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Címlap: Dúsan virágzó Echinocereus pentalophus. Kép: Kissné Balogh Judit
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Zusammenfassung: Die Geschichte der Entdeckung von Turbinicarpus graminispinus begann noch im Jahr 2004, dann im 

Herbst 2009 organisierte Matuszewski eine Expedition mit polnischen Kakteenfreunden. Es ist interessant, das diese Pflanze 

bisher nicht entdeckt wurde, obwohl ihr Lebensort von Kakteenfreunden im südlichen Teil des Bundesstaates Nuevo Leon oft 

besucht wurde. Die Entfernung zwischen der Lebensorte der ähnlichen Taxa ist sehr bedeutend, und auch die Ähnlichkeiten 

sind ganz abweichend. Deswegen wurde T. graminispinus eine neue Art.

Abstract: The history of exploring Turbinicarpus graminispinus begun in 2004, later, in fall of 2009 Matuszewski organized an ex-

pedition with Polish cactus enthusiasts. It is interesting that this plant was not found till now, despite of the frequent visits of its 

habitat in southern part of Nuevo Leon State by cactus experts. There is very significant distance between the habitats of the similar 

taxons and their resemblance differs considerably. T. graminispinus became a new species by the reason of these things.

G. F. Matuszewski, V. Myšak és Z. Jiruše

Új faj a Turbinicarpus graminispinus

A Turbinicarpus graminispinus felfedezésének 
története még 2004-ben kezdődött, amikor 
a szerző az Ozi Explorer programot először 
használta. Ezzel a programmal az internetről 
műhold térképeket lehetett letölteni. Ezek-
nek a térképeknek volt egy érdekes tulajdon-
ságuk. A gipszes talajokat zöldeskékre szí-
nezték. Ennek alapján gondosan kiválasztott 
néhány területet, amelyeken a jövőben kak-
tuszokat szándékozott felkutatni.

2007 tavaszán cseh barátaival Jaroslav 
Šnicer-rel és Vojta Mišak-kal közös expedíci-
ón vett részt Mexikóban. Sajnos, ekkor pont 
az ő általa megjelölt helyek felkeresésére 
nem került sor.

A következő tavasszal Vojta Mišak, 
Zdenek Jiruše-vel együtt Mexikóba utazott, 
és az előző évben a szerző által megnevezett 
helyeken intenzíven növények után kutatott. 
Ennek eredményeként Aramberri közelében 

1. kép:  Turbinicarpus graminispinus élőhelyén.
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felfedezte a Turbinicarpus nemzetség egy ed-
dig ismeretlen tagját.

2009 őszén Matuszewski szervezett meg 
egy expedíciót kizárólag lengyel kaktuszked-
velőkkel, Dariusz Raczko-val és Kazimierz 
Dobroczyński-vel. Ez alkalommal az irányí-
tás az ő kezében volt és így azokra a helyekre 
mentek, amiket korábban meghatározott, és 
már régóta fel akart keresni. Amikor a gip-
szes talajú környéket kutatták, semmi ér-
dekeset nem találtak. Szétváltak és három 
irányba elindultak. Már majdnem feladták a 
keresést, amikor a szerző egy érdekes szür-
késbarna dolomit alakzatot vett észre. A 
szikla hasadékában egy nagy száraz fűcso-
mó mellett más, lényegesen kisebb, fűszerű 
növényekre figyelt fel. Amikor ezt a szokat-

lan látványt közelebbről megvizsgálta rádöb-
bent, hogy csakis a Turbinicarpus nemzet-
ségből való eddig ismeretlen növényről lehet 
szó. Az időközben odaért társai sem akartak 
hinni a szemüknek. Örömükben egy egész 
órán keresztül fotózták a növényeket és do-
kumentálták a lelőhelyet.

Hazatérésük után a szerző eldicsekedett 
Jaroslav Šnicer-nek az új Turbinicarpus felfe-
dezéséről. Šnicer kérdései alapján azonban rá 
kellet döbbennie, hogy Vojta Mišak ezt a nö-
vényt már korábban felfedezte. Az elsőbbsé-
gi jogviták elkerülése végett megállapodtak, 
hogy a növényt közösen írják le. A szerző ja-
vasolta a graminispinus nevet – ami fűszerű 
töviseket jelent - Vojta Mišak ezt el is fogad-
ta.

2. kép:  A Turbinicarpus graminispinus, ahogy a természet álcázza.
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2010 közepén a szerző ismét felkereste 
a lelőhelyet azzal a céllal, hogy a faj elterje-
dését meghatározza. Megállapította, hogy a 
növények előfordulása észak – déli irányban 
2,5 km, kelet - nyugat irányban pedig 500 
m-es területre korlátozódik, ahol a szintkü-
lönbség 150 m. Az állománysűrűség olykor a 
négyzetméterenkénti 10 példányt is megha-
ladta. A növé-
nyek fellelését 
nehezítette, 
hogy a tövi-
se z et t ség ü k 
az ott élő el-
száradt fűhöz 
hasonlít. A 
növény fotó-
zását pedig az 
tette nehéz-
zé, hogy a 1,5-
2 cm méretű 
növényeknek 
a virága a 4, 
olykor az 5 
cm-es méretet 
is eléri. Érde-
kes, hogy ezt a 
növényt eddig 
annak ellené-
re sem fedez-
ték fel, hogy 
a lelőhelyet a 
k a ktuszked-
velők gyakran 
l á t o g a t j á k . 
A populáció 
többségének 
a virága hal-
vány rózsaszí-
nű. Néhány 
példányt a 
virágok teljesen beborítanak. A növények a 
lelőhelyükön február-márciusban kezdenek 
virágozni.

Etimológia-Nevezéktan
A Turbinicarpus nemzetségnév jelentése csiga 
(búgócsiga), amely a termés formájára utal. 
A graminispinus fajnév jelentése: gramen = fű, 
gyep, ill. a gramineus = füves, gyepes, a spina 

= tövis és ezek összeolvasásából a jelentés fű-
szerű tövisű, utalva a száraz fűhöz való ha-
sonlóságra.

A T. graminispinus élőhelyén együtt for-
dul elő a M. candida, M. formosa, M. picta, 
Neolloydia conoidea, Thelocactus conothelos, 
Bursera fagaroides, Echeveria unguiculata,  
Dasylirion longissimun, Agave leuchuilla, 

Agave striata, 
E u p h o r b i a 
antisyphilitica, 
Tradescant ia 
sp,. Hechtia 
sp., Matelea 
lanata fajok-
kal, és egy 
fehér, bár-
s o n y s z e r ű 
n ö v é n n y e l 
az Asclepia
daceaek csa-
ládjából.

Leírás
A test 

eg yedü lá l ló, 
15-20 mm át-
mérőjű. A sze-
mölcsök (du-
dorok) kb. 4 
mm hosszú-
ak, a csúcsu-
kon 1,5 mm 
át mérőjűe k , 
az alapnál 3-5 
mm szélesek, 
kúposak, vi-
lágoszöld szí-
nűek. A tövi-
sek vékonyak, 

1 középtövise 
20-30 mm hosszú, rugalmas, a közepén gör-
be (ívelt alakú), lefele irányuló, keresztmet-
szete ovális, a szemölcsből tengelyirányban 
nő ki, szürkésfehér, de fiatalon sárgásbarna, 
idősebb növényeken további 2 felső tövist 
fejleszt, melyek sárgásbarnák, később ezek 
is szürkévé válnak, 2 cm hosszúak, hason-
lóképpen ezek is csavarodók. A peremtövi-
sek sugárirányban elterülnek, az 5 alsó 3-5 

3. kép:  A felvétel jól mutatja a tövisek elrendeződését.
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4. kép:  A tövisek alatt valószínűleg ott található a növénytest is.

5. kép:  Az egyedülálló növénytest.
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6. kép:  A tövisezet olyan szabálytalan, hogy az már szép.

7. kép:  Élőhelyén virágzó Turbinicarpus graminispinus.
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mm hosszú, fehér, a felfele irányuló 2 tövis 
max. 10 mm hosszú és fehér. Minden tövis a 
tövénél hagymaszerűen megvastagodott, és 
az alapjuknál sárgák. A középtövisek kinéze-
tükben utánozzák a száradt füvet. A szemölcs 
csúcsa csavarodott és keresztbe futó tövisek-
kel takart. A középtövisek a növény második 
növekedési szakaszában jelennek meg.

A virág nagy, max. 3,5 cm hosszú és 
3-4(5) cm átmérőjű, tölcsérformájú, fehértől 
a világos rózsaszínűig változik, a sziromleve-
leken többé-kevésbé rózsaszínű középcsík-
kal, a külső sziromleveleken vékony, barnás 
középcsíkkal. A virágcső zöld, az alapja zöl-
dessárga, ill. rózsaszínű. A bibe hosszú, fe-
hér, a bibelap a fehér virágon fehér, a bibeszál 
az alapjánál zöldes. A rózsaszínű virágnál a 
bibelapok rózsaszínűek, a portokok sárgák, 
(több sorban, többékevésbé rendezetlenül áll

nak a bibelapok alatt, a porzószálak fehér virág
nál fehéressárgák, a rózsaszínűnél halvány ró
zsaszínűek az eredeti cikk képei alapján)*. A ter-
més kicsi, eleinte zöld, később barna, tojás-
dad-kerekded, hosszában felreped. A magok 
0,9-1,2 mm nagyok, feketék, világosan kive-
hető gerinccel. A maghéjcellák kissé dombo-
rúak, csaknem kerekek, kissé rücskösek. A 
köldök (hilum) kissé ovális, 2 oldala beszű-
kül. A csírakapu (mikropyla) a köldök belső fe-
lén található.

Élőhelye
Nuevo Leon szövetségi állam déli részén, do-
lomitsziklákon és apró mészkő murva között. 
A hasonló faji jellemzőkkel bíró összehason-
lításul kiválasztott növény: Turbinicarpus 
gracilis, T. dickinsoniae, T. swobodae, T. saueri, 
T. hoferi valamint T. laui taxonokkal. Véle-

8. kép:  Virágzó Turbinicarpus graminispinus Szigetvári József gyűjteményében.
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ményünk szerint az új faj a T. gracillis ssp. 
dickinsoniaehoz áll a legközelebb. Sok adata 
megegyezik a nevezett fajjal, de a különbsé-
gek olyan jelentősek, hogy egyértelműen nem 
azonosíthatók vele. Ezen kívül az élőhelyek 
közötti távolság nagyon jelentős. E miatt vált 
új fajjá a T. graminispinus. Az új faj tövisei ha-
sonlók a T. gracilis, T. swobodae, és a T. saueri 
töviseihez. A növénytest mérete megegyezik 
a T. gracilisével, és az alfaj dickisoniaeval, azon-
ban e két növény szemölcse sokkal hosszabb. 
A T. saueri virágai hasonlóak, de valamivel ki-
sebbek, és a tövük zöldes. A T. saueri növény-
teste összességében igaz hogy nagyobb, de 
más alakú szemölcsök alkotják, ezen kívül 
egészen más a tövisezettsége. A tárgyalt nö-
vények egyes növekedési szakaszainak vizs-
gálatánál megállapítható, hogy a nagyon fi-
atal 3-4 mm-es T. graminispinus növények, 
már az f2 fázisban (D. Donati & C. Zanovello 

2005), középtöviseket fejlesztenek. Az f1 fá-
zisban a tövisek tű formájúak, tollasozottság 
nyoma nélkül. A T. gracilis csoporthoz tarto-
zó növények csak az f3 fázisban fejlesztenek 
középtövist. Az f1 fázisban csak a T. hoferin 
és a T. swobodaen jelennek meg sima tövisek. 
A T. saureri csoportban a középtövisek csak a 
f3 fázisban jelennek meg.

G. F. Matuszewski, Lengyelország
V. Myšak, Csehország
Z. Jiruše, Csehország

Képeket készítette:
Grzegorz F. Matuszewski: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Szigetvári József: 8; Barta László: 9.

* Az eredeti leírásban megjelent kép alapján.
Fordította: Ruff József és Kiss László, Oroshá-
za.

9. kép:  Turbinicarpus graminispinus Barta László gyűjteményében.
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Zusammenfassung: Der Autor lebt auf einem Gehöft in Erdős-Puszta, wo er für die Sukkulenten einen Felsengarten baute. 

Mehrere Jahre lang beobachtete und fotografierte er die Tiere, die Einwohner des Felsengartens wurden, und als „Mitbewoh-

ner” mit Kakteen und anderen Sukkulenten da lebten.

Abstract: The author lives on a farm in the wooded steppe near Debrecen, where he has built a rockery for succulent plants. He has 

studied the animals that became inhabitants of the rockery beside of cacti and other succulent plants; he has also taken photos of 

them for years.

Szászi Róbert

Sziklakerti társbérlôk

 Irigyellek ezért a helyért. - mondta Rácz Laci 
barátom, mikor egyszer meglátogatott. Azt 
elhiszem, hisz a Debreceni Erdőspuszták kö-
zepén lakom egy tanyán. Nem kell ahhoz ki-
rándulásokat ten-
nem, hogy e nagy-
szerű táj növény- 
és állatvilágával 
közvetlen kapcso-
latba kerüljek. Már 
kezdő erdészként 
lenyűgözött a gaz-
dag élővilág, és az-
óta egyre jobban 
„beleszerelmesed-
tem”. Épp ezért bá-
torkodtam ebben 
a témában tollat 
ragadni, és e cik-
ket megírni. Hi-
szen egyesületünk 
egyik tevékeny-
sége épp a termé-
szetvédelem, és az 
ismeretterjesztés. 
Figyelemfelkeltő-
nek szánom, talán 
mások is elindul-
nak felfedezni ezt 
a nagyszerű terüle-
tet. Csak melléke-
sen jegyzem meg, 
hogy a cikkben sze-
replő állatfajokon 
kívül, igen gazdag 
növényvilág is lát-
ható, pl. jó néhány orchidea-féleség.

Az első mini sziklakertet 2003-ban épí-
tettem meg, és már akkor megfigyelhet-

tem, hogy néhány rovarfaj milyen hamar 
alkalmazkodik, illetve használja ki az új le-
hetőségeket. Hatalmas csaták, drámák zaj-
lanak a túlélésért, a szaporodásért. Az első 

ilyen élményem a 
rovarvilág itteni 
csúcsragadozójá-
hoz, az Imádkozó 
sáskához (Mantis 
religiosa) fűződik. 
Könyörtelenül va-
dászik mindenre, 
ami megmozdul a 
növények között. 
Észrevétlenül la-
pul, teljesen be-
leolvadva a kör-
nyezetébe, a kellő 
pillanatban vil-
lámgyorsan elkap-
ja áldozatát. Még 
nem láttam hibáz-
ni. Elég gyorsan 
nő, az induló 2-3 
mm-es apróságból 
augusztus végére 
8-10 cm-es nagy-
ragadozó lesz. Pár-
zás után a nőstény 
az esetek döntő 
többségében felfal-
ja a hímet, amely 
egyébként jóval ki-
sebb, majd nemso-
ká lerakja petéit, és 
ő is elpusztul. Ez a 

fészek sebezhető, főleg a rovarevő madarak 
részéről, már ha megtalálják. Második éve 
tapasztalom, hogy valamelyik Opuntia tüskéi 

1. kép: Sziklakertem, a drámai csaták, küzdelmek 
színtere.
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közé rakja a fészket. Általában lehet tudni, 
mikor kelnek a kis sáskák, mert a hangyák 
körbeállják a petecsomót, és a kibúvó, védte-
len lárvákat elhordják. Ezért tudatosan szok-
tam Portulácskát palántázni a sziklakertbe. 
Elég erőteljes növekedésű, és kellő sűrűségű 
ahhoz, hogy védelmet nyújtson a növekvő ra-
gadozónak. Az a 3-4 túlélő bőven elegendő a 

sziklakert többi lakójá-
nak terrorizálásához, il-
letve az utódláshoz.

A másik könyörtelen 
gyilkológép a Négyfoltos 
hangyaleső (Distoleon 
tetragrammicus). A ké-
pek alapján senki sem 
gondolná, hogy ez a szi-
takötőszerű lény bármi-
nek is ártana. Nem úgy 
a lárvája, mely már ki-
nézetre is bekerülhet-
ne, ha már nem ott van, 
bármelyik horrorfilm-
be. A talajba 2-3 cm át-
mérőjű tölcsért készít, 
igen hatékony techni-
kával, amit a csapdájá-
ba esett rovarok elfo-
gásához is használ. A 
fején lévő két erős rágó 
segítségével pillanatok 
alatt kidobálja maga 
alól a homokot, és les-
be helyezkedik a tölcsér 
alján. Az ide betévedt 
rovarok megpróbálnak 
valahogy kievickélni, de 
ezzel felhívják magukra 
a figyelmet. Ami ezután 
következik, az már hor-
ror! A lárva eszeveszett 
tempóban kezdi „lapá-
tolni” a homokot, így 
az áldozat hamar a gö-
dör aljára kerül, és be-
teljesül sorsa. Ritkán 
előfordul, hogy egy-egy 
hangyának sikerül ki-
jutni a tölcsérből, de le-
het, hogy néhány lépés 

megtétele után egy másik csapda várja. Ál-
talában több is van egymás mellett, mert a 
hangyaleső pont arra az útvonalra helyezke-
dik, ahol az áldozataik az Opuntiák, és más 
kaktuszok terméséből kibányászott magokat 
hordják a bolyba. Mivel így mindkét rovarfaj 
kellő mennyiségű táplálékhoz jut, nem kell 
attól tartanom, hogy eltűnnek, bár néha a 

2. kép: A sziklakert csúcsragadozója, az Imádkozó sáska (Mantis 
religiosa). Könyörtelenül vadászik mindenre, ami megmozdul a 
növények között.



hangyákat nem bánnám. A kifejlődött han-
gyaleső a katicabogár lárva mellett az egyik 
leghatékonyabb levéltetű pusztító. Nagy elő-
szeretettel használja a terepet a Közönséges 
méhfarkas (Philanthus triangulus). Először 
kiás valami hihetetlen precizitással egy iva-
dékbölcsőt. Méghogy az ember a nagy felta-
láló?! Ez a rovar igencsak régebb óta használ-
ja a vibrációs tömörítés technikáját, mint mi 
emberek. Az elkészített ivadékbölcsőbe hord 
3-4 megbénított háziméhet, amit a kikelő 
utódok felélnek. Megfigyelésem szerint egy 
méhfarkas 2-3 járatot is készít. Nehezen le-
het fotózni, nagyon óvatos, a legkisebb gya-

nús mozgásra rögtön villámgyorsan elrepül. 
Visszatérte után általában egy „kamujáratot” 
kezd el ásni, majd mikor elmúlik a veszély, 
folytatja az eredeti bölcső ásását. Rájöttem, 
miért ez a nagy óvatosság. Rá is vadásznak, 
mégpedig a Lódarázs (Vespa crabro). Ezért 
ez a faj is kihasználja a növények adta védel-
met, és főleg a kövirózsák (Sempervium) alá 
fúr. Míg pihen, betolat valamelyik járatba, és 
pont úgy nézeget ki, mint a mezei tücsök. A 
legkisebb árnyékra is villámgyorsan beljebb 
húzódik.

A másik „gödörásó” bajnok, a Kékhátú 
útonálló (Caliadurgus fasciatellus). Ez a da-
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3. kép: Kész az ebéd! Imádkozó sáska (Mantis religiosa) zsákmányával.
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rázsfaj is ivadékbölcsőt ás, és karoló póko-
kat hord bele, amelyeket a tanya körüli ré-
ten gond nélkül össze tud szedni. Aztán be-

takarja a járatot, a fejével pedig ledöngöli a 
földet, ami meglepő, de méterekre is elhal-
latszik. Mindig megmosolygom a viselkedé-
sét, nem olyan félénk, mint a „kollégája”. Fe-
nyegetettséget érezvén rögtön szembefordul 
a vélt ellenséggel, nem törődik vele, hogy az 
mekkora, ugyanúgy támad, mint a darazsak 
többsége, csak ő ártalmatlan, már ránk néz-
ve. Annyira nem óvatos, de azért kihasznál-
ja a terep és növények adta lehetőségeket az 
ivadékbölcső helyének megválasztásakor.

A sziklakertben lakóként előfordul még 
Mezei tücsök (Gryllus campestris). A nap je-
lentős részét „odújában” tölti, melyet kivétel 
nélkül a legsűrűbb Sedumok takarásába ás. 
Alkonyatkor jön elő, és igen hangosan tudat-
ja a világgal és fajtársaival, hogy jelen van. 
Velük szemben igen agresszívan védi terri-
tóriumát, láttam egy-két kemény csatát. Át-
vonuló, vagy éppen ott pihenő Takács cincér-
nek (Lamia textor), és Kis szarvasbogárnak 
(Dorcus parallelipipedus) is nekitámadt, nem 
akartam hinni a szememnek! Viszont a na-
gyobb élőlények elől villámgyorsan visszabú-
jik járatába, és nagyon soká jön elő.

Itt találhatók még az Erdőspuszta igen 
reprezentáns, egyéb rovarai is: Kis hős-
cincér (Cerambyx scopolii), Nagy hőscin-
cér (Cerambyx cerdo), Szemfoltos cincér 
(Mesosa curculionoides), Kis szarvasbogár 
(Dorcus parallelepipedus), Tölgylevélpohók 
(Gastropacha quercifolia), Folyófű szender 

4. kép: Négyfoltos hangyaleső (Distoleon 
tetragrammicus).

5. kép: . Könyörtelen gyilkoló gép a Négyfoltos hangyaleső (Distoleon tetragrammicus) lárvája, 
mellette a kiásott gödör (balra).
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(Herse convulvulii), és 
a számomra legkedve-
sebb lepkefaj, a Nagy éj-
jeli pávaszem (Saturnia 
pyri). Már közel 20 éve 
nem láttam, mikor is 
2006-ban egy éppen 
frissen kikelt példány 
mászott fel egy kerítés-
oszlopra a szilvafa mel-
lett. Később meg is ta-
láltam a bábot a fa tör-
zsén, a földtől 10 cm-
re. Mivel a macskánk 
is élénk érdeklődést 
mutatott iránta, védet-
tebb helyre vittem, ahol 
minden probléma nél-
kül felszáradt. Reggelre 
csoda történt: a kibo-
csátott feromon hatá-
sára megjelent egy hím 
lepke. Azóta minden év-
ben találkozom ezzel a 
fajjal.

Az említett rovarok 
itt élnek, vagy átvonul-

6. kép: A Közönséges méhfarkas (Philanthus triangulus), épp egy „kamujáratot” ás.

7. kép: Lódarázs (Vespa crabro) arckép. Ez is nagy vadász!
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nak, megpihennek egy-egy alkalommal, rosz-
szabb esetben táplálékként végzik magasabb 
rendű állatok étlapján. Az utóbbi időben több 
olyan fajjal is találkoztam, melyek szinte tel-
jesen eltűntek a környékről. Szarvasbogár 
(Lucanus cervus), orrszarvú bogár (Oryctes 
nasicornis), cincérek (Cerambyciade), és a már 
említett nagytestű éjjeli lepkék, pókok. Az 

erdészeti gazdálkodás is kezd egy helyes 
irányt felvenni abban a tekintetben, hogy 
megszűnnek a nagy területű monokultúrák, 
egyre több a vegyes állományú erdő.

Állandó tanyalakóként megfordul a szik-
lakertben két siklófaj, a Réz sikló (Coronella 
austriaca) és a Vízisikló (Natrix natrix), va-
lamint két gyíkfaj. Az előbbi kígyófajjal jó 

8. kép:  A másik „gödörásó” bajnok, a Kékhátú útonálló (Caliadurgus fasciatellus), és járatai a 
pozsgás növények között. Ha járatait befedi, fejével ledöngöli a földet, melynek hangja mé-
terekre is elhallatszik.

9. kép:  Területét aggresszíven védi a Mezei tücsök (Gryllus campestris). Szereti a Sedumok 
sűrűjét.
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10. kép:  Takács cincér (Lamia textor), és jobbra a Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) a 
kövirózsák (Sempervivum) mellett.

ideig nem találkoztam, míg egyszer a Halá-
pi tölgyesben felfigyeltem rá. Először meg-
hőköltem, hiszen még soha nem láttam, és 
a rajzolat a hátán olyan „viperásnak” tűnt. 
Ezután már tudatosan kerestem, de megint 
csak szerencsém volt, mert bejöttek a kert-
be, és ők is állandó lakók lettek, mivel nin-
csenek háborgatva. A Vízisikló már gyako-

ribb vendég, ennek a fajnak is állandó ven-
dég nálam. Az erdőspusztákra jellemzően 
több vízállás található a területen, amelyek 
náddal, vagy fűzekkel sűrűn benőtt, régi láp-
maradványok, és megfelelő életteret biztosí-
tanak ezeknek az igen hasznos hüllőknek. A 
tanya környékén sok rágcsálót fogyasztanak 
el. A Fürge gyík (Lacerata agilis) elég gyakran 

11. kép:  Szemfoltos cincér (Mesosa curculionoides). Jobbra nem egy őszi, száraz falevél, hanem 
egy rovar: a Tölgylevélpohók (Gastropacha quercifolia).
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12. kép:  Nagy éjjeli pávaszem (Saturnia pyri).

13. kép:  Szarvasbogár (Lucanus cervus). 
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látható, a jövés-menés nem zavarja, ügyes 
vadász. Néha még az is előfordul, hogy ásás 
közben ott „lábatlankodik”, és a felfordított 
földből kikapja a bábokat, lárvákat, gilisztá-
kat. A Zöld gyík (Lacerata viridis) már óvato-

sabb, csak akkor napozik, ha teljes bizton-
ságban érzi magát. Nem mindig tiszteli az 
előbbi faj egyedeit, szerepelnek az étlapján. 
Ezek az állatok legtöbbször táplálékszerzés 
céljából keresik fel a sziklakertet, főleg töme-

14. kép:  A sziklakert egyik állandó lakója a Réz sikló (Coronella austriaca).

15. kép:  Vízisikló (Natrix natrix) a másik állandó lakó.
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ges virágzás idején. Lepkék, sáskák, szöcs-
kék, hernyók gazdagítják étlapjukat, a sik-
lók néha egy-egy békát is elkapnak. Bár mi-
óta egyre jobban bővítgetem a területet, az is 
megfigyelhető, hogy ezen hüllők növendékei 
előszeretettel rejtőzködnek a Sedumok sűrű-
jében, vagy éppen napoznak az Opuntiákon, 
netán zsákmányra lesnek.

Így aztán, teljes egészében megfigyelhe-
tem egy életközösség mindennapjait, a szüle-
téstől az utolsó pillanatig. Csaták, drámák a 
mindennapokban, küzdelem a fennmaradá-
sért, a napi betevőért. Gondoskodás az utó-
dokról, a fajfenntartásról. Nem különböznek 
tőlünk semmiben, csak ők nem szegik meg 
a természet ősi törvényeit. A rájuk rótt utat 
járják évmilliók óta, és valószínűleg fogják 
még utánunk is. Csak halványan él bennem a 
remény, hogy az emberiség észhez tér, és eze-
ket a csodákat megőrizzük!

Ez utóbbi gondolatokkal búcsúzom a Ked-
ves olvasóktól.

Szászi Róbert
DebrecenHaláp

Képek: 
Mikesi: 7; az összes többi Szászi Róbert.

16. kép:  Zöld levelibéka Mammillaria plumosa 
tetején. A jövés-menés nem zavarja.

17. kép:  Az Opuntia 
tövisei sem jelen-
tenek akadályt a 
Fürge gyík (Lacerata 
agilis) számára.
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Zusammenfassung: Der außergewöhnlichste Kaktus der Familie Cactaceae ist der „Negerhand-Kaktus”, Maihueniopsis clava

rioides. Wir können die Vorgeschichte, die natürlichen Lebensorten, die besondere Morphologie, die taxonomische und nomen-

klatorische Änderungen der Pflanze, sowie die Umgebungsbedingungen ihres Züchtens.

Abstract: The most unusual cactus of the Cactaceae family is the „Dead man’s fingers”, Maihueniopsis clavarioides. We can read about 

the historical background, natural habitats, its special morphology, the taxonomical and nomenclatural changes, in advance its 

growing conditions.

Ficzere Miklós

A Cactaceae család legkülönösebb kaktusza a 
„négerkézkaktusz”, a Maihueniopsis clavarioides

Történeti előzmények 
és természetes élőhelye

Ismerkedésünket kezdjük azzal a névvel, 
amelyiken megismerhette a tudományos vi-
lág. Ez a név az Opuntia clavarioides. Első is-
mert leírója az argentin Mendoza városában 

élt növénygyűjtő Dr. John Gillies, aki való-
színűleg a Paramillos de Upsallata hegység-
hez Mendozától az Uspallataba vezető út 
mentén találta meg a Villavicencio meden-
cében. Ezen az úton lehet eljutni a Mendoza 
folyó mentén Uspallatan keresztül Chilébe. 
A növény első érvényes leírója Pfeiffer, aki 
1837-ben kelt publikációjában a növény elő-
fordulási helyeként Chilét is említi, de ez ré-
széről tévedés. Valószínűleg Gillies leírásából 
hivatkozik Chilére, de Gillies egyértelműen 
a Chilébe vezető út mentét említi, ott is azt 
a részt, amelynek környezetében ezt a kak-
tuszt megtalálta. Leírásában chilei előfordu-
lást nem is említ, talán Chilében nem is járt, 
legalábbis erről nem tesz említést. Az is igaz, 
hogy ebben az időben egyértelmű határ nem 
is létezett, mert a spanyol uralom alatt lévő 
terület csak később szerveződött független 
állammá, Argentína néven. Gillies, mint skót 
orvos szolgált a Brit Tengerészetnél. Tüdőba-
jára nem talált gyógyulást a mediterrán or-
szágokban, ezért alkalmasabb helynek vélte 
Mendozát. A számára már kedvező éghajla-
ton mindig kereste és gyűjtötte az ismeret-
len növényeket itt, az Új Világnak még alig 
ismert területén. Mendozában 1821 és 1828 
között élt, és az itt töltött 7 év során jó barát-
ja lett San Martin tábornoknak, aki szervezte 
Chile és Peru szabadságharcát a spanyol ura-
lom ellen. A tábornok az argentin történe-
lemnek is egyik fontos személyisége, aki hí-
ressé vált katonai győzelmeiről. Gillies, San 
Martin, és más barátaikkal együtt nyilvános 
könyvtárakat alapítottak, de egyéb jótékony-
sági akciókat is szerveztek Mendozában. 

1. kép: Egy jellegzetes tenyérforma az öt ujjal. 
Maihueniopsis clavarioides.
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Gillies a Brit hadseregtől ka-
pott fizetése nagyobb részéből 
könyveket vásárolt az általuk 
alapított könyvtárak részére. 
A segélyezési és jótékonysá-
gi akciókat a spanyolok nem 
nézték jó szemmel, ezért az is 
előfordult, hogy egy Gillies-sel 
együttműködő gyógyszerészt 
meggyilkoltak. Gyakori túrá-
ik alkalmával 2300-3000 m 
feletti magasságokba is elju-
tottak, ahol a már keményebb 
éghajlatú helyeken is megta-
lálták az O. clavarioidest. Ilyen 
magasságban a nyári esők 
megoszlása már nagyon egye-
netlen, rendszertelen, az éves 
csapadék nagy része nyáron 
esik, évi átlagos mennyisé-
ge 100-300 mm. A csapadék 
nem ritkán télen jelenik meg, 
hó formájában. Az égen felhő 
alig látható az egész évben, 
általában az év minden nap-
ja nagyon tiszta, derűs és na-
pos. Ezért a napsugarak a le-
vegőt gyorsan felforrósítják, 
majd délutánonként erős szelek keletkeznek, 
ekkor a levegő a hegyek lejtői mentén felfelé 
áramlanak. A talaj a napos helyeken felforró-
sodik, a hőmérséklet eléri, de meg is halad-
hatja a 30 °C-ot, különösen a déli órákban. 
A szelek hatására már délutántól csökken a 
hőmérséklet. Télen éjszakánként különösen 
hideg van, fagypont alatti hőmérsékletek-
kel, de nyáron sincs éjszaka 10 °C-nál mele-
gebb. Az évi átlagos minimum hőmérséklet 
-7,3 °C, az átlagos maximum pedig 18,6 °C. 
Az O. clavarioides ismert élőhelyei Argentí-
na Mendoza államában a Valle de Uspallata, 
Valle de Calingasta és a Valle de Iglesia hegy-
ségek völgyei, amelyek Mendoza északi ré-
széből húzódnak San Juan államon keresz-
tül. Ezen a részen található a Paramillos de 
Uspallata területe, ahol Gillies gyűjtötte az 
O. clavarioidest, majd 1937-ben ugyanezt a 
területet tanulmányozta A. Ruiz Leal, egy 
mendozai botanikus. A növény számos te-
lepe elképesztően sűrű, és sok egyedből áll. 

A terület vegetációja sivataginak mondható, 
elszórt, tüskés cserjékkel, és a meghatáro-
zó jelleget adó egyéves fűfélékkel, közöttük 
tágas, köves, növényzet nélküli térségek-
kel. A talajt különböző méretű törmelékből 
álló réteg borítja, úgy, hogy közöttük nincs 
finomabb talajszemcse, mert ezeket a min-
dennapos szelek kifújják. Az igazi talaj a tör-
melékborítás alatt található, melynek egyik 
összetevője egy nagyon vékony agyagréteg, 
másik pedig egy tömöttebb, keményebb ho-
mokos réteg. Ezeken a területeken nagyobb 
kövek, sziklák nem nagyon találhatók, mivel 
azokat a nagy hőingadozás és a szelek idővel 
elmállasztják. Ilyen és ezekhez hasonló élő-
helyeken él az O. clavarioides, ez a kicsi nö-
vény, melyek a köveknél jobban tűrik a szelek 
támadását, a nappali forróságot, az éjszakai 
hideget, a hótakarót, a perzselő napsütést, a 
szinte folyamatos szárazságot, a félévig tar-
tó tél minden éjszakájának fagyát, amikor 
az őt körülvevő talaj is megfagy, majd nap-
pal újra és újra felolvad. Hogy hogyan véde-

2. kép: A Maihueniopsis clavarioides az élőhelyén bimbós álla-
potban.
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kezik mindezek ellen ez a parányi apróság, 
nem tudjuk, csak azokat a megfigyeléseket 
írhatom le, melyeket eddig módunkban állt 
megfigyelni, észrevenni.

A növény morfológiája

Alkalmazkodva korunkhoz, a továbbiakban 
a Maihueniopsis clavarioides nevet használom, 
de tudjunk róla, ez az elnevezés is viták tár-
gya, több mással együtt, de erre még majd a 
későbbiekben kitérek. Ha egy ilyen apró nö-
vényt kiásunk, akkor első ránézésre legszem-
beötlőbb és legmeglepőbb gyökérzetének kü-
lönlegessége, melynek a földfeletti testhez 
viszonyított mérete jóval nagyobb, s ez egy-
ben mutatja kiemelkedő fontosságát. A gyö-
kérnyakból egy kb. 10 cm hosszú karógyökér-
szerű gyökérrész alján egy tenyérnyi nagysá-
gú, burgonyához hasonló gumót láthatunk, 
amelynek alsó része hegyesen végződik. A 

gumó alakja hengeres, éppen úgy, mint a bur-
gonyáé. Bőrének színe is ehhez hasonlóan 
barna. A gumó szerepe egyrészt a növény 
rögzítése a laza, széleróziótól és dilatációtól 
állandóan mozgó talajban, másrészt a víz és a 
tápanyag tárolása az extrém környezeti 
adottságok miatt. A gumóból eredő gyökerek 
lefelé nőnek a talajba, ahogyan tanultuk, 
mert ez a gyökérnövekedés normális állapo-
ta, szakszóval a gyökerek geotropizmusa. 
Következzen most a nagy meglepetés! A gu-
móból eredő gyökerek egy része azonban fel-
felé növekszik, nem törődve az ember által 
leírt geotropizmussal. Vajon, ez a jelenség a 
gyökér milyen „-izmusa” lehet? Sok máshoz 
hasonlóan, miért teszünk úgy, mintha ez a 
jelenség nem is létezne? Hasonló jelenségről 
írtam már a Welwitschiákról szóló cikkemben 
a Debreceni Pozsgástár 2003. évfolyama 4. 
újságjában, mely növénynek szintén a jóval 
nagyobb földalatti gumójából eredő gyökerek 
egy része ugyancsak felfelé, a felszín irányá-
ba növekszik. Érdekes módon, eddigi tanul-

3. kép: Az eredeti élőhelyi forma, sűrűn egymás mellett elhelyezkedő vegetatív hajtásokkal.
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mányaim során erről a jelenségről nem olvas-
tam, hallottam, csak arról, hogy a gyökerek 
lefelé nőnek. Esetünkben a növény életben 
maradási ösztöne erősebb a geotropizmusnál, 
mivel a talaj felszínére, vagy azt csak seké-
lyen benedvesítő vizet fel kell vennie gyökér-
zete egy részével a túléléshez. Ezek a tudo-
mányt nem ismerő, lefelé növés helyett felfe-
lé növő gyökerek megfigyelhetők más kaktu-
szoknál, de egyéb növényeknél is. A gumó 
felső részéből ered az a földalatti hajtásrész, 
amit nem tudományosan nevezhetnénk a 
gumó nyelének vagy fogójának. Ez köti össze 
a gumót a földfeletti hajtásrésszel. És itt rög-
tön felmerül a kérdés: vajon mi lehet ez a 
fogó, mi a szerepe a növény életében? Miért 
alakult ki? Ez a faj, másokhoz hasonlóan ké-
pes a gyökerek térfogatát összehúzódással le-
csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy víz hiánya-
kor, amikor a növény földfeletti része kiszá-
rad, akkor a gyökerek mennyisége, tömege is 
lecsökken. A mélyebben lévő gyökerek, me-
lyeknek kisebb mértékű szélsőséges körül-
ményt kell elszenvedni, ilyenkor elkezdenek 
lefelé növekedni. Amikor elérik a mélyebb ré-
tegeket, ahonnan ismét tudnak vizet felven-

ni, akkor tömegük megnő és ez a duzzadtabb 
állapot a gyökerek felfelé növésének lehető-
ségét lecsökkenti, hiszen mégis természete-
sebb és könnyebb lefelé növekedni a talaj mé-
lyebb rétegeibe. A gyökerek összehúzódása, 
majd megduzzadása és lefelé hatolása miatt a 
gumó egyre mélyebbre süllyed a talajba. Most 
már megválaszolhatjuk, miért hegyes a gumó 
vége? Ez segíti elő a gyökerek mozgása követ-
keztében ráható, lefelé irányuló süllyedő 
mozgást. De miért szükséges ez a mozgás? 
Hasonló lefelé irányuló mozgással kertjeink-
ben is találkozhatunk egyes hagymás növé-
nyeknél. Például, ha a tulipán hagymát seké-
lyen ültetjük, akkor a gyökerek húzómunkája 
segítségével a hagymát idővel kb. 20 cm-es 
mélységbe süllyesztik. De ennek más az oka, 
mint a négerkaktusznál. Az M. clavarioides 
termőhelyén a környezeti szélsőségek már 
10 cm mélyen sem olyan nagyok, mint a fel-
színen, de 20 cm mélységben ilyesmi már 
nem is érződik, jobban mondva a szélsőségek 
kiegyenlítődnek, és ez a mélység az, amely a 
nagy, kifejlett gumó számára megfelelő, mi-
vel itt már nem fagy át a talaj. A nyél a gumó 
és a földfeletti hajtások közötti összekötő 

4. kép: Ferguson és Kiesling által fajtestvérnek tartott Puna bonnieae, (ma Tephrocactus 
bonnieae).
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rész, amely hengeres vagy kissé lapított, 
hosszúsága 7 cm, vagy több, növekedése, 
megnyúlása arányos a gumó süllyedésével. 
Átmérője 1-1,5 cm, testét kéregszerű bőr 
fedi, amely erősebb, mint a gumó bőre. E bőr 
szerepe bizonyára a felszínhez közeli kb. 10 
cm vastag, inkább törmelékes réteg erősebb 
mozgásának kivédésében lehet, és ezért job-
ban elviseli a talajmozgásokat, mint a gumó, 
de összehúzódása, majd ismételt megduzza-
dása is erőteljesebb a gumóénál. A nyél tehát 
egy specializálódott földalatti hajtás, mely-
nek földalatti végpontjából nő a gumó, míg 
felszínhez legközelebbi végpontjából ered-
nek a földfeletti hajtások. A nyélből fejlődő 
földfeletti hajtások fordított kúp alakúak, 
melyek csúcsa a föld felé mutat, számuk rend-
szerint 1-5, de ritkán 10 is lehet. Csak az alsó, 
csúcsos, lapos részük található a földben, he-
lyesebben a törmelék között. A hajtás teteje 
viszont nem lapos, hanem többé-kevésbé be-
nyomott közepű. Ennek oka, hogy a peremi 
rész gyorsabban nő, mert itt helyezkednek el 
túlnyomóan a fiatal, aktív areolák, míg a be-

süllyedő centrális terület areolái nyugalmi 
állapotban találhatók, hasonlatosan a fák, 
bokrok idősebb hajtásainak (ág, törzs) nyug-
vó rügyeihez. Ebből az aktív peremi részből 
fejlődnek ki azok az ujjhoz, tenyérhez hason-
latos képződmények, amelyek csak termesz-
tésben találhatók jó tápanyag és vízellátás, 
továbbá az élőhelyinél gyengébb fényviszo-
nyok mellett. Ez a növekedés még fokozható, 
ha erős növekedésű alanyra oltjuk fel. Ez a 
burjánzó növekedési forma azonban a termé-
szetben sohasem található meg. A termesz-
tésben kialakuló formát akár kultivár névvel 
is elláthatnánk, mert tulajdonképpen erről 
van szó. De termesztésben merev, cereus for-
mák is kialakulhatnak. Ez utóbbihoz hasonló 
jelenség ritkán az élőhelyen is megfigyelhető 
a melegebb idő beállta kezdetén, de ezek nem 
lesznek akkorák, mint a termesztésben levő 
társaik, majd később ezek is ellaposodnak, és 
felveszik a kúp alakot. Hajtásai egyévesek, 
hasonlóan sok alpesi növény hajtásához. 
Ezek minden nyáron kiszáradnak, majd a ki-
száradás következtében leválnak a nyélről. 

5. kép: Az eredeti formát megközelítő kúpos és a megnyúlt, cereoid forma.



26

Ilyenkor a növény visszahúzódik a talajba és 
szinte észrevehetetlenné válik. A hajtások el-
hullajtása, majd a földbe történő visszahúzó-
dása miatt geofita életmódú kaktuszról be-
szélhetünk. Geofita életmódú például a leg-
több hagymás növény, mert a földfeletti haj-
tások elvesztése után nyugalmi állapotukat a 
talajban töltik. Az összetöpörödött, lehullt, 
de nem élettelen hajtásokat a szél fújja el va-
lamerre, tehát a hajtások nem húzódnak visz-
sza a talajba. A szél által elfújt összeszáradt, 
összetöpörödött hajtások pedig valahol majd 
gyökeret eresztenek, és belőlük új egyed kép-
ződik. E vegetatív módon is történő szaporo-
dás máris felveti a kérdést, hogy fajon belül a 
beltenyészet milyen szintre jutott, és van-
nak-e hátrányos következményei? A hajtások 
peremén körben az areolák nagyon sűrűn, 
szinte egymással összefüggően, míg a hajtás 
oldalsó részén egymástól 1-2 mm-re találha-
tók. Amikor a növény teste kiszárad, akkor 
válnak feltűnővé a kis tövisek, köszönhetően 
erős fényvisszaverő képességüknek, csillogá-
suknak. Amikor a hajtás víztől duzzadt, ak-
kor a felső legszélesebb átmérője 0,5-3 cm 
élőhelyi környezetben, színe pedig barna, ki-
vételesen lehetnek nagyobbak is, de ekkor a 
peremük már nem gyűrű alakú, hanem hul-
lámos szélű. A tövisek nagyon picik, fehérek 
vagy áttetszőek, amelyek sugárirányban szo-
rosan a hajtás testéhez simulnak. Közelről ez 
az elrendezés a fésű fogaihoz hasonló, és 
emiatt fésűs elrendeződésnek nevezzük. A 
latin pectinatus szó fésűst, fésűszerűt jelent, 
noha ez az elrendeződés nem annyira szem-
beötlő, mint pld. az Echinocereus pectinatus 
esetében. Az areolában nincsenek glochidia 
szőrök. A hajtás elhullajtás jelenségét, a gyö-
kérzet különbözőségét, és az areolák 
glochidia nélküliségét figyelembe véve kije-
lenthetjük, hogy ez a növény lényegesen eltér 
az Opuntioideae alcsaládot jellemző morfoló-
giai tulajdonságoktól, és jelenlegi evolúciós 
állapota az előbbi alcsaládtól történő egyre 
kifejezettebb elválás irányába mutat. Ne fe-
lejtsük el, hogy a glochidák szinte kizárólag 
az Opuntiafélék jellemzője. Feltűnő a hajtá-
sok és a gyökérzet tömegében megnyilvánuló 
óriási különbség, hozzáértve a gumót és a 
nyélt is, a gyökérzet javára. Az éves, egy vege-

tációs idejű hajtásoknak ennyi idő alatt kell 
önmagát kifejlesztenie, majd virágot, ter-
mést és a legfontosabb végeredményt, a mag-
vakat produkálni, amely a genetikai tovább-
élés kulcsa. Hogy a hajtás mindezt a feladatot 
elvégezhesse, ahhoz fel kell fognia és átalakí-
tania a napenergiát, és ugyancsak át kell ala-
kítania a testét felépítő anyagokká a hajtás és 
a gyökérzet által felvett kémiai anyagokat. 
Mindezt egyetlen vegetációban, majd lehull a 
növényről, mint ősszel a falevél, de nem hal 
meg, mint azok, hanem megfelelő helyen új 
egyedet hozhat létre. A hajtások ilyen egyve-
getációs ciklusa ismereteim szerint egyedül-
álló a kaktuszok családjában, és elképesztő 
alkalmazkodás a környezeti feltételekhez. 
Töviseiről mondják, hogy véd az állatok, nyu-
lak, más rágcsálók, stb., ellen, és fehér színük 
miatt visszaverik a fényt. Ezen állítások 
egyikével sem tudok egyetérteni. Ugyan, mi-
től védhetnek ezek az alig 1-2 mm hosszú, 
apró tövisek? Főleg a hajtás körbefutó peremi 
részén sűrűbben, de máshol ritkábban elő-
forduló tövisek vajon mennyivel csökkenthe-
tik a testre jutó fény intenzitását, vagy érthe-
tőbben mondva, mennyire árnyékolnak? Ha 
szükséges volna a fényintenzitás, és ezzel 
együtt a túlzott felmelegedés elleni védelem, 
akkor miért sötétbarna a hajtás bőrének szí-
ne, amely éppen a hajtásvégi lapos részen a 
legsötétebb, és ennek középső részén ritkás 
az areola, és ezzel együtt a tövisezettség? 
Köztudomású, hogy minél sötétebb egy szín, 
a felület annál inkább felmelegszik azonos 
fényintenzitás mellett. Az állatok ellen pont 
akkor védekezik a leghatékonyabban, amikor 
nincsen hajtása a föld felett, amikor azok a 
talajban visszahúzódott állapotban találha-
tók. A virágbimbók a hajtások oldalán kelet-
keznek. A vacok (receptákulum) bőre lehet a 
sötétbarnától a violásig sokféle, hasonlóan 
más nemzetség tagjaihoz. Az Opuntiáknál a 
vacok felszínén areolákat találunk, melyek 
hasonlóak a hajtás többi részén lévő 
areolákhoz, de sokszor azoknál kevésbé fej-
lettek, kisebbek és a rajtuk levő tövisek szá-
ma is kevesebb, nagyságuk is kisebb amazo-
kénál. Az M. clavarioidesnél azonban a vacok 
areolái egészen leegyszerűsödtek, kisebb az 
átmérőjük, és sem glochidia, sem tövis nem 
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6. kép: Feloltott Maihueniopsis clavarioides a jellegzetes formákkal.
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található felszínükön, csupán némi hajszerű 
szőr vagy néhány serteszőr. A virágok a déli 
félteke nyarán, azaz decembertől februárig 
nyílnak, átmérőjük 3-4 cm. A porzók érintés-
re érzékenyen reagálnak, ami az Opuntioideae 
alcsalád más egyedeinél is megfigyelhető. Ha 
megérintjük a porzókat, akkor azok lassan a 
bibeszál irányába elmozdulva összetömöröd-
nek, majd 20-30 perc elteltével újra vissza-
térnek eredeti helyzetükbe. Persze ez csak 
akkor történik, amikor a virág aktív fejlődési 
állapotban található. A virágok megterméke-
nyülése után nem sokkal a sziromlevelek, 
porzók és bibe elhervadnak, lehullnak. A 
megérett gyümölcs gömbölyded körte alakú, 
1,5-2 cm hosszú, színe feketésviola, a hajtás 
oldalához erősen hozzánőtt, arról nehezen 
leválasztható. A termésfal vékony és megér-
ve hamar kiszárad, később a terméshús is ki-
szárad. A magvaknak egy érdekes, bütyök-
höz hasonló kiemelkedésük van, amely fi-
nom gyapjúval fedett. A termés magától nem 
nyílik fel, ehhez miután lehullnak a földre, 
szükséges valamilyen mechanikus erő, mint 
a szél, a talajerózió vagy valamilyen más té-
nyező. A magvak aprók, feketék, nehezen csí-
ráznak, mert a magvakat egy köldökzsinór 
eredetű takaró borítja. Ez a körülmény is jel-
zi növényünk Opuntioideae alcsaládhoz való 
rokonságát. A takaró finom, párhuzamosan 
egymás mellett elhelyezkedő cellulákból áll.

Rendszertani és nevezéktani változások

Növényünket a tudomány számára Pfeiffer 
írta le először 1837-ben Opuntia clavarioides 
néven. Ezt a nevet senki sem vitatta a 19. szá-
zadban, de később 1936-ban Knuth megvál-
toztatta Cylindropuntia clavarioidesre. Ennek 
oka a termesztésben jelentkező abnormális, 
ujjszerű, hengeres, cereoid hajtás kialakulá-
sa. Backeberg 1942-ben ismét változtatott a 
néven, és utalva a déli, dél-amerikai előfor-
dulásra Austrocylindropuntia clavarioidesre 
keresztelte. Alberto Castellanos argentin bo-
tanikus Opuntia ruizleallii néven írta le 1943-
ban, de leírásából nem tűnt ki, hogy az álta-
la leírt faj megegyezik a már korábban leírt 
Opuntia clavarioidessel. Castellanost bizonyá-
ra megtévesztette az Opuntia clavarioidesről 

közzétett korábbi leírás, amely a növény chi-
lei előfordulását említi, valamint a megjelent 
rajz, amely olyan növényt ábrázol, amely csak 
termesztésben létezik, de nem a természet-
ben. Backeberg külföldi kapcsolatai révén va-
lószínűleg ismerte mindkét nevet és mind-
két növény rajzát, de nem vette észre, hogy 
ugyanegy növény természetben és termesz-
tésben lévő, de egymástól különböző megjele-
nési formájáról van szó, hanem a Castellanos 
által leírt növényt az Austrocylindropuntia 
clavarioides Backeberg variánsának tekintet-
te Austrocylindropuntia clavarioides var. ruiz
leallii néven. Backeberg ezt az új név kombi-
nációt 1959-ben hozta létre, annak ellené-
re, hogy Castellanos már 1953-ban igyeke-
zett megvédeni azt a nevet, amit ő adott az 
Opuntia clavarioidesnek, mondván, hogy a 
Pfeiffer leírása egy abnormális növekedésű 
egyedre vonatkozott, de ez az érvelése a téves 
ábrázoláson alapult. Kiesling 1982-ben ala-
posan megvizsgálta az Opuntia clavarioides 
és az Opuntia subterranea E. F. Anderson (ma 
Maihueniopsis subterranea (R. E. Fries) néven 
ismert) fajokat, mert ezek jelentősen eltérő 
jellegzetességeket mutatnak a többi ismert 
nemzetség fajaitól, morfológiailag jól látha-
tóan elkülönülnek. Ezért az általa újonnan 
megalkotott Puna nemzetségbe sorolta őket. 
A Puna a magashegységi fennsíkok elnevezé-
se Argentínában. Ferguson és Kiesling 1997-
ben szintén idehelyezte a Puna bonnieae fajt, 
amit ők írtak le, de ma Tephrocactus bonnieae 
néven ismert. A Puna nemzetséget az IOS 
konszenzus alapján már 1990-től kezdve az 
Opuntia nemzetség egyik szinonimájának te-
kintik. Az Opuntia clavarioidesből 1999-ben 
E. F. Anderson egy új nevet kombinált, amely 
Maihueniopsis clavarioides lett, és minden kü-
lönösebb magyarázat nélkül csak annyit em-
lít, hogy az új kombináció R. Wallace még 
nem publikált, az Opuntioideae alcsalád DNS 
vizsgálatán alapul. Az is igaz, hogy a vizsgá-
latokról készült tanulmányt R. S. Wallace és 
S. L. Dickie évekkel később 2001-ben publi-
kálták. A Maihueniopsis nemzetségnév alap-
szava a Maihuenia, ami a dél-amerikai indiá-
nok nyelvén tüskés, tövises cserjét, bokrot je-
lent. Megjegyzem, téves az a szófejtés, amely 
szerint ez a név egy dél-amerikai indián törzs 
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neve lenne, mert ilyen nevű indián törzs 
nincs. A maihueniopsis a szótő (maihuenia) –
opsis (görög) képzővel ragozott formája, je-
lentése maihuenia-szerű, ahhoz hasonló nö-
vény, vagyis tüskés, tövises cserje, bokor. A 
clavarioides (lat.) jelentése bunkószerű, bun-
kóhoz hasonló, utalva a növény egyes haj-
tásainak formájára. Újabban egyre többen 
foglalkoznak az Opuntioideae alcsalád vizs-
gálatával, hivatá-
sos és autodidak-
ta szakemberek 
egyaránt, mely-
hez jó okot szol-
gál ez az alcsalád 
a maga sokszínű-
ségével. Ennek 
kösz ön hető en, 
hol taxonok ösz-
sz e von á s á n a k , 
hol szétvoná-
sának lehetünk 
szemtanúi, kü-
lönösen igaz ez 
a Cactaceae csa-
ládot enciklopé-
dikusan bemu-
tató monumen-
tális tudomá-
nyos szakkönyv-
re. Az elmon-
dott, az Opuntia 
clavarioidest érin-
tő változások és 
viták nagyon jól 
szemléltetik az 
egész Cactaceae 
családot jellem-
ző húzd meg, 
ereszd meg vi-
tát, melynek per-
sze tudományos 
alapja van. A 
Puna nemzetsé-
get és az idetar-
tozó taxonokat 
vannak, akik el-
fogadják, vannak, akik nem, és ez így termé-
szetes. Ha csak a morfológiát, és csak ezt a 
fajt jellemző különös elemeket vesszük figye-

lembe, akkor az Opuntia clvarioides valójában 
Puna clavarioides, de ha csak a virág morfo-
lógiáját és az eddigi DNS vizsgálatokat néz-
zük, akkor viszont Maihueniopsis clavarioides, 
mint a Maihueniopsis nemzetség tagja.

Röviden a Maihueniopsis nemzetségről

A Maihueniopsis 
nemzetség egyi-
ke azoknak, ame-
lyek leválasztás-
ra kerültek az 
Opuntia nemzet-
ségről W. Stuppy 
(2001), R. Wal-
lace és S. Dickie 
(2001) valamint 
J. Iliff (2001) 
DNS vizsgálatai 
eredményeként. 
Idetartoznak az 
Opuntioideae al-
család egyes dél-
amerikai tag-
jai, amelyek ta-
xonómiai helye 
gyakran válto-
zik. Viszony-
lag kicsi nem-
zetség, amely 
a polifiletikus 
Opuntia nemzet-
ségtől egyre in-
kább elkülönülő 
evolúciós fejlődé-
si vonalat képvi-
sel. A nemzetsé-
get C. Spegazzini 
írta le 1925-ben, 
típusnövénye a 
M a i h u e n i o p s i s 

molfinoi, ma 
M a i h u e n i o p s i s 
glomerata. A ku-
tatások igazolják, 

hogy a Maihuenia és a Maihueniopsis nem-
zetségek között szoros rokonsági kapcsola-
tok nincsenek, ami első látásra is észreve-

7. kép: Cserépben tartott, vízzel, tápanyaggal bősé-
gesen ellátott, és mégis bimbókkal berakott, virág-
zó növény, különös növekedési formákkal.
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hető tagjaik külső morfológiai eltéréseiből. 
A Maihueniopsis nemzetség magába foglal-
ja a korábbi Puna nemzetséget is, melyet R. 
Kiesling 1982-ben alkotott, és 1997-ben D. 
Ferguson és Kiesling úgy jellemzett, hogy fa-
jai geofiták, nagy gumós gyökérzettel, mely 
gumó nyeléből erednek a felszíni lágy hajtá-
sok. A Puna rokonsági kapcsolatai kétségesek 
a többi Opuntioideae-félékhez, de a termések 
és a magvak hasonlóak a Maihueniopsis töb-
bi tagjáéhoz. Dicki és Wallace DNS és Stuppy 
magvizsgálatai a Puna nemzetség önállósá-
gát nem indokolják, de inkább valószínűsítik 
helyét a Maihueniopsis nemzetségben. E. F. 
Anderson (2001) megállapítása szerint két-
séges néhány faj besorolása a Maihueniopsis 
nemzetségbe, amely 18 fajt tartalmazott, 
ahogyan ezt a The Cactus Family c. könyvé-
ben leírta. A sejtett változás be is követke-
zett, mert a The New Cactus Lexicon (2006) 
Maihueniopsis nemzetsége már csak 8 fajt 
tartalmaz, de közülük 2 csak ideiglenesen 
elismert faj. Ugyanakkor megjelent a nem-
zetségen belül a Puna alnemzetség, melynek 
típusnövénye az Opuntia clavarioides lett. Ez 
a bizonytalanság mintegy előrevetíti, hogy 
előbb-utóbb önálló nemzetséggé válhat a 
Puna nemzetség. A Maihueniopsis nemzetség-
nek jelenleg két szinonimája elfogadott:

1. Pseudotephrocactus Fric és Schelle 1932-
1933, érvénytelen közlésből származó név.

2. Puna R. Kiesling 1982.

A termesztés környezeti feltételei

A növény termesztésénél számba kell venni, 
hogy milyenek környezetük általános adott-
ságai, nevezetesen: talajadottságok, fényvi-
szonyok és hőmérsékleti változások, mely 
utóbbinál különösen fontos a nagyobb mérté-
kű hőingadozás a nappali és éjszakai hőmér-
sékletben. Közép-európában, így Magyaror-
szágon is viszonylag kedvezőek a feltételek, 
mert tavasztól június közepéig hosszabbod-
nak a nappalok, majd december közepéig rö-
vidülnek. Az élőhelyi napfény erősebb inten-
zitását pótolják a nyári napfényes órák nö-
vekvő száma, habár azt gondolom, sokszor 
már nagyon erős nálunk is a napsugárzás. A 
tavaszi, nyári és őszi napok során a nappali 

és éjszakai hőmérsékletek maximuma és mi-
nimuma között elég gyakori a 10 °C-os, vagy 
még ennél is nagyobb különbség. Környeze-
ti feltételeink tehát megfelelőek növényünk 
életéhez, sőt virágoztatásához is. Sokak vé-
leménye szerint Dél-Amerika délebbi részén 
élő kaktuszok nálunk nem igazán szeretnek 
virágozni, ami bizonyára igaz is, ha üvegház-
ban tartjuk télen-nyáron, ahol viszonylag ki-
csi a hőingadozás. A szintén dél-amerikai élő-
helyű Maihuenia poeppigii növényem a virág-
záshoz szükséges kort elérve, és ahogy egyre 
terjedelmesebb bokorrá és korosabbá válik, 
úgy virágzik egyre bőségesebben évről-évre. 
A növény nem azt érzékeli, hogy az északi 
vagy déli féltekén tenyészik, hanem azokat a 
környezeti hatásokat, amelyek érik, amit mi 
a termesztés során biztosítunk neki. Ha ezek 
részére kedvezőek, akkor teljesen mindegy, 
hogy a Föld melyik részén nevelik, és azt pro-
dukálja, amit genetikai kódolása szükségsze-
rűvé tesz. A látványos négerkéz forma miatt 
szinte mindig valamilyen erős növekedésű 
alanyra oltják fel, ahol megindul a különös, 
virágot ritkán hozó fejlődési forma. De ha 
egy hajtást leválasztunk és eldugványozunk, 
akkor az könnyen gyökeret ereszt, majd a 
második évtől kifejleszti a földalatti gumót. 
Tápanyagban gazdag talajon saját gyökerén 
is négerkéz formává fejlődik, de rideg tartás-
ban megőrzi élőhelyi formáját, és virágzani is 
rendszeresen fog. És ne csodálkozzunk majd, 
ha ilyen spártai, az élőhelyéhez hasonló kö-
rülmények között, virágzás után hajtásai ösz-
szetöpörödnek és lehullnak. Nem halt meg, 
csak téli álomba szenderedett, lévén geofita 
növény, hogy tavasszal ismét hajtásokat ne-
veljen és virágokat hozzon. Ez lesz az igazi 
életciklusa nálunk is, de csak ha úgy tartjuk, 
mint élőhelyén. A következőkben tekintsük 
át a ridegtartás spártai körülményeit.

Talaj: legyen nagyon törmelékes, kavi-
csos a jó vízáteresztő képesség érdekében, 
a szokásos kaktusz földkeverékektől táp-
anyagban jóval szegényebb, vonatkozik ez fő-
leg a nitrogén tartalomra. Az ültető közeget 
a szokásosnál nagyobb és mélyebb edénybe 
tegyük, mert növényünk földalatti részei kb. 
9-szer nagyobbak lesznek, mint a földfeletti-



ek. Az ültető közeg felső kb. 4-5 cm vastag 
rétege kizárólag törmelékből álljon. A pH az 
enyhén savanyútól az enyhén lúgosig bármi-
lyen lehet.

Víz: Emlékezzünk arra, hogy növényünk 
télen nyugalomba vonul és ilyenkor asszimi-
lációs részek hiányában vizet nem párolog-
tat el. Ha télen egy kevés vízzel benedvesít-
jük talaját, azzal különösebben nem veszé-
lyeztetjük létét, de a mérsékelten nedves 
talaj is csak annyiban kockázatos, hogy kü-
lönböző gombák szaporodhatnak el a gu-
món és a gyökereken, habár ezek önmaguk-
ban is tartalmaznak valamennyi vizet. Iga-
zából nem tudjuk biztosan, hogy ebben az 
időszakban használ-e fel vizet a növény, és 
mennyit?

Fény: Élőhelyén a nap sugárzása nagyon 
erős, kb. 3000 m magasságtól felfelé egész 
évben nagyon száraz és ritka a levegő. Nap-

keltétől napnyugtáig azonban nem éri a tűző 
nap, mert a délelőtt és a délután korai óráiban 
már visszaverődő, szórt fényt kapnak, mivel 
a különböző mértékben lejtő hegyoldalakon 
növekednek és sokszor a szórtan elhelyezke-
dő cserjék vándorló árnyékában, ami lecsök-
kenti az erős napsugárzást. Ha lehet, hasonló 
fényviszonyokat biztosítsunk részére.

Hőmérséklet: A földben kb. 20 cm mé-
lyen található gumó nagyon jól elviseli a hi-
deget és a föld fagyát, valamint az ebből szár-
mazó talajmozgást, de ez igaz a gyökerek-
re is. a talajfelszíne is nagyon hűvös egész 
évben, kivéve az erősen napsütéses órákat. 
Problémánk abból adódhat, hogy nyáron 
nem tudjuk az erős napfényt úgy biztosítani, 
hogy közben a levegő hőmérséklete relatívan 
alacsonyan maradjon, és ne érvényesüljön a 
napsütés forrósító hatása, azaz más a nap-
fény összetevőinek hullámhossza nálunk és 
más az élőhelyén. Talajának felhevülését ki-

8. kép: Feloltása könnyű és egyszerű Austrocylindropuntia subulata alanyra.
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védhetjük, ha a cserepét kvarchomokba süly-
lyesztjük, de ez a homok ne kerüljön bele a 
cserépbe a termesztő közeg felszínére. Ha ön-
tözünk nyáron, akkor ne a cserépbe öntsünk 
vizet, hanem a cserepet körülvevő homokot 
nedvesítsük be minden nap. A kapillaritás 
következtében kis mennyiségű víz fog jutni 
a gyökerekhez, hasonlóan, mint a természet-
ben. De az innen elpárolgó víz némileg csök-
kenti a cserép környezetének hőmérsékletét. 
Ha üvegházban tartjuk, a mennyezethez te-
gyük minél közelebb, mert ott nagyobb a hő-
ingadozás, itt azonban fennáll a veszélye a 
gyökerek túlzott felmelegedésének, és elma-
radhat a virágzás.

A M. clavarioides tartási körülményeiről 
nagyon sok, néha ellentmondó leírásokat ol-
vastam, amin annyira nem is csodálkozok, 
mert ez a növény mestere a környezeti fel-
tételekhez való alkalmazkodásnak. A gyak-
ran látható feloltásnál viszont az alany kör-
nyezeti igényei lesznek meghatározóak, s ez 
alanytól függően más és más lehet. 

Saját gyökéren nevelve alkalmas a 
kisérletező kedvű növénybarátok számára, 
mert az egyre növekvő fűtési költségek miatt 
lehetségesnek látszik tartása olyan helyen, 
ahol csekély mértékű fűtéssel eltartható, ta-
lán -4, -5 °C-on is. 

A szakirodalom megemlít egy gyengén 
fejlődő, kisebb termetű törpe formát M. 
clavarioides f. minima néven, amellyel a va-
lóságban szinte alig lehet találkozni. Ezért 
felmerül a kérdés, hogy ebben az esetben 
a törpeség vajon genetikai rendellenesség, 
vagy pusztán tápanyaghiány következmé-
nye?

Befejezésül elmélkedés és továbbgon-
dolás céljából felsorolom azokat a jellemző-
ket, különleges sajátságokat, amivel ez a ki-
csi és ez a csodás növényünk a Maihueniopsis 
clavarioides rendelkezik:

1. A vackon pikkelyek vannak, de areolák 
nincsenek.
2. A fésűsen elrendeződő tövisek.
3. Geofita életmód, a nagy gumó, a gumóból 
eredő nyél, a nyélből eredő, majd lehulló egy 
vegetációs (6-7 hónap) idejű hajtások.

4. A kiszáradó, de magától fel nem nyíló ter-
mések.
5. A magvak bütyökhöz hasonló lágy duzza-
nata, amely hajzattal fedett.
6. A magot borító takaró jellegzetes szerke-
zete.
7. A felfelé is növekedő gyökerek.
8. Az élőhelyi forma és a termesztésben lévő 
forma szinte végletes alaktani különbözősé-
ge, ami más kaktuszoknál ilyen mértékben 
nem tapasztalható.

Ficzere Miklós
Debrecen
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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt in seiner Artikel-Serie die in Mexiko lebenden Tillandsien, besonders hervorhebend 

die Taxons, die aufgrund der Erfahrungen des Autors einfach in unseren Sammlungen zu halten sind.

Abstract: In his series the author introduces the Tillandsias living in Mexico, especially those taxa which can be easily grown in the 

collections according to his experiences.

Horváth Ferenc

Mexikó Tillandsiái 2. rész

A sorozat 1. részében ismertettem a mexikói 
Tillandsia fajok élőhelyeit, földrajzi zónáit és 
a klímát. Ebben a részben leírom a gyűjtemé-
nyemben fellelhető fajokat, és az adott fajok-
ról nevelési tapasztalataimat is közreadom. A 
fajokat ABC-sorrendben, amatőr növényked-
velőknek is érthető módon, a botanika rész-
letes tudományát mellőzve ismertetem.

T. abdita L.B. Smith
A növény gyakran T. brachycaulos v. abdita 

néven kerül forgalomba, de gyakori a T. 
velutina nevű szinonimája is. Élőhelye Mexi-
kó déli része, ahol a meleg és a mérsékelt öve-
zet lakója 800-1200 méter magasan. Levelei 
szürkés zöldek, virágzáskor a fellevelek be-
pirosodnak. A virágzat sötétpiros vagy bor-
dó, bunkószerűen a levélrozettában ülő. Egy-
szerre több virág nyílik, melyek világos lilák, 
csövesek. Kezdőknek ajánlható faj. Nyáron 
tartsuk szabadban, félárnyékban. Télen jól 
fejlődik a meleg lakásban heti egyszeri per-

1. kép:  Tillandsia abdita. Gyakori szinonimája a T. velutina.
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metezéssel. Ilyekor minél több fényt bizto-
sítsunk számára (ablakban, ablak közeli he-
lyen). Márciustól októberig havonta egyszer 
híg tápoldattal öntözzük.

T. achyrostachys E.Morren ex Baker
A növény Mexikó mérsékelt és hűvös zó-

nájának határán, 1200-1800 méter magasan 
él. 15-20 cm nagyságú rozettával rendelke-
zik. A levelek színe zöldesszürke, pozsgás jel-
leget mutat. A virágzat 15-20 cm nagyságú, 
a fellevelek élénk rózsaszínűek, a kalász he-
gye zöldessárgába megy át. A világoszöld vi-
rágok csövesek, egyesével nyílnak. A leggya-
koribb mexikói fajok egyike, de kezdőknek 
nem a legajánlhatóbb növények közé tarto-
zik. Tapasztalatom szerint nyáron tűző na-
pon raselháló alatt szépen növekedik. Télen 
szárazon, havonta egy alkalommal keveset 
permetezve 8-15 °C-on kitűnően érzi magát. 
Tenyészidőszakban havonta egyszer tápolda-
tozzuk.

T. albida Mez
Hazája Közép-Mexikó félsivatagi része, 

1300-1500 méter magasan. Kifejezetten 
sziklalakó növény, mely elérheti a 30-40 cm 
magasságot. Felfelé törő, spirálisan csava-
rodó levelekkel rendelkezik, melyek erősen 
pikkelyszőrösek, így az egész növény ezüstös 
csillogást mutat. Igen jól sarjadzik, hamar 
telepet képez. A virágzat 20-60 cm magas. 
A fellevél sötétpiros, az apró virágok zöldes 
fehérek. Mindent tűrő hidegházi faj, kezdők-
nek kifejezetten ajánlható. Nyáron tarthat-
juk tűző napon.

T. alfredo-lauii R. Ehlers
Mexikó hűvös hegyvidékének lakója 2200 

méter magasságban. Két változata ismert, 
egy kicsi, 15-20 cm nagyságú forma, és egy 
nagyobbra növő, 30-35 cm nagyra növő vál-
tozat. A rozetta szürkésfehér színű, a levelek 
hegyezettek. A virágzat bunkószerűen 20-
25 cm-re kihajlik a rozettából. A kalász fel-

2. kép:  Tillandsia achyrostachys virágzata.
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levelei sötét rózsaszínűek, a virágok néhány 
milliméteresek, szintén rózsaszínűek. A leg-
szebb mexikói fajok egyike, azonban gondo-
zása gyakorlatot és odafigyelést kíván. Nyá-
ron jól fejlődik raselháló alatt teljes napsütés-
ben, télen világos hidegházban 8-12 oC-on te-
leltessük. Télen havonta egyszer kevés vízzel 
permetezzük, ügyeljünk arra, hogy a növény 
éjszakára megszáradjon. Ellenkező esetben 
könnyen szétrohad.

T. andrieuxii (Mez) L.B. Smith
Mexikó hideg magashegyi zónájának nö-

vénye. 2000-2800 méter magasan, fenyő- és 
tölgyerdőkben él epifitaként. A növény nagy-
sága 10-15 cm, szürkésfehér színű, vékony le-
velekkel. A virágzat kb. 15 cm-re kihajló, lefe-
lé bókoló, ceruzavastagságú. A fellevelek szí-
ne vörös, Európában inkább csak világos pi-
rosra színeződik. Világos lila, csöves virágait 
egyesével hozza. A nehezebben kultiválható, 

kényes fajok közé tartozik. A pangó vízre kü-
lönösen érzékeny. Gyűjteményemben lévő 
példány nyáron félárnyékos helyen megfele-
lően növekedett úgy, hogy este bőven kapott 
öntözést. Télen jól szellőztethető hidegház-
ban helyeztem el 8-12 oC-on. Eddig még élet-
ben van, jól érzi magát.

T. atroviridipetala Matuda
Mexikó középső részén, 1500 méter ma-

gasan fekvő félsivatagok lakója. Kifejezetten 
sziklalakó növény. Ezüstszürke levelű, hagy-
más faj. Nagysága 10 cm. A virágzati fellevél 
7 cm, piros vagy narancs piros, rozettában 
ülő. Apró, csöves virágai zöld színűek. Lassan 
növő faj, jó szárazságtűrő, túlöntözésre érzé-
keny. Alfaja a világos narancsszínű fellevelek-
kel rendelkező var. tonala változat. Hőigénye 
télen 15-18 oC, nyáron tartsuk tűző napon, 
igazán szép ekkor lesz.

3. kép:  Tillandsia albida, amely kezdőknek kifejezetten ajánlható.



T. baileyi Rose ex Small
Mexikó déli részén, 1000 méterig talál-

ható. A növény 22 cm nagyságú, gyorsan 
szép telepet képez. A levelek a tövénél sötét-
barna csíkosak, egyébként zöldek. Álhagy-
más Tillandsia. A virágzat piros, 15-20 cm 
nagyságú, a virágok pedig lilák. Hőigénye té-
len 15-18 oC. Nyáron félárnyékban, fák alá 
akasztva neveljük. Ekkor naponta öntözhető. 
Kezdőknek ajánlható, jól szaporodó faj.

T. bartramii Elloitt
Közép- és Dél-Mexikó epifita növénye, 

200 méterig tenyészik. A növény nagysága 
15 cm, ezüstszürke színű, fűszerű levelek-
kel. Igen hamar telepet alkot. A virágzat 15-
20 cm nagyságú. A fellevelek világos pirosak. 
A virágok csövesek, egyesével nyílnak, hal-
ványlilák. Hőigénye télen 10-15 oC. Nyáron 
félárnyékban kitűnően érzi magát. Kezdők-
nek kifejezetten ajánlható faj.

T. brachycaulos Schlechthendal
Hazája Dél-Mexikó, 600-1200 méter. A 

növény nagysága 25 cm. A levél sötétzöld, 
de virágzáskor az egész növény vörössé vá-
lik. Jól sarjadzó faj. A lila virágok egyesével 
nyílnak a levelek hónaljából. A virágzási idő 
rövid, 2-3 nap. Hőigénye télen 15-18 oC. Nyá-
ron fák alatt, félárnyékban neveljük. Igen 
könnyen termeszthető, hálás növény.

4. kép: Tillandsia alfre
dolauii a hűvös hegy-
vidékek lakója.

5. kép:  Viszonylag ké-
nyes faj a Tillandsia 
andrieuxii.
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6. kép:  Tillandsia baileyi jól szaporodó faj.

7. kép:  A Tillandsia bartramii hamar telepet alkot.
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T. bulbosa Hooker
Élőhelye Mexikó déli része 1300 méterig. 

Nagysága 15-20 cm. A legelterjedtebb hagy-
más Tillandsia. A levelek világoszöldek és ka-
romszerűen visszacsavarodottak. Virágzata 
10-15 cm-re kinyúló, sötétpiros felleveleket 
hoz. A virágok csövesek, kicsik és lilák. Tele-
pet képző, könnyen nevelhető faj. Hőigénye 
télen 15-20 Co. Nyáron szintén szabadban, 
félárnyékban neveljük. Pangó vízre érzékeny 
lehet.

T. butzii Mez
Mexikó déli részén él, 1300 méter ma-

gasságig. Nagysága 15-20 cm. A levelek sö-
tétzöldek, barnán csíkozottak és spirálisak. 
Virágzata 10-15 cm-re kinyúló, világos pi-
ros felleveleket hoz. A virágok csövesek, ki-
csik és lilák. Telepet képző, könnyen nevel-
hető faj. Hőigénye télen 15-20 oC. Nyáron a 
bulbosához hasonló elhelyezést kíván.

T. califanii Rauh
Mexikó középső, félsivatagos élőhelyének 

lakója, ahol sziklákra vagy oszlopkaktuszok-
ra telepszik. A rozetta 25-30 cm nagyságú, 
karcsú, vázaszerű. A levelek fehéres zöldek, 
pozsgásszerűek. A virágzat 50-60 cm nagy-
ságú, vékony, hosszú, gyertyaszerűen emel-
kedik ki a növényből. Nehezen nevelhető, 
nem kezdőknek való faj. A gyűjteményemben 
lévő példányt nyáron tűző napon, télen hi-
degházban, 8-10 oC-on nevelem. Pangó vízre 
nagyon érzékeny. Aránylag kevés sarjat ne-
vel. Hazánkban tudomásom szerint Strumpf 
Lajosnál és Pachinger Imrénél virágzott.

T. caput-medusae E. Morren
Dél-Mexikó meleg-mérsékelt övezeté-

nek lakója, 400-2400 méteren él kifejezet-
ten epifitaként. A legismertebb álhagymás 
Tillandsia faj. 25 cm nagyságúra növő, igen 
hamar telepet alkotó faj, mely ezüstösen pik-
kelyezett. A levelek medúzaszerűen vissza-
hajlóak, pozsgásszerűek. A virágzat 20 cm, 
sötétvörös evezőkkel. A virágok lilák, csöve-
sek. Hőigénye télen 10-25 oC. Nyáron tartsuk 
napos helyen. Kezdőknek is ajánlható faj.

8. kép:  Könnyen termeszthető, hálás növény a Tillandsia brachycaulos.
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9. kép:  Tillandsia bulbosa a legelterjedtebb hagymás Tillandsia.

10. kép:  A Tillandsia butzii telepet képző, könnyen nevelhető faj.
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11. kép:  L. van Houtte: Flore des serres et des jardin de l’Europe, 3. kötet 221. 
oldalán Tillandsia bulbosa var. picta ábrázolás 1847-ből.
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T. carlsonie L-B. Smith
Mexikó magas hegyeinek növénye, 

a fenyőerdők epifitájaként él 2000-
2800 méter magasan. A rozetta 30-50 
cm nagyságú, ezüstösen fehér színeze-
tű. A levelek felszínén vékony, zöldes 
csíkozás található. Külsőre hasonlít a 
T. chiapensisre. A virágzat 3-5 db, félig 
a rozettában ülve maradó kalászkából 
áll, melyek 10 cm nagyságúak és pú-
derrózsaszínűek. A virágok egyesével 
nyílnak, lilák és csövesek. A szakiroda-
lom szerint a nehezebben tartható fajok 
közé tartozik. A gyűjteményemben lévő 
ennek ellenére eddig igen szépen növe-
kedik. Nyáron raselháló alatt félárnyék-
ban, este bőven öntözve tartom, télen 
pedig szellős, 8-12 oC-os hidegházban. 
Európában 8-10 éves korában nyílik elő-
ször.

12. kép:  Tillandsia califanii nehezen ter-
meszthető faj.

13. kép: Kezdőknek is ajánlható faj a Tillandsia caputmedusae.
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14. kép: Tillandsia carlsoniae a fenyőerdők epifitájaként 2000-2800 méter magasan.

15. kép: Ezüstszínű rozettás a Tillandsia chiapensis.
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T. chiapensis C.S. Gardner
Dél-Mexikóban, Chiapas államban él kb. 

600 méteren, kifejezetten epifita. 20-30 cm-
es ezüstszínű rozettával rendelkező, nagyon 
szép faj. A virágzat 20-40 cm, halvány rózsa-
színű ezüstös bevonattal. A virágok sötétli-
lák és csövesek. Nyáron tartsuk tűző napon a 
szabadban. Téli hőigénye 15 oC.

T. concolor L.B. Smith
Mexikó mérsékelt-meleg övezetének la-

kója, 800 méter magasságig él, kifejezetten 
epifitaként. Nagysága 20-25 cm-es rozet-
tát alkot, mely igen sok sarjat nevel, és ha-
mar telepet képez. Levelei vékonyak, 20 cm 
hosszúak, mereven pozsgásak, hasonlít a T. 
fasciculatához. A virágzati fellevél 15-20 cm 

nagyságú, evezőszerű. A fellevél töve vörös, 
a hegye felé citromsárgába megy át. Virágai 
csövesek, lilák, egyesével nyílnak. Virágzás-
kor a rozetta közepe bevörösödik. Nyáron 
tűző napon neveljük, télen pedig mérsékelt-
házban vagy teljesen szárazon hidegházban 
is nevelhető.

Horváth Ferenc
E mail: fehernyirfa@fehernyirfa.hu

Képek: Anonymus: 11; Lydia Köhres: 4, 5, 12, 
14; Horváth Ferenc: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 16.

16. kép: Mutatós, szép faj a Tillandsia concolor.
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1,3: Veszélyeztetett állat- és növényfajok (ENSZ bélyeg kiadása), 2. Pré-
rifarkas (Canis latrans) és Opuntia sp. (Kambodzsa), 4. Mezei nyúl és 
Opuntia basilaris (USA), 5. Bélyegblokk: Kaktuszok és állatok, a bé-
lyegeken Blossfeldia sp., Ferocactus pilosus, Echinocactus grusonii és 
Coryphantha asterias (Guineai Köztársaság), 6. Kaktusz ökörszem madár 
(Campylorhynchus brunneicapillus) virágzó Saguaro (Carnegiea gigantea) 
kaktuszon (USA), 7. Armadillo = Óriás tatú (Priodontes maximus) és 
Opuntia sp-k. (USA)

Gyűjtemény: Anonymus

1. 2. 3.

Ficzere Miklós

Filatélia: Állatok és kaktuszok

4.

5. 6.

7.
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Zusammenfassung: Das Departamento Santa Cruz von Ost-Bolivien hatte immer Überraschungen. Auch noch heute ist es 

möglich, dass wir in dieser Region auf Besonderheiten stoßen. So kam es vor, dass die zwei jungen Autoren (Wolfgang Krahn 

und RobertoVasquez) vor Jahren während des Suchens nach Frailea amerhauseri solche Frailea-Arten fanden, die nicht zu den 

da bekannten Arten gehören. Eine davon ist Frailea atrobella. Die Frailea atrobella und die ähnlich aussehende Frailea mammife

ra subsp. angelesiea stehen nicht in naher Verwandtschaft, und deswegen sollten sie als verschiedene Arten betrachtet werden.

Abstract: The Eastern Bolivian Santa Cruz County has always given surprises. It is possible to find specialties in this area even to-

day. The two young authors (Wolfgang Krahn and Roberto Vasquez) during the searching of Frailea amerhauseri also have found Frailea 

species which did not belong to any of the known species from that area. One of them is the Frailea atrobella. Frailea atrobella and the 

similar Frailea mammifera subsp. angelesiea are not close relatives and they should be regarded as different species.

L. Diers, W. Krahn, R. Vasquez

Új faj Bolíviából, a Frailea atrobella

A Kelet-Bolíviai Santa Cruz megye min-
dig is szolgált meglepetésekkel. Az elmúlt 
időkből ismerünk nagyon szép lelőhelyeket, 
mint például a Frailea chiquitana Cardenas 
(Cárdenas 1951) Gymnocalycium chiquitanum 
Cárdenas (Cárdenas 1963), Frailea larae R. 
Vasquez (Vasquez 1994) és újabban teljesen 

meglepő módon a Frailea amerhauseri Prestlé 
(Prestlé 2002). Még ma is lehetséges, hogy 
különlegességeket találjunk ezen a vidéken. 
Így fordult elő, hogy a két fiatal szerző (Wolf
gang Krahn és RobertoVasquez) évekkel ezelőtt 
Frailea amerhauseri keresése közben olyan 
Frailea fajokra talált, amelyek nem tartoztak 

1. kép: Frailea atrobella élőhelyén.
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az ott ismert fajok közé. Bár néhány példányt 
Helmut Amerhauser és Volker Schädler terep-
kutatásuk előtt már láttak, de ezeket Frailea 
angelesii Prestlé nom. inval.-nak mondták, 
ami később, mint Frailea mammifera subsp. 
angelesiae R. Kiesling és Metzing (Kiesling 
és Metzing 2006, Metzing és Kiesling 2006) 
írt le. A W. Krahn által gyűjtött magokból 
növényeket neveltek és behatóan megvizs-
gálták. Összehasonlító vizsgálatokat végez-
tek az ismert Frailea populációk között San-
ta Crus-ból és a határos területekről, főleg az 
Argentínából való Frailea mammifera subsp. 
angelesiaevel, és a vizsgálatokból igazolható, 
hogy a talált növény annyira eltérő, hogy új 
faj is lehetne. Az összehasonlításhoz a kö-

vetkező fajok álltak rendelkezésre: Frailea 
chiquitana prof. Cárdenastól és Wolfgang 
Krahntól WK 1115; Frailea amerhauseri Hel-
mut Amerhausertől AM 929, AM 930, AM 
1705, WK 1105, WK 1117; Frailea larae WK 
1114; Frailea uhligiana Backeberg nom. inval. 
Pater Hammerschmidtől; Frailea klingleriana 
Prestlé nom. inval, Volker Schädlichtől VoS 
039 a Pater Klinglers lelőhelyről, Frailea 
matoana Buining és Brederoo, Horst és 
Uebelmann 192 és VoS 292, Frailea melitae 
Buining és Brederoo, HU 376 és VoS 285, 
Frailea pilzii (sic!) Prestlé nom. inval., Jörg 
Piltz 432, Frailea mammifera subsp. angelesiae 
Kielsing és Metzing P390. Mivel az itt fel-
sorolt Frailea taxonok közül csak a Frailea 
mammifera subsp. angelesiae mutatta a legna-
gyobb hasonlóságot a W. Krahn és R. Vasquez 
által találttal, ezért a következő leírásban 
egyedül erre hivatkozunk.

Frailea atrobella Diers, Krahn & R. 
Vasquez

Leírás
A növénytest lapított, félgömbölyű, árnyékos 
helyen kissé hengeres, átmérője és magassága 
max. 2,5 cm, sötétzöld, ill. sötétkékes-zöld. A 
tövénél alkalmanként ibolyakékes piros, fé-
nyes, egyedülálló, csak ha megsérül, vagy ol-
tás esetén sarjad. A gyökere a szártól folya-
matosan átmegy egy rövid kúpos szakaszba, 
szétágazó, többé-kevésbé sima kiszélesedő 
oldalgyökerekben végződik. 18-22 bordája 
teljesen egyenes, vagy kissé spirális lefutású 
sort alkot, megközelítően rombusz alaprajzú 
szemölcsökre osztott. A bordák számának és 
a hajtásátmérő viszonya 7,6-11,7. A szemölcs 
1,5-3,0 mm széles, 1-2 mm hosszú, 1,5-2 mm 
magas, az areola alatt egy kivehető sötét-bar-
nás – ibolyakék, többé-kevésbé hold formájú 
mintázattal. Az areola közvetlenül, vagy rö-
viddel a szemölcscsúcs felett szinte pont-
szerű, csak kb. 0,5 mm átmérőjű, kissé fehé-
res, világos barnás, rövid filccel, az areola-
távolság 1,5-3,5 mm. A tövisek 2-5 mm hosz-
szúak, egyenesek, ritkán kissé meggörbül-
nek, sötétbarnás-barnától a csaknem feketé-
ig változnak, alkalmasint a hegye felé kissé 
világosabbak, a tövüknél kissé vastagabbak, 

2. kép: A kiásott Frailea atrobella növényen 
egyértelműen látszik a kis kúpos gyökérrész 
az oldalgyökerekkel együtt.
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a tövisek alsó harmada kb. 0,1 mm vastagsá-
gú. A tövisfelület sima, néhány szórványosan 
álló, nagyon rövid, finom nyúlvánnyal (ki-
szögelléssel). Középtövise 1-2, gyakran a fel-
ső ferdén felfelé, az alsó ferdén lefelé irányul. 
5-8 peremtövise többé-kevésbé sugárszerű-
en minden irányba kiemelkedik az areolából. 
A virág a kissé bemélyedő tetőponton, vagy 
a tetőponthoz közeli peremen helyezkedik 
el, csak elegendő hőmérséklet, és elégséges 
talajnedvesség esetén indul virágzásnak, 
egyébként megmarad bimbó állapotban, és 
önbeporzással fejleszt termést. Virágzás ese-
tén a kinyílt virág hosszúsága 1,5-2,5 cm, az 
átmérője 2,8-4,2 cm, tiszta sárga, esetenként 
sárgásfehér. A magház 4-5 mm hosszú, max. 
3,5-4,5 mm széles, vöröses; keskeny hegyes 
háromszögű, pirosastól a világoszöldig válto-
zó, 0,7-1,0 mm hosszú és 0,2 mm széles pik-
kelyekkel, alkalmanként pirosas – barnás 
heggyel. A pikkelyhónaljban nagyszámú fe-
héres göndörödő gyapjas haj és 1-3 barnától 
a majdnem feketéig változó 1-5,5 mm hosz-
szú sörte, kivehetően 0,3-0,8 mm magas 

podáriumból áll. A virágcső (receptákulum) 
többé-kevésbé kúpos, és széles harang alakú, 
ill. bővülő csésze formájú, alul alkalmanként 
kissé pirosas, felül mindig sárgás, 3-9 mm 
hosszú, és alul 4-5 mm, felül 8-12 mm széles, 
alul több pirossal, felül barnás háromszögle-
tű pikkellyel, melyek közül az alsók 1 mm kö-
rüli hosszúak, a felsők max. 3 mm hosszúak 
és 1 mm szélesek. A pikkelyhónaljban nagy-
számú fehéres göndör (bodrozott) haj és 1-3 
barna 3-10 mm hosszú sörte található. Ezek 
részben (csak az alsók) 0,2-0,5 mm magas 
podáriumokból állnak. A virágtorok világos-
zöldes vagy sárga. A nektárkamra nem fellel-
hető, a 0,2-0,4 mm magas csatorna alig felis-
merhető, a nektármirigyszövet épphogy ész-
lelhető. A felső sziromlevelek (takarólevelek) 
száma 6-8, többé-kevésbé szélesek, egyenes 
vonalúak kissé lándzsásak, változó szélessé-
gű pirosas összenőtt sávval és pirosas hegy-
gyel. A sziromlevelek száma 22-26 db, meg-
közelítően hosszúkás tojásdad, ill. lándzsás 
alakúak, két körben állnak, 12-17 mm hosz-
szúak, a külsők 3,5-5 mm, a belsők 4-7 mm 

3. kép: A Frailea atrobella teste kékes-zöld.
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szélesek, mind világos-sárga, ill. sárgás-fe-
hér, különösen a külső, néha többé-kevésbé 
széles fakó pirosas csíkkal és pirosas heggyel. 
A porzók száma 70-110 db, csaknem a bibe-
alap mellett, a nektármirigyek szélénél ered-
nek. A porzószálak (filamenta) 6-15 mm hosz-
szúak, a középsők 5-10 mm, a felsők 4-7 mm 
hosszúak, a felsők 1-3 mm-re a virágcső pe-
reme alatt erednek. Minden porzószál fehé-
res, vagy világossárga. A portok 0,8-1,0 mm 
hosszú és 0,5-0,7 mm széles, világossárga, a 
portok tartomány 4-9 mm magas. A bibeszál 
fehér – világossárga, 8-13 mm hosszú és 0,8-
1,1 mm átmérőjű, világossárgás bibével. A bi-
beágak száma 6-7 db, a legtöbb kiszélesedik, 
gyakran kissé lefelé hajlottak, erősen szemöl-
csösek, 2,5-4,5 mm hosszúak és 0,5-0,7 mm 
vastagok, a felső portok tartomány fölé nyú-
lik, és kb. 2 mm-re kimagaslik. A magkam-
ra serleg, vagy szív alakú, 2,5-4,5 mm hosszú 
és 1,5-2,5 mm széles, kb. 0,5 mm hosszú és 
kb. 0,4 mm széles magkezdeményekkel. Ezek 
nem szétágazódó, kb. 0,5 mm hosszú, függő-
leges sorokban elrendezett köldökzsinóron 
helyezkednek el. A termés, amely többnyire 
zárt önbeporzás útján jön létre, 7-8 mm hosz-
szú, 6-8 mm széles, gömbölyű, eleinte piro-
sas, azután világosbarnás – szürkés. Megszá-
radva a pikkelyek alig felismerhetők, részben 
lehullanak. A pikkelyhónaljban nagyszámú 

fehéres – világosbarnás gyapjas haj talál-
ható, 1-3 pirosas – barnás sörtével. Ha a vi-
rágzás bekövetkezik, az elszáradt virágma-
radványok kört alkotnak. A termés megérve 
lehullik. A termésfal megszáradva papírsze-
rűen vékony, végeredményben szabálytalan 
módon kettészakad, és így a magok kiszó-
ródnak. A magok száma termésenként 30-
55 db, többé-kevésbé sisak alakúak, 1,3-2,0 
mm hosszúak a HMR-re (HilumMikropylar
Region = köldök csírakapu terület) merőlege-
sen helyezkednek el, és 1,65-2,25 mm szé-
lesek, fekete, esetleg feketésbarna színűek, 
erősen fénylenek, gyakran gerinccel tagol-
tak. A maghéjcellák többnyire körszerűek, a 
gerincterületen mindenekfelett szabálytalan 
hosszúkásak; az ikresen összenőtt külső fa-
lak táblaszerűek (cellásak), néha helyenként 
kissé domborúak, azonban mindig a HMR 
és a gerincterület irányába megnagyobbod-
nak, domborúak, sima felülettel. Sok cel-
la többnyire excentrikusan tagolt, csupasz, 
közepes hosszúságú, mintegy 20-35 mikron 
hosszú és 12-24 mikron széles, sima szemöl-
csökkel fedett. A hosszúkásan elnyúló ovális 
HMR mélyen besüpped, magasan alapja fö-
lött gyakran fehér, nagyon vékony, bőrsze-
rű köldökzsinór eredetű szövetek övezik, és 
a micropile fölé a megszáradt köldökzsinór 
szálból a mikropile (csírakapu) kiemelkedik. 

A HMR széle kissé ki-
fele boltozódik, ritkán 
a taréj meghosszab-
bítása felé egy rövid 
nyúlvánnyal.

Előfordulása
A növény előfordul 
viszonylag sűrű er-
dőrészeken, gyakran 
nagyon árnyékoló 
növény mellett, rész-
ben a leszáradt lomb-
tól némileg rejtve. Így 
nem található meg 
egykönnyen. Eddig 
csak kevés élőhelye 
vált ismertté San Jose 
de Chiquitos-tól ke-
letre. A növények un. 

4. kép: Frailea atrobella (jobbról) a Gymnocalycium damsii, sin. 
Gymnocalycium anisitsii subsp. volkeri társaságában.
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„pantanales”, azaz vizes élőhelyek növény-
társulásaiban fordulnak elő, melyek jellem-
zően az esős, zöld területeken alakulnak ki, 
lombhullató növényekkel. Itt dús aljnövény-
zettel takart erdőrészek jönnek létre, alka-
lomadtán Gymnocalycium damsii var. boosii 
Amerhauser (Till és Amerhauser 2004) fajjal 
együtt.

Nevezéktan
A Frailea nemzetségnév Manuel Fraile nevé-
ből származik, míg a fajnevet az első benyo-
más alapján adták a leírói, mert az atrobella 
sötét szépséget jelent.

Diszkusszió
Ha a Frailea atrobellát a bevezetőben emlí-
tett fajokkal a szűkebb és tágabb élőhelyéről, 
tehát kelet-Bolíviai, délnyugat Brazíliai és 
észak Paraguayi élőhelyiekkel összehason-
lítjuk, kinézetében semmilyen hasonlósá-
got nem lehet megállapítani. A hosszú ideig 
kérdéses Frailea larae faj leírásakor (Diers és 
Krahn 2010) más ismert kelet–bolíviai fajo-
kat is elemeztünk. Azok is mind eltérnek ha-

bitusukban az itt leírtaktól. Hasonlóan nem 
lehet semmi közelebbi morfológiai egyezést 
találni a Frailea matoana, illetve a Frailea 
uhligiana és Frailea melitae csoporttal. Egyéb-
ként az eddig ezen a területen talált Fraileák, 
mint a Frailea pilzii, Frailea klingleriana és to-
vábbi hasonló kinézetű fajok egyértelműen 
eltérnek az itt részletesen bemutatott fajtól.
Meglepő, hogy a Frailea atrobella és a Frailea 
mammifera subsp. angelesiae mennyire ha-
sonlítanak. Ez a benyomás vezette a nö-
vény első felfedezőit, Helmut Amerhausert 
és Volker Schädlichet a feltételezéshez, hogy 
kelet-Bolíviában egy Frailea mammifera subsp. 
angelesia taxont fedeztek fel. A feltételezés 
felülvizsgálata sajnos nem volt lehetséges, 
mert a hazavitt magokból nem fejlődtek ki 
a növények. A két faj hasonlósága ellenére 
tény, hogy a lelőhelyük légvonalban 1600 
km-re van egymástól. A Frailea mammiferát 
Concorida területén az argentínai Entre Rios 
tartományban találták. A két faj megdöbben-
tő hasonlóságának magyarázatát az a sej-
tés szolgáltatja, ami ugyan gondolható, de 
nem bizonyítható. Mindkét taxon egy olyan 

5. kép: A Frailea atrobella ilyen bozótos erdőkben nő.
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faj fennmaradó szegélypopulációja, vagy a 
Frailea mammifera, vagy ennek közvetlen 
elődjéé, amelynek valamikor hatalmas kiter-
jedése lehetett, körülbelül a mai Entre Rios 
területétől Paraguay-on és a dél-brazíliai Rio 
Grande do Sul-on keresztül kelet-Bolíviá-
ig. Az idő folyamán a közben lévő területek-
ről eltűnt, és csak három szélsőséges élőhely 
maradt meg: Rio Grande do Sul területén a 
Frailea mammifera subsp. mammifera, Entre 
Rios területén a Frailea mammifera subsp. 
angelesiae és Chiquitos területén a Frailea 
atrobella.

Ha egy ilyen feltételezés valódiságát meg 
akarjuk vizsgálni, akkor e három Frailea 
taxon biológiájával közelebbről kell foglal-
koznunk. Ugyanis a magoncok jellemző tu-
lajdonságaikban, habitusukban a kérdéses 
Frailea nemzetség genetikáját mutathat-
ják. Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a 
Frailea atrobellát és a Frailea mammifera subsp. 
angelesiaet, akkor egyértelmű különbségek 
fedezhetőek fel a két faj között. Az egyidős, 
körülbelül egy éves magoncok ugyanolyan 
körülmények közt tartva is egymástól külön-
bözően néztek ki. A Frailea mammifera subsp. 
angelesiae magoncok nagyon hasonlítanak 
más Frailea mammifera csoportok taxonjaira: 
rövid henger alakúak, nem lenyomott lapo-
sak. Ezzel szemben a Frailea atrobella ma-
goncai egy teljesen más megjelenési képet 
mutatnak: szélesen benyomottak, majdnem 
laposak, és a magoncok habitusában meg-
egyeznek a bolíviai, észak paraguayi és dél-
nyugat-brazíliai Frailea taxonokkal. A Frailea 
atrobella genetikája, magától értetődően a 
magonc habitusának figyelembe vételével 
azonos a rokon Frailea taxonokkal, és nyil-
vánvalóan eltér a Frailea mammifera subsp. 
angelesiae és rokonaival megegyező geneti-
kai potenciájától. Tehát az a végkövetkezte-
tés vonható le, hogy genetikáját tekintve a 
Frailea atrobella és a hasonló kinézetű Frailea 
mammifera subsp. angelesiea nem állnak köze-
li rokonságban, és emiatt külön fajnak kel-
lene őket tekinteni. Ismét egy szép példa a 
megmagyarázhatatlan jelenségekre, ami a 
kaktuszok körében időnként lehetséges: elő-
fordulnak úgynevezett hasonmás fajok. A 

növények habitusukban annyira megegyez-
nek egymással, hogy egyazon taxonómi-
ai egységbe (pl. faj) sorolják. A tévedés csak 
akkor derül ki, ha közelebbről megismerjük 
a virágát, gyümölcsét, magjait, vagy/és a nö-
vény biológiáját. Példaként legyen említve, 
hogy nem virágzó állapotban a Pyrrocactus 
chilensis (Hildmann) F. Ritter és a Neoporteria 
subgibbosa (Haworth) Britton és Rose nem 
különböztethető meg (Ritter 1980). Ugyan-
ez érvényes a Weingartia freyjuckeri Diers 
és Augustin (Diers és Augustin 2007) eseté-
ben, amit virág nélkül Gymnocalycium pflanzii 
(Vaupel) Wedermann-nak vagy Matucana 
aureiflora F Ritter-nek gondolhatnának.

Mint az itt levezetett szemlélet és eljárás-
mód, ami a taxonómiára és a rendszertanra 
döntő kijelentést tehet, csak akkor hoz hasz-
nálható eredményeket, ha intenzíven dolgo-
zunk a növényekkel, hogy a biológiáját a le-
hető legmesszemenőig megértsük. Valójában 
csak így ismerjük meg a növényeket. Az nem 
megy, ha a növényt egy futó pillantás alapján 
osztályozzuk. Ez a felszínes eljárás sajnos, 
széles körben elterjedt, és ezen alapul, főleg 
az újonnan megjelent művek hibás volta (An-
derson 2001, Hunt 2006).

Prof. Dr. Lothar Diers
Wolfgang Krahn
Roberto Vasquez

Képek: Volker Schädlich

Fordította: Koláné Károlyi Andrea, Hajdúná-
nás és Kiss László, Orosháza.

Köszönet Mánfai Gyulának a Gymnocalycium 
beazonosításához nyújtott segítségéért.

Megjegyzés: podarium (levélpárna): a meg-
duzzadt levélalapok

diszkusszió: - vita, megvitatás, eszmecsere, 
tanácskozás
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Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Le-

bens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collets cacti for a very long time. We can 

get to know the important ‘stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Bencze Sándor

Kaktusz és pozsgásgyûjtôk: Tornai Béla

Tornai Béla a nyíregyházi kaktuszgyűjtők egyik 
kiemelkedő egyénisége. Korban még nincs ott, 
hogy a nagy öregek közt említsük, de ő az, aki 
sokat látott és tapasztalt, és még látta a na
gyokat, akik az alapkövei, pillérei voltak a ma
gyar kaktuszos társadalomnak. Gyűjtő szenve
délyük, kitartó munkájuk és határtalan növény 
szeretetük követen
dő példa az utánuk 
jövő kaktuszgyűjtő 
nemzedéknek, és kö
vetve tanításaikat, 
vált olyan gyűjtő
vé, akinek a kaktu
szok iránti szerete
te és önzetlen segí
tőkészsége ismerté 
tette a szűkebb pát
riárkánk, Szabolcs
SzatmárBereg me
gye határain kívül 
is. Lakóhelye Nyír
egyháza egyik kert
városa Borbánya, 
enyhén lejtős terüle
tű, talaja homokos, 
kitűnő élőhely a kak
tuszoknak. Annak 
már több mint 20 
éve, hogy Tornai Bé
lát megismertem a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők 
Klubjának egyik foglalkozásán, és tanúsítom, 
hogy máig megmaradt annak a fiatal, vidám, 
segítőkész és a növények iránt elkötelezett kak
tuszgyűjtőnek, akit akkor megismertem. 

 Béla szeretném, ha beszélnél nekünk arról, ho
gyan kezdted, mikortól számítod magad kaktu
szosnak?
Ha jól számítom, kb. 1975-től mondhatom, 

hogy kaktuszokat gyűjtök kedvtelésből. Ko-
vács László nyíregyházi tanárember és ismert 
kaktuszgyűjtő indított el ezen az úton, akko-
riban úgy 14 éves lehettem, és megismertette 
velem a szukkulenseket, főleg a kaktuszfélé-
ket. Tőle kaptam az első növényeket és szak-
ismereteket. Később megismertem Csertő 

Lászlót és felesé-
gét, Marika nénit, 
szintén nyíregy-
házi kaktuszgyűj-
tőket, akik sokat 
tettek azért, hogy 
ma elmondhatom: 
vérbeli kaktuszos 
vagyok. Mindhár-
mukat nyugodtan 
nevezhetem men-
toraimnak, hiszen 
akkor még iskolás 
és nevelhető vol-
tam, nagyon sok-
szor találkoztam 
velük. Kovács Lász-
ló szüleim szom-
szédja, Csertőék 
pedig a környéken 
laktak, és ez így is 

maradt család alapí-
tásom után is, mivel 

lakásomat nem olyan messze tőlük építettem 
fel, és szinte minden nap, szüleim lakása felé 
menet betértem hozzájuk.

 Az elején mit gyűjtöttél, emlékszele még az 
első növényeidre?
Eleinte mindenfélét gyűjtöttem, amihez ak-
kor éppen hozzá jutottam, Mammillariákat, 
Opuntiákat, Astrophytumokat, Cereusokat, 
egyebeket. A mai napig rendelkezem néhány 

1. kép: Tornai Béla a hatalmas Cylindropuntia 
imbricata bokor előtt.
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olyan növénnyel, amelyek a kezdetek óta ve-
lem vannak. Két alkalommal szinte az egész 
gyűjteményem elpusztult, egyszer a katona-
ság miatt, egyszer pedig a lakásunk építése 
miatt. Szinte mindent újra kellett pótolni, és 
ha mostanában ránézek növényeimre, igazol-
va látom a kitartó munkát, az újra kezdések 
miatti lemondásokat. Akkor is, most is min-
den pénzbe került, sok pénzbe, és sok min-
denről le kellett mondani, hogy a hőn áhított 
növényekhez hozzá juthassak.

 Beszélnél még a többi kaktuszos kapcsolatod
ról, úgy tudom a nyíregyházi zöldség piac mindig 
tartogatott meglepetéseket a kaktuszok szerel
meseinek. Volt időszak, amikor több asztalon is 
megtalálhatók voltak a pozsgások a többi növény 
és virág között. Neked fűződik e valamilyen em
léked ehhez a piachoz?
Aki már elég régen gyűjti ezeket a növé-
nyeket és kijárt a piacra, ott találkozhatott 
Kruták nénivel, akitől sok növényt vásárol-
tam, és kaptam nagyon sok tanácsot a növé-
nyek tartásával kapcsolatban. Meg kell emlí-
tenem Dolcsák Józsi bácsit is, aki feleségével 
együtt sok évtizedig kitartóan gyűjtötték a 
kaktuszokat. Szép gyűjteményük és munká-

juk követendő példa volt minden kezdő szá-
mára. Sajnos ők már nincsenek közöttünk, 
és a mennyei kaktuszkertben ápolják a növé-
nyeket.

 A helyi kaktuszos csoporttal mikor kerültél 
kapcsolatba?
A Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Klubjának 
szinte a kezdetektől tagja vagyok. Itt ismer-
tem meg a többi Nyíregyházán és a környé-
kén élő kaktuszost. Az itt szervezett kirán-
dulások alkalmával jutottam el az ország 
távolabbi vidékein élő neves gyűjtőkhöz, és 
láttam nagyon szép gyűjteményeket, és sze-
reztem be a mifelénk nem kapható ritka pél-
dányokat. Jó volt járni a klubfoglalkozásokra 
is, ahol aki akart, sokat tanulhatott a növé-
nyek ismeretéről, tartásukról, a növényvé-
delemről. Szép idők voltak azok, így tudtuk 
bővíteni ismereteinket és gyarapítani gyűjte-
ményünket. Akkor még se mobil telefon, se 
internet nem volt, és mégis szép volt életünk. 
Sokáig tagja voltam a Magyar Kaktuszgyűj-
tők Országos Egyesületének, tagja vagyok a 
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaságnak, és 
alapító tagja a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők 
Egyesületének.

2. kép: A Cylindropuntia imbricata dús virágzása késő tavasszal, nyár elején.
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 Milyen családokat és nemzetségeket gyűjtesz?
Eleinte mindent, amihez hozzá jutottam. 
Amikor a gyorsan és agresszíven növekvő nö-
vények a teleltetésnél gondot kezdtek okozni, 
elajándékoztam őket az Állatkertnek, a Bo-
tanikus kertnek és ismerősöknek. Telepes és 
oszlopos nagy növények voltak ezek, de örü-
lök, hogy sok ember csodálhatja őket az em-

lített helyeken. Aki engem ismer, tudja, nagy 
kedvelője vagyok a Mammillariáknak, több 
évtizedes példányok is élnek ezekből. Na-
gyon sok általam vetett magból felnőtt növé-
nyem is van ebből a nemzetségből. Nem sze-
retném kihagyni az Astrophytumokat, ame-
lyeket szintén nagyon kedvelek. De a kedven-
cek közé tartoznak még a Gymnocalyciumok, 
Echinocactusok és Ferocactusok és a fagytűrő 
Opuntiák, Echinocereusok.

 Aki téged ismer, ismeri egy mondásod, misze
rint „aki erre a világra való az megmarad”, és itt 
azt érted, hogy a növényeket nem kell dédelget
ni, hisz az élőhelyükön kapnak hidegetmeleget. 
Milyen tartás módot valósítottál meg az évek 
hosszú során?
Kertem végében már található egy majd-
nem kész üvegház. Hiányzik még egy kevés 
hegesztés, majd jöhetne a festés, szigetelés, 
üvegezés. Ide kerülnének korán tavasszal a 
fűtés nélkül tartható növények nagy része, 
így többet lehetnének világos helyen késő 
őszig. A növényeim a fagyok után kikerül-
nek a szabadba, árnyékoló hálóval letakar-
va, sokszor egyenesen a talajba ültetve, és 
kinn maradnak az őszi fagyokig. Így nagyon 
szépen nőnek, szépek lesznek a töviseik. A 
szabadbantartás előnye még, hogy sokkal 
egészségesebbek maradnak. Télen a pincé-
ben polcokon teleltetek, sok növény gyöke-
rén még föld sincs, nagyon összezsúfolódnak 
ilyenkor. Ennek ellenére kevés az elhullás, és 
nagyon sok növény elfér ilymódon. A fagytű-
rők takarás nélkül vannak a szabadban, kité-
ve az időjárás viszontagságainak, de úgy ta-
pasztalom, kedvelik ezt a tartási módszert. 
A sok éves tapasztalatom az, hogy a legtöbb 

3. kép: Az „előőrs” a régi sziklakert helyén. A 
növények legtöbbje saját gyökerén kiültetve 
a szabad földbe, és láthatóan nagyon jól érzik 
magukat.

4. kép: A sziklakert egy részletének lakói teljes díszben.
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kaktusz nagyon kedveli a nyírségi homokot, 
és a vegetációs időszakban a földbe kiültetett 
növények egy nyáron is hihetetlenül nagyot 
nőnek, szép lesz a külsejük, és nem betegsze-
nek meg, nem telepednek meg rajtuk az élős-
ködők.

 Azok, akik még nem voltak nálad, szeretnének 
egy átfogó képet kapni arról, hogy minek, hol van 
a legjobb helye, milyen szempontok döntenek a 
növények kiültetésekor?
A régi sziklakertemet 2012 tavaszán sike-
rült felszámolnom, és helyére ki tudtam ül-
tetni a nagyobb növényeimet. Ide szinte az 
összes Astrophytum, Echinocactus, Ferocactus 
és egyéb mutatós, több évtizedes növényem 
elfért. Gyönyörűség rájuk nézni, olyanok 
ők, mint egy jól felfegyverzett előőrs, akik 
megvédik a kertemet a betolakodóktól. Ker-
tem egy jó nagy része helyet ad a kint telelő 
Opuntiáknak. Régebben sok fagytűrő medve-
talp kaktuszom volt, mára már csak a kedven-
cek maradtak meg belőlük. Számomra mindig 
fontos, hogy a növényeknek a szabadban való 
elhelyezésénél a legtöbb fényt tudjam biztosí-
tani. A felkelő Nap első sugarai cirógatva éb-
resszék őket, este pedig az utolsó sugarak is 
az én növényeimet ringassák álomba, közben 

pedig semmi árnyék, hiszen ők ezt szeretik, 
szúrósak, titokzatosak és szépek, barátságo-
sak a hozzájuk alázattal közeledőkkel. Laká-
sunk teljes déli oldala csodálatos lehetőséget 
kínál az ide épített sziklakertnek, ahová be-
ültetem az Opuntia basilarisokat. Nagyon sze-
retem ezeket a növényeket, szép nagy telepet 
alkotnak, nem nagyon szúrósak és minden 
évben nagyon szépen virágoznak. Sajnos van 
olyan év, amikor kora tavasszal a korompe-
nész megtámadja őket, és csúnyán lepusztít-
ja a telepeket. A néhány fagytűrő Agavé mel-
lett számtalan télálló Echinocereus, és egyéb 
fagytűrő kaktusz „éli világát”, számtalan 
gyönyörű virágukkal hálálják meg nekem a 
sok gondoskodást. Még szólni kell az itt ta-
lálható két nagy télálló Opuntia imbricatáról, 
amelyek mérete, lila, nagy virága, vagy a hó 
alól kikandikáló sárgás piros termése va-
rázslatossá teszik kertemnek ezt a részét. A 
kényesebbje, a sűrű tövissel beborítottak, a 
karógyökerűek ugyancsak kinn a szabadban 
nyaralnak, csak ezek fejük felé üveg, vagy 
plexitető kerül, így a levegő szabadon jár köz-
tük, és itt is nagyon jól érzik magukat. Nyá-
ron semmilyen növényem nincs zárt helyen, 
ezért a ki és bepakoláskor nagyon sokat kell 
cipelni, de mindig azt nézem, mi jó a növé-

5. kép: Virágzó Opuntia fragilis.
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nyeimnek, és ők 
ezt a gondosko-
dást meghálálják 
virágaikkal, növe-
kedésükkel.

 Ültetéskor milyen 
talajokat használsz, 
van e valami külön
leges keveréked?
Kertem végében 
a komposztálóm, 
innen szoktam az 
éret komposztot 
kiszedni, és egy 
kis száraz tyúk-
trágyát beleros-
tálni, ebben kel-
lő mennyiségű a 
tápanyag. Semmi-
lyen egyéb föld-
keveréket, sem tápoldatot nem használok. 
Komposztot is csak azok a növények kapnak, 
amelyek cserépbe lesznek ültetve,a többinek 
jó a nyírségi homok.

 Mivel ezeknek a növényeknek is kell néha egy 
kis víz, te mikor és mennyit locsolsz?

Csapvizet nem 
használok locso-
láshoz. Lemez 
hordókban, egész 
évben kellő meny-
nyiségű esővizet 
tudok összegyűjte-
ni, és a vegetációs 
időszakban kaktu-
szokat kéthetente, 
egyéb pozsgásokat 
hetente szoktam 
egy kevés vízzel 
meglocsolni. A pi-
henő időszakban 
a kaktuszok vizet 
nem kapnak, de az 
egyéb pozsgásokat 
eg yszer -kétszer 
meglocsolom.

 Szoktál e vegyszeres kezelést alkalmazni a nö
vényeidnél, nálad ez hogyan történik, és milyen 
szereket használsz?
A növények nyáron szinte minden kórokozó-
tól mentesek, a nagyon erős napsugarak még 
csírájában kiirtják úgy a gombákat, mint a szí-
vogató kártevőket. A talajba a cserép nélkül ki-

6. kép: Escobaria missouriensis.

7. kép: Leuchtenbergia principis csoport virágzása.
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ültetett növények esetleges gyökértetvei meg-
sülnek a forró homokban. A kártevők az eset-
leg máshonnan behozott növényekről fertőz-
hetnének, de ezeket igyekszem egy felszívódó 
gombaölő és egy ugyancsak felszívódó atkaölő 
oldatában jól megfürdetni (Schampion és BI 
58), és miután megszikkadtak cserépbe, vagy 
egyenesen a szabadföldbe ültetem.

 Nagyon sok fiatal növényt lát az, aki nálad jár. 
Ezek az általad készített magvetések eredmé
nyei? Ha igen, hogyan csinálod?
Mint a legtöbb kaktuszos, én is kíváncsi vol-
tam, fog-e ez nekem menni, fel tudom-e ne-
velni és milyenek lesznek, hasonlítanak-e 
majd az anyanövényre? Hiszen minden egyes 
mag magában hordozza az életet, de a válto-
zások parányi lehetőségét is, hogy más ala-
kú és színű tövise, más színű virága legyen az 
új növényeknek. Mindez nagyon izgalmassá 

és érdekesé teszi ezt a munkát. Mielőtt el-
kezdtem magokat vetni, elolvastam az erről 
szóló szakirodalmat, konzultáltam a helyi 
kaktuszosokkal. Előkészítettem és fertőtle-
nítettem a talajt, a magvakat elültettem, és 
vártam az eredményt. Eleinte nem úgy sike-
rültek magvetéseim, ahogyan szerettem vol-
na, de egy kis gyakorlat után rengeteg nö-
vényem kelt ki, és kel ki ma is minden mag-
vetésemből. A magvak saját növényeimről 
és más gyűjtőktől származnak. Nagyon sok 
Mammillariám és Astrophytumom fejlődött 
magvetéseimből, amelyek mára már szép 
nagy növények lettek.

 Aki a kertedet bármikor meglátogatja tavasz
tól őszig, szinte biztosan lát egykét érdekes nö
vényt virágozni, amely semmilyen rokonságban 
nincsen a pozsgások nemzetségével. Bemutat
nád ezeket a növényeket?
Tényleg úgy van! Kertemben ritka és nagyon 
szép növények találhatók. Sok a tavasszal vi-
rágzó hagymás, így a hóvirág, tőzike és sok 
különféle botanikai tulipán. Van még télte-
mető, kökörcsinek, szirti ternye, selyem ka-
kukkszegfű, henyeboroszlán, hunyorok, od-
vas keltike. A nálunk őshonos négy szellő-
rózsából három nálam is tenyészik, ezek a 
berki, a bogláros és az erdei. A vérvirágokból 

8. kép: Egy virágokkal tömött Leuchtenbergia 
principis. Ritkaság az ilyen bőséges virágzás!

9. kép: Echinocereus reichenbachii virágzó tele-
pe.
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(Haemanthus) gyönyörködhetünk az albiflos 
és katherinae fajokban, zergevirágból van ró-
zsaszínű és fehér virágú, klíviából három kü-
lönböző színű virágú. De a nőszirmok, sásli-
liomok, a virágzó bokrok és a sziklakerti nö-
vények is mind-mind egy-egy üde színfoltjai 
kertemnek. Termő citromfáim is érdekessé-
get jelentenek. Új szerzeményem, amire na-
gyon büszke vagyok, a pozsgások körébe tar-
toznak, és nem sok odafigyelést igényelnek. 
Nemes Lajostól szereztem kb. 160 kövirózsa 
féleséget. Alig várom, hogy ezek mindegyike 
kis kolóniát alkosson, és aki ismeri ezeket a 
pozsgásokat tudja, hogy nagyon szép és érde-
kes viráguk van, tehát lesz, mit csodáljak.

 Vannak e tervek gyűjteményed bővítésére, hogy 
látod a folytatást?
Szeretném befejezni az üvegházamon adó-
dó kevés munkát. A sziklakert minden év-
ben nagyon sok elfoglaltságot, odafigyelést 
igényel, ez alakítható, bővíthető, sok új fagy-
tűrő növénynek van még itt helye. A kertben 
még rengeteg hely várja az új növény szerze-

ményeket, bármilyen nemzetségbe tartozza-
nak is. Sok magoncot kellene  átültetni, és az 
újabb fajok magvai garantálják a folytatást.

 Befejezésül mit üzensz az olvasóknak?
Sok évtizedes tapasztalatom azt sugallja, 
hogy legyünk kíváncsiak az újra, kísérletez-
zünk, hiszen ebből lesznek a nagyszerű ered-
mények, legyünk segítőkészek és megértők 
társainkkal. Őszinte, szívből jövő tanácsaink 
és ajándékba adott növényeink legyenek sok 
embernek a kezdés, vagy egy gyönyörű foly-
tatás zálogai, legyenek harcos őrzői, védői 
környezetüknek.

Végszónak illik még elmondani, hogy Béla két fel
nőtt lány boldog apja és egy nagyon szép kisfiú 
nagyapja, aki a remény számára, hogy ez a kis 
vasgyúró talán majd folytatja az ő áldozatkész 
munkáját. Ehhez kívánunk neki szerencsét, és 
nagyon jó egészséget. Köszönöm a beszélgetést.

Bencze Sándor
Nyíregyháza

A képeket Tornai Béla készítette.

10. kép: Vérvirágok (Haemanthus katherinae) gömbös virágzata a pompás kutyatej (Euphorbia 
milii) társaságában.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

                             C, c
cartagense benannt nach Herkunft: Cartago, 

Costa Rica
Cartago-ról elnevezve

cartwrightianus benannt nach: Cartwight Cartwight-féle

caryopsis die Kornfrucht szemtermés

caruncula kleiner fleischiger Wulst am Samen kis húsos dudor a magon

casoi benannt nach Herkunft élőhelyról elnevezve

cassythus dem Kletterfaden ähnlich kúszószálhoz hasonló

castanea Kartanienbraun gesztenyebarna

castaneoides ähnlich der Esskastanie szelidgesztenyéhez 
hasonló

castellae Castella, Sr. Manuel T. Castella-féle

castellanosia, castel-
lanosii

Prof. Castellanos Castellanos -féle

catamarcensis,  
catamarcense

aus Catamarca (Peru) Catamarcából való

cataphylla das Unterblatt allevél

cataphracta gepanzerte páncélos

cataphraeta geharnischt páncélozott

catarinensis aus Santa Catarina (Brasilia) Catarináből való

aus Catarina, BC, Mex Catarinából való

catenulata láncocska-szerű

catingicola aus Catinga (Brasilia) Catingából való

caucasica kaükasich kaukázusi

candatus geschwäntz farkazott, farkos

caudex der Sengel tőszár

caudex columnaris der palmenstamm pálmatörzs

caulescens stengeltreibend szárbaszökő

caulis ser Stengel szárbaszökő

cauloma das Kaulom szárképlet

cavernosus ausgehöhlt kivájt, üreges

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                                       Lektorálta: † Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)




