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Bár az írás alkotója találkozott itt, a sziget botanikus 
kertjében és máshol is, nem őshonos pozsgásnövé-
nyekkel, tanulmánya közzétételének legfőbb oka, 
hogy nagyszerű analógiát mutat számos közép-
amerikai sziget növényzeti tagolódásával Reunion 
szárazulata, s a vegetáció antropogén változása is 
hasonló! (A szerk.)

Az Indiai-óceán délnyugati részén elhelyezkedő Ré-
union-sziget (Île de la Réunion) növénytakarója 

– hűen igazodva a változatos domborzati és klimatikus 
tényezőkhöz - több, egymástól határozottan elkülön-
ülő függőleges övezetbe szerveződött. Mivel a szárazu-
lat a trópusi éghajlati öv déli peremén található (közel 
a Baktérítőhöz), a legmagasabb sziklaormok pedig még 
a 3 ezer métert is meghaladják, a páradús őserdőktől 
a szubnivális (örökhóhatár alatti) pusztaságig számos 
különböző vegetációzóna (növényzeti öv) kiválóan 
tanulmányozható. Az egyes magassági régiók és a 
hozzájuk tartozó domináns növénytársulások stilizált 
helyzete figyelhető meg azon a rajzon, amely PIERRE 
RIVALS, THÉRÉSIEN CADET és JOËL DUPONT évti-
zedes geobotanikai kutatásait hivatott összegezni (1. 
sz. ábra).1 A szigetet háromszög alakban és északnyu-
gat-délkelet irányú metszetben megjelenítő vegetáci-
ópiramison jól látható, hogy azok a növényzeti övek, 
amelyek vékonyabb vagy vastagabb sávban, de az egész 
vizsgált területet körülfogják, a magas nedvességtar-
talmú passzátszeleknek kitett délkeleti hegylejtőkön 
valamivel alacsonyabbra ereszkednek, mint a kevesebb 
csapadékban részesülő északnyugati területeken. Meg-
lepően nagy különbségek mutatkoznak a két egymással 
szembesített oldal között, ha az alacsonyabb régiók nö-
vényzeti képét tesszük összehasonlítás tárgyává. Első 
ránézésre is szembetűnik, hogy szavanna-jellegű formá-
ció kizárólag a szélárnyékos nyugati részeken (côte sous 
le vent) lelhető fel. La Possession és l’Étang-Salé les Ba-

Növényföldrajzi megfigyelések Réunion 
vulkánszigetén
Zusammenfassung: Der Autor, ein Geograph, hat am Anfang 2003 (Januar-Februar) einen ganzen Monat auf der im 
Indischen Ozean liegenden Vulkaninsel Réunion verbracht. In diesem Aufsatz schreibt er über seine pytogeographischen 
Beobachtungen auf diesem Gebiet und legt in seiner Darstellung einen großen Wert auf die Veränderungen, die die 500 
jährige Anwesenheit des Menschen auf diesem kleinen Land auslöste. Obwohl der Autor hier, im botanischen Garten der 
Insel und auch auf anderen Gebieten, auf nicht einheimische Sukkulenten traf, ist die Ursache seiner Bekanntmachung, 
dass die Insel Réunion in Bezug auf die Gliederung der Pflanzen eine herrliche Analogie mit zahlreichen Inseln in Mittela-
merika zeigt, aber leider auch der anthropogene Wandel der Vegetation ähnlich ist..

Abstract: At the begining of 2003 (January-February) the geographer author spent a whole month on Réunion volcano 
island situated in the Indian ocean. Now he publishes his own  phytogeographical studies made in this area, focusing ma-
inly on the changes which are the outcomes of human presence on this little land happened during 500 years. The author 
met nonindigenous succulent plants not only in the botanical garden but in other parts of the island. He realizes that Ré-
union shows a magnificent analogy to the phytocoenological dividing of several Central-American islands and the anthro-
pogenic change of vegetation is similar, too.

1. ábra Réunioni „vegetációpiramis” – a sziget 
jelentősebb növényzeti zónáinak elhelyezkedése a 
tengerszintfeletti magasság függvényében (Forrás: 
Daniel Vaxelaire: Le Grande Livre de L’Histoire de la Réunion (Volu-
me 1 des origines á 1848), Gérard Doyen, Éditions Orphie, 1999.
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ins között – 0-200 méter tengerszint feletti magasság-
ban - több helyen is előfordul ez a különleges vegetáci-
ótípus; legszebben, legmarkánsabban talán Saint-Paul 
város környezetében fejlődött ki. Ezeken a területeken 
az éves csapadék mennyisége sehol sem haladja meg a 
600 millimétert, ami egy trópusi szárazulat esetében 
kimondottan alacsony értéknek számít. A tetemes 
nedvességhiány miatt Réunionnak ezen a vidékén zárt, 
összefüggő erdőség sehol sem alakult ki; a vulkáni mál-
ladékkal fedett szelíd domboldalakra főként pázsitfűfé-
lékből álló, meglehetősen fajszegény gyepes társulások 
jellemzőek. Az aranyló mezők lágy monotóniáját hely-
enként karcsú legyezőpálmák, vörös latánia pálma [La-
tania lontaroides, pálmafélék családja (Arecaceae)] ég felé 
törő egyedei szakítják meg. A megkapó szépségű, 10-12 
méter magasra is megnyúló növények valódi réunioni 
endemizmusnak számítanak. Rajtuk kívül csak elvétve 
akad a vándor útjába egy-egy nagyobb termetű fa. Ezek 
egyike a helybéliek körében „bois noir” néven emlegetett 
trópusi selyemakác [Albizia lebbeck, mimózafélék család-
ja (Mimosaceae)], mely a sziget száraz, esőt szomjúhozó 
területein majd mindenhol megtalálható. A sokrétűen 
hasznosítható növény nagy megbecsülésnek örvend a 
vidéki lakosság körében. Kiváló minőségű fájával rég-
en bognárok és asztalosok is egyaránt előszeretettel 
dolgoztak; a szorgos kezek munkája nyomán pompás 
kocsikerekek, időtálló bútorok és számos egyéb hasz-
nálati tárgy született az értékes alapanyagból. A nö-
vény dús lombozata sem ment veszendőbe: a rengeteg 
aprócska levélből a parasztok tápláló takarmányt, jóízű 
abrakot készítettek háziállataik számára. Manapság a 
gyógyszeripar látja hasznát leginkább e nemes fának, 
mivel a törzs vastag kérge páratlanul gazdag összehúzó 
hatású tanninban.

Mint már korábban említettem, ez a fajta szavan-
na szárazvegetáció Réunion szigetének csupán a nyuga-
ti, északnyugati tájain terjedt el, az Indiai-óceánt kes-
keny sávban kísérő partvidék többi részén már egészen 
más jellegű asszociációk figyelhetők meg. Florisztikai 
szempontból megvizsgálva a parti térséget, elmondha-
tó, hogy az ott kifejlődött növényformációk őshonos és 
endemikus (bennszülött) fajokban eléggé szegényesek. 
Az erőteljes antropogén hatások következtében mára 
nagymértékben eluralkodtak a behurcolt, messzi vi-
dékekről importált haszonnövények, amelyek gyors 
területi expanziója a szigeten őshonos fajok rovására 
történt. A homokos partszakaszok legjellegzetesebb 

képviselője a helyi botanikus körökben „filaos” néven 
ismert zsurlólevelű kazuárfa [Casuarina equisetifolia, 
kazuárfafélék családja (Casuarinaceae)]. A nagy termetű 
- kifejlett korában 20-25 méter magas - meglehetősen 
ritkás lombozattal rendelkező növény őshazája Auszt-
ráliában található, innen kiindulva terjedt el aztán szer-
te a trópusokon. Ebben a folyamatban nem kis szerepet 
játszott az ember, amely korán felismerte, hogy a szí-
vós, gyors növekedésű növény kitűnően alkalmazható 
a mozgó homok megkötésére. Réunion partjain főleg 
a XIX. század folyamán ültettek sok kazuárfát, ame-
lyek annyira jól érezték magukat új otthonukban, hogy 
még a Piton de la Fournaise-vulkán kies lávafelszínein 
is szép számmal megtelepedtek. Ez utóbbi jelenségre 
láthatunk szép példát a tűzhányó keleti oldalán, Grand 
Brûlé térségében, ahol kiterjedt filaos-rengeteg kíséri 
az óceán partját (1. sz. kép). A kazuárfák társaságában 
gyakran látott vendégnek minősül a tengerparti vagy 
kecskeköröm-levelű hajnalka [Ipomoea pes-caprae, szu-
lákfélék családja (Convolvulaceae)], melynek lágyszárú 
hajtásai akár 25-30 méterre is képesek elkúszni a ho-
mokos felszínen. Ebben a környezetben él a marron 
manióka vagy indiai legyezővirág [Scaevola taccada, syn. 
S. sericea, legyezővirágfélék (Goodeniaceae)] is; e cserje-
szerű növény helyenként kiterjedt zöld bársonyként 
borítja a parti dűnék oldalait. Ellenben azokon a hely-
eken, ahol a felszínt kisebb-nagyobb sziklák sötétlő 
foltjai pettyezik, különös, „gólyalábakon álló” növények 
csoportosulnak. A vaskos támasztógyökereken nyugvó 
hasznos csavarpálmák [Pandanus utilis, csavarpálmafé-
lék családja (Pandanaceae)] 5-6 méter magas példányai 
misztikus, szinte már-már mesebeli tónust kölcsönöz-
nek e távoli vulkánsziget partjainak (2. sz. kép).

Speciális, úgynevezett „marécageuse” vegetáció 
jellemzi az óceánba torkolló folyók alsó szakaszát, va-
lamint a partok mentén elhelyezkedő tavacskák (pl.: 
Bois-Rouge, Gol, Saint-Paul) közvetlen környezetét. 
A számos itt honos faj közül most csupán a „borzas” 
külsejű papírsást (Cyperus papyrus), a hazánkban is szé-
les körben előforduló keskenylevelű gyékényt (Typha 
angustifolia) és a víz felszínén lebegő lilás vízijácintot 
[Eichornia crassipes, vizijácintfélék csládja (Pontederiace-
ae)] emelném ki; ezekkel az említett területeket járva 
gyakran találkozhatunk.

A réunioni flóra egyik legérdekesebb, legkülön-
legesebb részét kétségkívül a különböző típusú hegyi 
erdőségek jelentik, melyek az emberi megtelepedés óta 
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végbement óriási mértékű degradáció ellenére is jel-
entős területeket foglalnak el. A sziget nyugati, alacso-
nyabb térszínein jellegzetes száraz erdő (forêt relative-
ment sèche hétérogène de basse altitude) fejlődött ki. Ez a 
változat - mely a szélfelőli oldalon (côte au vent) teljesen 
hiányzik - maximum 700-750 méter magasságig borítja 
a hegyek palástját, ettől fentebb már különböző nedves 
erdőségek jellemzőek. A száraz, illetve félig száraz erdők 
két fontos állományalkotó faja a Syderoxylon borbonicum 
(Sapotaceae) és az keleti vörösfa [Elaeodendron orientale 
(Celastraceae)]. Míg az előbbi csak Réunion szigetén te-
nyészik, addig az utóbbi megtalálható Mauritiuson és 
Rodriguezen is. Gyakori növény a Minusops maxima (Sa-
potaceae), mely a nedvesebb erdőkben is előfordul. Sok-
kal ritkábban pillanthatjuk meg a Ruizia cordata (Stercul-
liaceae) nevű bennszülött növénykét, melyet veszélyez-
tetettsége miatt ma már szigorúan védenek (3. sz. kép). 
A távoli tájakról importált növények közül egy agávefaj, 
nevezetesen a Maritius-kender [Furcraea foetida, agave-
félék családja (Agavaceae)] képviselőivel találkozhatunk 
nagy számban a nyugati part ösvényeit járva (4. sz. kép). 
A Dél-Brazíliából elszármazott növény szemmel látha-
tóan kiválóan tűri a legszárazabb időszakokat is.

A réunioni hegyvidék azon részein, ahol a csa-
padék éves átlaga eléri, illetőleg meghaladja az 1700-
1800 millimétert, már sűrű növésű nedves erdősé-
gek borulnak a tájra. Ez az összefüggő vegetációs öv 
a sziget nyugati oldalán 700 és 1100 méter között 
nyomozható, míg a keleti végeken elfoglalja az alacso-
nyabb térszíneket is (0-900 méter). A szakirodalom-
ban „hygrophile mégatherme” jelzőpárossal illetik e zó-
nát, egyszerre utalva a sok csapadékra és a magas, 23-
24 ̊ C-os átlaghőmérsékletre. Ez a fajta forró és nedves 
éghajlat roppant mód kedvez a cukornádtermesztés-
nek, ezért a múltban hatalmas területeken irtották 
ki a természetes vegetációt. (ez történ Kubában és a 
többi közép-amerikai szigeten is. A szerk.) Szerencsé-
re a nagyfokú pusztítás sem tudta teljesen eltörölni 
az itteni erdőket a föld színéről, amelyek feltűnően 
nagy számban adnak otthont endemikus fajoknak. 
Talán legnagyobb jelentőséggel a Dombeya-nemzetség 
[rosthárs fajok, a kakaófélék (Sterculiaceae) család tagjai. 
A szerk.] bír, melyből négy faj (D. elegans, D. ficulnea, 
D. pilosa, D. reclinata) egyedei csak Réunion szigetén 
bontanak virágot. A nedvességtől csöpögő erdő fáit 
helyenként szinte ellepik az epifitonok. A fánlakó nö-

3. kép A Ruizia cordata egyedei kizárólag Réunion szigetén élnek Földünkön
Fotó: Mező Szilveszter
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5. kép Réunion hegyekkel szabdalt belsejében sokfelé fennmaradtak az ősi erdőségek. A képen a rendkívül 
csapadékos Salazie-üstre nyílik kilátás Fotó: Mező Szilveszter

4. kép A nyugati partmenti hegyoldalak a  
Furcraea foetida-val Fotó: Mező Szilveszter

vények között sok az orchidea és a páfrány, ez utób-
biak több mint 70%-a afromalgas eredetű. A legtöbb 
csapadékban részesülő területek sajátos képviselője a 
pimpin vagy hegyi csavarpálma (Pandanus montanus). 
Ez a hasznos csavarpálmához hasonlatos növény jól 
tanulmányozható Takamaka és a Biberon-vízesés kör-
nyékén (5. sz. kép).

Elérve a széltépte fennsíkokat, nagyjából 900-
1100 méterrel az Indiai-óceán szintje fölött, újabb 
változás áll be a növényzet általános képében. Innentől 
kezdődően egészen 2 ezer méterig már az úgynevezett 
„hygrophil mésotherme” erdőségek határozzák meg a 
réunioni hegyvidék arculatát. Ebben a magasságban 
a csapadék éves mennyisége érezhetően csökken, de 
még mindenhol meghaladja az 1500 millimétert, az 
átlagos évi középhőmérséklet értéke pedig jó 10-12 
ºC-ot zuhan a hygrophile mégatherme zónához ké-
pest. A botanikusok alapvetően két erdőtípust külön-
böztetnek meg ebben a magassági régióban. Az első 
változat az ún. „színesfa erdő” (forêt de bois couleur), mely 
leginkább óriás termetű páfrányaival bűvöli el a láto-
gatót. A letűnt földtörténeti korokat idéző páfrányfák 
(fougères arborescentes) egészen varázslatos hangulatot 
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7. kép Tipikus magashegyi vegetáció, a háttérben a Fournaise-tűzhányó 
2631 méter magas központi kúpja magasodik Fotó: Mező Szilveszter

8. kép Az „utazók fájaként” is emlegetett madagaszkári Rave-
nala-pálma Réunion szigetén is elterjedt Fotó: Mező Szilveszter

6. kép A helybéliek „Szent Antal szakálla” néven emlegetik a fákat helyenként szinte teljesen ellepő szakáll-
zuzmót Fotó: Mező Szilveszter

Növényföldrajzi megfigyelések Réunion vulkánszigetén
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kölcsönöznek a fennsíkok erdőségeinek. A kereken 650 
fajt számláló Cyathea nemzetségből három is őshonos 
Réunion szigetén, a C. glauca pedig csak itt fordul elő. 
A hatalmasra nőtt páfrányok társaságában Forgesia 
borbonica (Scalloniaceae), kereklevelű ausztrál babér 
Monimia rotundifolia, Weinmannia tinctoria (Cunonia-
ceae) és számos Dombeya-faj is fellelhető. A második 
változat a „forêt Tamarin des Hauts”, mely összetételét 
tekintve csak kismértékben módosult az idők során. 
Magashegyi fekvése megkímélte a komolyabb emberi 
hatásoktól, ennél fogva még napjainkban is hűen tük-
rözi a réunioni növényvilág ősi, háborítatlan állapotát. 
A társulást egy fehér törzsű endemikus fa, a felemás-
levelű akácia [Acacia heterophylla (Mimosaceae)] szim-
bolizálja, melynek ágairól tömött csomókban csüngnek 
alá a zuzmók telepei (6. sz. kép). A „szakállas” növények 
– bambusszal (Nastus borbonicus) keveredve – főként 
1500-1900 méteres magasságban alkotnak kiterjedt 
erdőségeket.

Az utolsó, a sziget legmagasabbra nyúló részeit 
magába foglaló vegetációzóna a felső erdőhatáron túl, 
megközelítőleg 2 ezer méter tengerszint feletti magas-
ságban kezdődik. Ez már az alhavasi rétek rideg, hűvös 
szelek járta világa, ahol a növények birodalmát csupán 
néhány moha- és zúzmófaj, valamint különböző tör-
pe növésű cserjék képviselik. A helybéli botanikusok 
„branle vert” és „branle blanc” nevekkel illetik a Piton 
des Neiges és a Fournaise-tűzhányó magasabb térszínein 
kialakult növénytársulás két jelentősebb csoportját (7. 
kép). A „branle” kifejezést egyes források a francia „bran-
de” szó eltorzításából származtatják, amellyel általában 
egy területre uralkodóan jellemző vegetációtípust szo-
kás megjelölni. A hozzárendelt színjelzések, ti. a zöld 
meg a fehér a növényközösség tájképi összhatását meg-
határozó domináns tónusra utalnak. Az első csoport 
(branle vert) főként a hegyi fülöphanga (Philippia mon-
tana) és a fatermetű fülöphanga [Philippia arborescens, 
erikafélék családja (Ericaceae)] fajok 3-5 méter magas 
egyedeiből áll; mindkettő hamisítatlan réunioni ende-
mizmus. Előfordulhatnak külön-külön is, de többnyire 
erősen keverednek egymással. A másodikként említett 
típus (branle blanc) uralkodó faja, a Stoebe passerinoides 
(Compositae) szintén bennszülött növény, de valamivel 
alacsonyabb az előbbieknél, s csak 2200-2300 méteres 
magasságban figyelhető meg.

Az egyes vegetációtípusok ismertetése remé-
nyeim szerint szépen rámutatott arra, hogy a sziget 

dús növényzete a ritka fajok valóságos tárháza. A 
botanikusok szerint hozzávetőleg 700 őshonos nö-
vényfaj él a vulkáni szárazulat erdőségeiben, ráadásul 
160 kizárólag itt fordul elő bolygónkon. Ezek a szám-
adatok kellőképpen alátámasztják azt a széles kör-
ben elterjedt vélekedést, miszerint Réunion páratlan 
természeti értékeinek megóvása nem pusztán helyi 
jelentőségű, de a bioszféra egészének szemszögéből 
nézve is kiemelten fontos feladat. Az esztelen környe-
zetrombolásra, ritka fajok totális kiirtására számtalan 
példa ismert szerte a világon. E tekintetben sajnos 
Réunion sem képez kivételt, pedig Földünk e parányi 
földdarabján csak alig 500 esztendeje tapodtak elő-
ször emberi lábak. Elgondolkodtató, hogy amit a ter-
mészet évszázezrek alatt, hosszan tartó fejlődés ered-
ményeképpen hozott létre, a felelőtlen, netán kapzsi 
vágyaktól vezérelt ember képes alig néhány esztendő 
leforgása alatt teljesen elpusztítani.

Eredetileg a sziget 80%-át borította sűrű erdőta-
karó, mára ez az arány durván a felére csökkent. S bár 
kissé furcsán hangzik, Réunion még így is szerencsés-
nek mondható, hiszen a Mascareñhas-szigetcsoport 
másik két tagja sokkal rosszabbul járt. Csupán az 
összehasonlítás végett jegyzem meg, hogy a szom-
szédos Mauritiuson a természetes erdőknek csupán 
az 5 %-a élte túl a mértéktelen fakitermelést, míg 
Rodriguez esetében ez az érték alig haladja meg az 
1 %-ot! S hogy Réunion csodás erdei nem estek ilyen 
mértékben fejszék és fűrészek áldozatául, csupán csak 
annak tudható be, hogy a sziget belső, gigászi hegyek-
kel szabdalt tájai egészen sokáig lakatlanok maradtak. 
Ellenben az alacsony és középmagas részek erdőségeit 
nem kímélte a korai telepestársadalom, ezeken a terü-
leteken sokfelé már a másodlagos vegetációnak is csak 
a hűlt helyét találjuk. Az egykori dús erdőségek helyén 
mostanság kiterjedt ültetvények terpeszkednek, de a 
gyors ütemben terjeszkedő partmelléki települések 
csillapíthatatlan földéhsége is számos különleges élő-
hely teljes vagy részleges pusztulását eredményezte. A 
természetes erdőtakaró főként a központi hegyvidék 
magasabb, gyéren lakott régióiban maradt fenn, to-
vábbá a Fournaise-tűzhányó olyan félreeső, nehezen 
megközelíthe tő részein, ahol a fiatal lávaárak gátat 
szabtak az ember és az általa terjesztett növények 
expanziójának.

A kutatók szerint legkevesebb 60 olyan idegen 
eredetű növényfaj ismeretes Réunion hegyi erdősé-
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geiben, amelyek csak a legutóbbi 500 évben, azaz az 
ember térhódításával párhuzamosan jelentek meg a 
szigeten. A növényvilág pestiseinek nevezett agresz-
szív betolakodók – élve kompetíciós (biológiai versen-
gési-képesség) előnyükkel – hamar szétterjedtek a kis 
kiterjedésű szárazföldön, egyre nagyobb és nagyobb 
teret nyerve az őshonos növényfajokkal szemben (8. 
sz. kép). Jelenleg körülbelül 60 ezer hektárra tehető 
az a terület, ahol még jórészt háborítatlan ősvadonok 
uralják a tájat. Ezek szakszerű védelméről a Nemzeti 
Erdészeti Hivatal (Office National des Forêt) munka-
társai gondoskodnak. Azon túl, hogy szigorúan fel-
ügyelik és szabályozzák a fakitermelést, óriási erőket 
mozgósítanak annak érdekében, hogy az évszázadok 
során lecsupaszított hegyoldalak újból beerdősülje-
nek. Az erdészeti rekultiváció roppant nagy jelentő-
séggel bír, hiszen azokon a helyeken, ahol nem védi 
a felszínt sűrű növényzet, a heves trópusi zivatarok 
rövid időn belül lemossák a vékony talajt, lehetetlen-
né téve szinte mindenféle mezőgazdasági tevékenysé-
get. Réunion szigetén sokfelé okoz égető problémát az 
intenzív talajerózió, amely ellen a helybéliek teraszos 
földműveléssel próbálnak védekezni, sajnos nem túl 
sok sikerrel. Cilaos és a Salazie vulkáni üstök meredek 
hegylejtői az átlagosnál többször váltak elszabadult 
tömegmozgásos folyamatok színterévé, ezért eze-
ken a területeken szinte mindent latba vetnek, hogy 
mérsékeljék, esetleg megfékezzék a talajpusztulást. 
Ebben a küzdelemben kulcsszerep hárul bizonyos 

növényfajokra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a filaos- és eukaliptuszfák igen nagy hatékonysággal 
alkalmazhatók a káros deráziós (leborotváló, lenyíró, 
letaroló) folyamatok elleni harcban (9. sz. kép).

A szigeten az utóbbi időben nagyon sok termé-
szetvédelmi területet alakítottak ki, ám közülük mind-
össze háromnak a területe haladja meg a 10 km²-t.2 
1987 óta miniszteri rendelet tiltja a 61 legritkább és le-
ginkább veszélyeztetett növényfaj mindennemű gyűj-
tését, pusztítását. Aki vét a törvény ellen, komoly bün-
tetésre számíthat. Úgy tűnik Réunion lakossága tanult 
az elődök súlyos hibáiból, s ma már minden eszközzel 
azon van, hogy megóvja sokat szenvedett természeti 
környezetét az utókor számára.

Mező Szilveszter
Tiszazugi Földrajzi Múzeum

5430 Tiszaföldvár, Iskola utca 6.
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9. kép Riasztó badland-felszín a Cilaos vulkáni kaldérában. A talajpusztulás a sziget számos pontján óriási 
méreteket öltött Fotó: Mező Szilveszter
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Az elmúlt év (2003) 3. sz. folyóiratunkban 
már bemutattuk a közel rokon G. tillianum nevű 
fajt. Az a jellemzés is bizonyította, hogy nem 
minden szempontból egyértelmű az ugyanazon 
a termőhelyen élő (Sierra Ambato hegyláncain, 
Catamarca tartomány fővárosa körül) két faj 
közötti különbség. Ezért a G. carminanthum-
nak már a leírásakor is komoly összehasonlító 
jellemzést kellett adni a különbségek meggyő-

ző érzékeltetésére, amely viszonyításba a har-
madik fajt, a Backeberg által 1934-ben leírt, G. 
oenanthemum-ot (12. kép) is bevonták. A kilenc-
venes évek közepéig, CITES Cactaceae listáján 
mint provizórikus fajokat tüntették fel a két ké-
sőbb felfedezettet, ami mára önáll fajként lett 
jelezve, annak ellenére a mai napig honol némi 
bizonytalanság és ellentét szakmai körökben 
ezek faji helyzetének megítélésében.

A G. carminanthum a G. baldianum-mal a 
fenti hegység, viszonylag kopár, alacsony cser-
jékkel és főleg pázsitfűfélékkel némileg fedett 
sziklás oldalain, néhol sziklagyepekben nő, ma-
ximálisan 2200 m magasságban. (A G. tillianum 
– mint, ahogy a múltkor írtuk – e felett, kopá-
rabb felszíneken, tenyészik kb. 2700 méterig, és 
jóval korábban virágzik, annak ellenére, hogy 
igazi magashegységi faj.

Ez utóbbi az egyik legfontosabb érv az 
alaktani különbségek mellett, amelyet kihang-
súlyoznak a két faj megkülönböztetői.)

Fent nevezett fajunkra a következők jel-
lemzők. Szinte mindig magános, nyomott gömb 
alakú növény, enyhén besüllyedő csúccsal, 10 cm 
széles és 5,5 cm magas (a G. tillianum, majdnem 
kétszer nagyobb kifejlődve) tompa kékeszöldtől, 
a szürkészöldig terjedő hajtásszínnel. 6-11 bor-
dája (a G. tillianum-nak több, akár 16 bordája is 
lehet) lapított, kivéve a csúcskörüli részleteit, 
amelyek lekerekítve határozott szögletes kúpok-
ban kiemelkednek. A púpok között, az areolák 
felett egyenes vízszintes árok húzódik, amely ké-
sőbb az idős bordarészleteken némileg kisimul. 
A fiatal bordák között enyhe hullámos vonalú, 
nem túl mély árok húzódik, amely a gyökerek 
irányába egyre sekélyebbé válik. Az areolái kissé 

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Gymnocalycium carminanthum Borth & Koop 1976
Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit 
bestimmter Subjektivität schöne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser auch interessante Angaben, ihre kulturhis-
torische und sonstige Bedeutung bekannt geben.

Abstract: Establishing a column the author encourages others to introduce their succulents which are specially nice for 
them. Moreover he gives interesting information about these species entering upon their importance in the cultural his-
tory and in other fields.

10. kép Gymnocalycium carminanthum
 Fotó: Papp László
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bemélyedtek, oválisak, kb. 7 mm hosszúak és 5 
mm szélesek, kezdetben sárgás, később szürkés, 
rövid gyapjúszerű szőrrel fedettek.

Széltöviseinek száma általában 7 (5–9), 
gyakran vastagok (lásd bezárt virágú egyed fo-
tója, 11. kép), ár alakúak, háromszög kereszt-
metszetűek, páronként – nem túl nagy szögben 
– oldalra, állnak, kissé ráhajolva a növényre, míg 
az alsó páratlan lefelé néz, hasonlóan meghajol-
va. A színük fiatalon az alapjánál narancsvörös, 
fe lül vörösesbarna, később szürkés rózsaszínes, 
barnától világosszürkéig. Hosszuk 15 mm-től 
(lásd a borítón és a 10. képen lévő egyedet) 25 
mm-ig terjedhet. (A G. tillianum-nak hosszabb 
30-35 mm, vékonyabb, kör-keresztmetszetű 
tövisei vannak.) Néha 1-2 középtövise is lehet 
amelyek hasonlóak a széltövisekhez, de erő-
teljesebb felfelé hajlanak, 8-12 mm-esek vagy 
hosszabbak. Nyáron több periódusban, kevés 
virággal virít . A virágok harang alakúak, a nö-

vény csúcsa körüli areolából fejlődnek, 6 cm szé-
lesek és 4,5 cm hosszúak (G. tillianum-nak ezen 
értékei 2,3 (3) cm és 3 cm), Tiszta (néha fény-
lő) kármin (karmazsin) vörösek (a tillianum-é 
fénylő élénkpiros). A termése keskenyebb körte 
alakú, sötétzöldtől az olívazöld színűig, 11 mm 
széles és 15 mm hosszú. Magvai feketések, 1 
mm hosszúak, gömb-alakúak, dudoros felszínű 
maghéjjal, beesett köldökkel. 

Magról a G. tillianum-hoz hasonlóan nem 
nehéz szaporítani, és 4-6 éves korukban ezek 
is ivaréretté válnak. Talajuk legyen jó vízáte-
resztő, magas ásványianyag tartalmú. Enyhén 
savanyú (pH 6-6,8), ezért érdemes andezit őr-
leményt hozzákeverni. +2 – 8 0C-on szárazon 
gond nélkül telelnek, s ilyen állapotukban (a tél-
re élettanilag átállva) jól elviselik a rövid ideig 
tartó –2- – 6 0C fagyokat is.

Papp László
Debrecen

11. kép Gymnocalycium carminanthum vastag 
tövisű formája  Fotó: Papp László

12. kép Gymnocalycium oenanthum
 Fotó: Papp László
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Ezt a tanzániai Iringa területének lejtőin 
(Iringa Meredély) élő csínos kutyatejfélét (hát-
só borítón) 1974-ben (KB 29: 512-514) írta le 
Bally és Carter, Greenway és Kanuri gyűjtése 
alapján. Élőhelye tipikus, sziklás lejtő un. nyi-
tott Brachystegia erdő kb. 1000 m magasság-
ban, amely e alacsony fafaj ritkás erdeit jelenti, 
a szárazság és kitettség miatt is, kevés egyéb 
lágyszárú növénnyel. Az első sokrétű fotósort 
és élőhelyének leírását, az első leírás után az 
Euphorbian Journalban láthattuk róla 1984-
ben (EJ 2:110). 

A mindössze 30-40 cm magas felálló, majd 
esetleg lekonyuló növény hajtásai, amelyek 
hasonlítanak egyéb pozsgás kutyatej fajra, 
mégis e nemzetség rendkívüli hajtás alak- és 
rajzolatgazdagságnak egy újabb, nagyszerű 
példáját testesíti meg ez a faj, a kutyatejfélék 
családján belül. Látványos hajtásai határozot-
tan négyszögletűek, nagyjából 1 cm vastagok, 
kékeszöldek, erőteljesen változékony sötétebb 
mintázattal (foltokkal), amelyek belső, hajtás 
közepe felé eső világos határa nagyjából köve-
ti a bordák kb. 1 cm-re eső fogazott vonalát. A 
bordák éle a rügypárnák között vöröses barna, 
sőt néha a borda sötétebb mintázata is vörö-
ses lehet erőteljesebb napsugárzás hatására. 
Az fiatal rügypárnákon aprócska (2-3 mm) 
lándzsa alakú nem pozsgás levél lehet, amely 
hamar elszárad és lehullik. Ezen kívül ugyan-
ilyen 4 tövis fejlődik, amelyből az alsók egy-
máshoz viszonyítottan, kb. 50 fokos szögben 
nagyjából oldalra állnak, és 6-10 mm hosszú-
ak, vöröses-feketék vagy sötét barnák, a fel-
sők, egymáshoz hasonló szögben állva felfelé 
néznek, és 3-6 mm-esek. A „virágai” egyesével 
a felső rügypárnákból fejlődnek ki, jellegzetes 
kutyatejvirágzat, amely összetett un. ciátium 
(cyathium). (Egy termős virágot több leegy-
szerűsített, virágtakaró nélküli porzós virág 
vesz körül, amely már csak porzócsoportnak 
látszik, mindezt fellevelekből összenőtt ötta-
gú álcsésze burkolja, amelyek tövében miri-

gyek vannak (nektáriumok).) (Ezek a fellevelek 
sokszor kettős-hármas murvalevéllé reduká-
lódnak valódi takarólevél benyomását keltve.) 
E 3-5 mm hosszú virágzat kocsánya itt mind-
össze 5 mm hosszú. A kinyílt virágzat 3,5 mm 
átmérőjű, a murvalevél hosszúkás tölcséres. A 
termő (a bibe) és a porzók kilógnak az enyhén 
meghajlott kocsányú virágzatból, s kicsinysé-
gük ellenére feltűnő színűek. A kocsány hal-
ványzöld, a fellevél alsó része fehéres, a pere-
me felé sárgás, a termő barnás vörös, a porzók 
is, de a végük sárgás. Nem önbeporzó faj, így az 
irodalmak nem ismerik a termését és a magját. 
Valószínűleg a felfedezése óta csak vegetatíve, 
hajtásdugványról szaporították, amely nem 
különösebben nehéz és eredménytelen műve-
let. Így a hajtások levágása után mártsuk azok 
metszett végét vízbe, majd szárítsuk meg, s 
kb. 2-3 napig tartsuk – a kezdetleges kallusz 
kialakulásáig – szárazon, ezután tegyük száraz 
homokba, vagy perlitbe, 1 hét múlva enyhén 
nedvesítsük e ültetőközeget. Általában 2-3 hét 
alatt meggyökeresedik, ekkor ültessük jó vízát-
eresztő, ásványi anyagokban, gazdag talajba. 
Nyáron hetente, kéthetente öntözve némi ár-
nyékolás mellett tartsuk erőteljes napfényen. 
Télen 8-15 fokon szárazon fénygazdag helyen 
neveljük. Március elejétől kevés, óvatos kéthe-
tenkénti öntözéssel beindítjuk a fejlődését.

Irodalom:
Anderson, D., F. 2002. The Cactus Family. Tim-
ber Press, Portland, Oregon.
Pilbeam, J. 1995. Gymnocalycium, A Collector’s 
Guide. A.A. Balkema, Rotterdam/ Brookfield.
Eggli, U. (edit.) 2002. Illustrated handbook of 
succulent plants, Dicotyledons. Springer Verlag.
Berger, F. 2000. Gymnocalycium tillianum Auf 
den Spuren von W. Rausch: Standortbeobachtun-
gen in der Sierra Ambato. Gymnocalycium 13(4) 
381-384.

Papp László
Debrecen

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Euphorbia greenwayi P.R.O. Bally & Carter
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2004. 1. szám
A januári szám elején, a „Bemutatjuk” rovat-

ban K. Gilmer és H.-P. Thomas egy alig ismert dél-
amerikai fajt, a Puna bonnieae-t ismerteti meg az 
olvasókkal. A csak néhány éve leírt faj az argentí-
niai Catamarca tartományban honos, kavicsos ta-
lajon él. ♦ N. Göbl rövid írásában a Haworthia-kat 
mutatja be. Ez a nemzetség számos szélsőséggel 
büszkélkedhet, de ezen érdekességek mellett az 
olvasó más fontos információkat is megtudhat a 
morfológia, termesztés, tartás, nevezéktan terüle-
téről. ♦ W. Gertel és R. Wahl tollából arról olvas-
hatunk, hogy néhány éve egy cseh szerző, Josef 
J. Halda, furcsa és a szakmát néha meglepő első 
leírásokat és más kombinációkat közölt egy saját 
maga által szerkesztett folyóiratban, az Acta Mu-
sei Richnoviensis-ben. Jelen munka, néhány otta-
ni írással száll vitába, vagy veszi górcső alá annak 

megállapításait. ♦ A januári szám belső kemény 
lapjain a Sulcorebutia vasqueziana és a Thelocac-
tus heterochromus egy-egy szép fotója található 
valamint a szokásos hasznos információk a be-
mutatott fajokról. ♦ Igazán szép képekkel is meg-
örvendezteti az olvasót K. Eckert és A. Wessner, 
akik az Echinopsis candicans faj virágainak válto-
zatosságát mutatják be a különböző argentíniai 
élőhelyek szerint. ♦ Curacao szigetén járva W. E. 
Illert a Melocactus citrispinus egy újabb élőhelyét 
teszi közkinccsé és mutatja be a fajt. (D. Metzing 
szerkesztői kommentárjában ismételten felhívja 
azonban a figyelmet arra, hogy a fenti név nem 
érvényes.) ♦ D. Herbel ebben a számban a Mam-
millaria rekoi subsp. leptacantha-t, az Aloë squar-
rosa-t és a Turbinicarpus laui-t tárja az olvasó elé. 
♦ H. Wittner egy perui kaktuszkutatót, August 
Weberbauert (1871-1948) mutatja be. A nagy 
dél-amerika kutató számos expedíciót szervezett 
a kontinensen, később vezetője volt a limai Bota-
nikus és Állatkertnek.

2004. 2. szám
A februári szám címlapján egy pompás, virág-

zás előtt álló Agave parryi csoport képe található. 
♦ A Bemutatjuk rovatban H. Hoock és K.-P. Kle-
szewski az Astrophytum myriostigma var. nudum 
élőhelyére kalauzolnak. Az élőhelyi képekkel il-
lusztrált munkából megtudhatjuk a faj ottani nö-
vekedési körülményeit és termesztésének miként-
jét. ♦ „Már 20 fokos fagyot is kibírt” a mottója P. 
Rothbarth írásának, amelyben egy Toumeya papy-
racantha magvetés sorsáról és egy krisztáta növe-
kedési formájú példány fejlődéséről tudósít. ♦ Egy 
délkelet-brazíliai faj a Sinningia douglasii (Gesneri-
aceae) a témája K. Gilmer munkájának. ♦ D. Herbel 
a következő pozsgásokat mutatja be illetve ajánlja 
a gyűjtők figyelmébe egy-egy pompás fotóval ki-
gészítve: Echinocereus scheerii, Peperomia wolf-
gang-krahnii, Pilosocereus gounellei, Mammillaria 
decipiens subsp. albescens, Hoya bella, Turbinicar-
pus pseudopectinatus. ♦ A februári szám belső ke-

Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten  
2004 1-3.
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mény lapjain az Echinopsis (Lobivia) cardenasiana 
és a Ferocactus wislizeni képeit találja az olvasó és 
a szokásos hasznos információkat a bemutatott fa-
jokról. ♦ J. Etter és M. Kristen a mexikói Sierra de 
Tapalpa vidékére kalauzolják el az olvasót, bemu-
tatva annak pozsgásflóráját. ♦ Nagyon szép XVII. 
századi rézmetszetekkel is illusztrált munkájában 
H. Heinemann a kaktuszokat is magába foglaló, ko-
rai botanikai forrásokkal foglalkozik. ♦ A februári 
szám a Kanári-szigeteken élő Caralluma buchardii 
bemutatásával zárul, G. Lauchs tollából.

2004. 3. szám
A márciusi szám elején egy virágzó Denmo-

za rhodacantha fényképe fogadja az olvasót. ♦ G. 
Bertram írásában a Gibbaeum cryptopodium-ot 
vizsgálja meg alaposabban, részletesen bemutatva 
a jelenleg ismert mintegy 30 élőhelyét valamint 
az egyes populációkban a növények talajba húzó-
dásának eltéréseit és ezek lehetséges okait. ♦ A 
ritka Agave-k szaporításának lehetőségeihez nyújt 
adalékokat M. Greulich. A növények rozettájának 
közepét kivágva, a sérült részből új növények sar-
jadnak ki, melyek később könnyen leválaszthatók. 
♦ A „Bemutatjuk” rovatban találjuk A. Mordhorst 
írását egy szép fajról, az Echinopsis crassicaulis-ról. 
A szerző megismertet a faj történetével, alaktaná-
val, élőhelyével és tartásának legfontosabb tudniva-
lóival. ♦ D. Herbel rovatában a következő pozsgá-
sokat ismerheti meg az olvasó: Coleocephalocereus 
aureus, Echeveria pulidonis és Turbinicarpus val-
dezianus. ♦ A belső oldalak bemutatott növényei: 
Gymnocalycium matoense és Aptenia cordifolia. ♦ 
A taxonómiai rovatban egy új faj, a Kleinia butleri 
leírása található J. J. Lavranos és T. A. McCoy jóvol-
tából. Az Ománban élő új faj K. deflersii-től, lauch-
sii-tól és mccoyi-tól eltérő vonásait is összefoglalja 
a munka. ♦ A Puya raimondii perui élőhelyén járt 
M. Kretz és R. Reith. Érdekes írásukból és utibeszá-
molójukból megismerhetjük ezt a broméliafélét is. 
♦ A „Bemutatjuk” rovatban A. Hofacker munkája 
látható, amelyben egy kevéssé ismert uruguayi Pa-
rodia (Notocactus), a P. allosiphon kerül terítékre. 
♦ A márciusi szám utolsó írása Prof. Dr. Karl Mo-
ritz Schumannról emlékezik meg, halálának 100. 
évfordulóján, W. Gietl jóvoltából.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Ebben az évben jelent meg a Grupo San Luis 
(San Luis Csoport) szerzőségében a címben emlí-
tett könyv a Cactus & Co. (Olaszország) kiadásá-
ban. A tévedések elkerülése érdekében kihangsú-
lyozom, hogy a könyv nem Turbinicarpus mono-
gráfia, hanem azt a 20 taxont tárgyalja, amelyek 
Mexikó San Luis Potosi államban megtalálhatók. 
A Grupo San Luis 1996-ban alakult meg, előző 

nevük Potosi Kaktusz Társa-
ság volt. Jelenlegi nevük Po-
tosi Kaktusz és Pozsgás Társa-
ság. A San Luis Csoport tagjai: 
J. Manuel Sotomayor, Alberto 
Arredondo Gomez, Francis-
co J. Sánchez Barra és Mario 
Martinez Mendez. A könyv 
négyőjük terepkutatási és 
egyéb eredményeit tartalmaz-
za. Sotomayor orvos, aki 23 
éve foglakozik kaktuszokkal 
és 6 éve élőhelyükön is tan-
ulmányozza azokat. 2000 óta 
21 cikkben publikált különbö-
ző nemzetközi szaklapokban, 
kizárólag San Luis Potosi kak-
tuszairól. Első elnöke a Poto-
si Kaktusz Társaságnak (ma: 
Potosi Kaktusz és Pozsgás 
Társaság), majd hamarosan 
megszervezte a San Luis Cso-
portot. Tagja az IOS és IUCN* 
nemzetközi szervezetnek, ill. 
kaktusz specialista csoport-
nak. A 20 vizsgált taxon köz-
ül 16 a Chihuahua sivatagban, 
míg 4 Ciudad del Maiz tarto-
mány déli részén a Rio Verde 
folyó völgyében és Rio Verde 
tartomány déli részén találha-
tó. Megismerhetjük a Turbini-
carpus nemzetség történetét, 

a nemzetség leírását, a név jelentését. Bőven fog-
lalkozik az előfordulási helyek környezeti és kli-
matikus viszonyaival, a társnövények és növény-
zet leírásával. Nagy előnye a könyvnek, hogy a 
részletes leírásban, szinte minden egyes taxonnál 
megadja a termőhely talajának fontosabb kémiai 
és fizikai jellemzőit. Közülük a gyűjtők számára 
legfontosabb talán a pH ismerete, ami 7,6 és 8,7 

Könyvismertetés

A Turbinicarpus nemzetség  
San Luis Potosi államban



Debreceni Pozsgástár 2004/3. 19Könyvismertetés – A Turbinicarpus nemzetség San Luis Potosi államban

közötti. Táblázatokba foglalja össze az élőhelyek 
taxonokra vonatkozó vegetáció és klíma típusa-
it. A San Luis Csoport egyik fontos feladatának 
tartotta az ökológiai veszélyeztetettség vizsgála-
tát az IUCN kritériumai alapján. Eszerint arra a 
rendkívül érdekes megállapításra jutottak, hogy 
leginkább az illegális gyűjtés fenyegeti a kaktu-
szok létét és nem a mezőgazdaság, az útépítés, a 
legeltetés, a városok terjeszkedése vagy a tüzek, 
bár ezek sem elhanyagolható tényezők.

A 20 taxonból 11 léte veszélyeztetett, 8 
esetében nincsen kockázat. Egy taxon – a T. 
schmeidickeanus subsp. rubriflorus – a veszé-
lyeztetettség mértékét összesítő V. szám táblá-
zatukból valamilyen okból kimaradt. A tárgyalt 
taxonok részletes leírása az említetteken kívül 
kiterjed a növény első leírására, a szinonimáira, 
a latin diagnózisra, a növény előfordulására, a 
növény kiegészített leírására, a típuslelőhelyre, 
az első virágzásig terjedő időtartamra (ivarérési 
idő), a virágzás eredeti élőhelyi időszakára (vi-
rágzási fenofázis*), földrajzi előfordulásra és el-
terjedési területre, a természetes környezetre 
és azokra a tényezőkre, amelyek negatívan hat-
nak az adott növény jövőbeni sorsára.

A San Luis Csoport tagjai egyéni rendszer-
tani és nevezéktani meglátásukat alkalmazzák 
a felsorolt taxonoknál, azok nem esnek telje-
sen egybe az ICSG* ill. D, Hunt: CITES Cacta-

ceae Checklist (2. kiadás 1999) megállapítása-
ival. Erre néhány példa: a könyvben említett 
T. macrochele faj, mint T. schmiedickeanus 
subsp. macrochele, néven elfogadott, T. macro-
chele subsp. frailensis E. F. Anderson: The Cac-
tus Family (2001) című könyvében (továbbiak-
ban: E. F. A.) nem szerepel, nincs ilyen taxon. 
Az e műben lévő, a négy szerző által helyretett 
T. macrochele subsp. polaskii, E. F. A.-nál T. 
polaskii Backeberg 1961 nem érvényesen pub-
likált, a T. schmiedickeanus szinonimája, vagy 
a T. schmiedickeanus subsp. rubriflorus (G. 
Frank) Panarotto 1998, E. F. A.-nál T. schmie-
dickeanus szinonimája. Nos, minden kaktusz-
barát eldöntheti azt, ami neki a legjobban tet-
szik. (Bár a T. macrochele-hoz kötődő gondola-
taik kitűnőek! A szerk.) 

A könyv méret 210×297 mm, terjedelme 
147 oldal, a jó megértést segíti 7 táblázat, 7 
térkép és 167 igen jó minőségű és látványos 
színes kép. 

Ára: kb. 10 000 Ft.
Megrendelhető:
Alberto Marvelli, via Colombo 18
21040 Venegono Sup. (Va) Italy
Fax: 0031-842921
E-mail: amarvel@tin.it

Ficzere Miklós
Debrecen
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Ebben az évben – 1934-ben – a Magyar Rá-
dió kaktuszokról szóló előadássorozatra kérte fel 
Frommert. A MAPPA megőrizte a Rádióélet című 
rádióműsor újság azon oldalait, – egy kivételével 
– amelyek jelzik felolvasásait. Az előadások prog-
ramja a következő évre is átnyúlik.

1934. okt. 12-én 17–17,35 között került sor 
a Budapest I. állomáson „Az ezerarcú növény – A 
kaktusz” című előadásra, felolvasta Kovách Ernő.

Ugyancsak „Az ezerarcú növény” címmel elő-
zetes közlemények jelentek meg az érdeklődés fo-
kozására a Rádióélet 1934. okt. 7. számában, to-
vábbá egy máig ismeretlen lap 12. oldalán From-
mer ezideig egyetlen fényképével (lásd I. rész).

Tudomásunk szerint a fenti előadás kézirata 
nyomtatásra nem került. A kézirat történeti ér-
téke a címlap jobb alsó sarkán található ceruzás 
megjegyzés: Somogyvári ig. telefonja 45-5-10. A 
neves író v. Somogyvári Gyula azidőben a M. Rá-
dió igazgatója volt.

Frommer István: AZ EZERARCú NövéNy
(Néhány szó a kaktuszról) 1934

Nem egyszer az életüket is kockáztatják, 
amikor növényekre és magvakra vadásznak. Hal-
latlanul fáradságos munka ez: hol rozoga jármű-
veken, hol öszvéren, hol gyalog sok száz mérföl-
det megtenni úttalan utakon , perzselő napban, 
heteken át poshadt vízen és szikkadt kenyéren 
élni, a szabadban hálni, hol a földön, hol a fák 
ágai között, – hegyeket járni, ahol nappal elvi-
selhetetlen a hőség, de amint besötétedik, fagy-
pontra száll le a hőmérő. Érdekes, lázas munka: 
tele a keresés, a megtalálás, a meglepetés izgal-
maival. Mert a kaktuszvadász sohasem tudhatja 
biztosan, hogy mire bukkan, hiszen mindig új és 
új területeket kutat fel, ahol még előtte nem járt 
senki, ha pedig ismert helyeken jár, akkor ki van 

szolgáltatva az időjárás minden szeszélyének. Ha 
pl. bizonyos fajták magvára vadászik, előfordul, 
hogy mire odaér, az év egyetlen esője, mely azon-
ban olyan felhőszakadás, amilyet mi európaiak 
még elképzelni sem tudunk, leverte a magvakat 
rejtő terméseket a kaktuszokról és belemosta a 
sáros, iszapos földbe, – az utakat járhatatlanok-
ká, a hegyi ösvényeket életveszélyesen síkossá 
áztatta, úgy hogy kárba veszett a fáradtsága és a 
nem jelentéktelen költség, amellyel az ilyen expe-
díció jár. Már pedig az ilyen utakra fordított ösz-
szegek magassága igen messzire kihat, akár saját 
szakállára dolgozik a kaktuszvadász, akár vala-
melyik magkereskedő megbízásából: a forgalom-
ba hozott magvak árát nagyrészt ezek a kiadások 
szablyák meg. A vadászat módja a terephez és a 
növények magasságához igazodik: a kisebb nö-
vényekkel, bármilyen szúrósak és barátságtala-
nok is, csak elbánnak valahogy, de 10-15 méteres 
óriásokkal komoly küzdelembe kell bocsátkozni. 
Ilyenkor előkerül a lasszó, amelyet az öreg legény 
nyakába dobnak és az éles fejsze, amellyel addig 
vágják a tövét, amíg a több mázsa súlyú hatalmas 
oszlop recsegve-ropogva lezuhan. Kaktuszvadász 
természetesen csak az lehet, aki tanult botanikus 
és elsőrangú szakértője a kaktuszoknak. Mint tu-
dós tehát nemcsak növényt és magot szállít ne-
künk, hanem azokat a nélküle soha meg nem sze-
rezhető ismereteket és tapasztalatokat is, aminek 
révén tulajdonképpen közel férkőzhetünk a növé-
nyeinkhez. A szerencsés kaktuszvadász minden 
útján új fajtákat fedez fel vagy valamikor ismert 
és elkallódott fajtákat talál meg újra és úgy lát-
szik, hogy még beláthatatlan ideig számíthatunk 
szép és érdekes újdonságokra a kaktuszvadászok 
szakadatlan munkája révén.

Az anyag, amit a kaktuszvadász gyűjt, nagy-
részt az európai magkereskedéseken át kerül hoz-

Fegyverneki Frommer István
szakirodalmi munkássága az 1933-36 években III.

Zusammenfassung: Die tausendfache Pflanze (Einige Worte über den Kaktus) Im dritten Teil unserer Aufsatzreihe 
schrieb der Autor 1934 über die Lebensart der Sukkulenten bzw. über ihre Zucht und ihre Werte.

Abstract: Protean plant (some words about cacti) In the 3rd part of our issue the author told about the succulent li-
festyle, the worth and culture of these plants in 1934.
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13. kép A híres német kaktuszkertészeti cég, az Uhlig kertészet üvegháza
 Fotó: Balogh László

zánk. A legnagyobb szabású üzletet ezen a téren a 
német telepek fejlesztették ki, amelyek millió- és 
millió számra importálnak és adnak el kaktusz 
magvakat, és importált magvakból olyan ker-
tészeteket létesítettek, hogy távoli országokba, 
mint pl. Japánba, sőt még Amerikába is szállíta-
nak kaktuszokat (13. kép). Lapjaikban ilyen hir-
detéseket látni: „Export céljára keresek 50 000 
kaktuszmagoncot, esőrendűt, legalább 2 éveset, 
stb.” Az árjegyzékeik előkelő kiállítású vastag 
füzetek, igen sok kitűnő ábrával és többnyire 2-3 
nyelvű szöveggel.

Igaz, hogy Németországban a kaktuszok 
kultusza rendkívül fejlett és művelői sokkal 
szorosabb kapcsolatot tartanak a tudománnyal 
és egymással mint nálunk, ahol minden gyűjtő 
magának és, mintsem törődve mással és nem is 
ismerve társait. Németországban 42 esztendeje 
áll fenn a kaktuszgyűjtők egyesülete, minden kis 
városkában fiókegyesülettel és sok ezer taggal. 
Ennek az egyesületnek külön lapja van, amely 
kizáróan kaktuszokkal és egyéb pozsgás növé-
nyekkel foglalkozik. Van benne rendszertan, 

gyakorlati útmutatások, tanulmányok és viták 
százféle kérdésről, útleírások és tanácsadó, olyan 
mű, amely egyfelől a legmagasabb tudományt 
szolgálja, másfelől pedig a laikus gyűjtőkhöz 
szól, s vezeti, segíti, tanítja. Hogy mekkora az 
érdeklődés Németországban a kaktuszok iránt, 
azt mi sem mutatja beszédesebben, mint hogy 
emellett az igazán kitűnő és sokoldalú folyóirat 
mellett néhány évvel ezelőtt egy másik is létesült 
hasonló tartalommal, bár ezeken kívül a buda-
pesti egyetemi növénykert, igen komoly és érté-
kes munkásságot fejt ki és készséggel áll rendel-
kezésére minden kaktuszgyűjtőnek, tanáccsal és 
felvilágosítással.

Nemcsak a kertészeti lapok, hanem az épí-
tészeti, lakberendezési és iparművészeti folyó-
iratok is állandó rovatot nyitottak a kaktuszok 
tudományának.

Sokan vannak, akik a nyíló virágot állítják 
szembe a kaktuszokkal. Szerintem efölött nem le-
het vitatkozni. Mind a kettő más és más és az em-
ber szempontjából különböző a rendeltetésük is. 
Egyetlen kaktuszbarátnak sem jut eszébe, hogy 



Debreceni Pozsgástár 2004/3.22 Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága III.

kétségbe vonja a fakadó rózsa vagy a nyíló szegfű 
szépségét, de kétségtelen az is, hogy az a bensősé-
ges, személyes viszony, amely a kaktuszgazda és a 
növényei között fennáll, nincs és soha nem lehet 
meg a vágott virággal. A vágott virágban gyönyör-
ködünk, a kaktuszt szeretjük. Éppen ez a sze-
mélyes viszony és az a meghitt, derűs hangulat, 
amit az ablakpárkánynak ez a mindig érdekes és 
mindig kedves kis népe magából áraszt, az egyik 
oka annak, hogy a kaktusz ma mind több és több 
ember lakótársa.

A kaktuszok terjedő kultuszával azonban 
vele jár a gyűjthető fajták számának állandó sza-
porítása. Így kerültek a kaktuszok mellé az egyéb 
pozsgás növények is, amik bár nincsenek rokon-
ságban a kaktuszokkal, de külső megjelenésük-
ben néha meglepő módon hasonlítanak hozzájuk, 
mert a jellegük valóban azonos: ezek is amazok is 
pozsgásak (14. kép). Pozsgás ugyanis nem jelent 
egyebet, mint azt a tulajdonságot, amely a kopár 
sziklákon, félsivatagokban, kőgörgetegek között 
és egyéb víztelen helyeken tengődő növényt ké-
pessé teszi arra, hogy a rövid esős időszak alatt 
igen sok vizet raktározzon el magában és ezzel a 
készlettel úgy takarékoskodjék, hogy hónapokig, 
esetleg évekig kibírja eső nélkül. Az esztendők tí-
zezrei folyamán tehát a kaktuszokon kívül, ame-
lyek mind egy nagy családot alkotnak, igen sok 
különböző más családba tartozó rengeteg fajta 
lett pozsgássá: azok a fajták, amelyek kénytele-
nek voltak a viszonyokhoz alkalmazkodva azo-
kat a képességeket, hogy úgy mondjam: azokat 
a trükköket megtanulni, amiket összefoglaló 
szóval úgy nevezünk, hogy pozsgás. Amit itt lá-
tunk, az egyik legremekebb példája a természet 
kifogyhatatlan fantáziájának. Ezek a növények 
eldobják a leveleiket, hogy minél kisebb felületen 
párologjanak, a felületüket még jobban csökken-
tik azzal, hogy tömör oszlop- vagy gömbformát 
vesznek fel, erős bordákat növesztenek és hosszú 
tüskéket (15. kép) meg sűrű hajzatot öltenek ma-
gukra, hogy ezekkel árnyékolják magukat (16-17. 
kép), – a bőrüket, mely egyébként is durva és erős, 
viasszal vonják be, vagy gyantaszerű váladékkal, 
amihez a homok takaró rétegként tapad hozzá, a 
legforróbb időszakban pedig összezsugorodnak 
és behúzódnak a földbe.

14. kép Euphorbia milii
 Fotó: Papp László

15. kép Ferocactus hamatacanthus
 Fotó: Papp László
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16. kép Mammillaria glassi var. ascensionis
 Fotó: Papp László

17. kép Oreocereus maximus
 Fotó: Papp László

Igen érdekes ez a jelenség olyan családoknál, 
melyeknek tagjai különböző klímájú tájakon él-
nek. Mindenki ismeri pl. a közönséges kutyate-
jet, amely az Euphorbiák családjába tartozik. Nos 
hát ennek a családnak mintegy 1000 tagja – tehát 
1000 különböző fajtájú Euphorbia – az öt földré-
szen van elszórva és míg a közönséges kutyatej 
nálunk Európában leveles, egynyári növény, ad-
dig a délafrikai fajták a pozsgásság legmagasabb 
fokára vergődtek. Ezek tehát a szegény hazai gaz-
zal szemben az előkelő rokonok és valóban olyan 
szépek, ritkák és csodálatosak, hogy egyenesen a 
Kohinoor-gyémántok a pozsgás növények között 
(18. kép). Ugyanezt látjuk egy másik családnál is, 
amelynek tagjai nálunk cserjék, a Fokföld körül 
azonban már csak apró, kerek testecskék, amik 
csalódásig hasonlítanak kavicsokhoz. Ide tartoz-
nak többek között még az ablakos növények is, 
amik a hazájukban a földbe visszahúzódva élnek, 
mivel különben agyonperzselné őket a nap, azt 
a fényt pedig, amennyire szükségük van, a fejük 
búbján lévő ablakokon át kapják (19. kép).

A komoly értelemben vett kaktuszgyűjtés 
egyik alapvető feltétele a fajtákban való tájé-
kozottság. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy a 
gyűjtők miért nem törődnek többet a fajták és a 
nevek ismeretével. Vajon mit szólnának ahhoz a 
bélyeggyűjtőhöz aki arra a kérdésre, hogy milyen 
bélyegei vannak, azt válaszolná, hogy „többnyire 
négyszögletesek és vannak közöttük pirosak, ké-
kek és sárgák”?! A legtöbb gyűjtő sajnos alig tud 
többet ennél a növényeiről, pedig ahogy a bélye-
gekre rá van írva, hogy micsodák, ugyanúgy rá 
van írva a kaktuszokra is: egyfelől minden vala-
mirevaló cserépen rajta függ a névtábla, másfelől 
azonban és tulajdonképpen erre gondoltam, rá 
van írva magára a növényre is, és csak valameny-
nyi gyakorlat kell hozzá, hogy az ember megtan-
ulja olvasni ezt az írást, amely a növény alakjából, 
a tüskék, a szőrzet színéből és egyéb ilyen jelek-
ből áll. Azt, aki a kereskedésben messziről ráböki, 
hogy „ilyen oszlopom már van” vagy „ilyen göm-
böm már van” föl kell világosítani, hogy több ezer 
különböző fajta oszlopkaktusz és több ezer fajta 
gömbkaktusz létezik.

Ugyanígy le kell szoknia a gyűjtőknek arról, 
hogy a vásárlásnál a fő szempont az legyen, hogy 

Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága III.



Debreceni Pozsgástár 2004/3.24

minél nagyobb cserepet kapjon a pénzéért. Tudo-
másul kell végre venni, hogy kaktusz és kaktusz 
között ugyanúgy és ugyanakkora különbségek 
vannak, mint kő és kő: mint terméskő és drágakő 
között. Igen sok fajta van a kaktuszok és a többi 
pozsgás növények között, amelynek egy mogyo-
rónyi példánya többet ér, mint tíz ember nagysá-
gú példány más fajtából. Az első szempont tehát 
mindig a fajta értéke, a második a növény egés-
zséges állapota, a harmadik a növény szépsége 
legyen, a nagyság csak ezután jöhet szóba.

További oka a kaktuszok gyors térhódítá-
sának, hogy hihetetlenül szerények, minimális 
ápolással beérik és a legmostohább körülmények 
között is rendszerint igen jól megvannak. Hiszen 
éppen a kaktuszok azok, amik legjobban tűrik 
pl. a központi fűtéses lakások száraz levegőjét. 
Ott, ahol más növény elsárgul, elfonnyad, ezek 
a pozsgásak kitűnően érzik magukat, sőt vannak 
bizonyos fajták, amik egyenesen megkívánják ezt 
a száraz levegőt, úgy hogy igazán ideális szoba-
növények.

A kezelésük rendkívül egyszerű. Mindenek 
előtt két időszakot kell megkülönböztetnünk és 
pedig nyárit, amikor a kaktusz nő, sarjadzik, virít, 
– és a télit, amikor pihen. Aki a nyári időszak alatt 
teheti, vigye ki a kaktuszokat a szabadba, hiszen 
annyira éhesek fényre, melegre és friss levegőre, 
hogy alig adhatunk nekik eleget: vigyük ki tehát a 
gyűjteményünket a kertbe, a teraszra, vagy a bal-
konra és hagyjuk ott mindaddig, amíg nem kell 
tartanunk az őszi fagyoktól. De jobb híján megte-
szi egy déli fekvésű napos ablak is, ahol igen szé-
pen lehet őket nevelni (20. kép). Tavasztól őszig 
az igen elterjedt tévhittel ellentétben nem heten-
ként egyszer, hanem aszerint, hogy milyen száraz 
és meleg az idő, illetve aszerint, hogy a cserepek 
milyen gyorsan száradnak ki, naponként, esetleg 
kétszer is, öntözhetünk. Csak eleinte kell csínján 
bánunk a vízzel és vigyáznunk arra, hogy a nö-
vények, amik a sötét téli hónapokban elszoktak 
a fénytől, ne égjenek meg az erős tavaszi napsu-
garaktól. Ha azonban már jól hozzászoktak a vilá-
gossághoz, a fejlődés erőteljesen megindult, amit 
legbiztosabban az üstökükön jelentkező friss tüs-
kék jeleznek és jól be vannak gyökerezve, akkor 
bátran tehetjük ki őket a legerősebb napnak, bát-

18. kép Euphorbia piscidermis
 Fotó: Papp László

19. kép Fenestraria aurantiaca
 Fotó: Papp László
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ran öntözhetjük és kint is hagyhatjuk őket kisebb 
esőben és általában igen keveset kell törődnünk 
velük. Ne kényeztessük el őket: minél jobban 
megedződnek, annál jobban állják a telet. 

Ősszel a legelső teendő, hogy megállítsuk a 
növekedésüket. Télen nem szabad nőniük, mert 
elegendő fény híján csak korcs hajtások és satnya 
tüskék fejlődhetnek ki, amik örökre elcsúfítják a 
növényt. Ha tehát ősszel a kaktuszok nem akar-
nak megállni, erősen csökkentjük a vízadagokat és 
a növényeket hűvösebb, de világos helyre állítjuk. 
Amikor a gyűjtemény zöme szerencsésen megállt, 
akkor csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy et-
től az időponttól fogva a növények pihenni akar-
nak és ezért a legteljesebb nyugalmat kell biztosí-
tanunk nekik. Ilyenkor hagyjuk békén a kaktuszt, 
ne bolygassuk, ne rakosgassuk ide-oda, ne adjunk 
neki több vizet a kelleténél, ne ültessük át és ne 
szaporítsuk, hanem hagyjuk ott, ahol van, szinte 
mintha megfeledkeztünk volna róluk és ők tavasz-
szal meghálálják nekünk ezt a színlelt elhanyago-
lást. Színleltet mondok, mert a valóságban mindig 
rajtuk legyen a szemünk, hiszen betegségeknek, 
tiltott mozgásnak, élősdiek elszaporodásának csak 
így vehetjük elejét. A téli öntözés szabálya: a föld 
sohase legyen sáros, de sohase száradjon ki telje-
sen, – bár általában a túlságos szárazság kevésbé 
veszélyes, mint a túlságos nedvesség, szép időben 
vagy erősen fűtött szobában permetezhetünk is, 
ha tudjuk, hogy a növényekre hullott víz néhány 
óra alatt elpárolog. Szerintem egészséges, edzett, 
jól begyökerezett kaktuszt elpusztítani művészet. 
Akik mégis értenek hozzá, azok kaktuszkínzók és 
kaktuszgyilkosok, akik elfelejtik, hogy a növény 
nem dísztárgy, hanem élő szervezet, melynek 
ugyanúgy megvannak az élettani feltételei, akár 
az embernek vagy az állatnak. 

Egy másik oka a kaktusz rohamos terjedésé-
nek az, hogy nincs olyan növény, amely annyira 
beillenék a modern lakásba, mint a pozsgás. Az 
ünnepélyes pálma stílustalan és idegen a mai egy-
szerű, sima vonalú szobákban, ahonnan mindent 
kiküszöböltek, ami felesleges. A mai szobákban az 
a hely, amelyet valamikor a pálma foglalt el, ágy-
nak vagy asztalnak kell, de a mai ember meg is 
elégszik azzal, ha az ablakpárkányon néhány szép 
és érdekes cserép van, amik gondozásra és megfi-

20. kép Epiphyllum x hybridum
 Fotó: Papp László

21. kép Turbinicarpus alonsoi
 Fotó: Papp László
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gyelésre késztetik. Megfigyelhetjük, hogy a kak-
tusz, természeténél fogva, mindenkor a külsősé-
gekben redukált, egyszerűbb, bensőségesebb idők 
növénye volt. Így volt a biedermeierben és így van 
ez most is: a mai ember rokonnak érzi magával a 
kaktuszt, ezt a szerény és igénytelen jószágot, aki-
nek hallatlan szívóssággal kell küzdenie azért a ke-
vésért, amire szüksége van. És a mai ember ritka 
ünnepnapjára emlékeztet, amikor ezek a csendes, 
kissé mogorva teremtések egy szép napon nekidu-
rálják magukat és elkezdenek virítani. 

Mert ellentétben azzal a tévhittel, amely sze-
rint a kaktusz csak hét vagy száz évenként virágzik 
vagy pedig egyáltalában nincsen virága, az igazság 
az, hogy a hazájában minden kaktusz, amely meg-
érett a virágzásra, minden évben virít. Van olyan 
fajta, amely 1-2 éves korában nyílik és olyan, ame-
lyik jó néhány méter magas, tehát több száz esz-
tendős lehet, amikor az első virágait hozza, – de 
nem virágzó fajta nincs. Az elterjedt tévhit onnan 
származik, hogy európai kultúrában, ahol nincse-
nek meg a hazai életfeltételek, tényleg vannak 
fajták, amik nehezen, vagy egyáltalában nem vi-
rágzanak. Ezzel szemben sok száz olyan fajta van 
nálunk forgalomban, amely a mi éghajlatunk alatt 
is már egészen fiatal korában pompásan virágzik 
(21-23. kép). De ami talán még ennél is fontosabb: 
a kaktuszok és a többi pozsgásak akkor is szépek, 
ha nem állnak virágban: testük, leveleik, tüskéik 
és hajzatuk a színek és formák kifogyhatatlan gaz-
dagságával pótolják a virágokat és így egyforma 
örömünk telik bennük az év minden napján.

(Természetes, hogy mai tudásunk szerint a 
téli öntözés gondolatát némi finomítással kell ér-
tenünk, ugyanis vannak fajok amelyek 10-15 0C-
on elviselik, sőt jól viselik, ha talajuk enyhén 
nedves, viszont más fajoknak ez a pusztulását 
jelentheti. Ezért a száraz területen élő fajoknál 
jól bevált gyakorlat, a rizikók elkerülésére, ha tel-
jesen szárazon teleltetjük őket. Mint korábban is 
jeleztük, bár Frommer nem botanikus képzettsé-
ge ellenére rendkívül művelt volt a növénytan te-
rületén is, a fajta alatt ma helyesen fajt értünk, a 
tüskén pedig tövist! A szerk.)

Összeállította és írta:
Dr. Nemes Lajos

Szomód
23. kép Rebutia violaciflora

 Fotó: Papp László

22. kép Rebutia flavistyla
 Fotó: Papp László

Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága III.
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Ez év tavaszán kirándulni mentünk férjemmel 
Szentendrére, a mediterrán emlékeket felidéző, 

szerb (délszláv) és török jellegzetességeket magán-
viselő kisvárosba, a Duna-kanyar déli kapujába.

Bármerre sétáltunk a belváros területén, a ka-
nyargós utcákon, sikátorokban, lépcsőfeljárókon, 
mind-mind a szerb és görög városok délszaki leve-
gőjét árasztották magukból.

A városnak ezt az arculatát az ide települt szer-
bek alakították ki. A városba és környékére a törö-
kök elől menekülve három hullámban érkeztek: a 
XIV. sz. végén, a rigómezei csata után, majd a XV. 

sz. elején, és végül 1690-ben miután, Belgrád ismét 
török kézre került. Csermojevics Arzén pravoszláv 
pátriárka vezette a menekülteket. Az ide érkező 
délvidékekről betelepülő emberek építkezési szoká-
sai rányomták bélyegüket a városka arculatára. Ma 
is látható szép műemlékek ebből a korból a Lázár 
cár emlékkeresztje, a Pozsarevacska templom és a 
Blagovesztenszka görög templom.

A hangulatos várlépcsőn sétáltunk fel a Temp-
lom dombra a város első kőtemplomához és a 
Templom tér egyik lakóházában található Czóbel 
Béla Múzeumba, ahol a festőművész képeit néz-

Zusammenfassung: Die Pflanzen liebende Frau des Kakteensammlers Herr Druzsin traf während eines Familienausflu-
ges in Szentendre auf das von Károly Szabó gegründete Marzipan-Museum, in dem sehr schöne, vom Gründer gefertigte, 
wirklichkeitsgetreue Kakteen aus Marzipan - fast eine ganze Sammlung - ausgestellt sind.

Abstract: The cactus collector’s wife found the ”Marzipan Museum”  - established by Károly Szabó in Szentendre – while 
having a trip with her family. She saw a cactus collection made of marzipan by the establisher, which seemed to be as real 
as living plants.

Látogatás egy rendhagyó  
„kaktuszgyűjteményben”.

24. kép A Szabó cukrászda és marcipán múzeum Szentendrén
 Fotó: Druzsin József
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25. kép Művészien élethű marcipánkaktuszok egy csoportja
 Fotó: Druzsin József

26. kép Virágzó Lobivia-k és echinocereus-ok marcipánból
 Fotó: Druzsin József
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tük meg. A Ferenczy Múzeumban a család mun-
káiból rendezett kiállítást tekintettük meg, majd a 
szemben lévő házban található Kovács Margit ke-
ramikus művész munkáinak gyűjteményében gyö-
nyörködtünk. A sok sétálásban elfáradva beültünk 
egy kávéra, üdítőitalra és egy finom süteményre a 
Szabó cukrászdába. Ha már itt voltunk, megnéztük 
a Marcipán Múzeumot is. A vitrinben csodálatos 
alkotások láthatók: a magyar címer és zászló, tör-
ténelmi nagyjaink arcképei, koronázási jelvénye-
ink, az Országház, a Vajdahunyad-vár, a Mátyás 
templom, a Lánc-híd és még sok más gyönyörűség 
mellett két nagy vitrinben virágzó kaktuszok! Ezek 
adták az ötletet Szabó úrral való találkozáshoz és 
e cikk megírásához. Többszöri időpont egyeztetés 
után Szabó úr a lakásán fogadott minket leginkább 
izgató témáról, nevezetesen arról, honnan vette az 
ötletet a kaktuszok megformálásához. A véletlen és 
az egyik munkatársnője kaktusz szeretete folytán 
készült el az első marcipán kaktusz, eztán színes 
fényképekkel illusztrált szakkönyveket vásároltak 
és ezek alapján egyre bővült a marcipán kaktusz-
gyűjtemény.

Szabó Károly Erdélyben született, ott tanulta a 
cukrász mesterséget. A történelem vihara a II. világ-
háború alatt előbb Magyarországra, majd Ausztriá-
ba sodorta. Ott folytatta mintegy 55 évig mester-
ségét, hírnevet szerezve önmagának és a magyar-
oknak egyaránt. A marcipánkészítést Libanonban 
tanulta meg. Bejrutban dolgozott hét évig, eközben 
leste el az arab édességek készítésének titkát.

1985-ben létesítette az ausztriai Puchbergben a 
világon egyedülálló Marcipán Múzeumot, majd vég-
leg hazatelepülve Magyarországra 1994-ben meg-
nyitotta Szentendrén az újabb Marcipán Múzeumát, 
idős kora ellenére is töretlen lendülettel dolgozva.

Napjainkban divat lett – egyre többször úgy 
tapasztalom – lenézni azt, ami magyar, legyen az 
étel, ital, szokások, a magyar táj, szakmai vagy 
kulturális életünk, nyelvünk és csak azt dicsérni, 
ami külföldi.

Jó szívvel ajánlhatom, aki teheti kiránduljon el 
ebbe a városba és akkor meglátja hazánkban is sok, 
szép és értékes van, csak fel kell fedezni!

Druzsin Józsefné  Zsóka
Érdliget

27. kép Szabó Károly a neves cukrászmester és művészi marcipán készítő
 Fotó: Druzsin József
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Majd 15 éve, hogy ismerem debreceni gyűjtő-
társunkat, akihez azóta is szoros gyűjtői és 

baráti kapcsolat fűz. Példaértékű elméleti és gya-
korlati ismeretének, valamint szisztematikus gyűj-
tői tevékenységének köszönhetően jelen tős kak-
tusz- és egyéb pozsgás gyűjteményt hozott létre.

Kapcsolata a pozsgás növényekkel az 1970-es 
években kezdődött, mikor is rendszeresen megte-
kintette a debreceni kaktuszgyűjtők által megrend-
ezett kiállításokat, és egyre inkább megnyerték a 
tetszését az általa „morcosnak” nevezett, szúrós 
növények. Ezeken a rendezvényeken ismerkedett 
meg Ludmány Gyula, Romhányi Tivadar, Szabó Já-

nos és Kovács Mihály helyi gyűjtőkkel, akik a későb-
biekben is sok segítséget nyújtottak számára. De a 
legtöbb segítséget mégis Nemes Lajostól az akkori 
debreceni kaktuszgyűjtő szakkör vezetőjétől kapta. 
1979-től nagy gyakorisággal látogatta a szakkör 
összejöveteleit, melyek jelentősen hozzájárultak 
gyűjtői szemléletének megformálásához.

Kezdetben rövid ideig „mindenevő” volt, de a 
Botanikus kert hatalmas növényállománya, hamar 
ráébresztette, hogy nem lehet mindent gyűjteni, 
azaz célszerűnek ítélte valamilyen nemzetség irá-
nyába szakosodni. Abban az időben a „kaktuszos 
divat” a dél-amerikai nemzetségeket favorizálta. 

Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erzählung er die Stationen 
des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very long 
time. We can get to know the important ’stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Magyar kaktuszgyűjtők

Rácz László

28. kép Rácz László nyári üvegházában
 Fotó: Rácz Éva



Debreceni Pozsgástár 2004/3. 31Magyar kaktuszgyűjtők – Rácz László

Az ő figyelmét leginkább a Notocactus-ok keltették 
fel. 1983-ban csatlakozott a szombathelyi Kámoni 
Arborétumban Bánó István vezetésével megalaku-
ló Kámoni Notocactus Klubhoz. A szervezésükben 
két alkalommal is járt a csehszlovákiai Brno váro-
sában, ahol több gyűjtemény és az állami kertészet 
megtekintésekor leírhatatlan mennyiségű kaktusz 
fogadta a látogatókat. Ekkor sok áhított Notocac-
tus fajt tudott vásárolni, kibővítve az Eriocactus, 
Wigginsia és Notobrasilia nemzetségek példányai-
val. Emellett Nemes Lajos segítségével sikerült fel-
vennie a kapcsolatot az INTERNOTO nemzetközi 
egyesülettel, mely által hozzá juthatott a magakci-
ókon vásárolható magokhoz. Főleg az NDK-s gyűj-
tőkkel lehetett csereberélni. Bővülő gyűjteményét 
sikerült továbbfejleszteni a nagykereskedő cégek-
től vásárolható magokból nevelt növényekkel is. 
Ez által elérte, hogy gyűjteményében biztonsággal 
a fajazonos növényeket tudta meghonosítani. A ké-
sőbbiekben bővítette a gyűjtött nemzetségek körét 
az Echinofossulocactus, Matucana, Weingartia, Es-
cobaria szakgyűjtemény kialakításával, de választé-
kos kollekcióval rendelkezik a Mammillaria, Turbi-

29. kép Escobaria-k szép csoportja
 Fotó: Rácz László

30. kép A nyári üvegház fiatal növényekkel
 Fotó: Rácz László

31. kép Az ígéretes Matucana gyűjtemény
 Fotó: Rácz László
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nicarpus, Gymnocactus, Oreocereus nemzetségek 
fajaiból is.

Gyűjteményét a vegetációs időszakban majd 
10 évig fóliasátorban nevelte, míg a teleltetést a 
lakása üres helyiségében oldotta meg. Természe-
tesen az állomány ilyen mértékű fejlesztése érde-
kében szükséges volt megépíteni 1992-93-ban egy 
földbe süllyesztett 25 m2 alapterületű (kb. 60 m2 
tároló felületű) üvegházat, majd 2000-ben egy ha-
sonló alapterületű nyári üvegházat. A növényei egy 
részét nyáron, célszerűségi és némi kényszerűségi 
okok miatt, még így is szabad téren tartja.

Az első üvegháza kedvező feltételeket terem-
tett előbb a Lithops, majd az egyéb kristályvirág 
félék magjainak keltetéséhez. Így azóta jelentős faj-
választékú Lithops állományt alakított ki.

Kezdettől fogva törekedett saját szakirodal-
ból is álló házi könyvtár létrehozására, de a bo-
tanikus kert e témába vágó könyveihez is hozzá 
tudott férni. Azóta az ismeretszerzés eszköztára 
kibővült az internet adta lehetőségekkel.

Növényeit becserepezve tartja. A kifejlett nö-
vények cserepei növényasztalra terített kb. 2 cm 

33. kép Pleiospilos nelii
 Fotó: Rácz László

32. kép Részlet a Lithops gyűjteményből (középen 
a L. ruschiorum)  Fotó: Rácz László
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34. kép Mammillaria solisioides
 Fotó: Kiss László

35. kép Mammillaria pectinifera 
 Fotó: Kiss László
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37. kép Escobaria runyonii (syn. E. emskoetteria-
na)   Fotó: Kiss László

38. kép Escobaria dasyacantha
  Fotó: Kiss László

36. kép Turbinicarpus (Gymnocactus) ysabelae 
  Fotó: Kiss László

36. kép Acharagma (Escobaria) aguirreana
 Fotó: Rácz László
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vastag mosott homok ágyon nyertek elhelyezést, 
ez által lehetőség van az öntözővíznek alulról tör-
ténő felszívatására.

Az alkalmazott talajkeverék összetétele: 50% 
mosatlan folyami homok, 40% Florasca B és 10% 
rostán áttört tőzeg, s 100 liter keverékhez 2 kg 
zeolitot is hozzáad. Tapasztalata szerint ez 4-5 
éves átcserepezési ciklusidőre fedezi a tápanyag-
szükségletet. Az első két évben tápoldatot nem 
használ, de az azt követő években évi kétszeri táp-
oldatozásban részesíti a növényeke (áprilisban és 
augusztusban). A kristályvirágok talajához még 
15-20% folyami homokot kever, ezeket a növé-
nyeket sosem tápoldatozza. A talajkeverék min-
den 25 literjéhez egy csapott evőkanál Basudint is 
kever. A kár- és kórokozók ellen évente kétszer (ta-
vasszal és ősszel) megelőző permetezést alkalmaz 
más- más hatóanyagú permetszert használva.

Az öntözéshez amikor csak módja van eső-
vizet, de szükség esetén állott saját kút vizet is 
alkalmaz. Leggyakrabban a felülről öntözi a nö-
vényeket, melyek a pillanatnyilag felesleges vizet 
a növényasztalra terített homok ágyból később 
hasznosítják.

A magvetésekhez a már előzőekben leírt ke-
veréket használja, illetőleg annak rostált frakció-
ját. A magokat még január, február hónapokban 
száraz talajra elveti, de csak március végén szív-
atja fel gombaölőszeres vízzel. A később kapott 
magokat még május végéig elveti s, az ezután 
érkező, vagy beérett magokat augusztus 20.-a, 
és szeptember 20.-a között veti el, ha azok rövid 
csíraképességűek. 

A MPKE (DKKE)-nek megalakulásától tagja. 
Aktívan segíti a háttérben folyó egyesületi munkát, 
elsősorban a Debreceni Pozsgástár rendszeres meg-
jelenése érdekében. A lap első számának erős alap-
ját képezte a Notocactus-okról írt színvonalas soro-
zatának első cikke, melyet aztán újabbak követtek.

Tervei között szerepel, hogy pótolja a hiányzó 
fajokat, bővítse a szakgyűjteményét, és segítse az 
egyes fajok hazai elterjedését. Céljai megvalósulá-
sához gyűjtőtársaim és a saját nevemben kívánok 
sok sikert, kitartást, jó erőt, egészséget, és nem 
utolsó sorban boldogságot szerettei körében!

Kiss László
Orosháza

39. kép Escobaria guadalupensis
Fotó: Kiss László

40. kép Escobaria (dasyacantha subsp.) chaffeyi
 Fotó: Kiss László
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Huernia leachii Lavranos (JSAB 25: 311-
313, pl. 29-30, 1959). Típuslelőhely: Mozambik, 
Manica e Sofala (Leach 5641 [PRE]). Elterjedési 
területe: Mozambik és Malawi.

Hajtása elfekvő, akár 1,5 m-esre is megnőhet. 
Hengeres, alig észrevehetően négyélű 5-8 mm át-
mérőjű. Levele 2-2,5 mm hosszú, fogszerű. 

Virága harang alakú 1,5 cm hosszú, 2 cm átmé-
rőjű. Csücskei háromszögletűek, 8-9 mm hosszúak, 
10 mm szélesek. Közbenső csücskök alig fordulnak 
elő. A virág kívülről krémszínű, kissé egyenetlen, 
durva, bársonyos barnán pöttyözött, és sűrűn fe-
hér papillákkal borított. Belül sárgás krémszínű, 
sűrű vékony körkörös csíkokkal, a csíkok sötét bí-
borbarnák. Belül sötétbarnás papillákkal.

A nyár folyamán több hullámban virágzik. 
Tartása nem okoz problémát. Teleltetési hőfok 
12-14 0C. Hajtásmérete miatt érdemes széles 
edénybe ültetni, bár 5-6 cm-s cserépben is köny-
nyen virágzik.

Egy másik, kúszó, csüngő faj a Huernia 
pendula E. A. Bruce (FPA 28: t. 1108 + szöveg, 
1951). Típuslelőhely: Dél-Afrikai Köztársaság 
(=RSA), Eastern Cape (Phillips 1 [PRE]). Elterje-
dési területe: RSA, Eastern Cape.

Hajtása elfekvő, csüngő 45-150 cm hosz-
szú, ágas vagy egyszerű, hozzávetőleg hengeres, 
vagy finoman négyélű. Az élek tompák, vagy 
csak kissé kidomborodók. A hajtásfogak szem-
ben-, vagy váltakozó állású párokban állnak. Az 
oldalágak hozzávetőleg merőlegesen hajtanak 
ki. Általában 3-4(9) cm hosszúak, enyhén ösz-
szecsúcsosodnak.

Virága harang alakú, 15 mm átmérőjű, a 
csücskök 4 mm hosszúak. A virágcső 6-8 mm 
hosszú, 10 mm átmérőjű. A cső kívül krémszínű, 
enyhén bársonyos, hosszában bordázott. Belül 
mély gesztenyebarna, sűrűn és finoman szemöl-
csös és hosszában bordázott, a közbenső csücs-
kök fogszerűek és kicsik. 

Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisiert die Familie kurz, legt ihre Systematik, die Grundlagen ihrer Kultivie-
rung dar und setzt mit den Artenbeschreibungen fort und berichtet über die Pflegeerfahrungen.

Abstract: The author characterizes this plant family , reports its taxonomic division and the basis of their cultivation. 
He continues describing these species. He tells about his experienc relating the breeding of these plants.

Selyemkórófélékről
(Asclepiadaceae) 11. rész

41. kép Huernia leachii
Fotó: Budai Ferenc

42. kép Huernia pendula
Fotó: Budai Ferenc
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Nyár elejétől folyamatosan és gazdagon vi-
rágzó, bár virágai kevéssé érvényesülnek, mert 
általában lefelé néznek. Tartása egyszerű, ér-
demes olyan helyen elhelyezni, ahol ágai sza-
badon csünghetnek. Teleltetése 10 0C fok felett 
ajánlott.

Duvalia maculata N. E. Brown. (FC 4(1): 
1033, 1908). Típuslelőhely: Dél-Afrikai Köztár-
saság, Cape Prov. (Pillans 31 [K]). – Elterjedési 
terület: Namíbia (Karasberge), Dél-Afrikai Köz-
társaság (Northern Cape, Eastern Cape: Great és 
Upper Karoo). U. Meve a fajhoz sorolta a Duvalia 
minuta-t. 

Hajtása sötétzöld, alacsonyan fekvő, 15-
30(60) mm hosszú, 8-12(18) mm átmérőjű, 4-5 
élű. Élei tompák, nagyon hegyes 2-3 mm hosszú 
fogakkal.

Virága magányos, vagy akár 4-8 is állhat egy-
ütt. 15-20 mm átmérőjű, csücskök 5-7 mm hosszú-
ak, az oldalak függőlegesen visszahajlóak, nagyon 
hegyesek, kopaszok. Színük olívabarna, vagy pi-
rosasbarna, a tövüknél finoman pillásak vagy sző-
rösek. A gyűrű 5-7 mm átmérőjű, lekerekítetten 
ötszögletű, finom, puha serteszőrökkel borított, 
krém alapszínen, pirosasbarna rajzolattal tarkított.

Tartása nem ütközik nehézségekbe, nyár el-
ejétől több periódusban, lényegében egész nyá-
ron virágzik. Teleltetésére 10 0C fok körüli hő-
mérséklet megfelelő.

Duvalia immaculata (C. A. Lückhoff) M. 
B. Bayer ex L. C. Leach (SAJB 55(2): 268, 1989). 
Típus: [lecto – icono]: White & Sloane, The Stap. 
Ed. 2, 2: 766, fig. 769, 1937. Elterjedési terület: 
Dél-Afrikai Köztársaság (Western Cape) A fajt rég-
ebben a D. maculata változatának tartották.

Hajtása zöld, 2-5(12) cm hosszú és 6-12 
mm széles, 4-5 élű. Hajtásfogak nem erőteljesek, 
csak 1-3 mm-esre nőnek. Virága 2-3 cm szélesre 
nyílik, sötét csokoládébarna, a belső gyűrű 8-11 
mm átmérőjű 2-3 mm magas, a közepe erősen 
besüllyedt, kerek vagy lekerekítetten ötszögle-
tű. Csücskök erősen visszahajlók, 6-10 mm hosz-
szúak, rajtuk általában hosszanti árkok vannak. 
Nyár második felében nyílik.

Tartása egyszerű. Könnyen szaporítható 
– az előzekkel együtt – hajtás dugványról. Telel-
tetése 10 0C felett ajánlott.
Irodalom:
Jacobsen, H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. VEB 
Gustav Fischer Verlag, Jena. 
Albers, F.–Meve, U. 2002 Illustrated Handbo-
ok of Succulent Plants, Asclepiadaceae. Springer 
Verlag. 
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.

Folytatjuk!

Budai Ferenc
Miske

43. kép Duvalia maculata
Fotó: Budai Ferenc

44. kép Duvalia immaculata
Fotó: Budai Ferenc
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Az atomenergiáé a jövő, de ez az energia még 
  nagyon kiszámíthatatlan és sok meglepe-

tést, jót és rosszat is tartogathat számunkra.
A csernobili katasztrófa idején, amikor a ter-

mészet úgy alakult, hogy a magasban Komárom és 
környékére is eljuttatta a gyilkos felhőket az én kis 
üvegházamban az elvetett kaktuszmagok a kelési 
stádiumban voltak.

Nagy örömömre a kelési arány szép volt, és a 
pici növénykék között több furcsa kis színes egye-
det fedeztem fel. Úgy gondoltam, hogy nekem is 
sikerült klorofillhiányos növényekhez jutnom, 
és úgy őrizgettem a kis jövevényeket, majd ami-
kor nagyobbak lettek többet feloltottam belőlük, 
hogy majd a színes részekből sarjakat tudjak ne-
velni. Feltűnt, hogy a fejlődésük nem természe-
tes, hanem furcsa „monstruosa”* formába növek-
szenek, de az igazi okot ekkor még nem tudtam. 
Az igazság úgy 3 évre rá tudatosult, amikor is az 

Országos Kiállításon, amely még az Állatkert Pál-
maházában volt. Két kedves gyűjtőtárssal beszél-
getve egyszer csak azt hallottam, hogy gyűjtik a 
„csernobili” kaktuszokat. Meglepett az új növé-
nyek létezése és rá is kérdeztem, melyek azok a 
„csernobili” kaktuszok. Akkor tudtam meg, hogy 
mik azok a jegyek, melyek jellemzőek az (új) nö-
vényekre. Mondtam is rögtön, hogy nekem több 
ilyen növényem van, mire a válasz az volt, kell is, 
hogy legyen, mert Komárom és környéke többszö-
rös „dózist” kapott.

Ekkor döbbentem rá, hogy ha az a csöpp kis 
növény az üvegházban ezt kapta, akkor mi mit 
kaphattunk!

Azok a növények, amik saját gyökerükön vol-
tak sajnos lassan mind itt hagytak, kivétel egy Pa-
rodia nuda, kissé nyomorék növényem, ami eddig 
még sem virágot, sem sarjat nem hozott. Az oltott 
növényekre is már csak a fotók a bizonyítékok.

Zusammenfassung: Das tragische Ereignis von 1986 muss auch auf die Lebewesen in Ungarn eine Wirkung ausgeübt ha-
ben. Der Autor des Artikels stellt solche Phänomene – Radioaktivität oder andere Ursachen – (anomales Wachstum, Chloro-
phyllmangel) dar und es wird vom Redakteur der Zeitschrift mit einigen Bildern (Fotos?) und Bemerkungen ergänzt.

Abstract: The tragic event of 1986 might have had an effect on the living creatures in Hungary, as well. The author of this 
article shows some phenomena (anomalous growth, chlorophyll deficiency) which might be caused by radioactivity (altho-
ugh there might be some other reasons, too). The editor-in-chief contributes some pictures and short notes to this study.

A „csernobili kaktuszok!”

46. kép Genetikai mutációt szenvedett, klorofillt nem minden alapszöveti sejtükben szintetizálni tudó fel-
oltott Mammillaria-k  Fotó: Epresi László
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47. kép Kitűzdelt három éves Escobaria vivipara-k, ahol a mutánsok száma meghaladta a 10%-ot
 Fotó: Papp László

A „csernobili kaktuszok!” 39

Biztosan van több kedves gyűjtőtárs is, aki ré-
szese volt e tragédia utóhatásának, és így jutottak 
hozzá hasonló növényekhez. Kérem, írják meg ők 
is, hogy fejlődtek az így kialakult növényeik. Na-
gyon remélem, hogy ez a tragédia nem fog többé 
megismétlődni, és nem így kell majd furcsa növé-
nyekhez jutnia kaktuszgyűjtő, és növényszerető 
barátaimnak.

Sajnos a fotó már csak e pár feloltott növény 
„képét” őrzi (46. kép).

Epresi László, Komárom

[Kb. 10 évvel a csernibili katasztrófa utáni vetéseimben 
nekem is gyakoriak voltak a klorifillhiányos, mutáns egye-
dek – pl. a képen bemutatott Escobaria vivipara (47. kép) 
magoncok között (akár 10-15%-uk is!), de ennek számos 
oka lehet még a sugárzáson kívül. Sajnos vegyszerek is ki-
válthatnak mutációkat, s a beltenyésztésben is gyakoribbá 
válnak olyan jellegek, amelyek nagy populációnál ritkák. A 
klorofillhiányos mutációk ún. mozaikos alapszövettel rend-
elkezve, a klorofillhiányos felületeiken (de egyébként is) las-
sabban növekednek, így néha aránytalanok. A levegő kén-
tartalma (vagy kéntartalmú permetező szerek) szemölcsök 
összetapadását, vagyis növekedési rendellenességet okoz-
hat a Mammillaria-knál. Mindettől függetlenül a sugárzás 
hatásának kizárása hiba lenne! A szerk. Papp László]

48. kép Klorofillt csak foltokban tartalmazó, felol-
tott Escobaria vivipara  Fotó: Morvay István
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A brit folyóirat ez évi második számának cím- 
 lapján (elől és hátul) is egy rendkívűli szép-

ségű és letaglózó, széles panorámakép mutatja be 
a Melocactus ernestii egyik élőhelyét, a brazíliai Ba-
hia államban, közel Jequiehez a Barragem da Ped-
ra tó feletti sziklákon. E fotót J. Hughes készítette 
a többivel a cikkében, amelyben beszámol arról a 
napról Brazíliában, amikor megtalálta ezt a Melo-
cactus ernestii populációt, amely drámai helyen te-
nyészik a tó felett, a völgyre majdnem függőlege-
sen leszakadó sziklafelszínen. 
Ugyanis ez a merőleges szikla 
ötven évvel ezelőtt bánya volt 
még, amelyet azóta viszonylag 
sűrűn benépesítette ez a kak-
tuszfaj a M. salvadorensis-szel, 
Opuntia inamoena-val, O. palma-
dora-val együtt. ♦ Nemzetségek 
közötti hibridek a „Cactaceae-n 
belül” címmel olvashatunk rö-
vid leírást G. Rowley tollából, az 
általa megfigyelt és itt publikált 
5 új, természetes nemzetségek 
közötti hibridről (nothogene-
ra), 3 új ezen belűli kombináci-
óról, és egy mesterséges új hib-
ridről (Cleistonocereus). ♦ Ér-
dekes leírást ad L. Newton a Nairobi Egyetem Bo-
tanikai Intézetének munkatársa, a Agave gypsop-
hila első virágzásáról a kertjükben. A virágzaton a 
virágkocsányok eredésénél levélrügyek alakultak 
ki, amelyek egyik-másikából teljes növény fejlő-
dőtt, a legyökereztetés után. ♦ Bill Weightman 
ellátogatott az Ortegocactus macdougallii élőhe-
lyére, Mexikó Oaxaca államába. Szerencsére még 
viszonylag érintetlen – gyűjtők által is – e nehezen 
tartható, különleges növénynek a mészkövön lét-
rejött termőhelye. ♦ Az ISI (az USA-ban, önkénte-
sekből az 50-es években létrejött csoport, amely 
azért alakult, hogy jól dokumentált fajokat ajánl-
jon intézeteknek, kertészeteknek, gyűjtőknek ku-
tatás, tartás és osztályozás (kiválogatás) céljából) 
által ajánlott növényeket mutat be H. Mays a kö-

vetkező oldalakon. ♦ „Kaktuszok és egyéb pozs-
gások az egyesületek jelvényein” címmel mutatja 
be 30 éves gyűjteményét J. Cox, amelyben a világ 
szinte összes pozsgásfajokkal foglalkozó társasá-
gának, egyesületének, klubjának a jelvénye meg-
található, többek között egyesületünkké is. (Ez 
utóbbit az Interneten mutatja be a szerző cactus-
mall.com/badges). ♦ Roy Mottram megvitatja – a 
következő cikkben – néhány korai illusztrációja 
által a karibi Mammillaria mammillaris-ról alko-

tott akkori elképzeléseket. E faj 
(konzervált típus) volt, amely 
alapján Linné létrehozta rend-
szerében a „Cactus Linnaeus” 
nemzetséget, amely alapján Ha-
worth leírta a mai Mammillaria 
genust, ill. a Cactaceae családot 
A. L. de Jussieu 1789-ben. ♦ 
Dél-Amerika egyik legna gyobb 
„gömbkaktuszáról” (4 m magas 
is lehet), Denmoza rhodacant-
ha-ról elmélkedik a Copiapoa-
k jeles szakértője G. Charles, 
megállapítva azt, hogy Mendo-
zatól egészen Salta tartományig 
elterjedt, e nem ritka növény az 
argentínai Andokban. Virág-

szerkezetében sajátos, a beporzó állatfajoktól füg-
gő hasonulás (konvergencia) mutatható ki a Cleis-
tocactus-okhoz, bár Ritter és Barthlott véleménye 
szerint az Oreocereus áll közel hozzá, ebből ered a 
virágfelépítésbeli és magvaik közti hasonlóság. ♦ 
„Orostachys, a sajnálatosan elhanyagolt nemzet-
ség” címmel ad egy szubjektív, de lelkes válogatást 
J. Hughes a Crassulaceae család e szép nemzetsé-
géből. ♦ Végezetül alapos képet kapunk az Aloë fe-
rox virágszín-változékonyságáról a dél-afrikai Ay-
liff hegységből, Rogan Roth-tól, amely alapján ki-
derül, hogy a 2–4 m magas növények egyedenként 
külön-külön, a vajsárgától a sötét narancsvörösig 
terjedő virágtakaró levelekkel is rendelkezhetnek.

Papp László
Debrecen

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2004/2
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Kuba száraz területeinek flórája és 
vegetációja II.

Prof. Dr. Borhidi Attila botanikus akadémikus 
2003. VIII. 18-án, az ünnepi kiállításunkon meg-
tartott, nagy érdeklődésre számot tartó előadá-
sának II., befejező részét adjuk közre, némileg az 
előadás stílusában. (A szerk.)

Kubában izgalmasak a fatermetű fajok, 
– ezek nem oszlopkaktuszok, hanem elágazva 
hajtanak. Van egy bennszülött, monotipikus* 
nemzetsége, a kubai flórának, ez a Dendrocereus 
(49. kép). A Dendrocereus, amely ténylegesen fil-
lokladium* tagokból áll össze, hogy úgy mondjam, 
mint amilyenek a Cereus-ok, de teljesen faszerű, 
elágazó hajtás rendszere van, és derék vastagsá-
gú törzse. Azért érdekes, mert teljesen diszjunkt* 
elterjedésű. Ugyanis annak a 6 sziklai-tenger-
parti zónának van 1-1 Dendrocereus populációja, 
amelyekről azonban újabban azt mondják, hogy 
ezeken a virág színe és a nagysága különbözik. 
Kétségtelen az, hogy például azok, amelyek Ori-
enté-ben vannak, magasak, megnőnek 8-10 m-re 
is, amelyek nyugat Kubában vannak, mindössze 
1-2 méteresek, a matansasiak pl. 5-6 m magasak 
lehetnek, tehát a pulációknak van valahol valami 
vitalitáskülönbségük* is. (A kubai flórakutatásról 
tudni kell, hogy ez is olyan terület, ahol harc van. 
Nagyon jellegzetes dolog volt, hogy a kubai flóra-
programban németek, kubaiak, magyarok vettek 
részt. A németek arra nagyon vigyáztak, hogy 
minden olyan család, amelynek gazdasági jelen-
tősége van, azt mind ők kutassák pédául a Cacta-
cea-kat. Egyedül Rubiaceae* család maradt nekem, 
mert ez olyan bonyolult volt, hogy ezt senkinek 
sem volt kedve csinálni, én viszont nagyon jól 

jártam vele, mert több fantázia volt benne, mint 
sok másban.) Ez a Dendrocereus nudiflorus-nak egy 
orientei területe (50. kép). Látni lehet egy populá-
cióját ezen a partszakaszon. Van egy délen, van 
egy észak Orientében és egy végig a déli partok 
mentén. A Dendrocereus nudiflorus-on almaszerű 
termés képződik (51. kép). Ez a matansas-i popu-
láció, amely kb. olyan 4–5 m magas egyedekből áll, 
és mindig valamilyen Pilosocereus* oszlopkaktusz-

Zusammenfassung: Der grossartige Vortrag des international bekannten Akademikers, Professors der Botanik, den wir 
voriges Jahr in unserer Ausstellung gehört haben, wird hier veröffentlicht. Waehrend seiner Forschungen entdeckte und 
beschrieb er zahlreiche Pflanzen. Dabei verfertigte er auch Kubas Vegetationslandkarte. Mit grosser Sorgfalt studierte er 
die Trockengebiete und besonders die dort lebenden typischen Kakteenarten.

Abstract: Prof. Borhidi’s , the well-known botanist and academican’s lecture (given at our cactus exhibition last year) is 
published in this issue. He did not only research the flora and vegetation of Cuba, but also discovered several plant species, 
described unknown plant associations and he made the vegetation map of Cuba. Prof. Borhidi expended his care on the 
study of arid areas. Last summer in his lecture he showed this area with its characteristic cactus species.

49. kép Dendrocereus nudiflorus
 Fotó: Dr. Borhidi Attila
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50. kép Dendocereus nudiflorus Pilosocereus poly-
gonus-szal Orientében  Fotó: Dr. Borhidi Attila

51. kép A Dendocereus nudiflorus terméses hajtásai
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

42 Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja II.

szal együtt él. Itt pl. a habanna-matansasi parto-
kon a Pilosocereus robinii-val (52. kép). Itt pedig a 
Pilosocereus polygonus-szal, – ez már Orientében 
van (50. kép). Látszik, hogy sokkal több bordája 
van, azért polygonus*.

A másik ilyen érdekes fatermetű csoport a 
Consolea nemzetség. A Consolea macracantha-nak, 
gyönyörű törzse (53. kép), s hosszú tövisei alakul-
tak ki. Az Opuntia-kkal rokon, hiszen lehet látni 
azt, hogy a fillokladiumok lapítottak, tehát nem a 
„Cereus” csoporthoz, hanem az „Opuntia” csoport-
hoz tartozik. Ezeknek tulajdonképpen közvetlen 
rokonai a Nopalea-k, amelyeket Mexikóban igen 
nagy területen termesztenek a magasabb fennsí-
kokon. Ahol ilyen nagy száraz fennsíkok vannak 
Mexikó és Jalapa között, ott több ezer hektáron 
nopált nevelnek, tehát kaktusz ültetvények ezek, 
amelyekben a növények medvetalp nagyságú fil-
lokládiumai fejlődnek, amelyek teljesen tövismen-
tesek. Ezeket főzeléknek ill. salátaanyagnak hasz-
nálják. (Aki ilyet nem kóstolt, az a mexikói lelket 
nem is tudja megérteni, ez annyira hozzátartozik 
a mexikóiakhoz, mint a tequila.) A Consolea macra-
cantha-nak, arasznyi tövisei vannak, gyönyörűek, 
és kicsiny, egészen kicsiny, narancs piros virágai 
(54. kép). Van egy sárga virágú, kis termetű faj is, 
a Consolea millspaughii, amely a Bahamákon is elő-
fordul. Az előbbi azonban egy kubai bennszülött 
faj. A leggazdagabb kaktuszokban a délkeleti part-
vidék, amely mint mondottam, a hegyvidékeknek 
az árnyékában, esőárnyékában van, ahol ilyen 
gyönyörű magas partok alakultak ki (57. kép). A 
magas partok mentén tenyésznek a kaktuszok. 
A jellegzetessége ezeknek a száraz bozótoknak, a 
most Ritterocereus*-nak hívott R. hystrix (syn. Ste-
nocereus fimbriatus) (55. kép), amely nagy száraz 
bozótokban megjelenő csoportot alkot. A kubaiak 
létrehozták Santiago de Cuba mellett egy kaktusz-
gyűjteményt, amelyik szabadon van (56. kép). Ez 
azért fontos és érdekes, mert itt látjuk a legősibb 
típusát a kaktuszféléknek. (Kaktuszféléknek va-
lószínűleg két bevándorlási ideje volt, ugyan-
is vannak nagyon fejlett csoportok és nagyon 
fejletlenek. A köztük lévőek pedig fajszegények 
(láttuk az Opuntia-kat)). Ez nagyon jelentős köz-
vetett evolúciós tény. Ez az ősi faj a Rhodocactus* 
cubensis, amelyiket azért hívják Rhodocactus-nak, 
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52. kép Pilosocereus robinii Dendrocereus nudiflorus-szal a habana-matansasi partoknál
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

53. kép Consolea macracantha fejlett példánya
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

54. kép Consolea macracantha hajtásai (szártagjai), 
termései, bimbói és virágai  Fotó: Dr. Borhidi Attila
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mert vörös színű törzse és tövisei vannak, s lehet 
látni (56. kép, középső növénye), hogy fönt elágazó 
és leveleket hordoz. Tehát ez egy leveles kaktusz, 
és a Peireskioideae alcsaládba tartozik, a legősibb 
csoportoknak az egyike, valószínűleg az Andokból 
közvetlenül vándoroltak ide, akkor, amikor még az 
Andoknak egy vonulata volt, az ún. Aves-hátságon 
keresztül, amely közvetlen kapcsolatban volt az 
Antillákkal. Majd ez a hegylánc elsüllyedt, és a ké-
sőbbi csoportok, mint amilyenek pl. a Melocactus-
ok, viszont a Kis-Antillákon keresztül, időben sok-
kal később, egy fiatal vulkáni vonulaton keresztül 
jutottak ide. Érdekes a Harrisia* taylori, amely 
szintén bennszülött faja a kubai kaktuszflórának. 
Ugyancsak ennek a partszakasznak a jellegzetes-
sége a Cylindropuntia tunicata (58. kép), amelyet 
itt látunk. Ez a legkellemetlenebb kaktusz, amivel 
életemben találkoztam, és minden tövise tele van 
apró visszafelé irányuló, szőrrel, mint egy szigony, 
ami azt jelenti, hogyha egyszer bemegy az ember 
bőrébe, az csak a hússal jön ki, így rendkívül kelle-
metlen társaság, de nagyon szép.

A szigetnek a keleti csúcsa egy nagy karsztsík-
ság, ami tele van gyönyörű pálmákkal, a Coccothri-
nax alexandri-val (59. kép). Nagyon jellegzetesen, 
tengeri szelek által teljesen francia kertté nyírt, 
hogy úgy mondjam bozót az egész, amelynek két 
fontos eleme van. Az egyik a Pilosocereus brooksi-
anus, amelyik ilyen kandeláberszerűen emelkedik 
ki ebből a bozótból (57. kép), a másik pedig a Melo-
cactus acunae, amelyik a legtövisesebb Melocactus-
ok közé tartozik. A Melocactus-oknak, amelyekről 
most fogok beszélni, azaz érdekességük, hogy két 
csoportjuk van.

Az első csoportnak, amelyik az ősibb, van 
egy populációja Matanzasban, ez a M. matanza-
nus. Van egy las villasi szerpentineken* is, amelyet 
Araces fedezett fel. Azután itt van a M. guitartii, 
amelyik nem szerpentinen van, de egy nagyon 
hasonló kőzeten, és végül a Melocactus holguinen-
sis, amelyet először Mészáros Zoltán fedezett fel, 
de az orra előtt leírták, mert gyorsabbak voltak a 
publikációban a kubaiak. (Ez nem egészen korrekt 
dolog volt, de megtörtént.)

A Melocactus matanzanus-ból énnekem azért 
nem sikerült képet csinálnom, csak gyűjtemény-
ből, mert az a populáció, amelyik a leg na gyobb 

55. kép Ritterocereus hystrix (syn. Stenocereus fimb-
riatus) a száraz bozótosban  Fotó: Dr. Borhidi Attila

56. kép Kaktusz botanikus kert Santiago de Cuba-
ban  Fotó: Dr. Borhidi Attila

Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja II.
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volt, azt egy német gyűjtőtársaság begyűjtötte 
(több száz egyedét). A Melocactus guitartii-nak, 
az a jellegzetessége – mint a többi szerpentinen 
élő kaktusznak,– hogy rövid és visszahajló tövi-
sei vannak, és ez egy ősi csoport leszármazottja. 
A Melocactus holguinensis fotóján, amelyik növény 
szerpentinhez kötődik, jól lehet látni ezt a szür-
ke, kristályos szerkezetű kőzetet, amelyiken e faj 
él (67. kép). Van egy fiatal csoportja a Melocac-
tus-oknak, amely a déli tengerparton alakult ki. 
A Sierra Maestra vonulatán található a legnagy-
obb termetű ezek közül, ez a Melocactus nagyii 
(62. kép), amelyet Nagy Elemérről nevezett el 
Mészáros Zoltán. Ő az itteni geológus* kutató-
expediciónak volt a vezetője. Teljesen egyenes 
tövisű, nagyon szép robusztus termetű, egészen 
térdmagasságon felülire megnövő növény. Ez az, 
amely andeziten van, a déli partvidéken. A Guan-
tanamói öbölben egy nagy központja van a kak-
tuszfejlődésnek (evolóciós centruma), ami azzal 
kapcsolatos, hogy ez rendkívül száraz medence, 
ahol 400 mm alatt van az évi csapadék, és az évi 
középhőmérséklet 27 0C feletti. (Én néhány éj-

57. kép A dél-keleti partvidék egy részlete a magas partokkal és feltűnő kaktuszokkal
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

58. kép Cylindropuntia tunicata tövises hajtásai
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja II.



Debreceni Pozsgástár 2004/3.46

szakát töltöttem Guantanamóban, de hosszabb 
ideig élni itt kibírhatatlan.)

Látjuk azt a környezetet, Guantanamo kör-
nyékén, ahol nagyon gazdag a pozsgás flóra, pl. 
ezek az Agave albescens, a Ritterocereus hystrix (Ste-
nocereus fimbriatus). Gyönyörűen virágzó Agave-k, 
pálmák (60. kép). Minden bennszülött, endemikus 
itt, mind bennszülött faja ennek a flórának. Ha sta-
tisztikát készítünk az itteni növények származásá-
ról, akkor 70 %-át alkotják ezek a bennszülött fajok. 
Ebben a Guantanamói medencében általában igen 
kicsiny elterjedésű bennszülött növények vannak. 
Az Opuntia-knak, mint mondtam, ezenkívül az 
Opuntia dillenii-n kívül van egy teljesen szűk el-
terjedésű faja az Opuntia militaris. Azért militaris, 
mert guantanamoi támaszpont katonai és a neve 
erre utal (militaris = katonai). Azért nem tudtam 
fényképezni ott, mert határsávba esik. (Hasonlóan 
nehézkes itt kutatni, mint annak idején hazánkban 
a nyugati és déli határszéleken, ahol annak idején 
vigyáztak rám a határőrök. Itt is hasonló a helyzet, 
ugyanis az Opuntia militaris-t azért nem lehet fo-
tózni mert, kerítés mellett nő, a két határ között.) 
Nos ez a Melocactus harlowii* (68. kép) Mészáros 
Zoltán szerint, s azért izgalmas mert ez a guanta-
namói támaszpontról írták le, külön engedéllyel 
ment oda a francia Leon atya és gyűjtötte 1905-ben 
ezt a kaktuszt. Ma ez a leírás gyakorlatilag ráillik 
más Melocactus-ra is. (Tudjuk azt, hogy a szárított, 
preparált kaktusz példányok nagyon keveset őriz-
nek meg a jellemző tulajdonságaikból.) Ezért annak 
tisztázására Araces egy amerikai ösztöndíjat kapott 
– beengedték,– majd utána rezidens lett Ameriká-
ban. Ő neki engedélyezték azt, hogy elmenjen a 
guantanamói támaszpontra, és begyűjtötte a Melo-
cactus evae-t, a M. radoczii-t (69. kép), M. harlowii-t 
is. Ennek alapján ő azt mondja, hogy a Melocactus 
borhidii és minden, ami ennek a csoport tagja az 
legfeljebb változatnak tekinthető, mert beletarto-
zik a harlowii változékonyságába. Majd az idő el-
dönti. Tehát ez a Melocactus harlowii, amely kívül 
van a kerítésen, s amelyet mi is tudtunk gyűjteni, 
erre jól illik a leírás. Mészáros Zoltán ennek alap-
ján csinálta meg a neotipizálását* a harlowii-nak. 
Ez a Melocactus borhidii (70. kép), amelynek az az 
érdekessége, hogy hengeres alakú, ha az előzővel 
összehasonlítjuk, akkor látunk különbséget. Ez azt 

60. kép Guantanamó környéke gazdag pozsgás fló rá val 
(középen Agave albescens)  Fotó: Dr. Borhidi Attila

59. kép A Maisii síkság a Coccothrinax alexandri 
pálmákkal  Fotó: Dr. Borhidi Attila

Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja II.



Debreceni Pozsgástár 2004/3. 47

a dolgot is felveti, hogy ezek jó fajok, vagy nem jó 
fajok. Araces, aki különben egy ténylegesen jó bota-
nikus, de ez a Melocactus ügy neki olyan dolog volt, 
ahol sokkként érte az, hogy mások is belebeszéltek. 
A helyzet az, hogy a fajfelfogás szempontjából két 
nagy iskola van. Az egyik a német iskola, melynek 
óriási tradíciói vannak, és pontosan kidolgozott kri-
tériumrendszere*.

S vannak az angolszászok egy más szemlé-
lettel. Jellemző az, hogy a Flora neotropica-ban, 
amely egy nemzetközi nagy, ellenőrzött és kiadott 
flóramű, az egyik kötetében alfajnak tekintik azt, 
amelyiket egy másik kötetben változatnak. Ilyen 
szempontból meglehetősen lazán felfogott szel-
lemi termék. Én azt szoktam mondani erre, hogy 
nem kell ezzel verekedni, ahogy öreg kubai meste-
remtől Julián Acuňa-tól hallottam, hogy tudomá-
nyos felfedezéseink mit érnek, azt negyven évvel a 
halálunk után fogják megmondani, amikor már se 
barátok nem lesznek, se ellenségek, csak a munka, 
ami önmagáért beszél. Köszönöm szépen.

Prof. Dr. Borhidi Attila
Pécs-Budapest

61. kép A Sierra Maestra sziklás tengerpartja
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

62. kép Melocactus nagyii
 Fotó: Dr. Borhidi Attila

Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja II.
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2003-ban felmerült a gondolat, hogy a Kará-
  csony Sándor Ált. Isk. Halápi Tagintézmé-

nyében néhány olyan gyerekkel, akik érdeklődést 
mutatnak a pozsgás növények iránt, szakkör ke-
retében foglalkozásokat indítsunk.

Az elhatározást tett követte, és rövid előké-
szítő munka után 2003 szeptemberétől még al kal-
manként, 2004 januártól heti rendszerességgel 
találkozunk a gyerekekkel. A közös foglalkozáso-
kat egy sziklakert építésével kezdtük, amelyhez 
a növényeket Libnár Antal, Molnár Imre, Hubai 
István, Nagy Ferenc és a szakkörvezető Szászi 
Róbert biztosította. A későbbiekben még Tirk 
Ferenc gyűjtőtársunk is csatlakozott az adomá-
nyozókhoz, jelentős kövirózsa kollekcióval.

Hamar kiderült, hogy a szakkör nagy nép-
szerűségnek örvend kezdetben 7-8 , később 15-
20 gyerek jött a foglalkozásokra. Idő közben igen 
szoros lett a kapcsolat a MPKE-vel. Az indulás-
hoz sok növénnyel, magoncokkal, kiadványok-
kal járult hozzá az egyesület, sikeressé téve a 
kezdést gyermekeknek és szakkörnek egyaránt. 
Remélhetőleg a közös munka tovább bővül, egy-
mást segítve, hogy az iskolaprogram minél sokol-
dalúbban, gazdagabban töltse be tisztét. 

Rendszeresen részt veszünk a kiállításokon, 
mint kiállító és szervező. Ezeken a rendezvénye-
ken a gyerekek megismerkednek a „nagy öregek-
kel”, illetve sok tapasztalatot szerezhetnek. Részt 
vettünk 2004. évben az egyesület által szervezett 
kiállításokon. (Balmazújvároson, Hajdúszobosz-
lón, az augusztus 20–22.-i nagy kiállításon melyet 
tradicionálisan a Debreceni Kultúrparkban rend-
eztek, valamint a Református Kollégiumban.) 

Nagyon pozitív a gyűjtőtársak hozzáállása, 
néhányukkal már szinte baráti a kapcsolat az 

egyesületben (Libnár Antal, Molnár Imre, Nagy 
József, Tirk Ferenc).

[Kolovics József gyűjtőtársunk is kellemes 
élménnyel gazdagodott a 2004. augusztus 20.-
ai kiállításon, amikor tapasztalhatta a gyerekek 
megfelelő növényismeretét, szeretetét.]

Tamás Lajos gyűjtőtársunk igen sok növény-
nyel járult hozzá a szakkör működéséhez, főként 
Mammillaria-k kerültek a gyűjteménybe.

Mióta heti rendszerességgel tartjuk a fog-
lalkozásokat a gyerekek tudása és gyűjteménye 
(köszönöm a hozzáállásuknak) gyorsan fejlődik. 
Már a harmadik foglalkozáson magvetést készí-
tettünk, a gyerekek fajonként dokumentálták ke-
lést, gyönyörködtek a magoncokban, vigyáztak a 
növényekre. Az egyesület magforgalmazásához 
is jelentősen hozzájárult a szakkör minden tagja, 
a termések kibontásával, magok tisztításával, és 
csomagolásával.

Néhányuk: Lovász Pisti, Lovász Laci, Feró 
Gabi, Kiss Nándi már felismernek jellegzetes 
nemzetségeket, illetve fajokat. A fiúknak „jelen-
tős gyűjteménye” illetve sziklakertje is van, 
próbavetést végeztek, sarjakról szaporítanak, 
egymás közt cserélgetnek. Lelkesedésük még 
pedagógusaikat is meglepi, nagyra értékelik azt 
a változást, fejlődést, ami a gyerekek magatar-
tásában és tanulmányi eredményében végbe-
ment. Megszünni látszanak a folyosói vereke-
dések, szünetben „tudományos értekezés” zaj-
lik a sziklakerti növények körül. Elérni látszik, 
amit egyik célként kitűztem, hogy a gyerekek 
nagyobb érdeklődést mutassanak a természet, 
s azok szépségei iránt. Rohanó világunkban leg-
többször és legtöbben elszaladnak ezen dolgok 
mellett. Ők fokozatosan kezdenek ráébredni, a 

Egyesületünk iskolaprogramja

Bemutatkozik a Halápi Kaktuszbarátok Köre
Zusammenfassung: Der Leiter des Zirkels erzählt, wie der Zirkel sich herausgebildet hat, wie er sich mit dem Zuwachs 
der Pflanzen und dem Beitritt von begeisterten Kindern entwickelte; und was für eine positive Wirkung er auf das Beneh-
men, die Anteilnahme und die Naturliebe der Kinder hat. 

Abstract: The leader of this study circle reports on the foundation of this circle telling us how it grew in plants and in jo-
ining children and how good its effect is on the behaviour, interest and children’s love of nature.
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63. kép Szakköri foglalkozásunk, ahol növényeket 
ültetnek be a gyerekek  Fotó: Szászi Róbert

természet- és környezetvédelem fontosságára, 
jelentőségére.

Mindezek eredményeként a 2004/2005-ös 
tanévben már az „anyaiskolában” is indul szak-
kör, de erről már következő lapszámunkban szá-
molunk be.

Foglalkozásokon, kiállításokon figyelem a 
srácokat, s hogy ajándék az élettől mikor látha-
tom a csillogó szemeket, a tudásszomjat, a vá-
gyat és az akaratot. Ilyenkor mindig megnyug-
szom egy kicsit, mert úgy érzem, bízhatom és 
bízhatunk abban, hogy a felnövekvő nemzedék is 
fogékony a szép, a jó iránt. Arra kell vigyázzunk, 
hogy az a tűz a lehető legtovább ott villogjon 
azokban a szemekben, és mint az olimpiai lán-
got, majd ha a mienk kialszik Ők adják tovább.

Szászi Róbert
szakkörvezető

64. kép Kialakuló sziklakertünk ápolása
 Fotó: Szász Róbert
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ASklEPIOS 89/2003 dec. angol ISSN 0260-9533

Címlapfotó: Larrylenchia perlata (Dinter) Plowes 
(élőhelyén Cornell1s kop. Dél-Afrika)

CACTACEAE etc. 3/2002, szlovák ISSN 1335 8952

Címlapfotó Agave sebastiana Greene

CACTACEAE etc. 4/2002, szlovák ISSN 1335-8952

Címlapfotó Thelocactus leucacanthus 
(Zucc. ex Pfeiffer) Br. et R.

GyMNOCAlyCIUM  
17 évfolyam 2004/3 augusztus, osztrák
ISSN 1017-9178 V-VI oldal-*-579-588-*-A-B
Könyvtárunkba érkezett továbbá az alább felsorolt szá-
mok is. Ikonban nem tudtuk hely hiány miatt szerepel-
tetni: 16. évfolyam 2003/3 és 2003/4. szám, 17 évfo-
lyam. 2004/1 szám, és 2004/2 szám.

kAkTUSy 2002 SPECIAl 1, cseh ISSN 0862-4372

Címlapfotó: Frailea grahliana
Frailea nemzetéggel foglalkozik.
kAkTUSy 2004/2 Cseh ISSN 0862-7372

Címlapfotó. Tylecodon paniculatus

kAkTUSZ-vIlÁG 2004. aug. ISSN 0209-9152

A Magyar kaktuszgyűjtők Országos Egyesü-
lete kiadványa, megújult formában.

Címlapfotó Geohintonia mexicana Sierre Tapias, 
Nuevo Léon, Mexikó. Fotó: ELHART Zsolt.
Természetesen egyesületünk csereakció keretében meg-
kapta 3-3 példányban a 2003/4 től a 2004/3 június szá-
mokat is. 

kAkTUSy 2003/4, orosz ISSN 1562 8361

Címlafotó: Gymnocalycium vatteri Buining

MESEMB STUDy GROUP BUllETIN 
ISSN 0955-8276, angol 19./1
A folyóirat 10 Conophytum * 1 Lithops * 1 Lamp-
ranthus * 2 Carruanthus * 1 Glottiphyllum * 1 Ma-
chairophyllum * 1 Titanopsis * 1 Fenestraria fajt 
mutat be színes felvételekkel és leírásokkal.

SANSEvIERIA 2004/9 ISSN 1473-3765, angol
Címlapfotó: Sansevieria sp. Somalia. Fotó: A. 
Cattbrica

SUCCUlENTA 2003/3 juni ISSN 0039-4467, holland
Címlapfotó: Echinopsis fallax var. tortusa. Fotó: 
J. Lambert.
Katona József gyűjtőtársunk külföldi útja során vette fel 
a kapcsolatot a holland Gyűjtőkkel. Ennek eredménye-
ként kaptuk ezen folyóiratot, ugyancsak minta- példány-
ként. Jelenleg folyamatban van a levelezés. Az egyesüle-
tünk „Debreceni Pozsgástár” folyóiratunkkal szeretnénk 

52 Egyesületünk könyvtára
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szintén csereként a holland kiadványokhoz hozzájutni. 
Az előrelépés abban van, hogy a Szent József Gimná-
ziumban a tolmácsolást levelezésünkben vállaljuk. En-
nek valós megvalósításán fáradozunk.

SUCUlENTAS 2001/2 No 14, spanyol  
(Barcelona)
Cimlapfotó: Uncarina grandidieri.
Fotó: Janume Simó

SUCUlENTAS 2001/3 No 15, spanyol 
(Barcelona)
Címlapfotó: Leuhtenbergia principis Fotó: Janu-
me Simó
Új cserepartnerként sikerült felvenni a kapcsolatot a 
Spanyolország Barcelonában működő egyesületével, 
melyet Tóth Norbert és húgának köszönhetünk. Tóth 
Orsolya vállalta tolmács szerepet. 
Folyóiratainkat postáztuk és cserébe megküldték (fe-
kete-fehérben) a No 1 számot valamint az 1998 évben 
megjelent 2-3-4 számokat. 
Az No 5-7 számokat mivel elfogytak már nem tudták 
küldeni. Megküldték továbbá fekete-fehér színben a 
No 8/1999 számot és 2000 évi négy számot. A No-13 
2001 évi is fekete-fehérben érkezett. A többi azonban 
már színesben, azaz No 14-től No 26-(2 2004) ig a tel-
jes sorozat.

SUCCUlENTES 2003/1 január ISSN 0258-5359 
Monaco
Címlapfotó: Echinocereus pectinatus
Fotó: J.-M.  Chalet. 

QUEPO 2003/17, perui ISSN 1022-5897

Címlapfotó: Weberbauerocereus winterianus Rit-
te. Fotó: Carlos Ostolaza.
Évenként egy folyóiratot adnak ki, melyből Tóth 
Norbert levelezésének eredményeként sikerült 
az első 17 évfolyamot beszerezni. 

ŚWIAT kAkTUSOW 1999 1-2 ISBN 83-910538-9 X

Címlapfotó: Orbea lepida. Fotó: Jerzy Woźniak 
lengyel gyűjtők szaklapja. Rigerszki Zoltán le-
velezése alapján jött lére a cserekapcsolat Egy év-
ben egy kiadvány jelenik meg.

ŚWIAT-kAkTUSOW 2000 1-2 ISBN 83-910538-9 X

Címlapfotó: Parodia amblayensis Fotó: Andrzej 
Mucha

ŚWIAT-kAkTUSOW 2001 1-2 ISBN 83-910538-9 X

Címlapfotó: Mammillaria luethyi. Fotó: Helmut 
Rogoziński (Niemcy).

CACTUS & Co, olasz ISSN 1129-4299

vII évf. 2003/3 sz. September
Címlapfotó: Ferocactus pilosus, Sierra de Parras

CACTUS & Co, olasz ISSN 1129-4299

vII évf. 2003/4 sz. december
Címlapfotó: Copiapoa dealbata (carrizalensis) & 
Eulychnia sp. 

CACTUS & Co, olasz ISSN 1129-4299 vIII évf.
2004/1 sz. february Címlapfotó: Echinocactus 
parry

CACTUS & Co, olasz ISSN 1129-4299

vIII évf. 2004/2 sz. május
Címlapfotó: Sedum reptans, Alamedanál

KAKTUSZOK ENCIKLOPÉDIÁJA
RUDOLF ŠUBIK-LIBOR KUNTE
Ventus Libro Kiadó Budapest. ISBN 963 9546 13 5
Cseh szerzők munkája, mely megjelent magyarnyelven 
is Kapható volt nagyon sok könyvesboltban 3200 és 
4000 Ft árban. 
Rövid bevezető alapfogalmak (Élőhelyek, kaktuszok 
közelről, Kaktusznevelés röviden, Korokozók kártevők, 
Kaktuszok és megőrzésük Kaktuszok az ember szolgá-
latában) ismertetését követően 1-9 fejezetekben bemu-
tatják élőhelyük szerint. „Mexikó”, „Amerikai Egyesült 
Államok”, Peru”, Bolívia”, „Argentína” „Brazilia”, Chi-
le”, „kisebb területek” kaktuszfajait.
Ezt követi a „Természetes hibridek és nemesített válto-
zatok” fejezetet, a „felhasznált irodalom és tárgymuta-
tó zárja e jeles művet.
Köszönet az adományozóknak.

„KAKTUSZTÁJÉKOZTATó 1965-67” 
könyvet. (Fekete keménykötésben).
Ez úton is szeretném magam és az egyesület nevében is 
megköszönni Epresi László komáromi gyűjtőtársunk-
nak a könyvtárunk részére adományozott kiadvány-
sorozat bekötött példányát, mely igazán nagy érték 
mindazoknak, akik a múlt értékeit megbecsülik. 
Ezzel jelentősen gyarapodott egyesületünk könyvtára.

Ugyancsak köszöntünket tolmácsolom Jaromir 
vavrouch úrnak aki felmérhetetlen segítséget 
nyújtott egyesületünknek azzal, hogy ajándék-
ként megküldte a Csehországban eddig megjel-
ent „ATLAS KAKTUSŮ” kiadványaikat.

1986 évf. 1-48, 1987 évf. 1-64, 1988 évf. 1-80, 
1989 évf. 1-64, 1990 évf. 1-64, 1991 évf. 1-64, 
1992 évf. 1-48, 1993 évf. 1-48, 1994 évf. 1-48, 
1995 évf. 1-48, 1996 évf. 1-48, 1997 évf. 1-40, 
1998 évf. 1-48, 1999 évf. 1-48, 2000 évf. 1-39, 
2001 évf. 1-40, 2002 évf. 1-32, 2003 évf. 1-40

Molnár Imre
Debrecen 
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Tóth László 1958–2004

65. kép Rebutia fabrisii
   Fotó: Tóth László

66. kép Melocactus schatzlii
   Fotó: Tóth László

Sajnos újabb gyűjtőtárstól kellett búcsút vennünk. Tóth László 
Egerben született 1958. június 15-én. Kamaszként ismerkedett 
meg az Egri kaktuszosokkal. Az akkor Egerben élt Hubai István ol-
totta be a kaktuszok szeretetét.

Eleinte csak kevés növénnyel kezdte, majd a gyűjtemény szép las-
san növekedett, míg sikerült állandó helyet találnia a városhoz közeli 
telkén. Először csak két négyzetméteren, majd az alapterület három-
szorosára nőtt. Előkészületek folytak üvegház építésére, míg két évvel 
ezelőtt váratlanul egy alattomos betegség hatalmába kerítette.

Műtétje után úgy tűnt, hogy visszanyerheti egészségét, de a 
sors nem volt kegyes hozzá.

Hihetetlen akaraterővel szerette volna leküzdeni a betegséget, 
de az egyre jobban gyengítette. Bízva a gyógyulásában magokat és 

növényeket rendelt, de már nem adatott meg neki, hogy láthassa őket felnövekedni.
Tóthné Inczédy Mária, özvegye

A Bogácson rendezett kiállításon még részt vett, sok növényt vásárolt, és nagy lelkesedéssel készí-
tett fotókat. Ezekből mutatunk be kettőt amellyel kegyelettel emlékezünk rá az Egyesület nevében is.

Molnár Imre és Papp László

Zusammenfassung: Die Witwe, Frau Tóth, gedenkt traurig ihres früh verstorbenen Mannes, der als Kakteensammler 
über eine bedeutende Sammlung verfügte und auch ein begeistertes Mitglied unseres Vereins war.

Abstract: The widow remembers his husband died young. He owned a remerkable cactus collection and he was the mem-
ber of our society.
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Acuňa (ill. Melocactus acunae)
A francia Leon páter által 1934-ben leírt kubai 
kaktuszfaj, amelyet Julián Acuňa kubai botani-
kusról nevezett el, akinek nagy érdemei vannak 
e sziget növényvilágának megismerésében. Ezt a 
fajt a legújabb rendszer a Melocactus harlowii egy 
ökotípusának tekinti.

Dendrocereus (ógörög-latin)
Britton és Rose által 1920-ban leírt kaktusz-
nemzetség, amely ma két fajt tartalmaz. (a D. 
nudi florus, D. undulosus, utóbbi Haitin él). A 
nemzetségnév fa(szerű) oszlopot jelent, utalva a 
faszerű megjelenésre. Hajtásaiknak (amelyek tág 
értelemben fillokládiumok) 3-5 bordája van, ame-
lyeken az areolák helyezkednek el, több, 2-4 cm-es 
tövisekkel. A szártagok növekedési periodusokként 
élesen elváltak egymástól, mintegy újraképződnek. 
Terméseik nagyok (5-12 cm). A Cactoideae alcsalá-
don belül a Pachycereeae tribus-ba tartoznak. Éjjel 
nyíló virágaik gyakran a szártag csúcsain fejlődnek 
ki, nagyok (10-20 cm) tölcséresek, fehérek.

Diszjunkt (disjunctio: latin)
(Elválasztás, elválás, eltávozás) A biológián belül 
az élőlényföldrajz (biogeográfia) által használt 
fo ga lom, egy faj elterjedésének olyan esetére, 
amikor annak több, jól elhatárolható – valamikor 
elvált – elterjedési területe (area) van. Az evolúció 
folyamán nem ritkán ezekben az areákban lévő 
egy fajhoz tartozó egyedek ill. szaporodásközössé-
gek (populáció) tagjai, areánként lassan eltérhet-
nek megjelenésükben egymástól, először új alfajjá 
(subspecies), majd új fajjá (species) alakulhatnak.

IUCN (angol)
International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources: Nemzetközi Természetvé-
delmi Únió, A Világ Természetvédelmi Szövetsége, 
Természet és a Természeti Erőforrások Védelmének 
Nemzetközi Úniója, Világ Természetvédelmi Únió: a 
világ hivatásos természetvédelmi szervezete, amely 
1948-ban alakult meg a svájci Gland székhellyel. 
Célja nemzetközi összefogással a természeti erő-
források és természeti értékek óvása, fenntartható 

használatuk biztosítása. Tagjai sorában (2002-ben) 
78 állam 112 kormányzati és 375 nem kormányzati 
szervezete szerepel, bizottságaiban és az ahhoz kap-
csolódó nemzetközi hálózatában több mint 10 000 
szakértő dolgozik, akik hat bizottságban működnek 
(ökológiai, oktatási és kommunikációs, környezet-
védelmi stratégiai tervezési, környezetvédelmi jogi, 
nemzeti parkok és védett területek, fajvédelmi). 
Hazánk 1975-óta tagja. Kiadványai: IUCN Bulletin, 
a veszélyeztetett állat- és növényfajokat ismertető 
Vörös Könyv (Red Data Book) stb.

Fillokladium (Phyllocladium, ógörög)
Levél alakú szár, vagy levélág, vagy levélszerű szár: 
korlátolt növekedésű, nem elágazó, ellaposodott, 
gyakran lomblevélhez hasonló, asszimiláló, módo-
sult szár. Rajta levelek, virág és termés fejlődhet. 
[Tipikus ez a csodabogyóknál (Ruscus), a spárga 
(Asparagus) vagy viráglevél a (Phyllanthus) ese-
tében.] Kaktuszoknál tipikusabb a kladódium 
(cladodium, ógörög), amely korlátlan növekedésű, 
elágazó (víz és tápanyag-raktározó) pozsgás szö-
vetből felépülő, gyakran levélre emlékeztető (de, 
gyakran inkább bordás) szár (előbbiek Opuntia-k, 
utóbbiak Cereus-ok, Echinocactus-ok). 

Geológus (ógörög)
Szószerint földbeszédet jelent, tehát olyan kuta-
tót, tudóst, aki a Földnek a felépítését, kialakulását 
és fejlődésbeli sajátságait, jelenségeit vizsgálja.

Harrisia
N. Britton által 1908-ban leírt nemzetség, ame-
lyet ő a jamaikai William Harrisről nevezett el, aki 
nagyban hozzájárult a sziget flórájának megismeré-
séhez. Ma, nem túl erőteljes – néha egyenesen fek-
vő, vagy felfutó – hajtású oszlopos termetű, nagy, 
tölcséres, fehér, éjjel virító virágú fajokat sorolnak 
ide. Töviseik változékonyak. 5 kubai fajuk ismert, 
egyébként Floridától a Karibi szigetvilágon keresz-
tül, Brazíliában, Paraguayban, Bolíviában, Argentí-
nában elterjedtek. Két alnemzetségük van: Harrisia 
az első, amely felálló hajtású, és a Eriocereus, amely 
felfut a sziklákra, fákra. A termésük is eltér, és az 
utóbbiak dél-amerikai elterjedésűek.

Harlow (ill. Melocactus harlowii)
Britton és Rose amerikai botanikusok adták e 
Melocactus fajnak a nevet Ch. Henry Harlowról, 
aki amerikai kapitány volt Kubában, és engedélyt 
adott a kutatóknak, – nevezetesen Rosenak – hogy 
katonai területen vizsgálatokat folytasson. Ma eh-
hez a fajhoz sorolják ill. szinonimájának tekintik a 

A cikkekben *-gal 
jelzett ki fe je zé sek,  
fo gal  mak, nevek sze-
re pel nek a Pozsgás 
kis lexi kon ban.

55Papp László
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M. acunae, a M. borhidii, a M. evae, a M. nagyii, a 
M. radocziii és a M. acunae subsp. lagunaensis fa-
jokat. Az összevonó szemléletből eredeőn jogos vi-
tákra ad alkalmat e rendszertani leegyszerűsítés.

Monotipikus (ógörög)
Olyan nemzetség, amelybe mindössze egy faj tar-
tozik. Ilyenek például a Cactaceae-n belül, az Or-
tegocactus, Cintia, Geohintonia nemzetségek. Ez 
a rendszertani megállapítás azt feltételezi, hogy 
az evolúció során a rokon fajok kipusztultak, s ro-
konságilag elég távol állnak a többi hasonló szár-
mazású fajtól, így önálló nemzetségbe sorolhatók. 
[Ez utóbbi koncepció eredményei nem ritkán, a 
tudomány fejlődésével megcáfolódnak, például 
összevonásokkal (pl. Neogomesia agavoides-t ma 
az Ariocarpus nemzetségbe sorolják, mert egy-
értelműen közeli rokonok), vagy újabb közelrokon 
fajt fedeznek fel (pl. Aztekium nemzetség kibővült 
az A. hintonii-val).]

Pilosocereus (latin-ógörög)
A Pozsgás Kislexikonban már korábban szerepelt 
címszót csupán csak azzal egészítenénk ki, hogy e 
nemzetségbe is több, ezelőtt más genus-ba sorolt 
fajt vontak be (pl. Cereus, Cephalocereus, Pseudo-
pilocereus, Pilocereus) és a kubában emlegetett 
fajokat (P. brooksianus, P. robimii) a P. polygonus 
fajba sorolták be.

Polygonus: (ógörög)
Sokszögletűt jelent, fajnévként utalhat a pozsgás 
szár keresztmetszetére, amikor a bordák nem 
emelkednek ki feltűnően (pl. Pilosocereus poly-
gonus) máshol a szemölcsök enyhén szögletesek 
(Mammillaria polygona) megint más esetben 
termés sokszögű alakjára stb.

Ritterocereus (német-latin)
Friedrich Ritter német kaktuszbotanikusról 
(terepkutató és redszerező) elnevezett oszlop 
termetű kaktusz nemzetség, amelynek fajai a 
régebbi Lemairocereus nemzetségből kerültek át 
ill. nagymértékben szinonímok azzal. A mai rend-
szerben a Stenocereus nemzetségbe vonták be e 
genus-t a Piptanthocereus, a Rathbunia, a Macha-
erocereus, a Hertrichocereus és a Marshallocereus 
nemzetségekkel egyetemben. Ennek megfelelően 
elég heterogén fajonként a megjelenésük, virág-
szerkezetük, termésfelépítésük. A R. hystrix ma 
Stenocereus fimbriatus és összevonták a korábbi 
R. fimbriatus-szal. A Cactoideae alcsaládon belül a 
Pachycereeae tribus-ba tartozik.

Rhodocactus (ógörög)
Vörös kaktuszt jelent, ami utal a megvörösödő 
szárra, fiatal levelekre. Teljes joggal e nemzetség 
tagjait a korábban leírt Pereskia nemzetségbe 
sorolják. Leveles, ősi felépítésű fajok tartoznak 
ide, amelyek dél-Mexikótól a Karibi szigeteken 
keresztül észak-Argentínáig élnek. A Pereskioide-
ae alcsaládba tartoznak, és ehhez hasonló fajokból 
alakult ki a kaktuszfélék családjának fejlettebb, 
specializáltabb alcsaládjai ill. fajai. A R. cubensis-t 
ma Pereskia zinniflora-nak nevezik.

Rubiaceae (latin)
Búzérfélék családja, amelybe mai tudásunk 
szerint több mint 7000 faj tartozik, részben 
mérsékelt égövi lágyszárú, nagyobb részben 
fás trópusi fajokkal. A lágyszárú fajoknak, az 
örvös állású levelei tulajdonképpen lomblevél 
nagyságúvá alakult pálhalevelek (műgék, ga-
lajok). Virágaik sugaras szimmetriájúak, négy 
vagy öttagú csészéjük olykor redukált. Porzók 
ránőttek a pártalevélre. Termésük száraz mak-
kocska vagy tok, bogyó, vagy csonthéjas. Több 
fajuk alkaloidokban (kinin, cinchonin, koffein, 
teobromin stb.) gazdag. Idetartoznak például 
a kínafák (Cinchona), a kávéfák (Coffea), a 
Myrmecodia nemzetség, az ipekakuana-gyökér 
(Cephaëlis ipecacuana), a műgék (Asperula), a 
galajok (Galium). Utóbbi két nemzetség fajai 
élnek hazánkban. Néhány nemzetség (Paretta, 
Psychotria) fajainak levelében nitrogénkötő 
szimbionta baktériumok vannak.

vitalitáskülönbség (latin-magyar)
A populációkban életmegnyilvánulások ill. élet-
képességek, (pl. ezen belül az egyedfejlődés,az 
élettani jellemzők, a szaporodási és ter jedési 
módok, és stratégiák) közötti különbségek, ame-
lyek létrejöhetnek egy faj különböző populációi, 
és több (a viszonyítás miatt) rokon faj között is. 
(Természetesen minél nagyobb a genetikai távol-
ság, minél kevésbé rokonok az adott fajok, annál 
nagyobb  lehet egy meghatározott környezetben 
a vitalitáskülönbségük.) Szélsőségesen különböző 
vitalitással egy fajhoz tartozva, úgy maradhatnak 
életben a populációk, hogy az élő és élettelen 
körülményeik, környezetük eltérő. (De ezekben 
az eltérő, elváló környezetekben – ez a túlspecial-
izált kaktuszfélékre jellemző – nincs erőteljesen 
versengő faj a közelükben.)

Papp László
Debrecen
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