ficus car ica L). E kaktusznak egyedül az ehető termése hasonlít külsőleg 
valamennyire a valódi fügéhez. Az "indiai" melléknév pedig szintén nem az indiai 
szubkontinensre* vonatkozik Ázsiában, hanem a Kolumbusz-felfedezte, és akkor még "Nyugat-
lndiá"-nak nevezett térségről van szó (a mai Antillák). 

* /A P. Miller által leírt O. vulgáris, a rossz ábrái utalása (Bauhin könyvére ) miatt volt a tévedés 
alapja Schumann és a későbbiek számára is. A leírás a mai O. vulgáris jegyeit takarja, tehát Miller 
leírása érvényes. A Bauhin (1750) által ábrázolt növény O. compressa (syn O. humifusa) volt.Az O. 
vulgáris brazília-argontinni, az O. compressa Egyesült Alamokból származó faj. / 
A szerk. 



9. kép Avage victoria-reginae, IVIar i Murtra 10. kép Avage parrasana, Mar i Murtra 
Fotó: Rigerszki Zoltán Fotó: Rigerszki Zoltán 



11. kép 
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A botanikatörténetileg, kertészetileg és nyelvészetileg egyaránt kimagasló 
értékű Posoni Kertből érdemesnek tűnik kivonatosan (de eredeti helyesírással) 
idézni a fügekaktuszra vonatkozó részt. 

"Az indiai füge csudálatos termés... Temérdek és kövér zöld levélből 
áll: mivel egyik levél a másikbul nől-ki... Magassan női mind egy fa, sok ága 
vagyon. Levelei olyan szélesek, mint az tányér ... mind rakvák vékony 
tövisecskékkel [itt a később oly gyakran hibásan használt "tüske" helyett az 
alaktanilag korrekt "tövis" szót találjuk], ... kikhez ha hozzányúl az ember, az 
ujakban marad a tövis, és két nap is meg-érzi. Némelly leveleknek tetején női 
ki az gyümölcs..., meg eszik, az íze édes, majd mind az fai fejér szederjének 
[Morus albal. Mikor szaporítani akarják, egy öreg levelet elszakasztanak s 
azt félig jó földben el-ültetik... gyökeret vér, s meg női." 

Mivel Lippay könyve után egy évszázadnál is hosszabb ideig nincs szó 
hazánkban a kaktuszokról, egyáltalán nem meglepő, hogy nálunk a "kaktusz" 
szó csupán 1787-ben jelenik meg első ízben (Mátyus István művében), és 
akkor is még a latin Cactus fomnában. A K-kezdőbetűs írásmódra csupán a 19. 
század első éveiben találunk adatot: 1806-ban (Márton József, akiről a 
továbbiakban lesz részletesebben szó) és 1807-ben. Ekkor jelenik meg 
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály jól ismert műve, a "Magyar Füvész 
Könyv". Az első magyar nyelvű növényhatározóban már 6 "kaktus-faj" nevét 
találjuk. Itt olvasható a "kisfíge Kaktus" és a "nagyfíge Kaktus", mellettük pedig 
még a Cereus. Mammillaria. s Melocactus is. 

A fonetikus fonmájú "kaktusz" írásmód még ennél is későbbi, csak 1847 óta 
fordul elő, és e fomnával is inkább csak a 19. század vége felé találkozunk. 

Jóval korábban, a 16. század vége felé szerepel ugyan e század nagy 
sikerű szótárírójának, Calepinus-nak (magyar növényneveket is tartalmazó) 
egyik kiadásában (1585) egy "cactos = gonosz követő" címszó, ez azonban 
semmiképp sem jelenthette az akkor még fel sem fedezett kaktuszt. 

Az első magyar növénynév-szótárban (Benkő József, 1783) a 
"nagyobb indiai fige" mellett egy további kaktuszt találunk: "oszlopos tsudatövis" 
{Cactus = Cereus tiexagonus), valamint a "kisebb indiai fíge" mellett annak 
szinonimja: a "pogátsa levelű fű" is olvasható. 

Hogy a 18. század végén hazánkban még mennyire kevéssé volt 
ismert a kaktusznövény, arról a következő néhány mondat tanúskodhat: 

( V e s z e l s z k i : F a - és fűszeres könyv, 1798) : "F icus indica. . . Indiai f ige. Ezt imi t t -
amo t t a nagy Urak ker t je iben lá t tam, hogy kövér fü les vas tag levele ive l t se repekben 
j óko rá ra fe l -neve i ték , de v i rág já t és a gyümöl tsé t én soha n e m lá t tam. Kü lső 's be lső 
és köz haszna i né lkü l igen el-el lehetünk, mive l az egy t e rmésze t i t s u d á n kívül az 
í róknál róla semmi t n e m o l vasunk . " 



18 DEBRECENI POZSGÁS-TÁR Kaktusztörténet dióhéjban 

Ugyanezekben az években viszont a pesti botanikus kertnek első 
katalógusa (1788) már hét kaktuszt említ, és ez a fajszám a következő évek 
során tovább bővült. (Vö. Priszter: Kaktusz-Világ. 1980/3-4. p. 73- 81.) 

1805-ben Bécsben kezdte meg Márton József azt a munkásságot, 
amelynek - többek között - az alsó magyar nyelvű kaktuszábrázolásokat és leírásokat 
köszönhetjük (és amelynek csaknem a század végéig nincs is folytatása). Márton 
József (1771-1840) neves szótáríró és az MTA tagja volt. A debreceni kollégium 
elvégzése után egy ideig tanárkodott, majd az 1800-as évek elején, meghívás útján 
Bécsbe került; ott a magyar egyetem professzora volt. Számos kiadást megélt 
szótárain kívül ő adta ki Bécsben barátjának, Csokonainak a verseit is 1810-ben. 

Márton 1805-ben kezdte el a weimari F. J . Bertuch-nak már 1790 óta 
folytatott, nagy sikerű, képes tennészettudományos-ismeretterjesztő sorozata 
lefordítását. Az ifjúság számára készült, kiemelkedő mű összesen 24 kötetre 
gyarapodott, melyből Márton 12-őt fordított le 10 év során. Az eredetileg német 
és francia nyelvű köteteket Márton latinra és magyarra fordította le. Ennek 
során számos olyan fogalomra kellett új szavakat alkotnia, amelyeknek magyar 
megfelelője akkor még nem is volt (pl. léghajó, telegráf, meteorok, egzotikus 
növények és állatok; itt szerepelnek először mikroszkópi nagyított képek stb.). A 
Mártonfordította 12 kötetben 600 színes tábla van, mely az eredeti szerint 16 
féle tárgykörű; közülük az ötödik a "növevények". 

(A "növény" szó akkor még nem volt használatos, csak a "plánta", vagy a 
19. század elején a "növevény".) A 100-nál is több növénykép között számos új 
egzotikus faj első ízben itt szerepel, külföldiről lefordított, vagy teljesen új 
magyar nevén (pl. dögfű, olajpálma stb.). 

A Márton által lefordított sok növény között a 12. kötetben találunk három 
kaktuszfajt is (ez a kötet 1815-ben vagy 1816-ban jelent meg). A "XII. Dar. (= 
kötet) 5., 8. és 12." szám alatt megjelent mindhárom képet és szövegét is 
közöljük, azok történeti értéke és nagy ritkasága miatt. A teljes sorozat ugyanis 
csaknem unikális*, közkönyvtárainkban alig akad teljes példány. Az itt közzétett 
képek a Tennészettudományi Múzeum példányairól készültek: szíves 
engedélyezésükért a Múzeum igazgatóságának, míg a Melocactus faj 
azonosításáért Szutorisz Gyulának tartozunk köszönettel. ( 1 1 , 1 2 , 1 3 . sz. kép ) 

"A' Dinnyeforma Kaktus, Cactus Melocactus." Diószegiek könyvében 
(1807), "dinnye Kaktus". A kép alapján ez a Melocactus intortus (Mill.) Urb. 
fajjal azonosítható. 

"A' Pompásvirágú Kaktus, Cactus grandiflorus." Diószegiek 
könyvében nem szerepel.) Mind a kép, mind a leírás alapján ez a növény 
egyértelműen a közismert éjkirálynőkaktusz: Selenicereus grandiflorus (L.) 
Britt. et Rose. 
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"A' Borzas Kaktus, Cactus mammillaris... már régólta találtatik az 
Európai Füvész kertekben is." Az egyik legrégebben ismert kaktuszfaj: a 
közönséges szemölcskaktusz {Mammillarí mammillaris (L.) Karst.j. 
Diószegiek ezt a növényt "tsetses Kaktus" néven említették. 

A 17-18. századbeli magyar kaktuszismeretekhez a 19. század első 
feléből még annyit érdemes hozzáfűzni, hogy - Lippay után, másodikként -
1847-ben jelent meg hazánkban egy újabb, sokkal szerényebb, de szintén 
magyar nyelvű kertészeti munka. Szerzője Tóthfaiusi IVIiklós, miskolci orvos és 
kertész volt (1811-1879). "Virágkedvelő" c. kötetében több, akkor még csak 
kevéssé ismert kerti növénynek leírása és új magyar neve található. Fajai között 
szerepel az általa "tüskörcz"- nek magyarított kaktusz is, mely azért kapta ezt a 
nevet, mivel "oly alany, amely tüskés, karczol, azaz körmeivel körczöl." 

A hazai gyér adatokból annyit tudunk, hogy Magyarországon a 18. század 
végétől voltak csak kisebb-nagyobb kaktuszgyűjtemények a pesti füvészkerten 
kívül; ezek is csupán néhány főúri kastély melletti üvegházban (pl. Kismarton, 
Eszterházi-kastély; ma Eisenstadt). Az akkori, fontosabb kertek és parkok 
értékes felsorolását adja Haberle Károly professzor, latin nyelvű, kis 
munkájában: Succincta ... história.(Budae, 1830.). Ugyanakkor Nyugat-
Európában már bőven voltak gazdag kaktuszgyűjtemények; a svájci De 
Candolle, majd az angol Haworth alapos monográfiákat is írtak, sőt fellendült a 
kaktuszgyűjtés és -termesztés is. Nálunk ez utóbbi kezdete csak a 20. század 
elejére tehető (1 . Natter-Nád Miksa könyvét (Új virágos kert. Bp. 1942. p.48-
117.); de ennek feldolgozása majd a jövő feladata lesz. 

A képek feliratai: 

1-2. ábra. A "Hortus Eystettensis" címlapja és az Opuntia ficus-indica első 
ábrázolása (1613). 

11-13 sz. képek. A Márton-fordította Bertuch-kötet 3 kaktuszképe (1815). 
11. Melocactus intortus (Mill.) Urb. 
12. Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. et Rosé 
13. Mammillaria mammillaris (L.) Karst. 

Dr. Priszter Szaniszló 
1221 Budapes t , Pék u. 7. 



1. ábra A „Hortus Eystettensis" címlapja 



2. ábra „Hortus Eystettensis"-ből az Opuntia ficus-indica első ábrázolása (1613) 



aóvev^njek. CX. XII. Dar. 5. Szóm. 

DELI AMERIKAI KARTUSOK. 

Az Európai Hol landia i Melegágyokban talál

tató Kaktusok tsak déli A m e r i k a melegebb 

tartományiban, és naptérítö között Amerikához 

legközelebb fekvő fzigetekben teremnek tulaj

don képpen mint hazai plánták. Ezek m i n d 

ieves, liúsos p lánták, mel lyek inkább a' leve

gőből mint a' földből fzívnak táplálatot, é,? ter

mékenységet: a' honnan, a' leghevesebb tájjé-

k o k o n a' fzáraz h o m o k b a n , és köves földön is 

megteremnek. Ezek többnj'ire leveletlen növe

vények, és tsak derekaik's ágaik vannak, mely-

ivek a' külömbféle fajoknál kiilömbÖzők Mgyam, 

de mégis mindég egymáshoz hasonlítók , és 

réízfzerént tsupa levélformájú, majd kölömb-

féle golyóbisos , majd hengerforma , majd 

]iedig több vagy kevesebb pártázatú, tövis-

fíirtökkel bénött tagokból állanak. Annál fzem-

betünöbbek ezen együgyű fzabású derekok, és 

ágaik mel let t , ezeknek fzépalkatású, és fzépfzí-

ni5 virágaik, mellyek többnyire tsak naple

menet után egyfzer n y i t n a k , és kevés órák 

muIva ismét örökre örzvevonulnak. Ezen plán-

táknak a'gyümöltsei hasonlók a' í igékhez, me-

gelictök, és kellemetes savanyú ízük. I t t lát

j u k lerajzolva: 

A ' D i n n y e f o r m a K a k t u s t . 

(Cactus Melocaclus.) 

A' derekának izei akkorák mint egy emberfő, 

és dinnyeformájúk, mellyek köröskörül lefelé 

rovátkosok, úgy hogy sok, nclia 14, bordái 

állanak k i , mellyek a'gerintzekcn lövisfiirtökkel 

rakva vannak. A l i k o r a'plánta virágozni vagy 

gyiimöltsözni kéfziil, felyül egy hengerforma 

magas, vastag, fzörös, és tövissekkel megra

k o t t fzárat hajt k i ; ebből bújnak ofztán k i körül, 

többnyire legfelyül több eleinte rózsafzín , vég

re kosenilla fzinü v i rágok, mindenik a' mag

zaton ü l , 's ebből ofztán figeformájú setét ko

senilla fzini l húsos gyümölts lefz , a' mel lyen 

az elhervadt virág megmarad. 
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K P O M P Á S V I R Á G Ú KAKTUS. 
(Cactus grand ifi o r ti s.J 

Ezen pompás virágú nevezetes plántntiak a' 

rzerrerzéllvcl tcrjfdö ág.ű 's lierckáiiak izei 

három 's néha )iat lábnyira is e lnyúlnak, noha 

X vastagságok alig telz két hüvelyknyit. Ezek 

liengerformájúk, de mégis a' két végek felé 

vckiiyabbak, 's vendfzerént hat domború . sár-

g.is lövisfürtukkel rakott bordái vannak. Belől 

tuisos, és leves belek van. A't.övisfürtök köze

pehói több iielyen l i a j l a n a k k i magzalok. Ezek 

{eh ú\ majd hat \/nyi Uohhasíia^ú, kivú! pik

kelyes, és l'zörös keliclyjé formálódnak,; és 

ebbül búvik el(5 végre egy pompás virág, melly 

'úiiius v é g é v e l , vagy Július kezdetével estve 

naplemenet uláu tsak egyfzer nyílik k i cgéfzen, 

és napfelkülte előtt már ismét behúzza magát, 

és elhervadt. — A ' rajzolat mulatja ennek a' 

pompás, édes füfzerfzámos i l l a t o t adó virág

nak formáját, és fzínét; de a' melly a' termé-

fzetben a' kövér pl.intákon meg nagyobb is 

fzokott lenni. A' magzatja eíztendö alatt érik 

meg, 's lefzfz belőle derék körtvclyformájú , 

leves, kellemetes savanyúkás ízí'i gyiimcll.s • 

melly körö.skörül apró , p ikkelyes , p i r o s , na-

ranls fzínt játfzó púpotskákkal rakva van. 

T.ilálni ezt a' plánlát nagyobb Hol landia i Aíe-

Icgágyakban. Hazája, a' honnan fzármazik 

déli A m e r i k a , Jamajka, és Sz. üomingó. 
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A' B O R Z A S K A K T U S . 

JVÍár több szép fajait láttuk a* Kaktusnak, 

mellyek déli Amerikában vadon teremnek. A ' 

jelenvaló T á b l a a' Borzas Kaktust adja elö 

{Cactus mammillaris) a' m e l l y jeles plánta itten 

természeti nagyságában van lerajzolva. Ennek 

a' külső fzíne rakva van hofzfzúkás félgolyó

bisokkal , mellyeken sárga virágok vannak. 

Piros körtvély forma gyümöltsének belől sárgás 

húsa van. Ez kellemetes édeses i z ü , mel lyet 

az Indusok megesznek. 

Ez a' Kaktus nyáron virágzik, és követ

kező nyárban érleli meg a'gyümöltsét. Hazája 

a'déli Amerikai-Szigetek, a' h o l ez a' kőfziklák 

repedései közülnöki. INlind az által már régolta 

találtatik az Európai Füvész kertekben i s , de 

a' hol egéfz efztendőt által üveges melegágyak

ban kell tartani . Ezt a' plántat v.igy magvá

r ó i , vagy a ' levágott felső réfzérölfzaporítják. 
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Aguszt iny i Béla 
A nagy virágú Mammilláriákról I. 

Zusammenfassung Der sehr bekannte Autor, mit vielen Kenntnissen berichtet vom 
Anfang d. Kakteensammeins, von den Ursachen, Umstanden und Erfáhrungen. Dazu 
gehören Sonoralarten u. Arten d. Kaiifomischen Halbinsei. 

Abstract: The weii-known author havina important experiences writes about what kindof cac
tus species he iias began to collect and why. He also telis us his experienses got in bree-
ding Mammillaria species and desctibes these plants brkHy (species ofKaBfonria Permmria and 
Sonora State). 

Előzmények, részletek 

Én is, mint a legtöbb régi gyűjtő, a vegyes gyűjtemény mellett maradtam meg. 
Bár ez mindig több gondot, problémát jelent egy szakosodott gyűjteménnyel 
szemben. Előnye, tiogy változatosabb. Hátránya, hogy jóval több ismeret 
meglétét követeli meg. Nálunk, az öregeknél meghatározó volt, hogy a mi kez
deti időszakunkban a növények beszerzése ugyancsak nehézkes volt. Mi 
vittünk haza mindent, amit csak be vagy meg tudtunk szerezni. Emlékszem rá, 
hogy az első buktatós évek után került a kezembe Szűcs Lajos: Kaktuszok, 
pozsgás növények / Bp. 1960. /. Ebben az 56. számozott oldal utáni fekete-fe
hér képes oldalon a felső kép szövegének zárójeles része így hangzik: Gál 
József gyűjteményéből, Gyálliget. Nos, más sem kellett nekem: ment a tájékoz
tatást kérő levél: Tc. Gál József kaktuszgyűjtő Gyálliget. Utca, cím nélkül, 
mégis megkapta, s szívélyes levélben válaszolt. Tőle szereztem be az első 
valamire-való kaktuszaimat, s az első magvetésem anyaga is tőle származott. 
Ellátott hasznos tanácsokkal. Tőle, s a Szűcs-féle könyvből tanultam meg az 
alapvető dolgokat. 
Ezután már nem volt megállás. Időközben az is kiderült, hogy közelemben 
Miskolcon is található igen jelentős gyűjtemény, a Schummel Rezsőé. Vele is 
felvettem a kapcsolatot. Majd jött a CSILI (ha valaki nem tudná: ez az egykori 
Pesterzsébeti Vasas Művelődési Ház beceneve), melynek természetesen tagja 
lettem. Havi rendszeres kiadvány, mely ma nagyon primitívnek tűnne: stenci-
lezett lapok, de értékes tájékoztató anyaggal. Az akkori szűkös időben sokat 
jelentett számunkra (Nem lenne bolondság egy-egy kiválasztott jó cikket ismét 
leközölni, hadd lássák a maiak, min éltünk mi akkor). 
Magbeszerzési lehetőségeink is bővülni kezdtek: az egyesületi magakciók és az 
egykori (de szívesen írom le az előző szót.. ) NDK-ás Haage-cég juttatott el 
magokat megrendelés alapján Kondér István közreműködésével. 
Bővülgetett a gyűjtemény, lassan már elkezdődött a selejtezés is, de ez még 
mindig csak a túlságosan megnőtt (pl. Opuntiak) 
, gyakran előforduló fajokra, különösen az egyéb pozsgásokra vonatkozott. 
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Időközben vagy inkább idővel bennem is felmerült a gondolat: szakosodni 
kellene. Egy újabb s nagyobb üvegház adta a lehetőséget, igyekezzek a 
szívemhez nőtt meglévő állomány mellett egy külön gyűjteményt összeállítani, 
nem túl nagy fajszámú, kb. 80-as nagyságú, lehetőleg több példányos anyag 
lassú beszerzésére gondoltam. 
Meglévő kaktuszaim között mindig egyik legszebb tavaszi virágzást a 
Mammillaria nemzetséghez tartozó növények nyújtották. Egy-egy növény néha 
2-3 koszorú virágfüzérrel ékeskedett. Sajnos ez a legtöbbnél az év folyamán 
már nem ismétlődött. Azonban volt köztük néhány, melyek, ha egyszerre opti
mális esetben is csak 3-4 virágot hoztak, de ezek a többiekhez képest óriásiak 
voltak, s a virágzást a nyár folyamán 2-3-szor is megismételték. Végül is dön
töttem: legyenek ezek a kiemelten kezelt, ill. beszerzett növényeim. Elképzelé
semet az akkoriban maradéktalanul elismert s kedvelt Backeberg C. rendszerén 
nyugodott (Untersektion 2. Grandiflorae). 

Az magától érthető volt számomra, hogy elsődlegesen magbeszerzés útján ér
jem el célomat. Később aztán botanikához laikus lévén, ki csak kedvtelésből 
műveli ezt a szép hobbit, megengedhettem magamnak, hogy sajátos szemszö
gem alapján állítsam össze a vágyott növények listáját, s minden esetben 
mereven ragaszkodjam a beszerzési forrás névadatához. Emlékszem, valami
kor Backeberg nézeteit sokan elfogadták, aztán jött pl. Buxbaum F., ki megint 
„tökéletes" rendszert alkotott (Die Gattungen der Mammillaria - Stufe), s így 
tovább. Mi lesz ennek a vége? Mindig újabb nevet kell megtanulni, s névtáb
lákat újra írni? Vagy vegyük tudomásul, hogy haladni kell! Az újabb rendszer 
feltehetőleg alaposabb, s gondosabb megfigyeléseken, gazdagabb növény
anyagon alapul, s bizonyos mértékben a technikai feltételek (pl. elektronmik
roszkóp) is jobbak. 

írnom kell a szakgyűjtemények kialakításának legnagyobb problémájáról, a 
növények, de elsősorban a magok beszerzésének gondjáról. Magam is évekig 
csak lassan jutottam előre kitűzött célom felé. Beszerzéseimet nyugatnémet 
cégekre alapoztam több-kevesebb eredménnyel. A véletlen segített rajtam. 
Meglátogatott egy alkalommal Müller, Kari Heinz - sokak által ismert német 
kaktuszgyűjtő, látván lassan gyarapodó különgyűjteményemet -felajánlotta 
segítségét, s adott egy jó magkereskedő címet: Mesa Garden, P.O.Box 72, 
Belem, New Mexico, 87002, USA. Mikor az első magárjegyzéket megkaptam, 
csak ámultam. Hihetetlen választék, neves terepkutatók gyűjtőszámos magjai, s 
egy-egy faj néha 3-4 különböző élőhelyről. Itt már a bőség zavara jelentkezett. 
Egyszerre anyagilag nem is birkóztam meg vele, néhány éven át rendelgettem 
adott cégtől. 
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Végül Is mik kerültek be a különgyűjteményembe? Ha Hunt, dr. Dávid R. 
rendszerét veszem figyelembe, akkor a következő alnemzetsegek, ill. fajsorok 
kerültek be több-kevesebb egyedszámmal: Oehmea, Dolichothele, Cochemiea, 
Mamillopsis, a Mammillaria alnemzetségből a Hydrochylus fajcsoportbői a 
következő 2 fajsor: Longiflorae és Ancistracanthae maradéktalanul, s nétiány 
még a különböző fajsorokból, mint pl. a Lasiacanthae-ból a herrerae, pectini-
fera. 
Sok lenne egyszerre átfogni az adott állományt (végül is mintegy 90 faj, iil. 
változat), ezért a területi csoportosítást választom, a Kaliforniai félszigeten (a 
hozzátartozó szigetekkel) és a Sonora szövetségi állam területén élőket 
veszem majd sorra. 
Mielőtt a részletesebb ismertetésre rátérnék, illendő - ha viszonylag röviden és 
hiányosan is - foglalkoznom az adott fajok életterével. Ez lényegében meg
határozza itthoni tartási, nevelési körülményeiket, melyeket sok esetben csak 
nagyon is megközelítően tudunk biztosítani. De vigasztaljon bennünket, hogy a 
növényvilág egyik legjobban alkalmazkodni tudó tagjai a kaktuszok. Csak 
egyről nem szabad megfeledkeznünk: ezek nem kultúrnövények, néhány 
kivételtől eltekintve nem szokták meg az emberi túlgondozást, a pátyolgatást. 
Mexikó óriási kiterjedésű szövetségi állam, területe hazánk területének 
huszonegyszerese. A legtöbb kaktusz ezen ország területén él, nem ok nélkül 
található a címerében kaktusz (nopál kaktusz, azték név: a levélszerű 
szártagokból álló Opuntiák neve). Óriási kiterjedése folytán a legkülönbözőbb 
éghajlati övezeteket találjuk meg itt. Minél északabbra haladunk az állam 
területén, annál inkább mostohábbak az éghajlati zónák. Ez vonatkozik a 
Kaliforniai-félszigetre és a Sonora állam területére is. 
A napsütéses órák száma rendkívül magas. A csapadék minimális, nyáron 
szórványosan esik egy keveset. A világ egyik legszárazabb területe. Viszont a 
kaliforniai-félszigeten (az óceán közelsége következtében) gyakori a köd és 
jelentős a harmatlecsapódás. Sonora nagy része sivatag. Itt már a levegő 
páratartalma kicsi, nyáron „szájszárító" hőség uralkodik. 
A talajok változatosak, mégis legtöbb a vulkanikus, erősen erodált. Sok helyütt 
csak kőgörgeteges felszínt látni, hol kedvenceink remekül elbújnak. A talaj pH 
értéke legtöbbször a 7-es érték alatt marad. A félszigeten a felszínt hegyek 
tagolják, akad, hol a 2400 m magasságot is elérik. Máshol dűnék, homokhátak 
domborodnak. A meleget és a napfényt szeretik, de a hideg és nedves talajra 
nagyon érzékenyek, könnyen berothadnak. 
Az üvegházban - nem szobai növények - a legnaposabb helyet adjuk nekik, 
esetleg közvetlenül az üveg alatt. Nyáron a talajukat csak akkor öntözzük, ha 
már az előző öntözés után teljesen kiszáradt. Ideális öntözési mód az alulról 
történő szívatás. Hogy mikor szárad ki a talaj teljesen? 
A legjobb nedvességmérőt Gál Józsefnél láttam valamikor régen... 



28 DEBRECENI POZSGÁS-TÁR A nagy virágú Mammilláriákról 

Egyik látogatásom alkalmával ahogy a melegágyi keret mellett kuporogtam, 
feltűnt, hogy itt-ott egy-egy cserépben a kaktusz mellett valamilyen kisebb 
termetű leveles „dudva" nő. Gondolván, az idős embernek nem könnyű 
hajolgatni s ezeket a gazokat kihúzogatni, nyúltam, hogy kihúzzam. Rám szólt 
Józsi bácsi, hagyjam, azok a legjobb nedvességmérők: míg azok meg nem 
kókadnak, addig biztos elég nedvesség áll a kaktuszok rendelkezésére. 
Követtem ezt a gyakorlatot, s én is nem egy gyűjtőtársra szóltam rá, ne bántsa 
a nedvességmérőt. 

Márciustól kezdődően nagyon, finoman szinte naponta, a reggeli órákban 
permetezhetjük langyos esővízzel. Ezzel az élőhelyi harmatot pótoljuk. Azért 
borult s hűvös időben ezt hagyjuk el. Virágzásuk május elején indul, s ez a 
hónap legtöbbjüknél a fővirágzás ideje, de még 2-3-4 virágzási periódust 
megérhetünk, a negyediket különösen akkor, ha szép a „vénasszonyok" nyara. 
Télen öntözővízre nincs szükségünk akkor, teljesen szárazon teleltessük őket. 
Ismét csak az üvegház viszonylag melegebb helyén. A 10-12 fok tekinthető 
optimálisnak. 

Talajuknak megfelel a szokásosan használt „kaktuszföld", ha kissé tovább lazít
juk, lehetőleg ásványi törmelékkel (pl. gránit* zúzalék, mállott vulkáni kőzet). 
A magok elég jól kelnek, rendszeresen számíthatunk egy 60-70 %-os kelési 
arányra. A magokat takarni nem kell, laza felületű vetőtalajra szórva, abba 
eléggé besüllyednek. Az én vetőtalajom évtizedek óta a perlit, mindig alulról 
szívatok, oxálsavval pH 6-ra beállított felfőzött vízzel. A magoncok nevelése 
nem könnyű, a fölös nedvességre könnyedén rothadással válaszolnak. A friss 
levegő mellett (szellőzés) szívesen veszik ezek is a finom, ködszerű 
permetezést, melynek néhány óra alatt fel kell száradnia a növényekről. A 
pikirozással* nem szoktam sietni. Ha a vetőtalajom felülete nem romlik el (pl. 
algásodás, de ez ritkán fordul elő), akkor csupán az ősz elején nyúlok hozzájuk 
s ez néha elhúzódik majdnem a téli hónapokig. Kétéves korukig a magoncok 
télen is kapnak - alulról - egy kis öntözővizet, általában havonta, kivárva egy-
egy napsütéses szép napot. 
Ettől függetlenül bevett szokásom, hogy 2-3 magoncot, amikor az első tövisek 
megjelennek, kiemelek s Peireskiopsisra feloltok. Az oltással nincs probléma, 
ha egészséges magoncot választunk ki. A megfelelően táplált - de nem túlhaj
tatott! - alanyon jól nőnek, meghasadás csak véletlenségből fordul elő. Viszont 
a 3-4 hónapos feloltott magoncok gyakran besarjadnak, azok a fajok is, 
melyeknek nem jellemző tulajdonsága ez. Nem érdemes a következő évben 
átoltani tartós alanyra ezeket a növényeket: megéri még egy évet várni, még 
akkor is, ha az alany elveszítette lombozatát. Hiszen ekkor legtöbbje már 
májusban virít, s így magot termelhetünk. 
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Hazai magjegyzél<ekben nem túl gyakran fordulnak elő, felajánlva a magokat, 
sok gyűjtőtársunknak szerezhetünk örömet, terjeszthetjük ezeket a szép, 
értékes fajokat. 
E hosszadalmas, s lehet, kissé unalmas bevezetés után térek rá írásom 
tulajdonképpeni céljára, különgyűjteményem fajainak bemutatására. Esetleges 
adatpontatlanságot, a leírtakban vitatható véleményt esetenként bárki találhat, 
bármennyire igyekeztem ennek lehetőségét elkerülni. A különböző, gyakran 
hiányos leírásokat ütköztettem - kiegészítve meglévő bőséges 
növényanyagomon alapuló megfigyelésekkel -, a leginkább elfogadható 
jellemzőket közlöm. A leírások végén szerepel a nálam meglévő növények 
esetlegesen megadott maggyűjtő neve, az ő gyűjtőszáma és a gyűjtés helye. 

A rövidítések feloldása: Szövetségi állam 

DC - Dennis Cowper 
HK - Horst Künzler 
L - Alfréd Lau 
SB - Steven Brack 
WM - W. Minnich 
LH - Leopold Horst 

BCN - Baja California Norte (észak) 
BCS - Baja California Sur (dél) 
CA - California 
Sin - Sinola 
Son - Sonora 
AZ - Arizona 

Jegyzék. 

1. alamensis 
2. angelensis 
3. albicans 
4. armjilata 
5. blossfeldiana 
6. boolii 
7. bullardiana 
8. capensis 
9. dioica 
10. estebanensis 
11. fasciculata 
12. fraileana 
13. goodridgii 
14. gueldmanniana 
15. hutschinsoniana 
16. inaiae 
17. insularis 

18. lousiae 
19. mainae 
20. marnierana 
21 . microcarpa 
22. neopalmeri 
23. oliviae 
24. pseudoalamensis 
25. schumannii 
26. sheldonii 
27. standley 
28. shuriiana 
29. slevinii 
30. sonorensis 
31. swinglei 
32. yaquensis 
33. verhaertiana 
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M. alamensis Craig 

InMam. Handb. 299,1945. 
A név a lelőhelyre utal. 
Teste magányos, kónikus, 4,5 cm 
magas, 4 cm átmérőjij. A szemölcs 
elégé kemény, sötét szürkészöld szí
nű, csúcsa elvágott, 5 mm hosszú és 
alul is ilyen széles. Az areola kerek és 
csupasz. Az axilla csupasz. Peremtö
vise 9 db, 9 mm hosszú, tűszerű, me
rev, horgas, bíbor-barnától a feketéig, 
később megfakul. 
Virág tölcséres harangszerű, bíbor
rózsaszín, barnás középvonallal, 3-
3,5 cm hosszú és széles. A porzószál 
és a bibeszál ibolyaszínű. A portok 
sárga, a bibe 7 ágú, világoszöld. Ter
mése gömbölyded buzogány alakú, 
piros, 2 cm hosszú. A mag fekete, fé
nyes, tojásdad alakú, finoman ponto
zott. 
Élőhely: Mexikó: Sonora szövetségi 
állam, Alamoshoz közel. 
Közel áll a M. swingleihez. 
L. 1401 Sierra de Alamos 
WM 8360 Navajoa, Son. ( U . sz. kép) 

M. angelensis Craig 

In Mam. Handb. 105,1945. 
Neve lelőhelyére utal. 
Teste magányos, oszlop alakú, 15 cm 
magas, 6 cm átmérővel, sárgászöld 
alapszínnel. A szemölcsök kónuszo
sak, 9 mm hosszúak, alul 7 mm 
átmérővel. Az areola ovális, fehér filc
cel. Az axilla a virágzási zónában 
erősen filces és sörtével fedett. A 
peremtövíse (16 db) 5-10 mm hosz-
szú, a legalsó a leghosszabb, mind 

tűszerű, egyenes, sima, fehér. Közép
tövise (3-4 db) 8-14 mm hosszú, a 
leghosszabb horgas, előre álló, sötét 
bíborbarna. 
A virág harang alakú, 2 cm hosszú, 3 
cm átmérővel. A külső lepellevél kré-
mesfehér rózsaszín középcsíkkal. A 
belső lepellevél rózsaszínes fehér. A 
porzószál és a bibeszál fehér. A por
tok halovány sárga. A bibe 4 (-5) 
sárgás olajzöld. A termés bunkós, 
pirosas. A mag fekete, finoman ponto
zott. 
Élőhely: Mexikó: Alsó - Kalifornia, 
Los Angeles-öböl, Angel de la 
Guardia-sziget 
Hunt szerint a M. verhaertinához 
nagyon hasonló. 
WM 9080 Angel de la Guardia. 

(15. sz. kép) 
M. albicans Berg. 

In Kakteen 308,1929. 
Neve, külalakja alapján: fehéres. 
Teste gömbölyű, majd idővel henge
res, 20 cm magasságig, 6 cm átmérő
vel, gyakran csoportosan nő, akár 10-
15 fejjel. Élőhelyén nagy telepeket is 
képez. Az areolák és az axillák sűrű 
fehér filcesek. Peremtövise számos, 
(14-21 db) 5-8 mm hosszú fehér, a 
csúcs barnás, a növény testét majd
nem betakarják. Középtövise (4-8db) 
egyenes, fehér, sötétebb barnás - fe
kete csúccsal. 
A virág liláspiros, a középvonal 
rózsaszínű, 2 cm átmérőjű. A külső 
lepellevél rózsaszínű. A porzószál 
sárgás, a bibeszál rózsaszínű. A 
portok sárga, a bibe piros. A termés 
bunkó alakú, piros, 10-18 mm hosszú. 
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A mag fekete. 
Élőhelye: Mexikó: Alsó-Kalifornia, 
Santa Cruz és a szomszédos San 
Diego-szigetek. 
Sziklás, köves területen található. 
WM 9200 La Paz (16. sz. kép) 

M. amilllata K. Brandg. 

InZoe, 5:7, 1900. 
Neve külalakjára utal, díszesen fegy
verzett. 
Teste karcsú, hengeres, alulról vagy 
oldalról sarjad, 30 cm magasságig, 
4-5 cm átmérővel, kékeszöld színű. 
Szemölcs 5 mm hosszú, alul 3-4 mm 
széles, oldalról kissé laposra nyomott, 
majdnem négyszögletes, s felfelé mu
tató. (Egyik nagyon jellegzetes, meg
határozó tulajdonság.) Az areola 
ovális, piszkosfehér filccel. Az axilla 
kevés filccel és 1-3 sörtével. Perem
tövise (9-15 db) 7-12 mm hosszú, 
vékony tűszerű, egyenes, alul a fe
hértől a sárgásig, csúcsa barna. 
Középtövise / 1-4 db / 1-2 cm hosz-
szú, a legalsó a leghosszabb és hor
gas, mind erősen tűszerű, sárgás
szürkétől a barnáig. 
A virág 1-2 cm hosszú, 2 cm átmé
rőjű, inkább harangszerű, mint tölcsé
res. A külső lepellevél zöldes, a belső 
lepellevél rózsaszínestől a fehérig, de 
akad hússzínű árnyalatú is. A porzó
szál és a bibeszál rózsaszín. A por
zó sárga, a bibe 6-7 ágú, pirosas. 
A mag kicsi, 0,5 mm nagy, matt
fekete, finoman pontozott. A termés 
bunkós, 1,5-3 cm nagy piros. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, San 
Jose del Cabo. Gránitközet máladé-

dékon él. 
A gyűjtemények jól ismert, könnyen 
felismerhető növénye. 
SB 1338 San Jüan de la Costa, BCS. 
L 053 Bahia de los Muertos. 

M. blossfeldiana Böd. 

InMschr. DKG. 3:209,1931. 
Neve H. Blossfeldre utal. 
Teste magányos, ritkán sarjad alulról, 
alakja hengeres, a csúcsa kissé 
betöppedt, 4-5 cm átmérőjű. A sze
mölcs zöldesszürke, néha bíbor
vörös színezetű, 5-7 mm hosszú. Az 
areola kissé ovális, többnyire filces. 
Az areola kevéske filccel. Peremtö
vise kb. (20 db) vízszintes vagy kissé 
előreálló, egyenes, merev tűszerű, kb. 
5-7 mm hosszú, csúcsa barnásfeke
te, lefelé sárgás, később szürkésfe
hér. Középtövise (4 db) amelyekből a 
felső 3 legyezőszerűen kissé elő
reálló, alakja mint a peremtövisé, de 
kissé durvábban tűszerű, az alsó kb. 
10 mm hosszú, sötétbarnától a 
feketéig, horgas. 
A virág 2-3 cm átmérőjű. A külső le
pellevél alul zöld, fentebb rózsaszín. 
A belső lepellevél rózsaszín-kármin 
sötétebb középcsíkkal. A porzószál 
fehéres, a bibeszál rózsaszín. A 
portok tojássárga színű, a bibe 5-9 
ágú, olajzöld. A termés bunkó alakú, 
naracspiros, 15-20 mm hosszú. A 
mag alig 1 mm nagy, fényes fekete, 
pontozott. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, a 
28.5 északi szélességi foknál, forró 
száraz sivatagban, agyagos, gránit
törmelékes talajban, ebből alig ki-
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emelkedőén. 
SB 1487 Villa Jesus Maria, BNC 
Lau 27 
WM 2361 Boca Maron 
WM 5620 Punta Baja 

M. boolii Linds. 

In C. et S. J. / US / XXV:2,48,1953. 
A név Herbert W. Boolra utal. 
Teste kissé megnyúlt gömb alakú, 3,5 
cm magas, 3 cm átmérővel, szürkés
zöld színű. Idősebb korban sarjadhat. 
A szemölcs tompa kúp alakú. Az 
axilla eleinte kissé filces, később csu
pasz. Az areola nagy, kerek, kezdet
ben erősen filces. Peremtövise (kb. 
20 db) tűszerű, fehér, lefekvően szét
álló. Középtövise (1 db) árszerű, fel
álló, erősen horgas, 1,5-2 cm hosszú, 
sárga vagy mézszínű, sötétebb árnya
latú csúccsal. 
A virág 25 mm hosszú és széles, 
néha ennél is szélesebb. A külső le
pellevél rózsaszínes, sötétebb közép
csíkkal. A belső lepellevél erős rózsa
szín, mely közelít a bíborhoz, világos 
széllel. A porzószál és a bibeszál 
fehér. A portok sárga, a bibe 5-7 
ágú, zöld. A termés narancsvörös szí
nű, bunkós, eléri a 30 mm hosszt. 
Szokatlan, hogy a termés alul nyílik, 
mintha levágták volna. Ez a temnés-
tulajdonság még csak a M. schuman-
niaánál figyelhető meg. A mag matt-
fekete, gömb alakú. 
Élőhely: Mexikó: Sonora szövetségi 
állam, San Pedro-öböl vidékén, puha 
vulkáni kőzet omladékán, a hegyol
dalakon. 
Közvetlen rokonai a M. insularis és a 

M. schumannii. 
A kétéves magoncok már virítanak. 
SB 433 San Carlos Bay, Son. 
SB 1959 Puerto el Portonezuelo, 
BNC. (17. sz. kép) 

M. bullardiana Gat. 

In Cact. Succ. Journ. 6:4,1934. 
Neve Mr. Bullardra utal. 
Teste erősen sarjad, az egyes tagok 
hengeresek, 12 cm hosszig, 4 cm 
átmérővel. A szemölcs kónuszos, 8 
mm hosszig. Az axilla kicsi filccso
móval. Az areola kerek. Peremtövise 
(20-30 db) 5-10 mm hosszú, szétálló, 
tűszerű, fehér részben barna csúcs
csal. Középtövise (1 db) 1 cm hosz-
szú, rövid, horgas, barna színű. 
A virág 2 cm hosszú, 2,5 cm átmérő
vel, csillogó halovány rózsaszínű, sö
tétebb középcsíkkal. Krémárnyalattal 
is előfordul. A porzószál és a portok 
sárga. A bibe 6 ágú, zöldes, erősen 
kiemelkedő. A termés rövid bunkó 
alakú, 1,2 cm hosszú 6 mm átmérő
vel, skarlátpiros. A mag kicsi, 1 mm 
átmérő alatt, fekete, pontozott. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, La 
Páznál. 
Homokos talajon, bokrok alján talál
ható nem nagy állománya. 

M. capensis Craig 

In Mam. Handb. 156,1945. 
Neve lelőhelyére utal. 
Teste hengeres, alulról sarjadó, olaj
zöld, 25 cm magasságig, 3-5 cm át
mérővel. A szemölcs ovális-henge
res. Az areola ovális alakú, kevés filc-



18. kép Mammillaria dioica 19- kép Mammillaria goodrigii 
Fotó: Augusztinyi Béla Fotó: Augusztinyi Béla 



20. kép Mammillaria inaiae 
Fotó: Augusztinyi Béla 

22. kép Mammillaria mainae 
Fotó: Augusztinyi Béla 

24. kép Mammillaria (microcarpa v.) oliviae 
Fotó: Papp László 

21 . kép Mammillaria insularis 
Fotó: Augusztinyi Béla 

23. kép Mammillaria microcarpa 
Fotó: Papp László 

25. kép Mammillaria stieldonii 
Fotó: Papp László 
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cel. Az axilla csupasz vagy 1-3 sör
tével. Peremtövise (13-15 db) néha 
egymásba álló, 8-15 mm tiosszú, tű
szerű, merev, fehér vagy a sötétebb 
felé variál, a csúcs pirosasbarna vagy 
fekete. Középtövise (1 db) 15-20 mm 
hosszú, előre meredő, vékony, erősen 
horgas barnás színű. 
A virág széles tölcsér alakú, 2-2,5 cm 
hosszal és átmérővel. A külső lepel
levél zöldesrózsaszín. A belső lepel
levél halvány rózsaszínű, sötétebb 
középcsíkkal. A porzószál és a bibe
szál világossárga. A portok sötét
sárga, a bibe 6 ágú, hosszú, zöldes
sárga. A termés bunkós, narancs szí
nű, 2 cm hosszig. A mag gömbölyű, 
fekete fényes, 1,3 mm nagy. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, Kap 
Distrikt, Puerto de los Muertos. 
Kis fák alatt, homokos völgyben él. 
SB 1254 Toros Santos 

M. dioica K. Brand. 

InErythea 5:115, 1897. 
Neve kétlakiságra utal. 
Teste magányos, esetleg alulról sarja
dó, hengeres alakú, teteje kissé he
gyes, nem lapított, eléri a 30 cm 
magasságot 10 cm átmérővel. A sze
mölcsök zöldeskékek, rövid henger 
alakú, a tövük négy sarkas, 3-4 mm 
szélesek s 4-6 mm hosszúak. Az 
axilla fehér sörtés. Az areola kerek, 
fiatal korában filces. Peremtövise 
(11-22 db általában 15 körül) 5-7 mm 
hosszú, tűszerű, egyenes, sima, me
rev, többnyire fehér, néha rózsaszí
nes, a csúcsa feketés. Középtövise 
(1-4 db) 8-15 mm hosszú, az alsó a 

leghosszabb és horgas, fehér, az ösz-
szes erősen tűszerű, sima, merev, a 
felső majdnem mint a peremtövisek, 
az alsók előreállók, feketés barnák. 
A virág 1-3 cm hosszú, 2,5-3,5 cm 
átmérőjű. A külső lepellevél pirosas, 
keskeny sárga széllel. A belső lepel
levél krém színű, halvány bíbor 
közép-csíkkal. A porzószál fehéres, a 
bibeszál fehéres-sárga. A portok 
citrom-sárga, a bibe 5-7 ágú, 
sárgászöld. A termés skarlátpiros, 12-
20 mm hosszú, oválistól a bun
kószerűig. A mag fekete, kissé körte
alakú, egészen finoman pontozott. 
Élőhely: USA: Dél-Kalifornia, San 
Diego környékén északra, 
Mexikó: Alsó-Kalifornia, néhány 
partmenti sziget (pl. a Lau 44 Isla 
Magdaléna) 
L 044 Isla Madgalena 
JAR 509 Desemboque del Morte, 
Son. 

SB 1656 Las Flores BNC. (18. sz. kép) 

M. estebanensis Lindsay 

In Cact. Succ. J. Amer. 39:31,1967. 
Neve lelőhelyére utal. 
Teste hengeres, csoportképző. Sze 
mölcsei hasonlítanak a M. angelen-
sishez, de karcsúbbak. Areolája alig 
filcesek, mert tövisek olyan sűrűn 
állnak. Az axillája filces és sörtés. 
Peremtövise (15- 22 db) 10 mm 
hosszig, egyenes, gesztenyebarna 
vagy aranysárga. Középtövise (1 db) 
egyenes vagy horgas, 4-15 mm 
hosszú, barna, sötétebb csúccsal. 
A virág 20 mm átmérőjű, fehér. A por
zószál fehér, a bíbeszál világos-zöld. 
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A portok sárga, a bibe 5-6 ágú, vilá
goszöld, nem szétálló. A termés 
bunkós, 15-20 mm hosszú, piros szí
nű. A mag fekete. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, San 
Esteban szigete. 
Egyesek szerint a M. dioicához áll 
közel, mások az M. angelensis 
változatának tartják. 

M. fasciculata Eng. 

In Emory: Notes of a Mii. Reconn. 
157,1848. 
A név külalakjára utal: csomós. 
Teste csoport- (csomó) képző, sok 
sarjból áll, begyűjtve 30 cm széles 
telepet is találtak. Az egyes fejek 5-8 
cm átmérőjűek. A szemölcs henge
res, 5-6 mm hosszú. Az areola kerek, 
filc nélküli. Az axilla csupasz. Perem
tövise 13-20 db között, 5-7 mm 
hosszú, sima egyenes, fehér, a hegye 
bamás fekete. Középtövíse (1-3 db) 
1,8 cm hosszig horgas, a barnától a 
feketéig. 
A virág széles, harang alakú, 3 cm 
hosszú, 2 cm átmérővel. A külső le
pellevél alul zöldes, felül barnás
bíbor, a szélén világosabb. A belső 
lepellevél fehér kámninpiros 
középcsíkkal. A porzószál bíbor, a 
portok sárga. A bibeszál vöröses, a 
bibe 5-7 ágú, sötétpiros. A termés 
rövid bunkós, nagyon lédús, 6-8 mm 
hosszú, skarlátpiros. A mag fekete, 
fényes, gömbölyű, kb. 1 mm átmérőjű. 
Élőhely: USA: Dél-Arizona, a Gila 
folyó mentén. 
Mexikó, Sonora szövetségi állam 
északi részén. 

Valószínűleg azonos a M. thorn-
berivel. / Backbg. véleménye / 
Gyűjteményemből a kevés hiányzók 
közé tartozik. 

M. fraileana Böd. 

InMam. Vergl.Schl. 30,1933. 
Teste hengeres alakú, alulról is sarjad 
idősebb korban, sötétzöld színű (né
ha pirosas árnyalattal). A szemölcs a 
talpnál négy oldalú, alacsony kúpos, 
5-6 mm hosszú. Az areola ovális, 
kezdetben rövid szürkésfehér filccel. 
Az axilla 1 vagy több sörtével. 
Peremtövise (11-12 db) 8-10 mm 
hosszú, a felsők rövidebbek, majdnem 
vízszintes irányúak, vékony tűszerű-
ek, egyenesek, simák, fehérek. Kö
zéptövise (3-4 db) 1 cm hosszú, a 
felső rövidebb és vékonyabb, erősen 
felfelé álló, a legalsó horgas, mind 
barnás színű. 
A virág harang-tölcséres, 30-35 mm 
hosszú és széles. A külső lepellevél 
sötétebb árnyalatú, rózsaszínes. A 
belső lepellevél alul, a toroknál 
rózsaszínes piros, felül jobban tiszta 
rózsaszínű. A porzószál és a bibe
szál rózsaszín. A portok sárga, a 
bibe 5-7 ágú pirosas. A tenmés lilás
rózsaszín, 20-25 mm hosszú, bunkós. 
A mag fekete, fényes, körte alakú, 1 
rrim nagy. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, 
Pichilingue, Ceralboa, Catalina 
szigetek. 
USA, Arizona, Nogales, Bensőn. 
SB 1263 Todos Santos 
SB 1605 La Paz 
SB 1247 Pichilingue, BCS 
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M. goodrídgji Scheer 

In Seeman, Bot.Voy. Herald, 286,1850. 
Neve Mr. Goodridge-re utal. 
Teste hengeres, alulról sarjadó, 10 
cm magas, 4 cm átmérővel. A sze
mölcs erős, sűrűn álló, hengeres, fe
lül lekerekített, alul kissé négy élű, 3-5 
mm hosszú. Az areola kerek, kezdet
ben kevés fehér filccel. Az axilla 
filces. Peremtövise (11-15 db( 4-7 
mm hosszú, mind merev tűszerű, 
egyenes, átlátszó fehér, néha 
sötétebb csúccsal. Középtövise (3-4 
db) 8-10 mm hosszú, a legalsó 
erősen horgas, fehér, barna csúccsal. 
A virág széles, tölcsér alakú, 1,5 cm 
hosszú, 2,5 cm átmérővel. A külső 
lepellevél barnás-pirosas, zöldes 
hátoldali csíkkal. A belső lepellevél fe
héres krém színű, rózsaszínes-piros 
középcsíkkal. A porzószál krém szí
nű, a bibeszál pirosas. A portok ki
csi, mélysárga, a bibe 4-5 ágú, zöld. 
A termés skarlátpiros, bunkós, 1,5-2 
cm hosszú. A mag fekete pontozott. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, a 
Cedros és a Guadalupe-szigetek. 
Változatos faj, a virág nagysága is el
térő lehet, leírtak egyenes középtövi-
sű típust is. 
Úgy néz ki, mint a M. blossfeldiana 
kisebb virágú változata. 
A neve körül is akad félreértés, az el
ső leírásban a név tévesen szerepel. 

(19. sz. kép) 
M. gueldemanniana Backbg. 

In Beitr. z. Sukkde. u. Pflege, 1:3. 57. 
1941. 
A név H. Gueldemannra utal. 

Teste hengeresen hosszú, alulról sar
jad, 10 cm magas és 5 cm átmérőjű, 
világos, szüricészöld színű. A szemöl
csök lazán állnak. Az areola kicsi, kör 
alakú, kis filccel. Az axilla csupasz. 
Peremtövise (20-21 db) nagyon vé
kony, lefekvő, sugarasan szétálló, 6 
mm hosszú, fehéres, kezdetben ró
zsaszínes-barnás hegyű. Középtö
vise (1 db) rövid, kb. 2 mm hosszú, 
árszerű. 
A virág hengeres harang alakú, 17 
mm hosszú, 1 cm átmérővel felül. Fe
hér rózsaszín széllel, a torok kármin-
rózsa színű. A porzó sárga, a 7 ágú 
bibe szintén. A porzószál és a 
bibeszál sárga. A termés skartátpiros, 
1,5 cm hosszú. A mag fekete. 
Élőhely: Mexikó, Sonora szöv. állam, 
Alamosnál. 

M. hutchinsoniana Böd. 

In Bckbg. et F. M. Knuth, kaktus ABC, 
387, 1935. 
Neve P. C. Hutchinsonra utal. 
Teste hengeres, a magányostól a 
csoportképzőig, 15 cm magas 4-6 cm 
átmérővel. A szemölcs rövid, kónu
szos, olajzöld, gyakran bíborral ár
nyalt. Az axilla csupasz. Peremtö
vise / 15-20 (-35!) db / kezdetben a 
bíbortól a fekete színig, később fehé
res szürke, messze szétterpeszkedő, 
5-8 mm hosszú. Középtövise (3-4 
db) 7-10 mm hosszú, egy a többinél 
hosszabb, horgas, bíborszínűen he
gyezett, alul fehér. 
A virág 2 cm hosszú. 2,5-3 cm 
átmérővel, krém színű, barna közép
csíkkal a külső lepellevélen. A belső 
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lepeilevél krém színű. De előfordul ró
zsaszínes ámyalat is. A portok sárga, a 
bibe 7 ágú, zöld. A termés bunkós, 2 
cm hosszú, skarlátnarancs színű. A 
mag fekete, pontozott, 1 mm alatt. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, 
Calmallitól nyugatra. Előfordulása 
határos az északi Vizcaino sivatag 
homokos területével. 
SB 1250 Los Angeles, BCS 
SB 1243 Mugele, BCS 
SB1652 La Gringa, BCN 

M. inaiae Craig 

In Cact. Succ. J. Amer. 10:111,1939. 
A név Mns Inay Craigra utal. 
Teste többnyire magányos, ritkán sar
jad alulról, hengeres alakú, felül kissé 
lapított, 20 cm magas, 6 cm átmé
rővel. A szemölcs kemény, világos
zöld, kerekített gúla alakú. Az areola 
ovális, csak kezdetben filces. Az 
axilla kicsi filces, esetenként fehér 
sörtével. Peremtövise (17-24 (álalá-
ban 20) db) 4-6 mm hosszú, tűszerű, 
egyenes, sima merev, fehér. Közép
tövise (2-3 db) 9 mm hosszú, 
vékonyan árszerű, egyenes vagy a 
hegye kissé hajlott, de nem horgas, 
pirosas, csúcsa sötétebb, az alsó elő
re álló, a felső felfelé irányuló. 
A virág tölcsér alakú, 18 mm hosszú, 
20 mm ánnérőig. A külső lepellevél 
pirosas, barna középcsíkkal, a belső 
lepellevél fehéres krém, rózsaszín kö
zépcsíkkal. A porzószál mély rózsa
színű, a bibeszál fehér. A portok 
sárga, a bibe 8-9 ágú, világoszöld. A 
termés skarlátpiros, ovális alakú, 11 
mm hosszú. A mag fekete, fényes. 

körte alakot közelít meg. 
Élőhely: Mexikó, Sonora szöv. állam
ban a San Cartos öbölnél, Guaymas 
közelében. A növények közvetlenül a 
tengerparton, sós (!) talajban, félár
nyékban, szétmállott kagylótönnelék-
ben és kevés humuszban nőnek. 
Hunt szerint a M. swinglei egyenes 
középtövisű változata. 
A virágok, július vége felé jelennek 
meg, több napon át nyílnak. (ZO.szMp) 

M. insularis Gat. 
In Cact. Succ. J. Amer. 10:25, 1938. 
Neve lelőhelyére utal: szigetlakó. 

Teste lapított gömb alakú, kb. 6 cm 
magas 5 cm átmérővel, tőből és oldal
ról is sarjad, barnászöld színű. A sze
mölcse 5-7 mm átmérővel, 7 mm ma
gas lapított csúccsal. Az axilla csu
pasz vagy kissé filces. Az areola 
kerek, 2 mm átmérővel, fehér filces. 
Peremtövise (kb. 20-30 db), 5-10 mm 
hosszú, tűszerű, fehér. A közép
tövise (1 db) 1 cm hosszú, tűszerű, 
kissé horgas, oldalra hajló, talpnál 
vastagabb, világosabb, felül barnás
fehérbe átmenő. 
Virága szélesen szétnyíló harang ala
kú, 2,5 cm hosszú, 3-3,5 cm széles. A 
külső lepellevél fehéres, világoszöld 
középcsíkkal. A belső lepellevél vilá
gos rózsaszíntől a bíbor-rózsaszínig, 
a torok sötétebb, fehér középcsíkkal. 
A porzószál és a bibeszál rózsaszín. 
A portok aranysárga, a bibe 7 ágú, 
világos zöld. A termés 1-2 cm hosszú, 
2 mm átmérővel, narancspiros, fé
nyes. A mag mattfekete, 1 mm-nél 
kisebb, szabálytalanul gömbölyű. 
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Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, a 
Los Angeles-öböl szigetei. 
Lau az Island Ventana-n találta meg 
(L 022) . 
WM9090 
SB 1654 Bahia Los Angeles (2i.sz.kóp) 

M. lousiae Linds. 

InDesert Pl Life, 11: 116, 1939. 
Neve Mrs. Lousia Hutchinsonra utal. 
Teste magányosan nő, bár eseten
ként sarjad, rövid oszlop alakú, 6-7 
cm magas, 3-4 cm széles. Szemölcs 
kúpos, 4-5 mm hosszú. Az axillák 
csupaszok. Az areola kicsi, igen rövid 
piszkos fehér filccel. Peremtövise / 
11 (-16) db / 5-7 mm hosszú, világos
barna, sötétebb csúccsal. Középtö
vise / 4 db /, barnás, sötétebb hegyű, 
8-10 mm hosszú, a legalsó a leg
hosszabb és horgas. 
A virág 2,5 cm hosszú 3,5 (4,5) cm 
átmérőjű. Az őszi virágok kisebbek. A 
külső lepellevél olívazöldtől a barnás
zöldig rózsaszín széllel. A belső lepel
levél fehér vagy enyhe rózsaszín zöl-
desbama középcsíkkal. A porzószál 
fehér, a bibeszál halvány rózsaszín. 
A portok sárga, a bibe 11-12 ágú, 
olívazöld. A termés bunkós, sárgás 
narancs színű. A mag mattfekete, ki
csit hosszúkás, 1 X 1,1 mm nagy. 
Élőhely: USA: Délkelet-Arizona; 
Mexikó: Alsó-Kalifornia, Soconro. 
SB 1484 San Quintin BNC 
SB 1899 Socorro, Baia 

M. mainae K. Brand. 

In Zoe, 5:31, 1900. 

Neve Mrs F. Mainra utal. 
Teste félgömböíyű, magányos vagy 
alulról sarjadó, szürkészöld színű, 10 
cm magasságig, az egyes sarjak is. A 
szemölcs eléggé erős, kissé befelé 
hajló, 10-15 mm hosszú. Az axilla 
csupasz. Az areola kissé hosszúkás, 
kevés filccel. Peremtövise (10-15 db) 
6-10 mm hosszú, a felsők a rövi
debbek, mind egyenes, merev, tűsze
rű, fehér, sárgásbarna csúccsal, víz
szintes irányúak. Középtövise (1-2, 
néha 3 db), 15-20 mm hosszú, hor
gas, sárgás színű, fekete heggyel. 
A virág tölcsér alakú, szélesen nyitott, 
3 cm átmérőig. A külső lepellevél ró
zsaszínes, barnászöld középcsíkkal. 
A belső lepellevél rózsaszín, piros 
középcsíkkal, mely felfelé elvé
konyodik. A porzószál bíbor színű, a 
bibeszál fehéres rózsaszín. A portok 
sárgás-narancs színű, a bibe 5-6 ágú 
pirosas-rózsaszín. A termés ovális, 
nem emelkedik a tövisek felé, 6x5 mm 
nagy. A mag mattfekete, 1 mm nagy, 
finoman pontozott. 
Élőhely: USA: Arizona szöv. 
államban, Sellsnél. 
Mexikó: Sonora szöv. államban, 
Hermosíllonál, Banamíchi és 
Nogalestől délre, Sinola szöv. 
államban Fuertenél. 
Szélesen elterjedt ía j , de nem 
valószínű, hogy a Sinola area 
növényei nincsenek kapcsolatban az 
északi lelőhely fajaival. (22.sz.kép) 

M. marnierana Backbg. 

In Cactus /Paris/7:30,130. 1951. 
Neve J. Marnier Lapostollere utal. 
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Teste magányos vagy sarjadó, 10 cm 
magas, 6,5 cm átmérővel, csúcsa la
pított. A szemölcs kónuszos, 5 mm 
hosszú. Az axil la csupasz. Az areola 
kissé hosszúkás, eleinte filces. Pe
remtövise (kb. 30 db) 8 mm hosszú 
fehér. Középtövise (1 db) erős, 
árszerű, az areola közepéből előre 
meredő, nagyon rövid, fehér. 
A v i rág 1,5 cm hosszú, 3,5 cm széles. 
A belső lepellevél erősen visszahajló, 
bíbor-rózsaszínű, csak gyengén söté
tebb középcsíkkal. A porzószál és a 
bibeszál kárminpiros. A portok tojás
sárga, a bibe zöldes színű. A tenmés 
pirosas-narancs színű, 20-25 mm 
hosszú. 
Élőhely: Mexikó: Sonora szöv. 
államban Santananál és San 
Bernardonál. 
Mészkőtörmeléken él. 

M. microcarpa Engelm. 

In Emory, Mii. Reconn. 157, 1848. 
Neve temnésére utal: kis temnésű. 
Teste magános, de alulról is sarjad, 
gömbölyűtől a hengeres alakig, sötét 
szürkészöld színű, 16 cm hosszig, 5-6 
cm átmérővel, felül gömbölyű. A sze
mölcs kemény, idősen fásodó, 7 mm 
hosszú, alul 6 mm átmérővel. Areola 
ovális, csak eleinte kevés filccel, az 
axi l la csupasz. A peremtövise (20-35 
db) 6-12 mm hosszú, kezdetben 
vízszintesen szétálló, később fésű
szerű (legalábbis alul), a felfelé 
irányulok hiányzók, sima, fehér barna 
csúccsal. Középtövise (1-3 db) 1,8 
cm hosszú, merev, tűszerű, 1 erősen 
horgas és ez hosszabb fekete. 

A virág szélesen tölcséres a csúcs 
közelében, 2,5 cm hosszú és 4 cm 
átmérőjű. A külső lepeilevél zöldes-
barna középcsíkkai rózsaszínű. A 
belső lepellevél nagyon halovány 
rózsaszínű, sötétebb középcsíkkal, a 
széle nagyon halovány, majdnem 
fehér. A porzószál sötét rózsaszínű. 
A bibeszál alul sárgászöld, fentebb 
rózsaszínű. A portok narancssárga, a 
bibe 7-8 ágú, világos-zöld. A termés 
skarlátvörös, 15-30 mm hosszú, a 
vége felé hegyesedő. A mag fekete, 
ferdén tojás alakú, 1 mm nagy. 
Élőhely: USA: Kalifornia, Arizonától 
Texasig. 
Mexikó: Sonora és Chihuahua. 
Eléggé változatos faj, részben a 
széles areája az oka. 
SB 166 Caborca, Sonora 
SB 145 Santa Ana, Sonora 
SB 1778 Tucson Arizona (23.sz.kép) 

M. neopalmeri Craig 

InMam. Handb. 267,1945. 
Neve: az új palmeri. 
Teste többnyire csoportképző, nagy 
telepeket alkot. Az egyes fejek elérik a 
9 cm-es nagyságot, az 5 cm átmérőt. 
A csúcs többnyire kissé töppedt. A 
szemölcs fehéres, kékeszöld színű, 4 
mm hosszú, alul 6 mm széles, kúpja 
tompa. Az areola ovális, kicsi, 1 mm 
nagy, eleinte sűrű fehér filccel. Az 
axil la fehér filccel és esetenként 
sörtével. A peremtövise fehér )25-30 
db) kb. 5-6 mm hosszú, vékony 
tűszerű, egymásba fonódó. A 
középtövise / (2-) 3-5 db / 7-8 mm 
hosszú, egyenes, esetenként horgas. 



A nagy virágú IVIammillariál<ról DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 39 

barnás sötétebb csúccsal, erösebb 
mint a peremtövis. 
A virág viszonylag kicsi, tölcsér alakú, 
széles torkú, 1,5-2 cm átmérővel. A 
külső lepellevél zöldes, pirosas kö
zépcsíkkal. A belső lepellevél zöldes
fehértől a krém színig olajzöld közép
csíkkal néha rózsaszínű árnyalattal. A 
porzószál és a bibeszál fehéres. A 
portok narancs színű, a bibe 5-6 ágú 
olajzöldtől a sárgásig, a portokon túl 
emelkedő. A termés skarlátpiros, 
bunkós, 1,5 cm hosszú. A mag fekete, 
fényes, kissé körte alakú. 
Élőhely: Mexikó: Alsó Kalifornia, az 
észak-nyugati sivatag, a San Benito-
sziget. 
Homokos ásványi és mésztartalmú só
derén él, gyakran nagy agávék között. 

M. oliviae Orc. 

In West. Amer. Sci., 12:50, 1902. 
Neve Mrs. Olivia Orcuttra utal. 
Teste gömbölyded tojás alakú, ritkán 
sarjad is, 10 cm magas, 6-7 cm szé
les, mattzöld. Az axillák csupaszok. 
Az areola eleinte kevés filccel. A 
peremtövise (25-35 db), 6 mm hosz-
szú, egyenes fehér. Középtövise (1-4 
db) az alsó elálló, merev, csúcsa 
barna. 
A virág kb. 3 cm átmérőjű, tölcsére-
sen nyitott. A külső lepellevél pirosas
barna, a felső széle fehéren fogazott. 
A belső lepellevél lilás rózsaszínű, a 
széle majdnem fehér. A porzószál pi
rosas-barna a bibeszál sötét rózsa
színű. A portok ragyogó sárga, a bibe 
6-7ágú, olajzöld. A temnés skarlát
piros, bunkós, 2,5 cm hosszú. 

A mag kicsi, fényes, fekete. 
Élőhely: USA: Arizona szöv. állam. 

Mexikó: Sonora szöv. állam. 
DJF 148 Sta Rita, Mts, Az. 
SB 371 Hidalgó Co., Az. (24.sz.kep) 

M. pseudoalamensis Backbg. 

In Cactus (Paris) 37:210,1953. 
Neve pseudo = hamis, nem valódi 
alamensis. 
Teste kónuszosán hosszúkás, talpá
nál sarjadó. A szemölcsök rövidek, 
kissé kónuszosak. Az axilla csupasz. 
Az areola apró fehérfilces. A perem
tövise (kb. 23 db), sűrűn álló, pihés, 
hófehér. Középtövise (1 db) nem hor
gas, elálló. 
A virág tölcséres alakú, piros, nem 
visszahajló. A porzószál rózsaszínű, 
a bibeszál kámninpiros. A portok 
sárga, a bibe halványzöld. Termése 
piros, 10-15 mm hosszú. Magja, 
fekete, gömbölyű, 0,8 mm széles. 
Élőhely: Mexikó: Sonora szöv. állam, 
Alamosnál. 

M. schumannii Hildm. 

In Monatschr. Kakt. K. 1:101, 1891. 
Neve K. M. Schumannra utal. 
Teste hengeres alakú, alulról sarjadó, 
szürkészöld, néha pirosas árnyalattal. 
Az egyes sarjak 6 cm átmérőig és 
magasságig. A szemölcs kerek. Az 
areola és az axilla kerek, eleinte fe
hér filces, később csupasz. Peremtö
vise / 1 2 (9-15) db / 6-12 mm hosszú, 
egyenes, fehér színű, fekete heggyel, 
erős, tűszerű, érdes. Középtövise (1-2 
db, ritkán 3-4 db), 10-15 mm hosszú. 

http://24.sz.kep
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S Z Ú , a legalsó a leghosszabb és 
többnyire erősen horgas, alul fehér, 
fent fekete. 
A virág harang-tölcséres, rövid 
csővel, 3-4 cm átmérővel, bíborli
lától az erős rózsaszínig változhat. 
A portok aranysárga, a bibe 5-6 
ágú, zöldtől a barnás-rózsaszínig. A 
termés skarlátpiros, 1,5-2 cm hosz-
szú, karcsú, száradó, kör alakúan a 
talpnál felszakadó. A mag fekete, 
fénytelen, f inoman pontozott. 
Élőhely: Mexikó: Alsó-Kalifornia, 
San Jósé del Cabo, La Paz, Cabo 
San 
Lucas, Buana Vista: a Kaliforniai 
félsziget déli része, kissé északra, 
dombokon, kb. 300m magasan por-
f i r * és gránit zúzalékon, a tengertől 
500 m-re, félárnyékos helyen. A ta
laj pH értéke 5. 
SB 1260 Cabo San Lucas, BCS 
SB 1261 El Pascadero, BCS 

M. sheldonii Böd. 

In M. Verg. 30, 1933. 
Neve Mr. Sheldonra utal. 
Teste zöld, eleinte gömbölyű, majd 
oszlopos alakú, alulról sarjadó, 5-6 
cm átmérővel eléri a 25-30 cm ma
gasságot. A szemölcs kónuszos 
hengeres, eléggé kemény, a talpnál 
4 élű, 9 mm hosszú. Az areola 
ovális, kezdetben kevés f i lccel. Az 
axilla csupasz. Peremtövise (10-
15 db) 6-9 mm hosszú, sima egye
nes, az újonnan nőtt barna, később 
mész színű, vízszintes irányú. 
Középtövise (1-3 db) 9-12 mm 
hosszú, a felső rövidebb, az alsó 

hosszabb, horgas, sötét vöröses
barna, idővel kifehéredik. 
A virág szélesen tölcséres, 2 cm 
hosszú, 3 cm átmérővel. A külső 
lepellevél alul világos olajzöld, bar
nás középcsíkkal, a széle rózsaszí
nes-zöld. A belső lepellevél világos 
rózsaszínű bíbor középcsíkkal, a 
széle fehér. A porzószál vi lágos bí
bor, a bibeszál világos sárgás. A 
portok aranysárga-narancsos. A 
bibe 6-8 ágú, olajzöld. A termés 
halovány skarlátpiros, bunkós, 2,5-
3 cm hosszú. A mag fényes, fekete, 
gömbölyű, gyengén pontozott. 
Élőhely: Mexikó: Sonora szöv. 
állam keleti része Hermosilonál, a 
Guajamas és a Yagui völgy. 
Nagyon közel áll a M. swingleihez. 
DC 752 Ortiz, Son. 
SB 545 Talamante, Sin. 

(25.sz.kép) 
Folytatjuk. 

AU6USZTINV1 BÉLA 

Edelény 
Bar tók B é l a u. 25 sz. 
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PAPP LÁSZLÓ - MÉSZÁROS JÓZSEF 

A sziklakerti örökzöld nyitvatermőkről 

Zusammenfassung: Sie maciién d. Zwergmutationen unditire Verwendung im 
Steingarten bel<annL 

Abstract: Authors introduce the diminutive mutants of Gymnospermae 
(subspecies, cultivars) which are suítable forplanting into rocli-gardens, rock-
gardens with succulents malnly. 

A pozsgáskedvelők körében a sziklakert építése legtöbbször a fény igé
nyes és szárazságtűrő szukkulens növények termőhelyükt iöz közel i , 
ugyanakkor esztét ikus tartása és elrendezése érdekében tör ténik. 

Sokszor e kertek több kont inens, gyakran nemcsak pozsgás növényfa ja i t 
is tar ta lmazzák, ami a "kert" célja szempont jából természetesen nem 
fel tét lenül hátrányos. (Bár igényes, special izál t sz ik lakertekben egy-egy 
kontinensre je l lemző fajok társítása még érdekesebb és értékesebb.) 
Viszont nehezebb együtt tartani nem egyforma élőhelyről származó, kü
lönböző igényű növényfajokat , legyenek azok lágy vagy fásszárúak. A 
nyi tvatermők jó része a Föld középkorában alakult ki és alakul tovább 
napjainkig, e l foglalva mindazon térszinteket (hideg sarkv idék alatt i 
területek, magas hegységek, tengerpartok, lápok stb.) , amelyeket más 
magasabbrendű, zárvatermő fásszárú növények szélsőséges ökológiai 
körülményeik miatt nem hódítanak meg i lyen mértékben. (A nyi tva
termőknek viszont kicsi a versenyképességük, így szorul tak ki e te rmő
helyekre a nagy tűrőképességük révén.) Mégis azt kell mondanunk, 
hogy a nyi tvatermők között is nagyon sokféle igényű faj létezik, így nem 
mindegyik viselné el száraz, pozsgás szik lakertünk körülményei t . Ter
mészetesen nedves, kötöttebb ta la jú , esetleg enyhén fé lárnyékos szik la
kert jeinkben ezen utóbbi ny i tvatermők eredménnyel nevelhetők, de ez 
már nem a Lewisiaink, Sedumaink, Echever ia ink és télál ló kaktuszaink 
élőhelye. 

A kialakítható sziklakertek többsége néhány tíz négyzetméternél nem 
nagyobb, így fontos szempont számunkra a benne lévő fásszárúak vég
leges mérete. Ezért ajánlottak a ny i tvatermők közül is azok a mutánsok 
(rendszertani lag fajták vagy kul t ivarok©, amelyek jó szemű kertész, bo
tanikus kiválogat és ivarta lanul (dugványozással , oltással) tovább sza
porít. A közepes csapadékigényű (évi 650-750 mm) fajok fa j tá iból sze
retnénk e sorozatban néhányat ajánlani , amelyek közül több olyan van , 
amely egy pozsgás sziklakert a l ján, nedvesebb részén, i l l . kevésbé k i -
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tett fe lü letén növekszik a legjobban, aszályos nyarakon némi öntözés és 
ta la jában magasabb humusztar ta lmat és némi agyagfrakciót meghá
lá lván. Leírásukban erre utalni fogunk. 

A Chamaecvpar is - ok Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában élnek 

A C h a m e a c v p a r i s pisifera Japánban élő páraigényesebb fa j , amelynek 
két faj táját mutat juk be. Rájuk je l lemző, amit a nagyobb csapadék
mennyiségről és talajról írtunk. 

C h . pisi fera 'Fi l i fera Nana' (Törpe fonalas szavára hamisciprus) Tör-pe 
te rmetű , az alapfaj egy rügymutációjának átol tásával keletkezett kb. 
száz évve l ezelőtt Németországban. Faj taneve arra utal , hogy hajtása 
fonalszerű, amelyen v iszonylag távol vannak hosszúkás, zöld pikely-
leve le i . Hajtásai ál talában elágazástalanok. Alacsony bokra lapított 
gömbszerű, savanyú talajon idővel megsűrűsödik, csüngővé, "pul ikutya" 
szerűvé vál ik . Túl száraz helyen nehezen sűrűsödik be. ( Magassága ki
fej lett korban kb. 60 cm, átmérője 100 cm körül.) Dugványozással sza
porí tható. 

A C h . Pis i fera "Bou levard" (Göndör levelű szavára hamisciprus. Fajta 
fantáz ianeve a Boulevard eleganciájára utal.) 
Az Egyesült Á l lamokban válogat ták ki egyes i rodalmak szerint az alapfaj 
f iata lkor i mutác ió jából , mások szerint e faj egy másik fa j tá jának a 
"Squarrosa" f iatalkor i Ouvenil is) mutációjaként a harmincas években. 
Lombozata - amely apró tű levelekből áll - látványos ezüstös kék ( f ő l e g 
a f iatal levelek ), lágy. Hajtásai kagylószerűen csavartak, néhol levelek
hez hasonlóan "göndörösen" tekeredettek. Ágai vörösesbarnák, a sűrű 
lombozat tó l normál isan csak felül láthatók. Ez a fajta is savanyú talajt 
szeret, mésztar ta lom mellett anyagcserezavara alakul k i , aminek 
következtében a régebbi levelei (ágai) elpusztulnak. 
Lassú növésű alakja szabálytalan kúp. Hozzánk a hetvenes években 
jutot t e l , és dugványozással történő szaporítással hamarosan elterjedt. 
(Félárnyékot, magasabb páratartalmat és csapadékpót lást igényel.) 
Mive l több méter magasra is nőhet (2,5-3 m), fe lkopaszodhat, érdemes 
8-12 évente k icseréln i . 

A borókák (Juníperus) fajok többsége jó l bírja a szárazságot és nagyon 
fényigényesek, igazán pozsgás szik lakertbe valók. (Az észak-amer ikai 
kaktuszélőhelyeken több fajuk él!) 
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Juníperus horizontal is "B lue C h i p " (Kék henye boróka. Faj taneve a 
kékes, f inom lombozatára utal.) 
A fekvő boróka, amely Észak Amer ikában, a Nagy Tavak környékén é l . 
Csi l logó, ezüstösen kék színű e l fekvő ágrendszeru. Pikkelyes tu leve les 
lombozata puha. Hajtásfelépítése to l lszerű. Alacsony, és lassan nő. 
Szépséges lombozatát intenzív napfényben és savanyú ta la jon fe j leszt i 
k i . Alacsony humusztar ta lmú talajokon is jó l fej lődik. Haj tásdugványró l 
jó l szaporí tható. Legtöbbször az ágak maguktól is legyökereznek. Ha
zánkban új faj tának számi t , amit Dániában válogat tak ki . Száraz pozs
gás szik lakertekben elengedhetet len növény. Mérete 25 cm magas, 1-2 
m átmérőjű lehet. 

Picea q lauca "Alberta G lobo" (Gömb alakú cukorsüveg fenyő) 
Az Észak-Amerika északnyugat i v idékétő l a keleti par tvonal ig élő szürke 
lucfenyő (Picea glauca) mutációja volt a cukorsüveg fenyő (P. g. 
"Conica"), e fajta gömb alakú mutációja faj tánk. Szabályos gömb a lakú, 
tömött levelei v i lágoszöldek, puhák, nem nagyon szúrósak, rugalmasak. 
Különlegesen fényigényes, árnyékban csorbul tömöt tsége. Közepes hu
musztar ta lmú talajon is jó l fej lődik, a túlzott szárazságot és nedves
séget megszenvedi . Atkák előszeretettel károsít ják, és néhány gombás 
megbetegedésre is érzékeny. (F igyelemmel és megfele lő növény
védelemmel ezek megakadályozhatók!) Hol landiában keletkezett a 
hatvanas években, most már nálunk is - ha ritkán - kapható. Dugvá
nyozással szaporí tható. Kifej lett mérete 60 cm körül van. 

S o r o z a t u n k f o l y t a t á s á b a n ú j a b b f a j o k a t é s f a j t á i k a t is i g y e k s z ü n k b e m u t a t n i . 
A z i t t i s m e r t e t e t t f a j t á k a z a l á b b i c í m e n b e s z e r e z h e t ő k : 

Mészáros Díszfaiskola Kft. 
4028 Debrecen, Homok u. 6. sz. 

B : (52) 345-557 
(30) 968-0955 
(20) 935-5699 

Központ i lerakat: Debrecen-Józsa 
35-öt útfél a . : (52) 405-962 

Papp László 
Debrecen 

Mészáros József 
Debrecen 



Horváth László 

Az Echinocereus papíllosus* Linkéi 
ex Hort. F.A. Haage 1859 virágzásáról. 

Zusammenfassung: Zuerst macht der Autor mit dieser Art bel(annt Dann bericittet er von 
den notwendigen Umstanden, z. B. dem Zusatz von Kalltstein, womlt er die 
ursprüngllchen Umstánde widerhersteiit. 

Abstract: Having acquianted the feature of this species the author says his experienses 
what a marvelious flowering can be induced by copying the natural surroundings of these 
plants (byaddition of limestone).. 

Leírása: 
Szára: hengeres, elfel^vö, a végele felállóak, 7 cm vastag , bamászöld színű. 
Bordák: száma 7-10 db, szemölcsökre tagolt, nevét is erre utalva kapta. 
Tövisek: nem haladják meg a 2 cm-t. Areolák kerek alakúak, fehérek 
Virága: tölcsér alakú, 8-12 cm átmérőjű, illatos. Színe sárga, a torok vörös. 
Termése: gömbszerű, kb. 1,5 cm átmérőjű. 
Magja: fekete, 1,0-1,2 mm. 

A növény maga nem különösebben feltűnő, de ha virágzásra tudjuk bírni -
ami nem is olyan könnyű - akkor bőségesen kárpótol minket ezért. 
Nekem évekig tartott, míg virágoztatni sikerült. 

Tudni kell, hogy élőhelye Dél-Texas, ahol homokos talajon mészkövek között 
található, kis magasságban. N. P. Tayior szerint éppen ezért a kissé magasabb 
hőmérsékleten való feleltetés ( 7-10 °C közötti minimum) után várhatunk virágzást. 
Az alacsonyabb hőmérsékletet is túléli, de nem örül neki. 

Saját tapasztalatom azt mutatja, hogy a hangsúly nem annyira a 
hőmérsékleten, mint inkább a talaj összetételén van. Az én növényem sokáig 
„gondolkodott", hogy nőjön-e vagy sem. Már csak ujjnyi vastagságú volt az 
elvárható 6-7 cm helyett. Végül megtudtam, hogy élőhelyén mészkövek között 
él, így kerítettem egy kis mészkőzúzalékot és belekevertem a talajba. Az 
eredmény szembetűnő lett (26.sz kép). A szárak megvastagodtak, kizöldültek, a 
tövisek hosszabbak és erősebbek lettek, a rákövetkező évben pedig végre 
virágot hozott. Tette ezt annak ellenére, hogy nálam a tél folyamán 2 - 3 C° -ra 
is lemegy néha a hőmérő higanyszála. 

Horváth László 
Debrecen 

A szerk. Megjegyzése. Hasonló sikereket érhetünk el más nehezen virágzó és növekedő, mész 
alapközeten élö fajoknál is, ha talajukhoz kevés mészkőzúzalékot keverünk. így az Echinocereus 
chisoensis-re, E. chioranthus-ra, E. berlandlerl-re, E. pentalophus-ra, E. triglochidiatus egyes 
változataira, az Ariocarpus fissuratus-ra stb, is jó hatással van a cikkben ajánlott módszer. 



Rácz László 

A Notocactus nemzetségről 4. 

(A természetes taxonok és cultivarok részletes leírása 2.) 

Zusammenfassung: Der Autor setz seine Artikelserle ohne nach Vollstándigkelt 
strebend mit der detailllerten Darlegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden 
taxonomischen Elnheiten und Cultivaren fort. 
Abstract: The author continues his serles glving exact description of Notocactus 
species, the classifi-catíonal units under species and cultivars avoiding to mention all 
the "taxons". He also crticizes whether they are real or not. 

A nemzetség legapróbb tennetű, sarjadó, hosszú virágcsövű fajai tartoznak a csoportba. 
Felületes szemlélő a virág nélküli péld;myokat akíír Paródia nemzetségbe tartozónak 

vélheti. 

„Fricianae" fajcsoport" 

N. caespitosus"*" /Speg. 1905/ 
Backbg. 1935 (N. mlnimus Fric et 
Kreuz.1940) 

Rövid répagyöl<erú, amely egy 
hosszú gyökérszálban végződik. Tő
ben erősen sarjadó, a sarjakat tarack
szerű* földalatti nyúlványokon hozza. 
A növénytest karcsú, henger alakú, 
átmérője 3-3,5 cm, fűzöld színű, erős 
napsütésben hamvaskék. 15-17 
bordája csavarodott lefutású, ez mind 
a két irányba történhet. A 15-17 db 
üvegesen fehér, serteszerű perem
tövise 7-10 mm hosszú, sugarasan 
szétálló. Szinte az egész testet 
egyenletesen beborítja. Csak nagyon 
idős korban szürkülnek meg egy 
kissé. 4 db vörösesbarna kö
zéptövise 8-12 mm hosszú. Egy-egy 
oldalra, egy felfelé, egy lefelé mutat, 
végük hajlott esetleg horgas. A felfelé 
mutató mindig horgas. Virág kb. 5 cm 

hosszú és 3,5 cm széles, ragyogó 
kénsárga. A virágcső halvány barna 
gyapjúval fedett, amelyből barna, 
szúrós serték merednek elő. A 
szinmok lándzsa alakúak, hegyben 
végződnek. Bibeszál sárga, bibe 10 
ágú, kánninvörös. A magok feketék, 
de előfordul néha barnásfekete és 
barna mag is. Ez a csiraképességet 
nem befolyásolja. 
Élőhely: Uruguay: Malloler. 

(27. sz. .kép) 

N. tenuicylindricus* R i t t e r 1970 

Répagyökerű, tőben sarjadó, 
rövid, 6-8 cm magas, vékony oszlop 
alakú. Teste lombzöld, melyet sűrűn 
borít a 13-17 sárgás peremtövis. A 
három rókavörös középtövis vége 
hajlott. Az 5 cm magas virág citrom
sárga, szirmok lándzsásak. Porzók 
és a bibeszál sárga, bibe kár-
minvörös. Termése éréskor megsár
gul. A magok feketék, enyhén dudo-
rosak. 



46 DEBRECENI POZSGÁS-TÁR A Notocactus nemzetségről 4. 

Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul: 
Alegre. (28. sz. kép) 

Az előző fajhoz (Noto. Caespitosus) 
nagyon hasonlít, első látásra azonos 
fajnak is vélhetnénk. A virágzáskor a 
virágpor színében jelentkezik eltérés 
Noto. caespitosus virágpor színe 
megegyezik a v i rág színével; kén
sárga, a Noto. tenuicylindricus v i rág
pora sötétebb; aranysárga. 
Mióta virágzóképes növényekkel ren
delkezem, próbálom összeporozni 
őket. Az eredmény télies kudarc! 
Bármelyik fajt használom anya
növénynek, mag nem képződik, ha 
nagyon ritkán mégis, a „termésben" 
léha magok teremnek. Ezért én külön 
fajnak tekintem őket. 
Fajazonos porzás esetén is a 
Notocactusoknál kevésnek számító, 
kb. 50 szem mag terem. 

N. s tock inger i P r e s t l e 1985 

Teste kicsi, 4-5 cm magas 3-4 
cm átmérőjű, tőben sarjad. Répa
gyökere nehezen felismerhető, in
kább egy meghosszabbodott gyökér
nyaknak vélhetnénk. Csúcsa besüly-
lyedt, de mindig tövisekkel fedett. 12 
-14 bordája csavarodott lefutású, 
melynek élein az areolák között elő
reugró dudorok találhatók. Az areolák 
szürkések, de vannak barnás 
színűek is. A hajlékony perem és 
középtövisei fénylő világos boros
tyán színűek. A 15-17 peremtövise 
testre hajló, 1 cm hosszú, némelyik a 
többit keresztezi. A 3-4 középtöv i 
se 12-15 mm hosszúak, a középső 

ívesen felmeredő, tövüknél sötétebb 
színűek. Virága fémesen csillogó 
aranysárga, 5 cm magas és 4 cm 
széles. A v i rágcső barnásszürke 
gyapjúval fedett, melyből néhány, 
erős, szúrós, barna serte mered elő. 
A sz i rmok nyújtott lándzsa alakúak. 
Porzó és bibeszál sárgásfehér, 
portok sárga, bibe mély bíborvörös, 
12 ágú. Mag fekete 1 mm nagy 
sisakalakú, sima felületű. 
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul: 
Sao Borja. 

A szakirodalomban leírt sarjadás ter
mesztésben alig tapasztalható. Majd
nem kifejlett virágzás előtt álló példá
nyaim kezdtek sarjadni, ekkor is csak 
egyedenként néhányat. Az élőhelyi 
leírásokban szereplő párnaképződést 
nem tapasztaltam. 

"Werdermannianae" fa jcsopor t 

Közepes méretű, mindig magányo
san növő sokbordás fajok tartoznak 
ide. Virágaik 5 cm-nél nagyobbak, 
sár-gák. Minden faj önster i l . 

N. ferrugineus S c h l o s s e r 1982 

Fűzöld színű, rövid henger 
alakú. Átmérője 7-8 cm, magassága 
10 cm. Csúcsa kissé besüllyed, itt 
tövismentes és enyhén filces. 20-22 
ferde lefutású bordák élein az 
areolák mélyen ülnek. Az areolák 
krémes fehér vagy világosbarna filc
cel fedettek, de hamar megkopa
szodnak. Peremtövisei vöröses-
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barnák, néha sárgásbarnák, aprók, 4 -
5 mm hosszúak, merevek, szúrósak. 
A négy barna középtövíse külön
böző hosszúságú, az areola köze
péből fejlődő a leghosszabb 15 mm, 
ez ívesen lefelé hajlik. Virága 6 cm 
magas és ugyanilyen szélesre nyíló, 
kénsárga színű. A v i rágcsövet szür
kés-világosbarna gyapjú fedi, 
amelyből merev, szúrós, barna színű 
serték merednek elő. Porzószál, 
portok, valamint a bíbeszál sárga, a 
bibe 10 ágú, bíborvörös. Magja 1 
mm nagy mattfekete. 
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo 

^30. sz. kép) 

Érdekes, de érzékeny növények. A 
termesztésben legelsők között jelzi a 
talaj minőségének romlását, lúgoso-
dását. Először csak a teste színe
ződik sárgásra, fejlődése lelassul. 
Átültetés nélkül egy éven belül telje
sen elveszti a gyökerét. 

N. werdermanníanus H e r t e r 1942 

Sárgászöld színű, fordított körte 
alakú, alul 6 cm, felül 10 cm átmé
rőjű. Csúcsa mélyen besüllyed, 
enyhén fehér filces. A 35-40 bor
dája egyenes lefutású, melyen az 
areolák között kiugró púpok talál
hatók. Areolák kicsik, fehéres-sárga 
filccel fedettek, csak idős korban 
kopaszodnak meg. A bordák élein 4 
-5 mm-re helyezkednek egymástól. 
Peremtövisei fehéres-sárgák, 7-8 
mm hosszúak, számuk elérheti 20 
db-ot is. A négy középtövise sárga, 
ezek különböző hosszúságúak, a 

legalsó a leghosszabb, úgy 2 cm. 
Tövisei puhák, alig szúrósak. Vi rá
gok tölcséresek, 6-7 cm magasak, 5 
cm átmérővel, fénylő kanárisárgák. 
Porzók és bíbeszál sárga, b ibe 
világos bíborpiros. Az érett termés 
nem hasad fel. Magvai 1 mm na
gyok, feketék. 
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo 
tartomány. (3o. sz. kép) 

Ismert egy sor gyűjtőszámmal ellátott 
élőhelyi forma (Sch 190 - 194 stb.), 
amelyek töv isek színében, méreté
ben, v i rágok méretében térnek el az 
alapfajtól. Soknak nevet is adtak, de 
ezek érvényes leírással nem rendel
keznek, vagy a kutatók megcáfolták 
a leírás helyességét. 

N. vanviíetí i Rausch 1970 

30-35 bordás, zöld vagy ké
keszöld testű, amely erős napsü
tésben bronzos árnyalatot kaphat. 8 
cm átmérőjű és ugyanilyen magas. 
Csúcsa enyhén besüllyed. A fiatal 
areolák enyhén filcesek, később 
megkopaszodnak. A 12-15 perem
tövise 8-10 mm hosszú és rásimul a 
testre, a négy középtövíse 15 mm 
hosszú, ívesen a test felé hajlik. 
Tövisek vörösesbarnák vagy bar
nák, tövüknél mindig sötétebbek. 
Virág 5 cm, tölcséres, kénsárga, 
lándzsa alakú szirmokkal. Porzók és 
a bibeszál sárga, bibe bíborvörös. 
Magvak 0,8 mm nagyok, feketék. 
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo 

tartomány: Sierra Guana. 
(31. sz. kép) 
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V. antonianus n.n. Dv. 18/b 

Mérete, bordaszáma megegye
zik az alapfajjal. Perem- és középtö
visei hosszabbak és világos sárgák. 
Teljesen befedik az egész testét. 
Virága kisebb, 3-4 cm és citrom
sárga. A magok megegyeznek a 
típussal. 
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo 
tartomány: Curtina. (32. sz. kép) 

V. gracilis Rausch 1970 

Nyijjtott gömb alakú, amelynek 
az átmérője 5 cm. A 25 egyenes 
lefutású bordáin az areolák sűrűn, 2 
-3 mm-re állnak egymástól. A fiatal 
areolái krémes fehér filccel sűrűn 
borítottak, ez csak sokára hullik le. 13 
-15 peremtövise 8 mm hosszúak. 

amelyek a testhez simulnak, sárgás
fehér vagy rózsaszínes árnyalatúak. 
A 4 középtövise ívesen hajlott, 
sokszor összekuszálódnak, borzas 
kinézetet adnak a növénynek. Virága 
5 cm nagy, sárga, krémes árnyalat
tal. Porzószál, porzók és a bibeszál 
aranysárga. A bibe 10 ágú, színe 
halvány rózsaszíntől sötét bíborig 
változhat. 
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo: 

Minas de Corales. (33. sz. kép) 

Más néven is kaptam ide tartozó nö
vényeket (pl.: V. gracilior, v. 
gracilispinus, v. gracile stb). 

Folytatjuk! 

Rácz László 
Debrecen 
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A cikkekben * -gal je lzett kifeje
zések, fogalmak, nevek szerepelnek 
a Pozsgás kislexikonban. 

Argyrederma: (görög-latin: ezüst
bőrű) A kristályvirágfélék (Mesembri-
anttiemaceae) családjának feltűnően 
vastag, pozsgás levelű, nem túl sok 
fajt magában foglaló nemzetsége. 
Leveleik általában lekerekített élűek. 
Virágaik sokszor fajon belül is 
változóak, piros, rózsaszín, sárga és 
fetiér színűek, nagyok. Dél-Afrikában 
élnek. 

Caespitosus: (latin) Gyepkép
ző, gyepesedő, telepet képző, a faj 
sok hajtást képző mivoltára utalva. 

Ciathium (Cyathium) : (latin
görög) A kutyatejfélék (Euphorbia
ceae) családjára, ezen belül főleg az 
Euphorbia nemzetségre jellemző bo
nyolult összetett virágzat, amely 
virágzatban a takaró levelek nélküli 
egytermös virágot öt csoport porzó 
vesz körül. A porzócsoportok minden 
porzója egy-egy leegyszerűsödött 
virágtakaró nélküli porzós virágnak 
tekinthető (kivételek a trópusi 
Anthostemák, ahol megvan a virág
takaró). A virágzatot összenőtt öttagú 
álcsésze burkolja, amelyen még négy 

félhold vagy ellipszisalakú kiválasztó 
mirigy is van. (A ciáthiumok bogemyőt 
vagy álemyőt alkotnak.) 

Drosanthemum (latin-görög: har
matos virágúak). A leveleiken és a 
csészeleveleiken legtöbbször kihe
gyesedő csillogó bőrszöveti nyúlvá
nyokat, szemölcsöket viselő, nagy 
fajszámú piros és fehér virágú fajo
kat magában foglaló nemzetség, 
amely a kristályvirágfélék (Mesem-
brianthemaceae) család tagja. Dél-
Afrikában élnek. 

Dyckia: A broméliafélék (Brome-
liaceae) családjának Braziliában, a 
talajon nagy csoportokban élő nem
zetsége, amelyekre jellemző levél
tövises pozsgás tőlevélrózsa és a 
(bőrszöveti) kinövésekkel (emer-
gencia) tarkított bőrszövet. Virágaik 
virágzatot alkotnak, nem túl nagyok 
és a többségüknek sárga. 

Entrée: (francia-angol) belépést, 
átvitt értelemben előételt jelent. 

Endemikus (latin: bennszülött) 
azokat a fajokat nevezzük, amelyek 
kialakulásuk körzetében élnek. 

Gránit (latin): Legfőképpen al-
káliföldpátból, kisebb kvarcból és szí
nes szilikátokból (többnyire biotitból) 
álló szemcsés, mélységi kőzet. A sa
vanyú magmás (felső kéreg alatti) 
kőzetek prototípusa és a granodi-
orittal együtt leggyakoribb fajtája. 

Tipikus formája 26% kvarc, 33% 
mikrolinperlit és ortoklász, 34% 
plagioklász, 16% biotit, 1 % ércás-
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vány és apatit valamint cirkon. Léte
zik uralkodóan káliföldpátot tartalma
zó alkáli típusa is. (38% kvarccal). A 
gránit a magma (kéreg alatti lágy 
kőzet) legkönnyebben olvadó, csak
nem eutiktikus (valódi kéreg), de túl
nyomóan nem illó (gáznemű) részei
ből áll. Újabban részben v. kizárólag a 
mélybe süllyedő kéregrészek részle
ges újraolvadásának legelőször fo
lyóssá váló és kisebb sűrűségük miatt 
felfelé szálló anyagai megmerevedési 
tennékeinek tekintik. A rajtuk létrejött 
talajok savanyú kémtiatásúak. Ha
zánkban gránitkőzetű például a Ve
lencei-hegység, de az Alföld alatt is 
hatalmas gránit rétegek rejtőznek. 

Ibervillea: tökfélék (Cucurbita-
ceae) családjába tartozó, pozsgás-
fajokat tartalmazó nemzetség, ame
lyek az USA-ban, Texas-ban és 
Arizoná-ban, valamint Észak-Mexi
kóban élnek. A pozsgásság a törzsük
re jellemző amely szélesen megvas
tagodott (caudexes) felépítésű. Virág
takaró levelek kívülről szőrösek. 

Ipomoea: (latin-görög) Törzs-
szukkulens növények a szulák-félék 
(Convulvulaceae) családból. Mind
össze néhány faj mutatja ezt az 
életformát a nemzetségből, amelyek 
D. Afrikában és Namíbiában élnek. 
Virágaik - a többi nem pozsgáshoz 
hasonlóan - viszonylag nagyok, töl
cséresek és színesek. 

Fakszimile: (latin) Hasonmás. 
Nyomdai kiadványoknak, könyveknek 
az jóval első kiadás után kiadott. 

minden egyes részletében, nyomdai 
formájában megegyező, másolat 
kiadása. 

Ferrugineus: (latin) Rozsda szí
nű, rozsdabarna v. rozsdavörös, bizo
nyos fajok bármilyen szervének szí
nére utalva. 

Forma: (latin) alak. A rendszer
tani kategóriák között nem védett, 
amely azokat az eltéréseket jelenti, 
amelyeknél a különbség főleg a vege
tatív szervek méreteiben, mennyisé
gében jelentkezik és ezek általában 
öröklődnek is. Sokszor viszont a kör
nyezeti befolyásoltság (a tengerszint 
feletti magasság módosíthatja a nö
vény méretét) is létrehozhat fomriá-
hoz hasonló eltérést, amelyet modi
fikációnak nevezünk, és néha elég 
nehéz elkülöníteni őket egymástól. 

Klíma: (latin) Az időjárás (meteo
rológia) hosszabb időszakra jellem-ző 
átlaga, tendenciája és következ
ménye. 

Lampranthus: (fénylő virágúak: 
görg-latin) A kristályvirágfélék (Aizo-
aceae ill. Mesembrianthema-ceae) 
családjának feltűnő, nagy és fénylő 
virágú, nagy fajszámú nemzetsége. 

Szinte mind Dél-Afrikából szár
mazik, száraz, félszáraz, főleg hegy
vidéki területekről. Hajtásaik hosszúak 
lehetnek, keskeny, kihegyesedő, hen
ger alakú levelekkel. Rendkívül sok 
virágot fejleszthetnek. Nálunk nagy 
többsége fagymentes telelést igényel. 
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Lapidiformis (latin) : Kő vagy 
kavics alakú. A növény alakjára, meg
jelenésére utalva. 

Leander: Oleander vagy babér
rózsa (Nerium oleander), a Földközi
tenger mellékén honos, rózsaszín, il
latos virágú cseje, levelei mérgezőek. 
Számos virágszín- és vírágfelépítés-
beli változata, ill. fajtája (cv.) van. Kö
zepes vízigényű, amelyet nyáron a ta
laj vízszintes vízmozgásából nyer. 
Enyhe fagyokat nálunk is átvészel. 

Longituberculosa: (latin) Hosz-
szú érdességű, utalva a faj bőrszö
vetének hosszanti érdes kinövéseire 

Mediterrán: (latin) a Földközi
tenger melléke, sok félszigettel és szi
gettel, amelynek klímájára jellemző a 
meleg, száraz nyár és az enyhe, csa
padékos tél. (Ebbe a térségbe tartozik 
Dél-Európa, Nyugat-Kisázsia, és 
Észak-Afrika kb. 100-200 km-es sávja.) 

Mementó: (latin) Magyar meg
felelője: emlékezz, emlékezet, (átvitt 
értelemben emlékeztető, emlékmű.) 

Mirtusz (Myrtus communis): A 
Földközi-tenger vidékén élő, fehér 
virágú cserje, amely a mirtuszfélék 
(Myrtaceae) családba tartozik (az 
Eucalyptus-okkal együtt). Örökzöld, 
bőrnemű leveleik vannak, termése 
kékesfekete bogyó. Mint illóolaj-tar
talmú növényt, illatszer nyerésére is 
használják. Fagyérzékeny. 

Orientalista: (latin) Keleti or
szágok, népek kultúrájával, nyelvével 
foglalkozó kutató, tudós. 

Ökotípus: Ökospecies (faj) kere
tén belül létező, egy másiktól élet
tanilag és örökléstanilag elhatárolódó, 
ökológiailag jellemezhető típus, amely 
meghatározott életkörülményekhez al
kalmazkodott. Alaktanilag is jól jelle
mezhető. Rendszertanilag alfajnak te
kintendők. 

Papagájvirág: vagy madárfejvi
rág (Strelitzia regináé). Korábban a 
banánfélék (Musaceae) ma önálló 
családba (Strelítziaceae) sorolt, fok
földi (Dél-Afrika) származású, banán 
leveléhez hasonló, nagy levelű, lágy
szárú sokéves. Virágaik kétoldali rész
arányosak, takaróleveleik narancs-
színűek, porzóik átalakulásával kék, 
sziromszerű (ún. staminodiumokká) 
porzószálak is díszítik a virágot. 

Papíllosus: (latin) szemölcs, kis 
púp, dudor. A faj megjelenésére utalva. 

Pílosocereus: (latin) „Hajas 
cereus", a hosszú areolaszőrzetük alap
ján elnevezett, Mexikóban és az Egye
sült Államok déli részén előforduló nem
zetség, amelybe Rowley és munkatársa 
bevonta a Dél-Amerikában élő Pseudo-
pilocereus nemzetséget. 

Porfrr: kissé átalakult magmás 
kiömlési kőzet, ortoklász („egyenesen 
kristályosodó") kristályokkal, a trachit 
(hasonló összetételű kőzet) harmadkor 
előtti (ős vulkáni) megfelelője. A kvarc 
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porfir (SÍO2) a riolit (vulkáni kőzet) 
ősvulkáni kifejlődése. Mélységi mag
más kőzetnéwei összekapcsolva (pl. 
gránitporfit) a plutónit porfiros szövetű 
(apró szemű v. üveges alapanyagban 
nagyobb kristályokkal) szegélyi (föld 
alatti ki nem ömlő kőzetszegélyi) kifej
lődését jelenti. Kémhatása a kőzeten 
kialakult talajoknál szintén enyhén 
savanyú. 

Pyrenacantha (latin-görög) Trópu
si Afrikában élő törzsszukkulenseket is 
tartalmazó, az ikacia-félék (Icacinaceae 
családba tartozó növényfaj.) 

Szubkontinens: (latin) Az indiai 
félsziget esetében részben utal an-a, 
hogy a Föld középkorában hatalmas, 
kontinensnyi sziget volt, részben az 
eurázsiai kontinens jellemző, hatalmas 
déli darabját is jelenti. 

Tacitus: A varjúháj-félék 
(Crassulaceae) családjának egyetlen, 
látványos felépítésű és virágú faja, 
amely Mexikóban honos. Mai, új 
rendszerek a Graptopetalum nemzet
ségbe sorolják be. 

Tarack: Olyan gyöktörzs, 
(rhizoma : latin) amely hosszú vékony 
szártagú. Sztolónak (stolo:latin) is 
nevezzük. A gyöktörzs olyan föld alatti 
hajtás, amely a többéves növény életét 
a tápanyag felhalmozása révén a 
nyugalmi időszakban is fenntartja. Le
het függőleges vagy vízszintes, rövid 
vagy hosszú hajtás, korlátolt és kor
látlan növekedésű. Rügyeiből földbeni. 

és föld feletti, lombleveles hajtások 
fejlődnek. 

Tenuicylindricus: (latin-görög) 
Keskenyhengeres, karcsúhengeres, vé
kony henger alakú. Meghatározott fajok 
hajtásalakjára, tövisére stb. utalva. 

Testudinaria: (latin) Az elefánt
lábú óriásteknősőkről elnevezett a piri-
tógyökér-félék (Dioscoreaceae) csa
ládba tartozó, néhány kiszélesedett 
pozsgástörzsű fajt magában foglaló 
nemzetség. 

Unikális: (latin) egyedi, különle
ges, nem mindennapi, ritka. Egy faj, 
vagy tárgy, jelenség ritkaságára, nem 
mindennapiságára utalóan. 

Vacok: (receptaculum, torus, 
discus): (latin) A virág tengelyének 
felső, általában kiszélesedő része, 
amely lehet korong, homorú, tányér, 
domború, kehely és korsó alakú. (Más 
szóval a virágkocsány legfelső kiszé
lesedett része.) 

Welwitschia: (latin) A nyitvater
mők törzsének, Gnetopsida osztálynak, 
Welwitschiaceae családnak, sok elő
remutató bélyeggel rendelkező egyet
len, kétlaki, ma élő faja, amely Dél-
Afrikában tenyészik. Jellemző rájuk a 
két, középen némi tölcsért fomnáló 
levél, amely a tövén állandóan nő, a 
végén pusztul. A virágai a levelek hó
naljában, a tölcsér szélén helyezkednek 
el. Egyes egyedei a 600 éves kort is 
megélik. 
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• 
Eladó: Cullmann/Götz/Gröner; 
Kakteen (németül) 340 oldal, 404 
színes fotóval és ábrával megkí
mélt újszerű állapotban, irányár: 
11 000 Ft. Érdeklődni a szer
kesztőségben. Dr. Buglyó Péter. 

• 
Mint gyűjtő, a gyűjteményem 
szeretném gyarapítani. Erre 
csak úgy van lehetőségem, 
hogy saját termésű magjai
mat növényekre cserélném. 
Kérésre megküldöm a 
maglistámat. 
Ily módon fajazonos, névvel 
ellátott növényeket szeretnék 
beszerezni: Astrophytum, 
Cereus, Rebutia, Thelocactus, 
Stenocactus, Gymnocalycium, 
Echinocereus, Espostoa, 
Pílosocereus, Echinocactus, 
Notocactus, Ferocactus, 
Matucana, Melocactus, 
Neoporteria, Copiapoa, 
Mammillaria nemzetségekből. 
Szabó Gyula 3700 Kazinc
barcika Szemere tér 8. II 
emelet 7 sz. S (48) 320-951 

• 
Kaktuszokkal foglalkozó szak
irodalmat gyűjtök. Vétel és csere 
céljából keresek partnereket! 
Herczeg István 4200 Hajdú
szoboszló, Kösialja 22. sz. 

S 06-52-360939 
• 

A DEBRECENI KAKTUSZ
GYŰJTŐK KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLETE várja azon 
adományozó, segítőkész tagjait 
és szimpatizáns gyüjtötársak 
jelentkezését, akik magado
mányaikkal támogatni tudják 
folyóiratunk színes nyomtatását. 
A felajánlások lehetnek kaktusz
magok, afrikai és egyéb, más 
pozsgás magvak. Az 
adományokat a szerkesztőség 
címére köszönettel várjuk. 

Eqvesületünk ú| magfelelőse. 
Bencze Sándor 

• 
Elfogadható áron keressük.: 

CsIII Kaktuszkedvelö Szakkör 
Tájékoztatóját 1966-1979 Bp. 
Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők 
Tájékoztatóját 1971-72, 1975-76. 
Debrecen. 
Kaktusz-Világot 1971-1979. Bp. 
Debrecen. 
Kakteen und andere Sukkulen-
ten-t 1949-1971, Stuttgart. 
Ajánlatokat a szerkesztőség cí
mére kérjük. 

• 

Egyesületünk által kiadott újabb 
képeslapok, mely 15 Ft/db 

- (dupla lapok 30 Ft/db) -
egységáron kaphatók. 

Negyedik sorozat 
31 Rebutia senilis 
32 Weingartia lanata 
33 Rebutia spegazziniana 
34 Echinocereus morricalii 
35 Lobivia chilensis 
36 Kék nőszirom csokor 
37 Echinocereus berlandieri 
38 Echinocereus bristolii 
39 Echinocereus pectinatus 

Ötödik sorozat 
41 Mammillaria deherdtiana 
42 Notocactus vrerdermannianus 
43 Astrophytum capricorne 
44 Gymnocalycium leptanthum 
45 Thelocactus setispinus 
46 Astrophytum myriostigma 
47 Paródia sanguiniflora 
48 Gymnocalycium horstii 
49 Coryphantha andreae 

Hatodik sorozat 
51 Opuntia humifusa 
52 Paródia aureispina 
53 Lobivia silvestrii 
54 Rebutia deminatum 
55 Matucana paucicostata 
56 Pelecyphora aseliiformis 
57 Echinicereus pulchellus 
58 Mexikói táj 

59 Opuntia phaeacantha 
Hetedik sorozat 

61/1 Echinocereus polyacanthus 
/2 Echinocereus reichenbachii 
/3 Echinocereus pectinatus 

62 Escobaria missouriensis 
63 E. A növény Ismertetése. 
64/1 Mammillaria melanocentra 

/2 Mammillaria guelzowiana 
/3 Mammillaria carmenae 
14 Mammillaria mazatlanensis 

65 Rebutia heliosa 
66 R. A növény ismertetése 
67/1 Matucana paucicostata 

12 Notocactus ottonis 
13 Stapelia hybrid 
/4 Rebutia pygmaea 

68 Escobaria leei 
69 E. A növény ismertetése 

• 
Reklámlehetőségeket biztosí
tunk kaktusz és egyéb 
pozsgás növények tartásával 
kapcsolatos témakörökben. 

Áraink 
pé ldányszámonkén t : 

Fekete-fehér: 
12,5x17,5 cm = 7 000 Ft 
12,5x8,5 cm = 3 500 Ft 
6,0x8,5 cm = 2 000 Ft 
6,0x4,0 cm = 1 000 Ft 

Színes: 
12,5x17,5 cm = 10.000 Ft 

12,5x8,5 cm = 5.000 Ft 
6,0x8,5 cm = 2.500 Ft 
6,0x4,0 cm = 1.250Ft 

• 
Keresek-kínálok rovatban 

Tisztelt olvasóinknak 
biztosítunk gyűjtői 

tevékenységükhöz kisebb 
hirdetési lehetőséget, 

közlendőik közreadását. 
Minden megkezdett 10. sor 

200 Ft. 
• 

Újságunkban várunk télálló 
pozsgás növényekről szóló 
publikációkat, amelyek szikla
kertben tarthatók. 

• 
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