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Folytatva a spanyolországi pozsgásgyűjtemé-
nyeket, kaktuszkerteket felkutató utunkat, 
mielőtt a déli fertály felé vennénk az irányt, 
érdemes megállnunk néhány óra erejéig egy 
Alicante-tól mindössze néhány kilométerre el-
terülő városban Elche-ben (ejtsd: elcse).

A közel 180 000 lakosú nagyváros a 14. 
századból fennmaradt mór erődítménye mellett 
arról is nevezetes, hogy itt található Európa leg-
nagyobb pálmaerdője. A hatalmas területet borí-
tó erdőben a Föld csaknem valamennyi pálmafaja 
képviselteti magát, a becslések szerint körülbelül 
300 000 példányt számlál e páratlan rengeteg. A 
hagyomány szerint kárthágói katonák köpköd-
ték szerte-szét a datolyamagokat, melyekből 
idővel nagy erdő cseperedett. Hogy a legendának 
mennyi köze lehet a valósághoz azt nem tudjuk, 
viszont az botanikusok által bizonyított tény, 
hogy a pálmaerdőben található legnagyobb, 20-
25 méter magas fák nem lehetnek 200 évesnél 
idősebbek. A pálmarengeteg szívében található a 
Huerto del Cura botanikus kert. A gyűjteményes 
kert egy elchei pap José María Castano – tisztele-
tére kapta a nevét. Leginkább pálmakülönleges-
ségekben bővelkedik, de találhatunk itt kizárólag 
a mediterráneumban honos fák, cserjék társasá-
gában egy érdekes pozsgásgyűjteményt is, mely 
óriási pálmafákkal határolt tisztáson kapott 
helyet. A kollekció igen vegyes (szokás szerint: 
ami természetesen nem rosszindulatú kritika), 
megtalálhatók a gigászi, fa alkatú Euphorbia-
k mellett, a szintén óriás méretűvé fejlődött 
Pachycereus-ok, Neobuxbaumia-k, Trichocere-
us-ok is. A gyűjtemény legérdekesebb látnivalói 
a nagy termetű, rendkívüli szépségű Pachypo-
dium-ok, illetve a Mammillaria nemzetség több 
fajának impozáns csoportjai. Bár a szukkulens 
gyűjtemény esetében nem a legmegfelelőbb jelző 

az „egyedülálló” kifejezés, én mégis úgy vélem, 
hogy amennyiben egyszer már felkeressük Elche 
méltán híres pálmaerdejét, kár lenne kihagyni 
szúrós kedvenceinket a sorból. 

Utoljára visszatérve még a pálmákhoz, a 
Huerto del Cura egyik nevezetes példánya az 
igen ritka és különleges császárpálma kolosszus. 
A tövénél nyolc felé elágazó, 10 tonnásra becsült 
matuzsálemnek a kert dolgozói még a múlt szá-
zad elején adták a Sissi nevet, ugyanis Erzsébet 
császárné 1894-es látogatásakor ezt karcolta bele 
a fa törzsébe.

Jómagam sajnos nem láttam a botanikus 
kertet, mert átutazóban – és ennek köszönhető-
en idő hiányában – csak a pálmarengeteg elenyé-
sző részét sikerült felderítenem, megcsodálnom. 
Később egy spanyol barátom szolgált érdekes in-
formációkkal az elche-i pozsgáskertről, melynek 
rövid kivonatát tettem „közkinccsé” az előbbi 
néhány sorban. Mindenesetre egy apró meg-
jegyzés, melyre talán érdemes némi figyelmet 
fordítania annak, aki spanyolországi útja során 
felkeresi Elche városát. Mielőtt nekiindulnánk 
barangolni a pálmaerdőben, nem árt rögzíteni 
magunkban gépjárművünk pontos parkolási he-
lyét, ugyanis az erdőt átszelő utcák olyannyira 
egyformák, hogy könnyen megtréfálhatják az 
embert; a kellemes séta végeztével adott eset-
ben a pálmarengeteg ellenkező felén kezdi el 
rémülten keresgélni az autóját (sokszor már az 
eltulajdonítás szörnyű képe dereng lelki szemei 
előtt). Valószínűleg nem szükséges különöskép-
pen ecsetelnem – amellett, hogy a nyaralásra 
berendezkedett, nyugodt idegrendszer egy ilyen 
szituációban hamar a teljes összeomlás szélére 
sodródhat! – a nyomozás órákig is eltarthat, mire 
a teljesen kimerült, figyelmetlen delikvens meg-
találja a kis híján ebek harmincadjára jutott gép-

Tóth Norbert

Spanyolország kaktuszos zarándokhelyei VI.
Zusammenfassung: Der verfasser berichtet über der nächsten Schauplatz seiner Spanienreisen, über den Botanischen 
Garten in Elche und über den Besuch von Joel Lode.

Abstract: The author reports on the following scene of his journey at the Botanical garden in Elche, and his visit at Joel 
Lode’s home.
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járművét. Szerencsére az imént vázolt helyzet 
nem velem fordult elő, hanem egyik ismerősöm 
kellemesnek induló kirándulása csapott át pilla-
natok alatt kétségbeejtő vadászattá. Eme kis köz-
játék után folytassuk utunkat ahogy arra a beve-
zetőben biztattam a kedves Olvasót.

Meggyőződésem, hogy aki ellátogat Spa-
nyolország déli gyöngyszeme, Andalúzia mesés 
vidékére – és nem utolsósorban vérbeli kaktu-
szos – annak szinte kötelező felkeresnie a világ 
egyik legismertebb pozsgásgyűjtő „csodabo-
garát”, Joel Lodé-t. Az általam egyébként igen 
nagyra becsült francia úriembert nem egyszerű 
dolog „elcsípni”, ugyanis – kis túlzással – állandó-
an úton van. Tavaly nyáron, amikor már biztossá 
vált következő hispániai utazásom időpontja, 
néhány levélváltást követően szerencsére sike-
rült megbeszélnem vele egy találkozót, gyűjte-
ménylátogatást. Lodé úr jelenleg egy Villaricos 
nevű kisvárosban él Andalucía tartományban. 
A városka határában található a világ egyik leg-
különösebb környezetbe helyezett golfpályája, 
mely néhány évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit 
a nagyközönség előtt. Az ide vezető út során 
úgy okoskodtam, hogy Joel portáját valószínű-
leg akkor találom meg a legegyszerűbben, ha a 
munkahelyén érdeklődöm felőle. Hogy miért 
használtam a „munkahely” elnevezést azonnal 
ki fog derülni. A Desert Springs nevet viselő 
komplexum egy fennsíkon fekszik hatalmas te-
rületen. Felérve a magaslatra az embernek szinte 
a lélegzete is eláll a káprázatos látvány hatására. 
A természeti adottságok és a mesterségesen ki-
alakított környezet között hihetetlenül éles a 
kontraszt. Mivel ez spanyolhon talán legszára-
zabb vidéke, a táj szívfájdítóan kopár, napégette, 
némi túlzással félsivatagi viszonyok uralkodnak. 
Ezzel szemben, mint oázisok zöldellnek a külön-
böző kialakítású pályarészek, ebben a meglehe-
tősen barátságtalan, sivár tájegységben. Maga a 
golfpálya területe nincs körbekerítve, – az egyér-
telműen dekorációs céllal megépített vadnyugati 
hangulatot idéző kapuban strázsáló biztonsági 
őr barátságosan int az érkező vendégnek – bárki 
bemehet nézelődni anélkül, hogy szemrehányó 
tekintetek kísérnék lépteit. A leginkább holywo-
odi filmekből ismert kis kocsikon az úri sportnak 

3. kép A gyönyörű Melocactus gyűjtemény  
részlete Fotó: Tóth Norbert

4. kép Mammillaria crinita (syn. M. duwei)
Fotó: Tóth Norbert
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titulált játék szerelmesei „száguldoznak” egyik 
biliárdasztal simaságú füves pályáról a másikra. 
Töredelmesen bevallom, addig a napig még soha 
nem jártam golfpályán, ezért teljesen lenyűgö-
zött a nagy tudású kertészek pazar munkája. 
Azóta is megfejthetetlen rejtély számomra, hogy 
miképpen lehet ilyen szőnyegszerűen egyen-
letes és dús pázsitot nevelni. Bár az sem kisebb 
talány, hogy a nagymennyiségű öntözővizet 
honnan teremtik elő, hiszen az édesvíz errefelé 
az egyik legnagyobb kincs. A pályák között ka-
nyargó utak mentén aranyos, a szivárvány min-
den színében pompázó házacskák sorakoznak, a 
játékba belefeledkező és itt több napot eltölteni 
szándékozó, megszállott golfozók kényelmének 
szolgálatában. De egy megrögzött növényba-
rát számára mégsem ezek jelentik az abszolút 
látványosságot, hanem a főként pozsgásokkal, 
kaktuszokkal benépesített kis parkok, melyek 
különleges, sajátságos atmoszférát teremtenek 
az egyöntetű zöld gyepszőnyeggel borított golf-
paradicsomban. A több méter magas Pachycere-
us pringlei-k (2. kép) mellett dekoratív Opuntia 

bokrok, valamint az elmaradhatatlan nagy testű 
gömbkaktuszok – Echinocactus-ok, Ferocactus-
ok – díszlenek művészi elrendezésben. Ez pedig 
nem másnak köszönhető, mint Joel Lodé úrnak. 
Ő tervezte a golfpályának eme különleges, egyedi 
dekorációját, valamint felügyelte a növények be-
telepítését. Ugyanakkor szakértelmével segíti a 
gondozási teendők ellátásában a desert springs-i 
kertészek munkáját. 

Miután kibámészkodtam magam odabal-
lagtam egy tekintélyes méretű szalmakalapban 
gyomlálgató dolgozóhoz és megkérdeztem tőle, 
hogy hol találom Lodé urat. A spanyol kertész 
sajnos nem tudott érdemben nyilatkozni, de 
azonnal előhalászta mély zsebei egyikéből a 
mobilját és néhány telefonhívás lebonyolítása 
után heves gesztikulációval kísért magyarázatba 
kezdett, amiből meglehetősen szerény spanyol-
tudásom okán természetesen egy mukkot sem 
értettem. Látva értetlen arckifejezésem, újból a 
telefon után nyúlt. Kisvártatva egy furgon vágó-
dott mellénk, amolyan könnyed latinos stílusban, 
némi porréteggel hintve bennünket. Emberem a 
kocsiból kipattanó sofőrrel beszédbe elegyedett, 
majd mutatták, hogy kövessem a kisteherautót. 
Elsőként arra gondoltam, hogy minden bizonnyal 
valamilyen irodába fog vezetni a fiatalember, de 
mikor magunk mögött hagytuk a már említett 
westernfilmekbe illő kaput, kezdtem rosszat sej-
teni. Mire felocsúdtam kiértünk a főútra, ekkor 
már egyenesen biztosra vettem, hogy amikor út-
baigazítást kértem vagy én baltáztam el a dolgot, 
vagy ő értett totálisan félre engem. Már éppen 
az autókürtöt kereste a kezem, ekkor azonban 
váratlan esemény történt: egy éles kanyar után 
jobb kéz felől növényházakat pillantottam meg! 
A furgon indexelt, majd lehúzódott az út szélé-
re, a sofőr kiugrott és mutatta, hogy ez az amit 
kerestem. Hálásan megszorítva felém nyújtott 
kezét, azon morfondíroztam, milyen szerencse, 
hogy ennyire segítőkészek a spanyol emberek! 
Behajtva a kissé elhanyagoltnak tűnő portára 
(bár a gazda mentségére szolgált, hogy néhány 
mesterember serénykedett az udvaron), azonnal 
a többhajós növényház bejárata elé kanyarodtam. 
Belépve az ajtón egy bőrkalapot viselő emberen 
állapodott meg a tekintetem, aki valamilyen cse-

5. kép Mammillaria luethyi
Fotó: Tóth Norbert
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6. kép A neves francia „kaktusz nagykövet”, Joel Lodé a szerző társaságában
Fotó: Tóth Norbert

repes pozsgásnövényt szorongatott egyik kezé-
ben, a másikkal pedig laptopjának billentyűzetét 
püfölte nagy figyelemmel. Odamentem hozzá és 
azon nyomban tudtam, hogy jó helyen járok, ott 
álltam szemtől szembe Joel Lodé úrral. Gyors be-
mutatkozás után rögvest a kezébe nyomtam Újré-
ti Endre: Dinnyekaktuszok című könyvét, melyet 
azonnal lapozgatni kezdett elismerő bólogatás 
kíséretében. Azt hiszem sikerült némileg „leke-
nyereznem” a házigazdát, ugyanis Joel kedven-
cei a Discocactus-ok (1. kép) mellett a Melocactus 
nemzetség fajai (3. kép). Mindössze annyi kritiká-
val illette a művet, hogy legnagyobb sajnálatára 
nem angol nyelven íródott. Természetesen meg-
köszönte és karonfogva (6. kép) körbevezetett 
pozsgás gyermekei között. Elmondása szerint 
nemrég fejezte be a növényház építését, látogatá-
som idején éppen a növények nemzetségenkénti 
kategorizálásának, és elhelyezésének a végén járt. 
A pozsgásotthont úgy 6-800 négyzetméteresnek 
saccoltam, középen viszonylag széles közlekedő 
út választotta két részre az arra merőlegesen el-
helyezett, egymással párhuzamos asztalsorokon, 

nemzetségenként rendszerezett gyűjteményt. Az 
egyik oldalon kaktuszok míg a másikon e gyéb 
pozsgásnövények foglalták el a számukra kije-
lölt asztalokat. Figyelemre méltó kollekcióval 
rendel kezik Melocactus-okból (3. kép) (leírhatat-
lan látvány nyújtott a rengeteg, kisebb-nagyobb 
sapkát viselő gömböc), Discocactus-okból, vala-
mint a Mammillaria (4., 5. kép), Opuntia és Teph-
rocactus nemzetségek (7. kép) is több száz fajjal 
képviseltették magukat. Nagy örömömre népes 
Ferocactus csoportot (8. kép) vettem észre az 
egyik állványon, közelebb érve olyan ritkaságokat 
felfedezve közöttük mint, például a Ferocactus 
johnstonianus, F. diguetii gyönyörű példányai. 
Az imént említetteken kívül a Cactaceae család 
csaknem valamennyi nemzetségéből találhat rep-
rezentánsokat a látogató. Így megcsodálhatunk 
fantasztikus virágú Echinocereus-okat, Lobivia-
kat, erős, sötét tövisű Neoporteria-kat, vagy akár 
Mexikó büszkeségeit: Ariocarpus-okat, Turbini-
carpus-okat, nem beszélve az USA-ban élő Scle-
rocactus-okról és az Echinocactus horizontaloni-
us több élőhelyi formájáról; és sorolhatnám még 
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oldalakon keresztül a pompásabbnál pompásabb 
növényeket.

Az egyéb pozsgások közül külön említést 
érdemel a szinte teljes Haworthia gyűjtemény, 
de rendkívül gazdag az Aloë, illetve Crassula kol-
lekció is. Szép számban láttam Euphorbia-kat (9. 
kép), Aeonium-okat (a kanári szigeteki endemi-
kus fajokból gyakorlatilag az összes megtalálha-
tó itt), Kalanchoë-kat, Lithops-okat, hogy csak a 
nagyobb fajszámmal rendelkező nemzetségeket 
említsem. A gyűjtemény felfedezése közben házi-
gazdám érdeklődésemre mesélt az életéről, arról, 
miként fertőződött meg a tövises növények sze-
retetével. 

Joel Lodé Jules Verne szülővárosában a 
franciaországi Nantes-ban látta meg a napvilá-
got. Méltán híres „földijének” regényei olyany-
nyira magukkal ragadták az ifjú Joelt, hogy 
gyermekkori álma nem is lehetett más, mint 
körbeutazni a Földet, felfedezni a világot. 10 
éves korában ő lett a helyi Természettörténeti 
Múzeum hobbycsoportjának legfiatalabb tagja. 
Elsősorban az őskor titkai és az ásványtan került 

érdeklődésének középpontjába. 22 évesen óriási 
vállalkozásba fogott, elhatározta, hogy megva-
lósítja egykori álmát és elindult kétkerekűjével 
egy Föld körüli biciklitúrára. Az eltökélt, bátor 
fiatalember számos egzotikus országban meg-
fordult, és rengeteg kalandban volt része. (Ezek 
ösztönözték később hősünket , hogy papírra 
vesse élményeit, melynek eredménye három ka-
land-útikönyv lett). Iránban a Dasht i Kevir-ben 
– más néven Nagy Sós sivatagban – tévedésből 
rossz utat választva egy teljesen kietlen részen 
kerekezve a semmiből teljesen váratlanul isteni 
csodával felérő látvány tárult szemei elé: tulipán-
szerű növények által virágszőnyegbe öltöztetett 
sivatag! A döbbenet első hullámait rövidesen 
felváltotta a természetet imádó ember alapvető 
reakciója, a mindent elsöprő kíváncsiság. Vajon 
hogyan képes ez a fantasztikus növény megélni 
ilyen ellenséges körülmények között? Ettől fogva 
Joelt egyre inkább érdekelni kezdték a sivatagi 
növények.

1976-ban Los Angeles-be utazott. Magától 
értetődően felfedező útra indult a Death Val-
ley-be (a híres-hírhedt Halál-völgybe), ahogy 
Joel szó szerint fogalmazott: „Az év legmelegebb 
hónapjában – augusztusban – a legmelegebb 
helyre”. A sivatag flórájának tanulmányozása 
során számos kellemetlen, mondhatni szúrós 
élményben volt része, melyek eredményeként 
defektek sokaságát szenvedte el kerékpárjával, 
így a normális emberi reakció magától értető-
dően a tövises növényekkel szembeni mélyről 
fa ka dó ellenszenv lett volna. Ám, mint tudjuk 
Joel Lodé korántsem hétköznapi gondolkodás-
sal és mentalitással felvértezett úriember lévén 
az őt ért sorozatos inzultusok ellenére nyomban 
beleszeretett az elbűvölő szépségű virágokkal 
díszített Opuntia-kba. Ott helyben megfogadta, 
hogy a jövőben életének minden szabad percét a 
kaktuszok és egyéb pozsgások tanulmányozására 
fordítja. Ez menet közben odáig fajult, hogy hir-
telen azon kapta magát, tulajdonképpen a „sza-
bad percek” egész életét betöltik. Amint hazatért 
az USA-ból , a nagymamája kertjében kis üveghá-
zat épített, és az eredeti termőhelyen begyűjtött 
magokból nevelt fiatal növényekkel alapozta meg 
a ma már sok ezer példányt számláló nagyszerű 

Spanyolország kaktuszos zarándokhelyei VI.

7. kép Egy igazi ritkaság: Tephrocactus articulatus 
var. nigrispinus termésekkel Fotó: Tóth Norbert
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9. kép Az Euphorbia gyűjtemény részlete
Fotó: Tóth Norbert

gyűjteményét; saját bevallása szerint jelenleg kb. 
17000 példánya van, mintegy 2900 taxonból. Idő 
közben több ország pozsgásgyűjtő társaságának, 
egyesületének is a tagja lett és olyan illusztris 
szukkulens szakértőkkel, botanikusokkal talál-
kozott, mint Gordon Rowley, Werner Rauh, Al-
fred Lau, hogy csak néhányat említsünk az igen 
veretes névsorból. 15, „nyeregben” töltött év 
után úgy érezte, itt az ideje befejezni világkörü-
li kerékpártúráját, mely során ellátogatott a Föld 
valamennyi kontinensére. Megfordult többek 
között Afganisztánban, Iránban, Pakisztánban, 
Kínában, Thaiföldön, Mexikóban (10., 11. kép), 
Peruban, Chilében, Brazíliában, Ausztráliában, 
Dél-Afrikában, Kenyában és a Kanári szigeteken. 
Két legutolsó útja alkalmával Namíbia, ill. Argen-
tína pozsgás élőhelyeit kereste fel.

1988-ban gondolt egy merészet és szülő-
hazájában megalapította az ARIDES nevű pozs-
gásgyűjtő egyesületet. 1995 óta adják ki Cactus 
Adventures című folyóiratukat francia és angol 
nyelvű szerkesztésben egyaránt, évente négy 
számmal lepve meg tagságukat. Joel ebből a 
munkából is vastagon kiveszi a részét, ugyanis 
ő a lap főszerkesztője. Újabban CD-ROM-okat 
állít össze, melyek telis-televannak kaktuszok és 
egyéb pozsgások fotóival (a legutóbbi kiadásban 
11000 kép kapott helyet), élőhelyen és kultúr-
ában készültekkel egyaránt, ezzel is segítve a 
gyűjtőket a pontos fajmeghatározásban. Mielőtt 
Spanyolország eme csücskébe költözött, jó né-
hány évig a Kanári-szigetek legnagyobb tagján, 
Tenerifén élt. Ez idő alatt alaposan feltérképezte 
a szigetcsoport, többségében endemikus pozs-
gásflóráját, melyet egy összefoglaló mű formá-
jában szeretne rövidesen az olvasóközönség elé 
tárni. Hosszúra nyúlt monológját Joel igen frap-
pánsan zárta: „Az én világom a kaktuszok világa; 
úgy érzem, immáron teljes szívemből ehhez a 
családhoz tartozom!”

Ezt követően, ahogy magamban elneveztem 
francia barátomat, a világutazó kaktusznagykövet 
kis időre magamra hagyott, mert egy munkatár-
sa valamilyen halasztást nem tűrő problémával 
fordult hozzá. Kihasználva a kínálkozó alkalmat 
tüstént nekifogtam fényképeket készíteni a nem 
mindennapi gyűjteményről. Joel mosolyogva és 

8. kép A pompás Ferocactus gyűjtemény
Fotó: Tóth Norbert
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láthatóan büszkén konstatálta igyekezetem és 
rendkívül megörült, amikor elárultam neki, hogy 
erről a látogatásról természetesen beszámolok a 
Debreceni Pozsgástár hasábjain, amelyet, mint ki-
derült nagyon jól ismer. Cserekapcsolat révén egy 
magyar gyűjtőtárs jóvoltából valamennyi szám a 
birtokában van. Folyóiratunkról egyébként meg-
lehetősen elégedetten nyilatkozott és megkért, 
hogy ezúton tolmácsoljam jókívánságait a ma-
gyarországi kaktuszgyűjtők népes táborának.

Joel Lodé szívesen fogad látogatókat, magá-
tól értetődően előzetes időpont egyeztetés után, 
megkért továbbá, hogy tegyem közé weboldalá-
nak címét, ahol szeretettel várja az interneten 
szörfözőket és örömmel levelez bárkivel pozsgás 
tárgykörben. Ajándéknövénnyel a tarsolyomban 
lassan araszoltam a növényház bejáratának irá-
nyába, ahol egy új barátság kezdetének ígéretével 
vettem búcsút korunk egyik legkülönlegesebb 
pozsgásgyűjtő fenoménjától Joel Lodé-tól.
www.cactus-aventures.com 
E-mail:  joel@cactus-aventures.com 

jlcactus@eresmas.net
Tóth Norbert, Debrecen 

10. kép Joel Lodé Cerralvo szigetén, mellette a gyűjteményekben nagyon ritka Ferocactus diguetii, amely-
nek e sziget az élőhelye, hátul Pachycereus pringlei-k Fotó: Joel Lodé

11. kép Joel Lodé a Kaliforniai félszigeten, többek között 
egy Ferocactus gracilis társaságában Fotó: Joel Lodé
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Ennek a nem túl nagy fajszámú (IOS rend-
szerben 26 faj), virág felépítésében és színében 
viszonylag egységes, hajtás-megjelenésében vi-
szont annál változatosabb, és igazán különleg-
esen szépséges taxonokat tartalmazó nemzetség-
nek talán egyik legfinomabb felépítésű és eszté-
tikus faja, a címlapon látható Copiapoa tenuissi-
ma. Friedrich Ritter, aki az egyik leg je len tő sebb 
kritikusa volt Backebergnek, az ötvenes-hatvanas 
években bejárta szinte egész Chilét, ahol akkori-

ban néhány esztendőt élt, s a sok növény között, 
amelyeket ő fedezett fel 36 új Copiapoa faj is volt. 
A mai rendszertani szemléletben az általa alkal-
mazott, kis eltéréseken alapuló fajleírások nem 
állják meg a helyüket, de még így is a legutolsó 
IOS rendszerben 11 – ezek szerint jól leírt és el-
fogadható – faja maradt, így érdemei elévülhetet-
lenek. Nem beszélve arról, hogy Ritter leírásai a 
fajok életmódjáról, populációs helyzetükről, élő-
helyükről és más ökológiai viszonyairól szintén 

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Copiapoa tenuissima F. Ritter 1963
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.

12. kép A Copiapoa tenuissima többéves, többhajtású egyede, teljes virágzásban
 Fotó: Papp László
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egyedülálló. 1963-ban (Taxon 12 (1) : 31) írta 
le korábbi gyűjtései alapján, a latin „tenuissima” 
– legvékonyabb, legfinomabb, legkisebb jelentésű 
– jelzőt adva neki fajnévként, ami részben a tö-
visei finom, vékony felépítésére utal, részben, az 
(akkor még) legkisebb termetére. Az ő munkájá-
ra alapoz A. Hoffmann chilei botanikus, amikor 
azt írja (1989) növényünkről: néhány faj geofiton 
életmódot él (vagyis a talajba mélyed és ott foly-
tatódik vastag, esetleg több szinten újra vastago-
dó, vagy többágú karógyökere), egy vagy többfe-
jű, párnás hajtásokkal. (Több más fajt is felsorol 
itt, például: C. laui, C hypogaea, C. humilis, C. es-
meraldana, C. mollicula.) Mielőtt a C. laui-t felfe-
dezték, az addig ismert fajok között ez volt a leg-
kisebb termetű, és ezért, valamint a könnyű tar-
tása miatt a gyűjtők körében közkedveltségnek 
örvendett. 1998-ban G. J. Charles (BCSJ 16: 15) a 
C. humilis varietas-aként sorolta át, amit a leírás 
formai és tartalmi hibájából az IOS Rendszertani 
Csoportja érvénytelennek tekint. Így bármennyi-
re is nemzetközileg elismert szakértője Charles a 
Copiapoa-knak és ez esetben is vizsgálatai, meg-
látásai jónak látszanak, a korrigálásig az általa 
alkotott név érvénytelen. Taylor szerint (1981) 
növényünk a humilis egy állandósult juvenilis 
(fiatalkori, ún. neoténiás) alakja, amelyre a kö-
vetkező alaktani felépítés jellemző (címlap fotó): 
hajtásai magánosak vagy csoportosak, általában 
a talaj (alapkőzet) szintjén vagy kissé alatta van-
nak, abba bemélyedve. Gyökere nagy, gumókra 
tagolódó, tulajdonképpen karógyökér. A hajtása 
(földfeletti teste) lapított, benyomott gömb, tom-
pa zöld, gyakrabban zöldes barna vagy barna, 2-5 
cm átmérőjű. 13-16 bordája viszonylag kicsi, eny-
hén kúpos és kissé lapított dudorokból épül fel, 
amelyek gyakran spirálisan ren de ződ nek. Az are-
olái gazdagon fehérgyapjasak, amelyek az eredeti 
élőhelyén hamar és teljesen lekopnak. Néhány 
(4-10) tövise tűszerű, rendkívül finom, sárgás fe-
ketés színű, 3-8 mm hosszú, legtöbbször oldalra, 
sugárirányba állnak. Virágai sárgák, nappal nyí-
lók (egész naplementéig), széles harang alakúak 
2-2,5 cm hosszúak, (2) 2,5-3,5 cm szélesek. Ter-
mései gömbszerűek, zöldek vagy vöröses-barna 
színűek. Magvai fényes feketék. Elterjedése Chi-
lében, Antofagasta déli részén, El Cobretól kelet-

re, a tengerpart-menti dombokon, hegyeken. Élő-
helye szikár, növényt alig tartalmaz, aprózódott, 
vulkanikus kövek között, alig lehet észrevenni ezt 
a  fajt. R. Ferryman valószínűleg egy másik popu-
lációját is megtalálta ettől délre Miguel Diaz kör-
nyékén. Rendkívül lassan növő, csinos növény, 
amely enyhén savanyú (pH: 6) vulkanikus alapkő-
zeten létrejött, vagy azzal kevert jó vízátereszté-
sű, nem túl magas tápanyag- (nitrogén- és foszfor 
vegyületek), de magasabb ásványianyag-tartalmú 
talajokban szépen, de türelmet igénylően fejlődik 
[a fotón (12. kép) bemutatott példány több, mint 
húsz éves és 3-5 cm átmérőjű], viszont 3-5 éves 
korában már ivarérett lehet és alacsony hőmér-
sékletű (+2 - +8 0C), száraz teleltetés után szépen 
virágzik több periódusban, májustól szeptembe-
rig. Az idősebb növényeket a fejlődési (vegetá-
ciós) időszakukban elég kéthetente öntözni és 
hozzászoktatás után tűző napon (esetleg enyhe 
árnyékolás mellett) nyaraltatni. Kór- és károkozói 
a többi kaktuszfajhoz hasonlóak, nem különöseb-
ben érzékeny bármelyikre is.

Papp László
Debrecen

13. kép Cotyledon orbiculata var. orbiculata virágai előlről
Fotó: Papp László
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A legújabb rendszerekben mindössze tíz fajra zsu-
gorodott Cotyledon nemzetség típusfaját mutatnám 
be, amely talán nem a legszebb Crassulaceae családba 
tartozó faj, de virágai ill. virágzata a leglátványosabbak 
közé emeli. Már az ógörög eredetű nemzetségnév is 
sajátos, ugyanis a most Umbilicus genus- ba tartozó 
rupestris felépítéséről nyerte el, amelynek pajzs alakú 
leveleinek homorúságára utal (kotyledon: csípőcsont 
mélyedése, ízületi vápa, mélyedés, kotyle: kis pohár, 
kotylos: pohár). Míg nálunk nyáron kiültethető, télen 
fagyérzékenysége miatt üvegházban tartandó növény, 
addig a fagymentes trópusi, szubtrópusi területeken 
nagyon kedvelt és kultivált sziklakerti, díszkerti, bal-
konládába és edénybe ültetett faj, sőt gyógynövény-
ként is nevezetes, szemölcsök eltávolítására alkalmaz-
zák. A már emlegetett rendszerben számos fajt bevon-
tak tárgyalt taxonunkba, így például: C. ramosissima 
Mill., C. mucronata Lamarck, C. ungulata Lamarck, 
C. elata Haworth, C. decussata Sims., C. tricuspidata 
Haworth, C. macrantha Hort. La Mortola ex A. 

Berger, C. orbiculata var. oophylla Dinter stb. E tény 
nagyszerűen bizonyítja, hogy rendkívül változékony 
növény, s még így is négy változata érvényes a revíziók 
és összevonások után. Ennek a változatnak a jellemzői 
a következők röviden (a latin faj ill. változat nevének 
jelentése: gömbölyded, gömbölyű, a levél alakját jelzi.) 
Felálló, néha elfekvő, gyakran sok hajtású, kis cserje-
szerű, maximálisan 1m magas növény. Levele, tipikus 
pozsgás szerv, rendkívül változatos színében, formájá-
ban és szőrözöttségében. Általában szőrtelen, 10,5 × 5 
cm, ovális, lapátalakú, de lehet hosszúkás-henger ala-
kú, kerek, megnyúlt lándzsás és szőrös a széle gyakran 
vöröses és hullámos, az alapja (válla) ék, csúcsa szálkás 
hegyű (14., 16. kép). Virágzata, a virágzati szárral együtt 
45 cm hosszú, 3-10 virágú (15. kép). Pártája csöves, de 
nem kidomborodó, 20 mm (alul), 9 mm (felül) átmé-
rőjű, a pártacsöve 12 mm hosszú, hamvas kékeszöld, a 
pártacimpája 12 mm visszahajló, narancs-vöröses  vagy 
sárga színű (hátlap fotó). A porzószála a virágból kinyú-
lik 2-3 mm-nyire (13. kép). A portokjai élénk sárgák, 

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások

Cotyledon orbiculata L. 1753  var. orbiculata

14. kép Cotyledon orbiculata var. orbiculata hajtáscsúcsa a jellegzetes enyhén hullámos,  
kissé hamvas levelekkel Fotó: Papp László
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15. kép Cotyledon orbiculata var. orbiculata virág-
zata természetes helyzetében Fotó: Papp László

16. kép Cotyledon orbiculata var. orbiculata hajtá-
sának részlete Fotó: Papp László

megnyúltak, 1,75 mm átmérőjűek. Nektár (méz) pik-
kelye kissé átellenesen megnyúlt, 1,5 × 2 mm, tompa, 
sárgászöld. Bibéje zöld, általában ötágú, kcsit kilóg a vi-
rágból. Több olyan fajtája (cv.) van, amely eredetileg és 
ténylegesen egy ökotípus (egy terület elkülönült meg-
jelenésű populációja tk. alfaj), amelynek magassága, 
virágszíne, levélalakja és felszíne tér el egymástól. An-
golában, Namíbiában, Dél-Afrikai Köztársaságban el-
terjedt, Fynbosnál, a Pozsgás Karooban, un. Grassland 
füves pusztaságain, ill. a Bushvelden, száraz bozótos 
síkságokon, általában sziklakibukkanásokon, szikla-
felszíneken. Élőhelyén, de Európában is kora tavasztól 
(hazánkban téltől) nyár végéig virágzik. Leggyakoribb 
károsítója, a gyapjastetű, amely szisztémikus szerekkel 
visszaszorítható. Nagyon könnyű magról szaporítani, 
de gyakrabban teszik ezt hajtásdugványról. Nem ön-
beporzó faj (bár spontán öntermékenyülés nem ritka), 
ezért, több, különböző magról kelt növényt tartsunk 
egyszerre és következetesen porozzuk őket össze. 
Nyáron szoktatás után intenzív napfényen, heti öntö-
zéssel, télen világos helyen (5) 8-10 (15) 0C-on szárazon 
(havi-kéthavi enyhe öntözéssel, amikor a talaj kiszára-
dásáig, pár óra hosszára megemeljük a hőmérsékletet) 
tarthatjuk. Talajuk semleges kémhatású, közepes táp-
anyag tartalmú, ásványi anyagokban gazdagabb, jó víz-
ellátású legyen. Bár nem kicsiny növény, előbb felsorolt 
érdemeiért mindenkinek őszintén ajánlom
Irodalom: Anderson, E. A. 2001: The Cactus Fa-
mily. Timber Press, Portland, Oregon. 776 pp.
Charles, G. 1998: Copiapoa. The Cactus File. Cirio 
Publishing Services Ltd. 80 pp.
Eggli, U. (edit.) 2003: Illustrated Handbook of Suc-
culent Plants: Crassulaceae. Springer-Verlag, Berlin, Hei-
delberg, New York. 458 pp.
Hoffmann, A. E. J. 1989: Cactáceas en la Flora Silvestre 
de Chile. Santiago: Ediciones Fundación Claudio Gay.
Ritter, F. 1980: Kakteen in Süd-Amerika Band 3. Span-
genberg, Germany (Magánkiadás). 1239-1692 pp.
Sajeva, M. – Constanzo, M. 2001: Succulents (I.) The 
illustrated dictionary. Cassall & Co, London. 239 pp.
Taylor, N. P. 1981: A commentary on Copiapoa. In 
Cact. Succ. J. (GB) 43:49-60.
Toelken, H. R. 1985: „Crassulaceae” Flora of Sout-
hern Africa vol 14. (Ed. Laistner, O. A.), Botanic 
Research Institute, Pretoria, South Africa.

Papp László
Debrecen
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A „Debreceni Pozsgástár” 2001-2 számában már 
közöltem egy kis ismertetőt e szeretett növé-
nyemről, de most egy számomra örömteli hírt sze-
retnék megosztani kedves gyűjtőtársaimmal is.

Nálam a Ficus palmeri a késő őszi időszak-
ban kezdi pihenő idejét, ez azt jelenti, hogy leve-
leit eldobja és pár hónapra „nyugalomba” helyez-
kedik. E nyugalom az eddigiek szerint csak rész-
leges, mert a teljes levéltelen állapotában az ág 
végeken kis enyhén megnyúlt gömb „hajtásokat” 
szokott hozni, amelyek kb. 10 mm átmérőt elér-
ve mindig leesnek.

A 2003-as évben, amikor elvesztette a leve-
leit, kb. egy hónapos pihenő után ismét kezdte 
kihozni a kis hajtásképleteket, méghozzá 5-öt. 
Bizonyos idő után az 5-ből 4 leesett és a fent ma-
radt egy fejlődött tovább. Mindennap figyeltük a 
fejlődést és reménykedve vártuk. hogy mi lesz 
belőle. A bimbó alján kis gömb fejlődött, maga 
a bimbó pedig lassan, mint egy banán-alakzat 

növekedett tovább. A hossza kb. 10-12 cm volt 
és hasonló formájú, amikor nagyon sokat várat-
va magára, egy délután megtörtént a csoda és 
megmutatta magát a palmeri virága. A takaró-
levelek szétnyíltak és láthatóvá vált a rengeteg 
porzó. Próbáltam a méhecske szerepét betölteni 
de mint később kiderült nem sok eredménnyel. A 
virág több napig díszelgett, majd végül meghalt 
és leesett. A végén a gömbölyű magház viszont 
ott maradt és napokig fejlődött is, de kb. 2 hét 
múlva az is leesett, és üresnek találtam.

Az érdekesség még az is, hogy a virágzás 
után több hónap telt el mire ismét leveleket bon-
tott a növényem. Jelenleg leveles még de lassan 
megkezdi a szokványos pihenést (október).

Nagyon kíváncsian várom, hogy megismét-
li-e a leírtakat. Nekem nagyon furcsa e viselke-
dési forma, ha valaki erre magyarázatot tud adni, 
örömmel fogadom.

Epresi László, Komárom

Számos növény nyugalmi időszaka előtt vagy annak 
kezdetén fejleszt virágot (virágkezdeményt), ugyan-
is szubtrópusi területeken a legmelegebb időszakok 
a legszárazabbak is, s ezek a nyárra (vagy a félteké-
nek megfelelő nyárra) esnek. Ebben az időszakban 
érdemes viszonylagos nyugalomban lombozat nél-
kül, a lehető legkisebb víztartalom leadásával át-
vészelni a negatív körülményeket, a vízhiányt, az 
intenzív sugárzást stb. Viszont a beporzó fajok ak-
tivitása, vagy néha vándorlásból eredő gyakorisága 
még nagy, vagy ez időben a legnagyobb, ezért a faj 
fennmaradása érdekében ezt a rizikós, de az evolú-
cióban bevált stratégiát, a virágképzést és nyílást 
kell alkalmaznia. A nyugalom hormonális és anyag-
csereviszonya nagyon sokszor elősegítik a virágrü-
gyek képződését és kifejlődését.

Ezek a folyamatok nemcsak élettanilag, de 
ökológiailag is rendkívül bonyolultak lehetnek.

A szerk. Papp László

Zusammenfassung: Der Verfasser stellt die Blüte und Blütenbildung in der Ruheperiode der früher gezeigten Art zur 
Schau. Der Herausgeber erklärt in einigen Gedanken den ökologisch-evolutionären Hintergrund dazu.

Abstract: The author shows the flower and the flowering process of the plant introduced before . The ecological-evolu-
tional background of the flowering is enlightened in some thoughts by the general editor.

Növényritkaságok:

a Ficus palmeri virága

17. kép Ficus palmeri virága
Fotó: Epresi László
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2004/4.
Az áprilisi szám címlapfotója egy Echinocereus 
blanckii virágot ábrázol. ♦ A taxonómiai rovat-
ban a Sulcorebutia camargoensis, egy új bolívi-
ai faj leírása található. W. Gertel és H. Jucker 
munkájából megtudhatjuk, hogy milyen elté-
rések különböztetik meg ezt az elszigetelt élő-
helyű fajt közeli rokonától a S. tarijensis-től. 
♦ V. Schröter az Aloë polyphylla-t mutatja be 
írásában. A szép fotók azt is bizonyítják, hogy 
a szerző által nevelt példány 17 év után hozott 
virágot. ♦ P. J. Braun és E. Esteves Pereira egy 
új alfajt, a Pilosocereus fulvilanatus subsp. 
vanheekianus P.J. Braun & Esteves-t ismerteti, 
amelyet vékonyabb és a növény tövéről fejlődő 
hajtásai különböztetnek meg az alapfajtól. ♦ A 
belső kemény növénykártyákon ezúttal a Pe res-
kia grandifolia és a Pilosocereus fulvilanatus 

képe és tartásának ismertetése található. ♦  
Gyönyörű fotók is illusztrálják R. Appel mun-
káját, amely a Pediocactus knowltonii szapo-
rításával és szabadtéri tartásának kérdéseivel 
foglalkozik. ♦ Az Echinocactus myriacanthus 
taxon identitásának történetét és jelenlegi 
problémáit boncolgatja H. Wittner a taxonó-
miai rovatban. ♦ D. Herbel ebben a számban 
az alábbi, gyűjtésre érdemes fajokat ajánlja az 
olvasó figyelmébe: Echinocereus laui, Cotyle-
don tomentosa, Echinocactus platyacanthus, 
Stenocactus ochoterenanus, Agave x leopoldii 
és Espostoa nana.

2004/5.
Szép élőhelyi fotót talál az olvasó a májusi 
szám címlapján, amely virágzó Maihueniop-
sis ovata csoportokat ábrázol argentínai élő-
helyükön. ♦ Igazi csemege W. Illert munkája, 
amely Kanadában élő télálló kaktuszfajokat 
mutat be. Különböző Opuntia fajok mellett 
a Coryphantha vivipara élőhelyét is megis-
merhetjük ♦ D. Herbel írása a leg al kal ma sabb 
kaktusz ültetőközegekról szól és rávilágít a ta-
lajkeverék optimális pH-értékének (általában 
5,0-6,0) a fontosságára is. ♦ A „Bemutatjuk” 
rovatban G. Milkuhn a néhány éve felfedezett 
új faj, a Yavia cryptocarpa szaporításával kap-
csolatos tapasztalatait tárja az olvasó elé. ♦ 
A belső kemény növénykártyákon ezúttal a 
Hoya carnosa és a Selenicereus hondurensis 
került bemutatásra. ♦ A taxonómiai rovatban 
egy új alfaj, a Micranthocereus polyanthus 
subsp. alvinii M. Machado & Hofacker be-
mutatása található. A brazíliai Bahia szövet-
ségi államban honos alfaj eltéréseit az alap-
fajétól részletesen tárgyalja a két szerző. ♦ 
R. Schmied rövid írásában a Pentagonanthus 
grandiflorus-t mutatja be, amely Tanzániá-
ban őshonos. ♦ D. Herbel ezúttal a követke-
ző pozsgásokat ajánlja az olvasók figyelmébe 
egy-egy szép fotó kíséretében: Echinocereus 

Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten  
2004 4-6.
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rayonensis, Euphorbia multiceps és Mammil-
laria microthele. ♦ A „Bemutatjuk” rovatban 
J. Ettelt írását találjuk még, amely a Turbini-
carpus (Gymnocactus) horripilus alaktanát, 
élőhelyét és termesztésének legfontosabb 
tudnivalóit írja le. 

2004/6.
A címlapfotón egy Dél-Afrikában őshonos 
Tylecodon paniculatum köszönti az olvasót 
a júniusi szám borítóján. ♦ A. Hofacker ve-
nezuelai utibeszámolóját találjuk a szám ele-
jén. Írásából megismerhetjük ennek különle-
ges országnak a tengerszint szerint is tagolt 
pozsgásflóráját. ♦ A taxonómiai rovatban 
egy új faj, az Uncarina ankaranensis (Pedali-
aceae) leírását publikálja H.-D. Ihlenfeldt. Az 
észak-nyugat madagaszkári szukkulenst ösz-
szetéveszthetetlen termései jellemzik. ♦ T. 
Brand írása egy szokatlan kaktuszkártevőről 
tudósít. ♦ A folyóirat belső pozsgáskártyái a 
következő fajokat tárják az olvasó elé: Cere-
us spegazzinii és Gibbaeum pubescens. ♦ Egy 
gyönyörű, új pozsgás faj, az Echidnopsis plo-
wesiana bemutatását találja az olvasó a taxo-
nómiai rovatban G. Orlando tollából. A mun-
ka részletesen összehasonlítja az észak-erit-
reai új faj és közeli rokonai, az E. planiflora, 
E. hirsuta és E. flavicorona alaktanát és elter-
jedési területét. ♦ A „Talajmelegítés csodákat 
tesz” a mottója D. Herbel munkájának, amely-
ben a Pereskiopsisra készített magoncoltvá-
nyok egyszerű és gyors meggyökereztetésé-
ről számol be. ♦ A frankfurti Pálmakerten 
kalauzolja végig az olvasót H. Steinecke és R. 
Rudolph. A 20 hektáros nagyvárosi oázisban 
jelentős amerikai, afrikai és a Kanári-szige-
tekről származó, őshonos növény összegyűj-
tött példányai is megtalálhatók. ♦ D. Herbel 
népszerű rovatában a következő pozsgások 
legfontosabb jellemzőit láthatja dióhéjban az 
olvasó: Echinocereus viereckii subsp. morical-
lii, Echeveria affinis, Gymnocalycium denuda-
tum, Mammillaria bombycina, Aloë sladenia-
na, Thelocactus rinconensis.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen
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Évek óta ígérgettük Szabadkán élő unoka-
testvéremnek, hogy meglátogatjuk és most 
2004. augusztus végén végre férjemmel 
együtt eljutottunk hozzájuk. 

Egy hetet eltöltve náluk a családi be-
szélgetéseken túl bőven jutott idő a város és 
környékének megnézésére és két, Szabad-
kán élő kaktuszos társ meglátogatására is. 

Szabadka történelmi magyar város a 
Pannon síkságon, a szerb-magyar határtól 
10 km-re található, a Vajdaság és egyben 
az észak-bácskai terület központja. Alapítá-
sának pontos idejét nem ismerjük, de már 
1391-ben oklevél emlékezik Zabotka néven. 
A történelem viharai ez a város is megszen-

vedte, pusztításokat okoztak itt az 1514-es 
paraszt-lázadás alatt a szerb csapatok, majd 
az 1526-os mohácsi csata után, s később a 
150 éves török uralom következtében a táj 
pusztasággá változott, lakói elpusztultak 
vagy elmenekültek. Mintegy száz év telt el 
mire a város és környéke teljesen kiheverte 
a pusztításokat. 1779-ben Mária Teréziától 
szabad királyi városi rangot és jogokat ka-
pott, nevét is Maria Theresiopolisra illetve 
Theresienstadtra változtatták, de a köz-
használatban illetve hivatalosan is 1845-
től Szabadkának hívták. 1920. június 4-én 
Jugoszláviához illetve a mai Szerbiához csa-
tolták, nevét a betelepülő bunyevácok Subo-
ticára változtatták.

Közéletünk ismert alakjai kötődnek eh-
hez a városhoz, többek között Milkó Izidor 
író, publicista; Kosztolányi Dezső költő és 
unokatestvére Csáth Géza költő; Fülöp Ilo-
na írónő; és napjaink híres sakkozója Lékó 
Péter.

E településtől pár km-re keletre lévő Pa-
licsi-tóhoz is kirándultunk. A monarchiás, 
múlt század eleji hangulatot árasztó kirán-
dulóhely, fürdőhely nagyon megnyerte tet-
szésünket. Érdekes volt látni a fából készült 
és a tó vizén lábakon álló női illetve férfi 
fürdőházakat, a hajókikötőt, körülöttük a 
szépen gondozott, virágokkal beültetett, 
idős fákkal szegélyezett sétautakat, parko-
kat (18. kép).

Egy egész napot a kaktuszgyűjtők meg-
látogatására szántuk. Még idehaza férjem 
kikereste a címeket a Magyar pozsgásnö-
vény-gyűjtők címtárából és felvette velük a 
kapcsolatot telefonon.

Egyik nap délelőttjét Zelenka Magdalé-
nanál töltöttük el (19. kép). Nagy szeretettel 

Szomszédolás Szabadkán

Zusammenfassung: Der Artikel stellt zwei Sammler und ihre Sammlungen in Szabadka vor.

Abstract: This writing is about two cactus collectors living in Subotica and about their collections.

18. kép A palicsi postahivatal előtt a szerző
Fotó: Druzsin József

Druzsin Józsefné
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fogadott minket, bár először szabadkozott, 
hogy ő nem igazán a kaktuszokat, hanem az 
egyéb más pozsgásokat gyűjti. Megnyugod-
tattuk, hogy mi is, éppen úgy mint ő, ezeket 
a növényeket szeretjük és gyűjtjük. „Üveg-
háza” a családi ház dél-nyugati oldalához tá-
maszkodik, favázas és nyáron feltekercselt, 
télen leeresztett duplafalu fóliával borított. 
Növényeit főleg külföldről rendelt magok-
ból veti és szaporítja, valamint Magyaror-
szágon a határmenti gyűjtőktől vásárolja.

Beszélgetésünkkor kiderült sok ismerő-
se és barátja van nálunk, többek között Lu-
koczki Zoltán, Elhart Zsolt, Szegeden Papp 
István, Sajti Sanyi bácsi. Kertjében szép 
sziklakertet láthattunk, amiben Sempervi-
vum-ok és Sedum-ok vannak.

Ebéd után Vidakovic Marinkot látogat-
tuk meg (20. kép). Ő szerb származású, de 
nyelvi nehézségeink nem voltak, mert jól 
beszélt magyarul, amit hirtelen nem tudott 
megmondani, azt unokatestvérem lefordí-
totta nekünk. Marinko csak kaktuszokkal 
foglalkozik, éppen akkor készített új üveg-
házat és ebbe hordta át gyűjteményét. Úgy 
vettük észre a földkeverékkel nem túl sokat 
foglalkoznak, legnagyobb gondjuk a csere-
pek beszerzése. Marinkónál láthattuk, hogy 
ügyesen megoldotta a cserepek kérdését. Az 
élelmiszerekhez használt műanyag dobozo-
kat egységes színűre befestette és ezekbe 
ülteti növényeit. A klubéletről érdeklődve 
Magdalena elmondta, többen vannak Sza-
badkán gyűjtők, egymás közt tartják a kap-
csolatot, mert a szervezetük központja Bel-
grádban van, oda ritkán jutnak el. Kiállítást 
is szoktak ren dez ni s Palicsi Állat és Bota-
nikus Kertben. Az idén kiállításuk elmaradt 
szervezési nehézségek miatt

Úgy érezzük sikerült ismét kaktusz-
gyűjtő barátokat szerezni és gondjaikat ér-
zékelve a mi gyűjtési problémáink sokkal ki-
sebbnek, megoldhatóbbnak látszanak.

Druzsinné Józsefné Zsóka
Érdliget

19. kép Zelenka Magdalena növényei között
Fotó: Druzsin József

20. kép Vidakovic Marinko és kaktuszai
Fotó: Druzsin József
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Új, örökös tiszteletbeli tagot, Eddy Harrist kösz-
önti a brit folyóirat első oldala, aki hosszú és kie-
melkedő egyesületbeli munkájáért kapta meg ezt 
a címet. E. Harris jól ismert a folyóirat olvasóinak, 
hiszen számos nagyszerű cikk szerzője, több speci-
ális pozsgástársaság fontos tagja és alapítója több 
pozsgáscsalád szakértője, és néhány dél-afrikai ex-
pedícíó részese volt. ♦ Martin Smith az El Charco 
del Ingenio botanikai (pozsgás) gyűjtemény tudo-
mányos őre, Guanajuato-ban (Mexikó), s az ő fel-
adata e híres kert folyamatos 
fejlesztése. Sokkal ismertebb 
neve a gyűjteménynek a 
„Cante”, ugyanis ez Mexikó 
legnagyobb pozsgás (főleg 
kaktusz) gyűjteménye, ahol 
az itt felfedezett fajok élő 
példányait (Zürich IOS gyűj-
teménye mellett) elhelyezik, 
s fontos fajvédelmi központ 
is. A veszélyeztetett fajokat 
nagy mennyiségben szapo-
rítják visszatelepítési célzat-
tal. (Ennek a civil szövetségi 
intézménynek a munkatár-
sa és alapítója volt C. Glass 
amerikai kaktológus is!) A 
kert ill. a gyűjtemény sorsát 
vázolja fel a szerző 1997-
1998 – Glass halála – óta. ♦ E. Harris válogatott 
néhány kristályvirágfélét a következő cikkben, 
amelyeket szép fotókon és bő leírással bemutat az 
olvasóknak, sőt saját tapasztalataival, élményeivel 
is kiegészíti mondanivalóját. (Conophytum bur-
geri, Fenestraria aurantiaca subsp. rhopalophylla, 
Cerochlamys pachyphylla var. albiflora, Deilanthe 
peersii). ♦ A legutólsó mexikói kirándulását meséli 
el J. Pilbeam, amikor ellátogattak Infiernillo nevű 
térségbe, Michoacanba, ahol láthatták és nagyszerű 
képeket készíthettek a legizoláltabb Ferocactus faj-
ról, a F. lindsayi-ról. ♦ D. Quail írásában azt kutat-
ja, mely pozsgások maradnak meg, s legfőképpen 

nőnek kielégítően a kertjében (Yorkshire, Pennine 
hegység). Legemlítésre méltóbbak az Egyesült Ál-
lamokban élő Agave-k, amelyek remekül fejlődnek 
itt, de öt éve egy védett házszögletben az Agave 
americana jó kondícióban éli életét. ♦ „A Melo-
cactus conoideus Buin. & Bred. védelme Vitória 
da Conquistában, Brazíliában” címmel számol be 
M. Machado egy természetvédelmi programról, 
amelyet a brit egyesület (BCSS) pénzbelileg is tá-
mogat az „Ken Etheridge emlékére” alapítvánnyal, 

amelynek kinevezett elnöke 
az országos egyesületükön 
belül (BCSS) a Portsmonth 
és környéke csoport. A kő-
zetbányászatnak és egyéb 
más természetet tönkrete-
vő, emberi tevékenységnek 
kitett területből, kerítéssel 
körülvéve sikerült a növény 
megmentése érdekében le-
védeni 115644 m2-t (!) ♦ R. 
Stephenson szerint három, 
viszonylag alacsony rég-
ióban élő Sempervivum-nak 
mondhatunk véglegesen bú-
csút Törökországban, ame-
lyek nagy valószínűséggel 
kipusztulnak, ha a tervezett 
vízerőmű építése továbbfo-

lyik. A S. staintonii, S. davisii és a S. glabrifolium 
a Coruh folyó völgyében, közel a folyóhoz él, létük 
az építkezés megakadályozásától függ, amely a je-
len tős tiltakozás ellenére még bizonytalan. ♦ Leg-
végül a Pilosocereus tillianus virágzásának örülhe-
tünk tulajdonosával, Anne Adams-szal együtt, az ő 
jóvoltából. A címbéli faj élénk, vörösessárga tövisű, 
cereoid tagja a venezuelai kaktuszflórának, s a vi-
rágja fénylő fehér, rózsás és zöldes árnyalatokkal, 
naplemente előtti teljes kinyílásakor 6 cm széles és 
5 cm hosszú, három órán keresztül.

Papp László
Debrecen

Folyóiratszemle

Cactus & Succulent Journal 2004/3
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Ismét négy selyemkórót mutatnék be, és egy 
képet egy tisztázatlan státuszú növényről. 

Az első egy apró, ékszernyi virágú nö-
vény, az Echidnopsis repens R. A. Dyer & 
I. Verdoorn (CSJA 11: 68, 1939). Típusle-
lőhely: Tanzánia (Pole-Evans & Erens 1020 
[PRE]) Elterjedési terület: Észak-Tanzánia, 
Dél-Kenya. Szinonim név: Echidnopsis shar-
pei subsp. repens (R. A. Dyer & I. Verdoorn) 
Bruyns (1988).

Hajtása kissé elágazó, kúszó, legyökerező, 
majdnem hengeres, 6-9 mm átmérőjű. A nö-
vényt négy-hatszögalakú szemölcsök borítják, 

melyek 8-10 bordaszerű sorba rendeződnek.
Virága 9 mm átmérőjű, borvörös. Alul ke-

hely formájú, hátoldala kopasz, belül néhány 
serteszőrrel. A csücsök 3-3,5 mm hosszú, pere-
mei visszahajlóak, szőrözöttek, különösen az 
öblökben. Könnyen tartható nyár elején és vé-
gén virágzik, viszonylag gazdagon (21. kép). 

Huernia campanulata (Masson) Ha-
worth (Synops. Pl. Succ., 28, 1812). Tipus: [lec-
to – icono]: Masson, Stapel. Nov. t. 6, 1796. El-
terjedési terület: Dél-Afrikai Köztársaság (Wes-
tern Cape, Eastern Cape).  Szinoníma: Stapelia 
campanulata Masson (1796). Ide tartozik még 

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) 12. rész

21. kép Echid nopsis repens
Fotó: Budai Ferenc

22. kép Huernia campanulata
Fotó: Budai Ferenc
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a Huernia campanulata var. denticoronata N. E. 
Brown (1909).

Számos hajtásból álló csoportot alkot, 
amelyek felállóak, 5-10 cm magasak, 2 cm át-
mérővel (22. kép). Éleik erősen öblösen fog-
azottak, a fogak hegyesek.

Virágja harangszerű, közepén összeszű-
kü lő. A csücsök szélesen háromszögletű, ki-
hegyesedő. Kívül fehéres, a leírás szerint vö-
rösesen pöttyözött, nálam ezt nem figyeltem 
meg. Belül enyhén kénsárga, fekete bíboros 
foltokkal. A virág egész belső felületét hosz-
szú bíboros szőrszálak borítják, a virágcső-
ben besűrűsödnek. A cső feketéspiros, a leírás 
szerint keresztcsíkos. Nálam ilyet nem tap-
asztaltam, igaz csak egy klónom van és a vi-
rág elég változatos. Ezúton mutatnék be még 
egy fotót egy növényről, ami hozzám Huernia 
barbata néven, Kommadagga élőhely megjel-
öléssel került. Azóta találkoztam már H. cam-
panulata néven is a növény képével. Én úgy 
érzem, egyik fajhoz sem tartozik, túl nagy és 
szembetűnő a különbség. Megérdemelné az 

23. kép Huernia barbata (?)
Fotó: Budai Ferenc

24. kép Huernia quinta
Fotó: Budai Ferenc
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önálló faj státuszt. Jelenleg a H. barbata (?) 
(23. kép) nevet használom. A virágja 6-7 cm 
átmárőjű is lehet. Mindkét növény egész nyá-
ron és kora ősszel is gazdagon virágzik. Köny-
nyen tartható.

Huernia quinta (E. Phillips) A. C. White 
& B. Sloane (Stapelieae, ed. 2, 3: 885, 1937). 
Tipuslelőhely: Dél-Afrikai Köztársaság. Köze-
leb bi adat nincs. [PRE 10134]. Elterjedési te-
rület: Dél-Afrikai Köztársaság. Szinoním név: 
Huernia scabra var. quinta E. Phillips (1932).

Hajtása 7 cm hosszú 2 cm átmérőjű 4-5 
élű, fogazott. A fogak hegyesek, szarvszerű-
ek.

A virág(2-) 2,5-3 (-3,5) cm átmérőjű, szé-
lesre nyíló. A cső harangszerű, 4 mm hosz-
szú 9, mm átmérőjű, a szájnyílásnál finoman 
szemölcsös. A cső szájának környéke és a cső 
sötétvörös, sűrűsödő pontokkal, egyes virá-
gokon (különböző egyedeken) koncentrikus 
vonalakkal tarkított. A virág alapszíne vilá-
gossárga. A csücskök 8 mm hosszúak, 9mm 
szélesek.

Könnyen tartható, 2-3 hajtás már virág-
zik. Virágzása nyár első felére esik (24. kép).

Pseudolithos migiurtinus (Chioven-
da) P. R. O. Bally ( Nation. Cact. Succ. J. 30: 
31-32, 1975). Típuslelőhely: Szomália Köze-
lebbi adat nincs. (Bally 10924 [K]). Elterjedési 
területe: Szomália.

Szinoním név: White-sloanea migiurtina  
Chiovenda (1937). Ide tartozik még: Litho-
caulon sphaericum P. R. O. Bally (1959) (Nem 
korrekt név, Art. 11.3), Pseudolithos sphaeri-
cus (P. R. O. Balley) P. R. O. Balley (1965).

A növénytest világoszöld, félgömb, kerek 
vagy lekerekített négyszög, enyhén oszlopos 
4 élű, 3-6 cm átmérőjű, 4-10 cm magas, lapos 
sokélű szemölcsök borítják, ezek 2-8 mm át-
mérőjűek. A mintázatot megtöri 4 függőleges 
sorba rendeződött nagyobb szemölcsökből 
álló sor. 

A virágok a növény oldalából, a bordaé-
len, rendszerint többesével törnek elő. A vi-
rágkocsány hengeres, legfeljebb 10 mm hosz-

szú. Virág kb. 8 mm átmérőjű. A cső 4 mm 
hosszú, 5 mm széles, kehely formájú, mindkét 
oldalán sápadt zöld. A csücskök 3 mm hosz-
szúak, háromszögletűek. Kívül sápadtzöldek, 
belül bíborbarnák, szélei visszahajlók, sörte-
szerűen szőrözött, a csücskök csúcsán finom 
szőrpamacs képződik.

Tartása nehezebb az átlagosnál, több oda-
figyelést kíván. Lassan fejlődő növény. Nálam 
a nyár második felében virágzik (25. kép). 

Felhasznált irodalom
Jacobsen, H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. 
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
Albers, F. – Meve, U. 2002:  
Illustrated Handbook of Succulent Plants,  
Asclepiadaceae. Springer Verlag.
Asclep CD I. 1-2, Asclep CD II. 1-2.

Folytatjuk!

Budai Ferenc
Miske

25. kép Pseudolithos migiurtinus
Fotó: Budai Ferenc
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Valamikor hozzájutottam a növény dug-
ványához, amelyből az idő teltével egy több 
mint 1,5 m magas törzsű kis koronás fácskát 
sikerült kialakítani a metszőolló segítségével. 
Igazából nem tudtam megbékülni azzal a tu-
lajdonságával, hogy az átteleltetésre bevitt nö-
vény hamarosan el kezdte hullatni leveleit és 
az őszre kifejlődött ágcsúcsi rozettákból alig 
maradt valami, s bizony a tél kezdetére elég 
csúnyácska lett az összhatása. A teleltetés fo-
lyamán biztosítottam a 10 0C alatti hőmérsék-
letet és a szakirodalom által javasolt öntözést: 

azaz szeptember, október és november hó nap-
ban kevés vízzel enyhén, 3-4 hetente meglo-
csoltam majd decemberben és januárban egy-
aránt nem öntöztem, februártól egészen május 
végéig ismét az enyhe öntözés időszaka követ-
kezett. A sárga színű virágok tavasszal nyíltak 
a kifejlődött 30-40 cm hosszú csavarodott 
fürtvirágzatban. Ilymódon teleltettem néhány 
éven keresztül abban a hiszemben, hogy ez így 
jó és helyes.

2003 őszén érdekes – legalábbis számom-
ra érdekes – jelenségre figyeltem fel. Ez évben 
a vegetációs időben az Aeonium fácskát cse-
répben földbe süllyesztve tartottam a kert egy 
félárnyékos részében, ahol augusztus közepéig 
úgy viselkedett mintha nyugalmi állapotban 
lenne. A szakirodalom szerint öntözés ellené-
re alig fejlődött néhány új levél a rozettákon. 
Szeptember elején innen cserepestől kiemel-
tem és olyan helyre állítottam, ahol napsütés 
sohasem érte, mindig árnyékban volt, csak 
szórt fényt kapott. Az ősz igen csapadékos 
volt, gyakran esett az eső ezért külön öntöz-
nöm nem kellett. Ez a körülmény tehát ellen-
tétes volt a szakirodalomban leírt, szeptem-
bertől javasolt enyhe öntözéssel. Látványos 
fejlődés kezdődött, a rozetták szépen kiteltek, 
sok új levelet fejlesztettek melynek eredmé-
nyeként a korona szépen besűrűsödött.

Október végén, november elején megle-
pődve vettem észre, hogy szinte minden egyes 
jól kifejlett rozetta virágot kezd nevelni. Ez a 
körülmény felfokozta érdeklődésemet az Ae-
onium iránt, és ezért – gondoltam – érdemes 
alaposan megismerni elterjedési területük és 
élőhelyük éghajlati jellemzőit, természetesen 

Zusammenfassung: Der Verfasser erreichte mit einer feuchteren Haltung bei verhältnismässig niedriger Temperatur 
eine ausserordentlich reichliche und langanhaltende Blüte.

Abstract: Breeding his plants in humid circumstances and at a relatively low temperature the author managed to produce 
the abundant flowering lasted for long.

Az Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. 
rendhagyó, téli tartása és virágzása

26. kép Aeonium arboreum 1,5 m-es,  
különlegesen virágzó példánya Fotó: Papp László
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törekedve a szélsőséges adatok megismeré-
sére. Az A. arboreum fő elterjedési területe a 
Kanári szigetek, de az area* az észak-afrikai 
partvidéken át egészen Kis-Ázsiáig és Etiópi-
áig húzódik.

Észak-Afrika Atlanti óceánnal és a Föld-
közi tengerrel határos partvidékén sokfelé 
megtalálható, így az Atlasz hegységben is, 
melynek a gerincvonulatától északra fekvő 
területének éghajlata a Trewartha féle éghaj-
latrendszer* szerint a mediterrán éghajlati 
típusba tartozik. Az A. arboreum elterjedé-
sének ez az a része, ahol legtöbb a csapadék 
és a legkisebb hőmérsékleti minimumok for-
dulnak elő. A té li évszak hűvös és csapadékos, 
a leghidegebb hó nap kö zép hő mér sék le te 4 
0C körüli, míg a nyári évszak meleg, száraz, 
a legmelegebb hónap középhőmérséklete 22 
0C körüli, a napi hőingadozás kicsi. A csapa-
dék éves mennyisége 800-1000 mm, melynek 
legnagyobb része a téli évszakban hull le. Az 
említett éghajlati adatokból és a növény ná-
lam augusztus kö ze pén beinduló növekedésé-
ből és fejlődéséből arra következtettem, hogy 
fejlődésének ez a természetes menete, ezért 
a földjét továbbra is állandóan jó nedvesen 
tartottam.

Október végére, november elejére a virág-
kezdeményt hozó rozetták a fajra jellemzően 
kifejlődtek, a tenyészcsúcs a viráginiciálódást 
követően több levelet nem hozott, teljes mér-
tékben átváltott a virágfejlesztés irányába. Úgy 
gondolom, hogy a virágképzés indukció já ban* 
szerepe lehetett a sok csapadéknak, amitől be-
indult az erős vegetatív fejlődés, valamint az 
árnyékba állítással bekövetkező fényhiánynak, 
amit a növény a nappalok megrövidüléseként 
érzékelhetett. Az idő múlásával a legtalányo-
sabb kérdés az lett, miként reagál majd a virág-
fejlődés a nappalok hosszának további rövidü-
lésével járó fényhiányra és az egyre csökkenő 
hőmérsékletre, kifejleszti-e a virágát, lesz-e 
bimbó elrúgás, kinyílnak-e a bimbók?

A növényt november elejétől nem fűtött, 
világos helyre vittem és továbbra is szorgal-
masan öntöztem, néha már attól tartva, hogy 
kirothad a gyökérzete. December elején a bel-

27. kép A szokatlanul virító hajtás
Fotó: Papp László

28. kép A rozetta levelei közül, nem megszokott mó-
don virágot hozó hajtásrészlet Fotó: Papp László
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ső hőmérséklet már sokszor 3-4 0C-ra csökkent 
és nappal sem emelkedett 7-8 0C fölé mivel az 
épületnek ez a része télen nem kap napsütést. 
December közepére szépen kifejlődött a kb. 30-
40 cm hosszú piramis alakú virágzat sok-sok vi-
rágbimbóval (26. kép). December végétől pedig 
megkezdődött a bimbók nyílása és napról-napra 
egyre több kinyílt, sárga virág-csillagocskában 
gyönyörködhettem. Januárban és februárban a 
teleltető helyiség hőmérséklete többször 1-2 0C-
ra csökkent úgy, hogy ez a hőmérséklet ismétlő-
dően előfordult, és alkalmanként több napon át 
tartott. Az A. arboreum-ot mindez csöppet sem 
zavarta, a levelek feszesek, fénylő zöldek voltak 
és szakadatlanul virágzott, bimbó elrúgásnak 
nyomát sem tapasztaltam. Már a hosszan tartó 
virágzás is meglepő volt, de jött az újabb meg-
lepetés. Az a rozetta, amely virágzott újabb kis 
fiókrozettákat hozott az alapi részénél február-
ban és ezek is virágozni kezdtek, de nem úgy 
mint a anyarozetta. Nem hoztak piramis alakú 
virágzatot (29. kép), hanem a levelek hó nal já-
ban képződtek virágok (27., 28. kép). De virá-

goztak az anyarozetta ágán még az ősszel kép-
ződött kisebb elágazások végén fejlődött kisebb 
rozetták is, szintén rendhagyó módon. A rozet-
tákból kifejlődött virágzat elágazásainak csú-
csán újabb kis rozetták képződtek a virágzással 
párhuzamosan. Ezek a virágzati tengely oldalsó 
elágazásain és az anyarozetták alapi részén kia-
lakult rozetták a mai napig megvannak. annak 
ellenére, hogy ez utóbbiak a már említett mó-
don virágot hoztak. Ez azért érdekes, mert az A. 
arboreum hapaxant növény*, azaz az elvirágzott 
rozetták a virágzást követően elhalnak.

Sajnos a növényről csak 2004. június ele-
jén készült fotó, melyen még láthatók a már 
elhervadt virágzatok (26. kép), de még az ek-
kor is nyíló virágok is, a kisebb rozetták leve-
leinek hónaljában. A virágzás tehát egy teljes 
féléven keresztül tartott miden féle megszak-
ítás nélkül, de ez az egész vegetatív fejlődésre 
elmondható. Mert közben újabb és újabb, bár 
kisebb méretű rozetták képződtek. A fénykép 
elkészülte után ismét cseréppel együtt a földbe 
süllyesztettem, de az idei esős nyár ellenére be-
következett a növény nyugalmi állapota.

A leírtakból levonható az a következtetés, 
hogy az A. arboreum szakirodalomban leírt 
enyhén öntözött, ill. két hónapig tartó szára zon 
tartása és 10 0C körüli hőmérsékleten való telel-
tetése csak egyike, de nem a legszerencsésebb 
módja a téli teleltetésének. Úgy érzem, az álta-
lam kipróbált és leírt teleltetés jobban követi az 
élőhelyének természetes éghajlati körülménye-
it, éppen a téli időszakban emeli ki a növény 
szépségét, mert melengető érzés ekkor egy 
szépen, hosszan virágzó növényt látni, és nem 
utolsósorban várt mértékben teszi piacképessé 
növényünket az amúgy is virágszegény téli hó na-
pok ban, megnövelve értékesítési lehetőségét.
Irodalom:
Hewit, T. 1994: Kaktuszok és pozsgások. Pa-
nem Kft. Budapest: 104-105 pp.
Nagy, B. 1975: Dísznövénytermesztés. Mg. Kia-
dó, Budapest: 389-391 pp.
Szűcs, L. 1984. Kedvelt kaktuszok, pozsgások. 
Gondolat Kiadó, Budapest: 217-221 pp.

Ficzere Miklós
Debrecen

29. kép Az A. arboreum rozettájának normális 
fürtvirágzata Fotó: Papp László
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A szerencsés sorsnak köszönhetően a 
cseh országi domaslicei nyaralásunk feleségem-
mel és Jan van der Zwan barátunk családjá-
val meghosszabbodott majdnem három hétre. 
Szerettem volna C 362 Lithops bromfieldii var 
insularis cv. sulphurea-t (31. kép) hozatni ba-
rátommal. Sajnos Hollandiában nem tudta be-
szerezni. Ajánlották neki a németországi Uwe 
Beyert, akinél talán van. Levelezéssel egyébként 
már magam is kapcsolatban álltam vele majd két 
éve, magokat vásároltam a különlegességekből. 
Jelenleg magot már nem árusít. Csehországból 
többször kirándultunk városnézésre Németor-
szágba, mivel ez a város a határ közelében van. 
Egy németországi városlátogatás után ötlött fel 
az a gondolat, hogy Uwe Beyert is meglátogat-
juk, míg barátaink a cseh nyaralóban maradnak, 
mi majd visszatérve folytatjuk a nyaralást. Más-
nap korán indultunk az oda-vissza 1300 km-es 
útra a kis Suzukival. Délután 3 órakor érkeztünk 
Nettehöfebe, ami magyarul „Csinoska”, vagy 
„Magoska”-ként fordítható, és ez igaz is. A beje-
lentkezés után szálláskeresésre indultunk volna, 
de ha megfelel számunkra, Uwe Beyer felaján-
lotta nekünk saját szerény vendégszobáját in-
gyenesen. Ez a felajánlás aztán meghozta addig 
is meglévő vásárlási kedvemet. 40 faj egy éves 
Lithops-ot rendeltem meg tőle, – ami nála ter-
mészetesen majdnem kétszeresére nőtt, mint 
nálam – valamint a magfogáshoz szükséges egy 
pár fejlett ritkaságot. Uwe Beyer egyetemet vég-
zett ember (30. kép), rendszeresen tart előadá-
sokat angol nyelven a világ bármely táján, és a 
British Mesemb Study Group németországi kép-
viselője. A növényeknek, a pozsgásoknak valósá-
gos megszállottja. 1997-ben Pavelka, Uwe Beyer 
és Wagner fedezték fel a Conophytum hanae-t 
Dél-Afrikában. Termőhelyi tapasztalatokkal is 

rendelkezik. Későn fekszik és korán kel, rendkí-
vül célratörően és gyorsan dolgozik, semmiféle 
kétkezi munkát nem vet meg. Jóformán min-
dent egyedül végez, kisebb segítséggel. A szállás 
elfoglalása után magunkra hagyott (34. kép) a 
Conophytum-ok és Lithops-ok tízezrei között. 
Négy, nagyméretű, fűthető üvegháza helyezke-
dik el a hegyoldalban és még egy fűthető, dupla-
falú, óriás méretű fóliaháza is van. Az üvegházai 
alumíniumból és duplafalú, áttetsző polikarbo-
nát műanyagből készültek, még a tetők is. Ezzel 
az anyaggal könnyen lehet dolgozni, UV álló és 
átlátszó szilikon ragasztóval rögzíthető. A tetőn 
lévő ablakok rendkívül ötletes módon hőre ön-

Zusammenfassung: Unser Debrecziner Sammlerpartner konnte im vorigen Sommer den Experten und Produzenten 
der berühmten Aizoaceae-Familie in Nettehöfe besuchen. Er berichtet den Lesern über die prachtvolle Auswahl der 
Sammlung.
Abstract: Our cactus collector mate visited the expert and breeder of Aizoaceae plant family in Nettehöfe last summer. 
He reports how excellent was the choice and the cactus collection.

30. kép Uwe Beyer munka közben
 Fotó: Katona József

Látogatás Uwe Beyernél
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működően nyílnak és zárnak. Az elv egy spirális 
gumibot alakú bimetál (két fém), ami az üveg-
ház hőmérsékletére reagál, mechanikusan nyí-
lik-csukódik. Kisebb hiányossága, hogy az esőt 
nem érzékeli, mint az elektronikus-computeres 
ablakok. Azonban esős időben általában is lehűl 
a levegő és az kisebb késéssel ugyan, de záródik. 
Ennek ellenére bevált az esős nyugat-európai 
éghajlaton. Télen a hőmérséklet atlantikus, rit-
kán van –7 és –10 0C. A fűtést olaj és fa vegyes 
tüzeléssel végzi, lágy, melegvizes csőrendszeres 
módon. Az öntözést csak felülről, tartályba gyűj-
tött esővízből végzi. Az öntözés sűrűségét csak a 
hőmérséklet és a növények állapota szabja meg. 
Véleményem szerint könnyebb nála a szukku-
lensek túlöntözését elkerülni, mert talajként 
kizárólag egy vízfelszívó és vizet könnyen leadó 
borsó nagyságú szürkés-fehéres színű, körzeté-
ben lévő láva „kavicsot” használ. Nálunk talán 
legjobban a zeolit hasonlít rá, ami nedvesedés-
re kicsit megzöldül (de nem az algától!). [Deli 
Tamás (Gyomaendrőd) a Debreceni Pozsgástár 
2001/3 számában erről bővebben beszámolt.] 
Már az egyéves kis növények is ebbe kerülnek. 
Növényeinek 70 %-a Conophytum (32., 33. 
kép), a többi Lithops, egyéb pozsgás, ezen be-
lül kaktusz. A ritkaságok egész sora található 
és megvásárolható, ha elfogy is, előjegyezhető. 
A magvetést két időpontban végzi. A Lithops-
okat, kaktuszokat tavasszal 10-15 °C-nál, feb-
ruár-március-áprilisban, a Conophytum-okat 
ősszel, szeptember-októberben, szintén 10-15 
°C-on veti. Különösebb keltetőkamrát nem lát-
tam, mint mondta, a magvetést kézi permete-
zővel nedvesíti rendszeresen. Természetesen 
az atlantikus hegyvidéki klíma igen kedvező 
a magvetésnek. Nálunk a száraz alföldi viszo-
nyok között másként kell csinálni, illetve több-
ször kell permetezni a ki szá ra dás ellen. Évente 
négy alkalommal tápoldatozza a növényeket, 
mivel a lávakő és az esővíz tápanyagszegény. 
Alkalmam volt megszemlélni a lávakavicsba 
való átültetést, hegyes hurkapálcikával rendkí-
vül gyorsan nyomkodta a gyökeres növényeket 
a laza kövek közé. Egyéves Lithops növényeimet 
én is megpróbáltam ezzel a módszerrel ültetni 
más összetételű laza talajba, és valóban gyors 

31. kép Lithops bromfieldii var. insularis  
„Sulphurea”  Fotó: Katona József

32. kép Conophytum pellucidum
Fotó: Katona József

33. kép Conophytum lydiae
Fotó: Katona József
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és kellemes volt az átültetés. Ahogy a hegyes 
pálcikával a földbe nyomkodtam, egyúttal így 
a visszahajló gyökerek nagy részét is kiegyene-
sítettem, vagy pedig leszakadt ez a gyökérvég, 
ami szintén jobb, mint egy visszahajló gyökérrel 
induló növény. A későbbiekben egyéb munkáját 
végezte és arra kért, hogy az öt üvegházból ma-
gam válogassam ki, amire szükségem van,  mert 
nagyon sok a dolga. A Lithops-okkal nem volt 
gondom (csak az árral!). Végre kézbe vehettem 
az oly áhított bromfieldii cv. sulphurea-kat, a 
Lithops otzeniana cv. aquamarin-t és mást is 
válogattam. Igencsak bajban voltam a Conophy-
tum-okkal, ilyen mértékű fajválaszték láttán a 
hiányos ismereteim miatt. Azonkívül a vizuális 
választás is nehéznek bizonyult, mert a legtöbb 
Conophytum mély álomban, nyugalmi peri ódus-
ban volt és egyes ládák ugyancsak siralmas, te-
metői képet nyújtottak. Végül, tanácsára egy 50 
db-os, 2-3 éves egységcsomagot állított össze 
számomra, méltányos áron. Itthon kicsomag-
olva megállapítottam, hogy igen jó, ritkaságok-
kal teli korrekt összeállítás volt. Minden hazai 
gyűjtőnek ajánlom beszerzését (lásd: Debreceni 
Pozsgástár 2004/2 53. old). Lithops egységcso-
magot is tud készíteni, 100 db., egy éves, 26 
Euro, pontos Cool-számmal ellátva. Meg vagyok 
győződve róla, hogy ez is igen figyelemreméltó 
összeállítás lehet. E gyéb, számomra ismeretlen, 
vagy csak könyvből ismert pozsgásai is vannak, 
kaktuszai is, de azok az árjegyzékben nem sze-
repelnek, a kisebb mennyiség miatt. Megérke-
zésünk pillanatában éppen Sulcorebutia-kat 
ültetett egy nagy hungarocell ládába hurkapálci-
kával. Népszerű arrafelé ez a változatos nemzet-
ség is, számtalan faja és változata van, a DKSG-
nek még Sulcoreb. szekciója is müködik. Este, 
naplemente előtt tettünk egy rövid sétát a falu 
felett lévő hegyen, mire visszaértünk, áthívta 
Uwe a „meglepetés”-t, a visszatelepült magyar 
származású szomszédot. Késő éjszakáig beszél-
gettünk az itthoni és németországi életről, dol-
gokról. A szor gal mas, tehetséges, dolgos ember 
többé-kevésbé mindkét országban anyagilag is 
rendben van, állapítottuk meg. Néha magyaror-
szági rokonai is meglátogatják a csendes, hegyi 
üdülőfaluban /összesen 8 ház/. Másnap gyö-

nyörű napsütés volt ismét, kisebb kirándulást 
tettünk a közeli kápolnához és a szép kilátást 
nyújtó magaslatokra. Visszatérve megszemlél-
tük az üdülőfalu csinos, virágos, kerítés nélküli 
házait, udvarait. Nagyon szépen mutatott Uwe 
Beyer kiválóan nyírott legfelső „Szemiramisz 
kertje” és a magaslatra vezető füves nyírott út a 
legfelső fóliaházhoz. Éppen itt ismét munkában, 
locsolókannával a kezében találtuk Uwét, öntöz-
te a kaktuszokat és az elszállítandó növényeket. 
Növényeimet kérésemre nagy meglepetésem-
re már teljesen számlával készen összeállítva, 
összecsomagolva adta át. Kávézás után hama-
rosan érzékeny búcsút vettünk tőle feleségem-
mel egyetemben, egy magyarok számára is jó-
baráttól búcsúztunk. Visszatérve Cseh országba 
folytattuk nyaralásunkat, de már egy személyes 
ismeretséggel gazdagabban. Útközben újabb 
prágai híres szukkulens gyűjtemény megláto-
gatását terveztük a következő vasárnapra. Erről 
bővebben majd legközelebb….

Katona József
Debrecen
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34. kép A szerző a magtermő törzsgyűjteményben
Fotó: Katona József
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A Délkelet-Alföldön, Szegeden és Orosházán szerveződ-
tek helyi keretek között a kaktusz- és egyéb pozsgásgyűj-
tők. Orosháza városában Soós Béla okleveles kertész-
mérnök kezdeményezésére alakult meg a Dísznövény 
Klub a Petőfi Művelődési Központ adta lehetőségekkel.

Soós Béla (35. kép) megismerkedése a szúrós ked-
vencekkel 1959-ben kezdődött, amikor is a Kecskeméti 
Kertészeti Technikum tanulójaként meglátogatta a köze-
li Farkas Jánost és gyűjteményét. A gyűjtő személyisége 
és a gyűjtemény nagy hatást tett a fiatal kertészjelölt-
re, mely később emberi barátsággá erősödött és a mai 
napig is tart. Ekkor jutott hozzá az első növényeihez. 
A technikum elvégzése után szülővárosa – Orosháza 

– kertészetében helyezkedett el . Mint kezdő gyűjtő sok 
hasznos ismeretre tett szert Szabó Dezsővel, Szűcs La-
jossal és Kondér Istvánnal kialakított kapcsolata révén, 
valamint a hazai és német szakirodalom tanulmányo-
zásával. Az 1961-től megkezdett főiskolai és egyetemi 
tanulmányai alatt is tovább bővítette gyűjteményét.

Ekkoriban gyűjteménye elhelyezésére a városi 
kertészet területén lévő tégla alakú, favázas üvegház 
szolgált. Ennek fűtésére egyedi megoldást választott 
az által, hogy azt a kertészet üvegházait fűtő termálvíz 
kifolyó ágának vezetéke fölé helyezte, és a földben lévő 
vezeték által leadott hulladék hő biztosította a kellő 
hőmérsékletet a teleltetési időszakban. 

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

Soós Béla

35. kép Soós Béla üvegházában, szeretett növényei között
Fotó: Kiss László
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37. kép A gyűjtemény egy másik részlete, benne klorofill-hiányos oltványokkal
Fotó: Kiss László

36. kép Melocactus-ok, Astrophytum-ok és egyéb, főleg Pereskiopsis-ra oltott növények
Fotó: Kiss László
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A változatos összetételű gyűjtemény tagjainak 
többsége növényasztalba volt beültetve.

1970-ben alakította meg először az orosházi gyűj-
tők összefogásával a MKOE Orosházi Egyesületét, mely 
1975-ig, az országos egyesület kibontakozó „válságáig” 
működött.

1985-ben egy üzemkimaradás miatt gyűjteményé-
nek nagy része elfagyott. 1989-től újból belevágott egy 
újabb kialakításába. A kedvező elhelyezési feltételeket 
a hétvégi házának második szintjén, a padlástér meg-
hosszabbításában létrehozott üvegházzal teremtette 
meg, amely 25 m2 alapterületű, és 5 m belmagasságú. A 
je len legi vegyes gyűjtemény nagyrészt virágzóképes kak-
tuszokból és kisebb számban egyéb pozsgás fajokból áll. 
A becserepezetten nevelt növények talajának összetétele 
50% virágföld, 45% mosott homok, és 5% egyéb adalék 
(Zeolit, Humolit*) keverékből áll. Vegetációs időszakban 
a növények nagyobb részét az üvegházban neveli, de nem 
kis hányadukat kertjében szabad földbe kiültetve tartja.

Gyűjteményének kedvencei az Astrophytum-ok, 
Discocactus-ok, és a hazai viszonylatban ritkának szá-
mító különleges, és monotipikus nemzetségek fajai, 
valamint a cristata növények (38., 39. kép).

Gyűjteményét kezdetben vásárlással és magve-
téssel bővítette. Az utóbbi években viszont előtérbe he-
lyezte az oltással való szaporítást, melyhez a több mint 
30 éves gyűjtői múlt alatt megszerzett ez irányú isme-
retek, és oltási gyakorlat vezette. Ezzel a módszerrel 
eredményesen és hatékonyan képes szaporítani a rit-
kaság számba menő fajokat (37. kép).

Az oltásokat márciustól szeptemberig (októberig) 
végzi. Az oltás eredményességéhez szükséges feltétele-
ket oltószekrény biztosítja, melyben mesterséges meg-
világítást és kiegészítő (elektromos) fűtést alkalmaz. Az 
oltáshoz orvosi szikét, és annak sterilen való tartásá-
hoz, eredeti megoldásként, baba törlőkendőt használ. 
Alanyai a Pereskiopsis (36. kép) és más nemzetségek-
be tartozó fajok. A Pereskiopsis-ra történő oltással 
figyelemre méltó eredményeket ért el, de azokat nem 
dokumentálta. Szándéka szerint a jövőben kontroll nö-
vények beállításával tudományosan is értékelhető mé-
réseket kíván végezni és publikálni.

Tervének megvalósításához kitartást, és jó egész-
sé get kívánunk.

Kiss László
Orosháza

38. kép Terméses Epithelantha micromeris
Fotó: Kiss László

39. kép Notocactus leninghausii fa. cristata
Fotó: Kiss László
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Balogh László emlékére
1942. január 16.–2004. október 25.

Zusammenfassung: Dieser Nekrolog gedenkt eines der bekanntesten Sammler und Kakteengärtner im Land und wür-
digt seine bedeutenden Verdienste.

Abstract: In this necrology he remembers the best known cactus collector of Hungary appreciating his merits.

Megtört szívvel értesültünk róla, hogy Balogh 
László gyűjtőtársunk, barátunk, megalakulásunk-
tól egyesületünk tagja október végén örökre elha-
gyott bennünket. Az alattomos betegség hosszú 
küzdelem után sajnos legyőzte az ellene utolsó 
percig elképesztő akaraterővel küzdő Lászlót. Is-
mét kevesebben lettünk; a kaktuszgyűjtők népes 
tábora az ország egyik legismertebb, köztisztelet-
nek örvendő tagját gyászolja. Megdöbbentő, hogy 
a sors ilyen fiatalon elragadta kö zü lünk! Örökké 
vidám, barátságos természete, huncut mosolya 
immáron emlékeinkben él tovább. 

A hatvanas évek elején került közelebbi kap-
csolatba pozsgás növényekkel, ekkor minden 

bizonnyal még ő maga sem sejtette, hogy élete 
végéig tartó szerelem veszi kezdetét. Kaktusza-
it szorgalmasan gyűjtögette, tapasztalt gyűjtők 
segítségével megismerkedett nevelésük, szapo-
rításuk fortélyaival, sikeresen alkalmazva azokat 
rohamosan gyarapodó növényállományában. Kis 
idő elteltével szembesült minden kaktuszgyűjtő 
legfőbb dilemmájával: vagy megelégszik a meglé-
vő kollekcióval, esetleg specializálódik valamely 
nemzetségre, vagy üvegház építésébe fog. Ő az 
utóbbi mellett döntött, melynek eredménye-
ként kaktuszai 1970-ben beköltözhettek a 40 
négyzetméteres növényházba. Csaknem mind-
egyik népszerű nemzetségből (41., 42. kép) je len-
tős gyűjteménye volt, de igazi kedvenceinek a 
Melocactus-ok, Ferocactus-ok (43. kép), majd a 
különféle télálló fajok számítottak. Az elkövet-
kezendő esztendőkben már minden fontos ki-
állításon részt vett gyönyörű növényeivel, tagja 
lett a Csili Kaktuszkedvelő Szakkörnek, később 
pedig belépett a Magyar Kaktuszgyűjtők Orszá-
gos Egyesületébe. Munka mellett már ekkoriban 
is árusított vásárokon, kiállításokon, 1980-ban 
pedig gondolva egy merészet , elhatározta, hogy 
megpróbálkozik főállásban a  kaktuszkertészet-
tel és kereskedelemmel. Ezért egy másik, a ré gi-
vel megegyező alapterületű üvegházat készített 
szaporítványai számára. A kilencvenes évek ele-
jén két nagyszabású elképzelését valósította meg 
amikor a két rendkívül zsúfolt növényháza he-
lyén fiával közösen egy új, tágas, 200 négyzetmé-
teres üvegházat épített, valamint Tiszasason tel-
ket vásárolt, ahol egyedülálló télállókaktusz ker-
tet alakított ki. Ekkor már az ország talán legis-
mertebb kaktuszgyűjtőjének számított, hiszen 
kis hazánk szinte minden szegletében megfor-
dult, széles körben terjesztve a kaktuszok iránti 
szeretetet, sok hívet szerezve e nemes hobbinak. 

40. kép Balogh László egy romániai kirándulás 
kellemes pillanatában Fotó: Nevezi János
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41. kép Hatalmas gyűjteményének virágzó Parodia-i
Fotó: Tóth Norbert

42. kép A legidősebb növényeinek impozáns cso-
portja, az Astrophytum-ok Fotó: Tóth Norbert

43. kép A gazdájuknak emléket állító hatalmas Echinocac-
tus grusonii-k és Ferocactus gracilis Fotó: Tóth Norbert
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44. kép Néhány szép növény Balogh László nagyszerű gyűj-
te ményéből: Denmoza rhodacantha,  Fotó: Tóth Norbert

45. kép Geohintonia mexicana,
Fotó: Tóth Norbert

46. kép Mammillaria guelzowiana
Fotó: Tóth Norbert

Bármikor szívesen fogadott látogatót, a kezdő 
gyűjtőket nagy türelemmel okította növényeik 
helyes gondozására. Balogh László életét teljesen 
kitöltötték szeretett pozsgásai (44., 45., 46. kép), 
rengeteget dolgozott közöttük, télen sem veszte-
gette idejét, ugyanis többnyire ekkor rendszerez-
te hatalmas mennyiségű diafelvételeit, melyeket 
az amerikai földrész kaktuszos vidékein tett lá-
togatásai alkalmával készített. Többször járt Me-
xikóban, de felderítette Chile, Bolívia, Argentína, 
és az Egyesült Államok pozsgásokban gazdag tá-
jait is. Az utóbbi néhány évben megismerkedett 
a Kanári-szigetek, illetve Kenya flórájával. Uta-
zásairól számtalan előadást tartott gyűjtőtársai 
nagy örömére, akik ilyenkor talán valamicskét 
közelebb érezték magukat kedvenceik gyönyö-
rű hazájához. Családja már-már emberfeletti 
türelemmel viseltetett szenvedélye iránt, sokat 
segítve az óriási növényállomány ápolásában, 
gondozásában. Ildi lányának személyében meg-
találta utódját, megnyugvással töltötte el, hogy 
élete munkájának gyümölcse nem lesz enyészet 
tárgya, mint azt ő maga is  sok régi nagyszerű 
gyűjtemény esetében szomorúan konstatálta. 
Budapesten megkísérelte a lehetetlent, amikor 
az első magyar  kaktusz-áruházat megnyitotta. 
Sajnos azonban hiába rendezte be pazarul a gi-
gan tikus üvegházrendszert, hiába alakított ki 
páratlan választékot, a vállalkozás nem bizonyult 
hosszú életűnek. A rendkívül magas járulékos 
költségek, és az érdeklődés hiánya ide vezetett; 
talán egy későbbi, jobb korban nagyobb sikere 
lenne, de ezt már ő,  igazságtalan módon, nem 
érheti meg.  Súlyos betegségének tudatában sem 
omlott össze bizonyítva emberi tartását, töretlen 
optimizmusát. Legutolsó találkozásunk alkalmá-
val, büszkén mutatta meg készülő télálló kaktu-
szos könyvének képanyagát, lelkesen újságolta 
chilei útitervét. Soha nem beszélt még a barátai-
nak sem a legrosszabbról, mely oly hirtelen bekö-
vetkezve elszakította családjától. A kaktuszgyűj-
tők társadalma egy nagyszerű emberrel lett sze-
gényebb. Őrizzük emléked, ahogy Te mondanád 
„Kaktuszország” (spanyol) nyelvén: Que en paz 
descanse! – nyugodj békében Laci bátyám!

Tóth Norbert
Debrecen
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Az első leírás megjelent: Cact. Succ. Journ. Amer. 
1942.14:107.

A növényteste egyhajtású és dichotomiku-
san osztódik, besüllyedt és egészen bolyhos 
csúccsal.

A szemölcsei szorosan állók, 13:21 szerinti 
elrendezésben, feszesek, halvány sárgászöldek, 
szürkések, némileg négyszögletűek. A hegyük 
élesen szögletes, tejnedvű, 6-7 mm hosszú és 9-
10 mm széles az alapjánál.

Zusammenfassung: Der wohlbekannte Mammillariensammler und Specialist führt eine neurere, sehenswerte Art vor, 
und beschreibt auch die Erfahrungen auf dem Terrain.

Abstract: The well-known collector and specialist of Mammillaria species and cactus gardener introduces a new spectacu-
lar species mentioning his outdoor experiences about it.

Különleges Mammillaria-k

Mammillaria craigii Lindsay 1942

47. kép M. craigii a Tarahumara hegységből, Richard Wolf (Ausztria) gyűjtése
Fotó: Szutorisz Gyula
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Az areolája ovális, 2 mm széles, süllyedt, 
erős világosbarnás gyapjúval, amely nyárig meg-
marad.

Axillái fehér gyapjasak a virágzónában, de 
sörte nincs rajtuk.

A középtövise (1-3 db) többnyire 2 db, 10-20 
mm hosszú, az alsó a leghosszabb, mind lapos, 
tűszerű, merev, sima, majdnem egyenes, a fel-
ső gyengén ívelt, mindnek a töve vastagodott, 
aranybarnás, kissé szétállók-elállók és lefelé ál-
lók, nyújtottak.

A peremtövise (7-8 db) 4-12 mm hosszú, a 
felső 3 rövidebb, az alsók hosszabbak, mind fi-
nom tűszerű, egyenes, sima, többnyire merev 
vagy félig merev, töve gyengén megvastagodott, 
barnás aranyszínű, feltűnően felállók.

A virága harangszerű, némelykor oldalt álló, 
15-20 mm hosszú és 10-15 mm széles. Febru-
árban és márciusban nyílik, egy-egy virág 2-3 
napig.

Külső lepellevele (15 db) nagyon halvány zöl-
dessárga, felül barnáspirosas, egyenes a hegye 
tompa, a széle csipkézett és gyengén peremes.

Belső lepellevele mélypiros, sötétebb kö zép-
csíkkal, alul, egyenes-ásószerű, a hegye tompa, 
vagy kihegyezett, széle többnyire pere mes, gyak-
ran fogazott a hegye.

A porzószála krémtől a sárgáig, felül pirosas. 
A portokok kénsárgák.

A bibeszála sárga, felül nagyon halvány pi-
ros.

A bibe 7 ágú, zöldessárga, 3 mm hosszú, 
gyengén a portokok fölé nyúlik.

A termése piros, bunkós, 12 × 8 mm, lepel-
maradvánnyal. A magja világos barna, ívelt kör-
te-alakú, oldalsó köldökkel (hilummal) kiálló, 
sima vagy finoman ráncolt, 1 × 0,4 mm. A gyö-
kere fonalszerű.

Elterjedési területe Mexikóban délnyugat 
Chihuahua és délkelet Sonora.

Típus lelőhelye Rio Ulrique völgy, 7 mérföldre 
délre Chorotól a Sierra Tarahumarában.

A növény 6000 láb (cc. 2000 m) magas he-
gyen nő, a levéltörmelékkel kevert humuszban, a 
sziklák hasadékában, többnyire félárnyékban.

A Mammillaria craigii-t már 1942-ben leír-
ták, de még ma is ritkaságnak számít az euró-

pai gyűjteményekben. Továbbá, a gyűjtők rend-
szerint összekeverik a Mammillaria kewensis 
var. craigiana-val, amely sokkal gyakoribb. Ez a 
növény lapos-gömbölyű és rendszerint magán-
os. Van még 7-9 peremtövise, finom, de merev 
és meglehetősen elálló és aranybarnás a tónu-
sa, s ugyanilyen színe van a középtöviseinek 
is, amelynek a száma 2, és a hosszúságuk meg-
egyezik a peremtövisek hosszúságával. A virága 
mélyrózsa, egy még mélyebb középcsíkkal. Ez is 
nagyon szép faj.

D. R. Huntnak a The Journal of The Mamm. 
Soc. 1968, megjelent hozzáfűzni valói a követ-
kezők:

A növény lapos-gömbölyű, tejnedvű, fonal-
szerű gyökérrel. Az axillája gyapjas, de nem sör-
tés. A középtövise 1 db, 3 cm hosszú, tűszerű, 
aranyszínű, barnás heggyel. A peremtövise (8 
db), a középtövishez hasonló, 2,5 cm hosszú. A 
virága 20 mm hosszú és 15 mm átmérőjű, mély 
bíborrózsás. A bibeágak száma 7, zöldessárgák. 
A termése bunkószerű, pirosas. A magja barna. 
Mexikó: Délnyugat-Chihuahua, Sierra Tarahu-
mara, néhány mérföldre Chorotól, a Barranca 
de Rio Ulrique-ban, 1830 m magasságban. Itt 
meglehetősen sűrűn nő és gyakran fordul elő a 
keskeny lomberdőkben. 1939 áprilisában (4-én) 
gyűjtötte Craig. [Craig & Lindsay a Dubley Herb. 
Nr. 283191 (DS-Typ.)]

Nagyszemölcsű faj, Észak-Mexikóból, amely 
elsősorban a Mamm. melanocentra-val és más 
több sonorai fajjal egyik képviselője a Macrothe-
lae series-nek.

Szutorisz Gyula
Budapest

A Mammillaria bellisiana R. T. Craig, M. movensis 
R. T. Craig, M. tesopacensis R. T. Craig, M. tinuvi-
eliae Laferriére fajokkal együtt a fent ismerte-
tettet, mint nagy területen elterjedt taxont, a M. 
sonorensis R. T. Craig fajba sorolta az IOS Rend-
szertani Csoportja.

A szerk.
Papp László
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Debrecen augusztus 20-22. Egyesületünk és 
a Nagyerdei Kultúrpark szervezésében, már 5. éve 
sikerült megrendezni a Virágkarnevál kísérő ren-
dez vényeként ünnepi kiállításunkat. 

Eddig ez volt talán a legjobb. A Kultúrpark 
rendelkezésünkre bocsátotta az afrikai madarak 
225 m2 épületét (50. kép). A kiállítást Nagy Sándor 
Tibor a Kultúrpark igazgatója és szakmai szem-
pontból hagyományosan Dr. Nemes Lajos a Deb-
receni Botanikus Kert nyugalmazott igazgatója 
(48. kép), egyesületünk tiszteletbeli tagja nyitotta 
meg, majd ezt követően egyesületünk elnöke Papp 
László üdvözölte a kiállításon részvevőket és a Kul-

túrparkkal már 5 éve tartó, egyre színvonalasabb 
együtt működést. Megfigyeléseink szerint több 
mint 1300 látogatónk volt, amely minden tekin-
tetben rekordot jelentett.

31 kiállító tudta bemutatni legszebb növénye-
it, vagy azok egy részét, és 7 gyűjtőtársunk árusí-
tott. A kiállítók: Tirk Ferenc (Bekecsről), Nagy Imre 
(Budapestről), Kósik Péter (Bükkzsércről) (52. kép), 
Libnár Antal (Ceglédről), Antal Károly (Derecské-
ről), Szabados Attila (Fótról), Sajti Sándor (Gyulá-
ról), Varga Zoltán Dénes (Hajdúszoboszlóról), Nagy 
József (Mikepércsről), Bencze Sándor és Szunyogh 
Menyhért (Nyíregyházáról), Kiss László és néhai 
Kunos Sándor gyűjteményének egy részlete (Oros-
házáról), Papp István (Szegedről), Kolovics József 
(Szigetvárról) (51. kép), Arday Ágnes, Dr. Buglyó 
Péter, Gönczy Pál Általános iskola 4H szakköre, Dr. 
Csajbók József, Dávid Lajos, DE Botanikus Kertje, 
Ficzere Miklós, Horváth László, Katona József, 
Karácsony Sándor általános iskola Halápi szakköre, 
Molnár Imre, Nagy Ferenc, Rácz László, Szászi Ró-
bert és Tóth Norbert (Debrecenből) (49. kép).

Újfehértó Augusztus 20. Szervező: Újfehér-
tó Városi Könyvtár és Művelődési Központ Kiállí-
tók: Nagy József (Mikepércs).

Erdőbénye szeptember 11. Szervező Molnár 
Zsigmond, itt élő gyűjtőtársunk. Látogatottság 
ugyan minden évben egyre nagyobb, de figyelem-
be véve a helyi adottságokat és azt, hogy csupán 
csak egy napos volt a kiállítást kb. 280-300 látoga-
tót köszönthettünk. Kiállítóként részt vett, Novák 
János sátoraljai, Krapomperger Károly, Szunyog 
Menyhért, és Bencze Sándor nyíregyházi, Molnár 
Zsigmond helyi gyűjtőtárs.

A nyíregyházi kaktuszgyűjtő csoport szep-
tember 25-26-án tartotta kétnapos őszi kiállítá-
sát a Kodály Zoltán Zeneiskola aulájában. Ideális 

Zusammenfassung: In dieser Zusammenfassung können wir über die Ergebnisse der bedeutendsten Austellungen in 
Debrecen (im August), und über die in Újfehértó, Erdőbénye, Nyíregyháza und Tiszacsege lesen.

Abstract: The results of the most important cactus exhibitions organized in August in Debrecen, Újfehértó, Erdőbénye, 
Nyíregyháza and Tiszacsege are reported in this writing.

Kiállítások 2004. év II. félévében
Augusztus 20-tól december 17-ig

48. kép Az augusztusi, ünnepi kiállításunk megnyitója  
(Dr. Nemes Lajos és Papp László) Fotó: ifj. Papp László
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hely ez egy kiállítás megrendezésére, a növények 
áttekinthető elhelyezésére és a kedves látogatók 
kényelmes nézelődésére. Tizenöt gyűjtő mutatta 
meg gyűjteménye egy-egy kis részletét. A kiállítás 
mellett több száz kaktusz és egyéb pozsgás faj, vala-
mint változat megvásárlására is lehetőség volt, to-
vábbá kaktuszokkal kapcsolatos irodalom, könyv, 
folyóirat és az egyesület 2005. éves falinaptára 
is kapható volt. Sajnos mindkét nap szinte folya-
matosan esett az eső, s ez meglátszott a kisszámú 
érdeklődésben is. Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy debreceni, erdőbényei és sátoraljaúj-
helyi gyűjtőtársaink aktív részesei voltak a kiállítás-

nak, továbbá Debrecenből az egyesület több tagja 
fáradságot és költséget nem kímélve látogatásukkal 
megtisztelték kiállításunkat. Záróra után abban a 
reményben szállította haza mindenki növényeit, 
hogy jövőre talán jobb időt kifogva, a kiállítást a 
mostaninál szélesebb körű reklámmal előkészítve, 
lényegesen több látogatónak és érdeklődőnek tud-
juk átadni ezt a fajta „szúrós” növényszeretetünket 
és a tapasztalatainkat. A kiállítók névsora a követ-
kező volt: Molnár Zsigmond (Erdőbénye), Molnár 
Imre, és Rácz László (Debrecen), Novák János (Sá-
toraljaújhely), Özv. Takács Béláné (Vaja) (53. kép), 
Cserető László, Jancse Sándor, Gabulya András, 

49. kép A kiállítók és rendezők „élcsapata” az ünnepi kiállítás végén Debrecenben
Fotó: Tóth Norbert

50. kép Az Állat- és Növénykert (Debrecen) látványos afrikai madárháza, ahol a kiállításunkat megrendez-
hettük Fotó: Horváth László
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53. kép Szépen virágzó Notocactus leninghausii özv. Takács Béláné 
gyűjteményéből a nyíregyházi kiállításon   Fotó: Szunyog Menyhért

Komporály Zsolt, Márföldi Tamás, Krapomperger 
Károly (54. kép), Tornai Béla, Polistyák Miklós, Cso-
hák Attila, Szunyog Menyhért (Nyíregyháza).

Szúnyog Menyhért
Nyíregyháza

Tiszacsege: Szeptember 24-25 a helyi kul-
túrotthonban került megrendezésre a Kaktusz és 
egyéb pozsgások, valamint képkiállítás, amelyet 
mintegy 400-450 látogató tekintette meg, s mely-
nek több mint 90%-a diák volt. Megállapodás szü-
letett a kultúrotthonnal egy szakkör létrehozásá-
ra, melynek – figyelembe véve az igényeket – nem 
csak diák tagja lehetnének, hanem felnőttek is.

Molnár Imre
a kiállítások koordinátora

51. kép Kolovics József (Szigetvár) gyönyörű növényei a debreceni kiállításon
Fotó: Horváth László

52. kép Ferocactus johnstonianus Kósik Péter (Bükkzsérc) 
ritka növénye a debreceni kiállításon   Fotó: Tóth Norbert

54. kép Ferocactus santa-maria Krapomperger Károly (Nyíregyhá-
za) növényei közül a nyíregyházi kiállításon   Fotó: Szunyog Menyhért
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Ezen számunkban beszámolunk az év második 
felében történt jelentősebb eseményekről.

Karácsony Sándor Általános Iskola Halá-
pi tagintézmény. Az iskola és az egyesület jó 
kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében, 
megköszönve Szászi Róbert gyűjtőtárs aktív 
működését, Molnár Imre több nagymérető nö-
vényt ajándékozott a sziklakert telepítéséhez, 
amelyek nem télállóak.

Molnár Imre és Romhányi Tivadar örö-
kösei között létrejött megállapodást követő-
en egy 6 × 3,8 méretű üvegház, valamint 7 × 
3 m méretű fóliasátor az iskolában kerül majd 
2005. évben felállításra, mely a szakkör mun-
káját segíti, és az egyesület növényeinek egy 
része is helyet kap itt. A bontási és szállítási 
munka az egyesület tagjainak közreműködés-
ével már megtörtént. 2005. évben a megépí-
tésük lesz soron, amely annál látványosabb te-
endő. Ajándékba kapott továbbá az iskola egy 

dia-feltéttel ellátott scannert is. Jelenleg folya-
matban van egy együttműködési megállapodás 
az iskola és az egyesület között, a kapcsolatok 
és az iskolaprogram folytatása érdekében.

Felvettük a kapcsolatot a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma Debrecen Kálvin 
tér (4026 Debrecen Kálvin tér 16. sz.) vezetőjé-
vel, Győri József igazgató úrral. Ennek eredmé-
nyeként a gimnáziumnak is átadtuk egyesüle-
tünk „egységcsomagját” (1 sorozat képeslapot, 
2004 és 2005 évi falinaptárunkat, „Pozsgások” 
című kiadványunk eddig megjelent lapjait és 
lefűző mappáját, „Debreceni Pozsgástár” c. fo-
lyóiratunk 2003. évi 1-4, valamint 2004. évben 
eddig megjelent számait). Vállaltuk, hogy ezen 
kiadványokból továbbiakban megjelenő példá-
nyokat is folyamatosan biztosítjuk. Az középis-
kola részéről pedig vállalták azt, hogy az ame-
rikai folyóiratcsere kapcsolat levelezés fordítá-
sában segítenek, mely eddig meg is valósult. 

Egyesületünk Iskolaprogramja (3.)

55. kép A Református Kollégiumban megrendezett gimnáziumi kiállítás a nevezetes Kis Tanácstemben 
Fotó: Ecsedi Zsolt
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Kiállítás lehetőségét is megkaptuk, melynek 
eredményeként az intézmény Kis Tanácster-
mében igen színvonalas kaktusz és egyéb pozs-
gás növény bemutatót, képkiállítást, vásárt si-
került megrendezni, 2004. szeptember 13-20. 
a között, amelyet több mint 1500 fő látogatott 
meg. A megnyitó beszédet Győri József igazga-
tó úr tartotta a Református Kollégium részéről 
méltatva az új lehetőséget, míg egyesületünk-
ből Papp László elnökünk a megnyitó beszédét 
követően végigvezetve jelen lévő nézőközönsé-
get, ismertetőt tartott.

Kiállításon növényeit a két iskolai szak-
körén kívül 1 bekecsi, 1 budapesti, 1 halá-
pi 1 mikepércsi és 6 debreceni gyűjtő vett 
részt. 

Említésre méltó, hogy ez idő alatt sikerült 
felvenni a kapcsolatot Református Kollégium 
Dóczy József Gimnáziumával, akiknek szintén 
átadtuk az „egységcsomagot”, valamint Povolny 
Ferenc Szakközép Iskolával, és Petőfi Sándor Ál-
talános iskolával, ugyanezen kiadványainkból 
részesítve őket.

Debrecen, Szent József Gimnázium Kollé-
giuma. Csatári László tanár úr szervezésében 
egyeztettünk Dr. Pogány Béláné intézmény 
vezetőivel. 

A kiállítást itt szeptember 13-18. között 
rendeztük meg, amelyet Dr. Pogány Béláné, és 
Papp László egyesületünk elnöke nyitott meg. 
A megnyitón jelenlévő diákok részére, az in-
tézmény kérésére a képkiállításunk november 
10-ig volt látható az ebédlő galériájában.

Kiállítók: Dávid Lajos, Molnár Imre, Rácz 
László, Szászi Róbert.

A Karácsony Sándor Általános Iskolában 
megépült a sziklakert, amelybe télálló növé-
nyeket ültettek be (I. ütemben). A szakköri 
munka is beindult Tarnócziné Csahóczi Tímea 
tanárnő irányításával. Az iskolának szánt, nö-
vények elhelyezésére alkalmas hely létrehozá-
sa folyamatban van.

A Povolny Ferenc Szakközép Iskola részé-
ről Dr. Juhász Sándorné tanárnővel egyeztet-
tünk. Számukra is átadásra került egyesüle-
tünk „egységcsomagja”, vállalva további kiad-

56. kép 4H Klub Kaktusz körének (Gönczy Pál Általános Iskola, Józsa) növényei a Refomátus Kollégium 
kiállításán Fotó: Ecsedi Zsolt
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57. kép Szent József Gimnázium Kollégiumában megrendezett kiállítás a Karácsony Sándor Általános 
Iskola gyűjteményével Fotó: Csatári László

ványok átadását az iskola könyvtára részére. 
Kérésükre megtekintettük a Kassai út 25/b sz. 
alatti intézményüket. Megadtuk a sziklakert 
építéséhez szükséges és beszerzendő anyagok, 
kövek mennyiségét. 

Medgyessy Ferenc Gimnáziumban is sike-
rült a bemutatkozó megbeszélést megszer-
vezni, és egyeztetni, tájékoztatni elképzelése-
inkről, a kapcsolat lényegéről, amelyet öröm-
mel fogadott Pappné Nagy Ildikó igazgatónő. 
Egyeztetésünk eredményeként kérte az intéz-
ményen belüli kiállítás és növény vásárlás le-
hetőségnek megteremtését. Képek bemuta-
tásával a biológia tanítás segítését, s együtt-
működést mind két fél érdekének szem előtt 
tartásával.

A Petőfi Sándor Általános Iskolával is sike-
rült kapcsolatot Szalóki József tanár úr köz-
reműködésével kialakítani. Egyeztetés kereté-
ben tájékoztattuk az iskola vezetését, Komá-
romi Julianna igazgatónőt és Vizi Istvánné bi-
ológiát szakos tanárnőt átadva egyesületünk 
„egységcsomagját”. Ennek eredményeként 

megépült egy sziklakert az iskola udvarán, 
ahol I. ütemként, télálló növényeket ültettek 
be. Továbbépítését 2005 tavaszára terveztük. 
A sziklakert telepítésében a Gönczy Pál Álta-
lános Iskola Felsőjózsai 4H klub tagjai is részt 
vettek, növényeket is hozva magukkal. 

Újkerti Nevelési-Oktatási Központ-tal, sze-
mélyesen Dr. Papp János intézményigazgató-
val sikerült találkoznunk, megismertetve vele 
elképzeléseinket, céljainkat, támogatva őket 
is az egyesületünk „egységcsomagjával”, vál-
lalva az újabb kiadványok folyamatos bizto-
sítását. 2005. év elején megbeszélést tartunk 
majd, részletesebben áttekintjük a közös mun-
ka lehetőségeit. Idegen nyelvű levelezésnél a 
tolmácsolásban segítséget ígért melyet majd 
pontosítunk.

Vállaltuk továbbá, hogy a Tóth Árpád Gim-
názium részére is folyamatosan küldjük a kiad-
ványaink időközben megjelent példányait.

Molnár Imre
az iskola program koordinátora
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A minap (egész pontosan január hónap végét írjuk; 
odakünn jeges fuvallatok kavarják a hópelyheket, a 
hideg mértékét az elcsépelt „farkasordító” jelzővel 
lehetne a leginkább érzékeltetni) úgy döntöttem, a 
téli kaktuszos uborkaszezont megpróbálom hasz-
nosan tölteni, és ahogy az a nagykönyvben meg 
van írva erre az időszakra vonatkozóan, beleás-
tam magam a szakirodalomba. Épp a „Debreceni 
Pozsgástár” korábbi számait lapozgattam, amikor 
is Rigerszki Zoltán barátom Chorisia nemzetséget 
bemutató kiváló írását olvasva szeget ütött a fe-

jembe egy érdekes gondolat. Mi lenne, ha szeretett 
lapunk hasábjain olvashatnánk a Cactaceae család 
legjeiről?

Egyrészt, mert igen sok érdekes dologra le-
hetne rávilágítani a témával kapcsolatban, mely 
az újdonság erejével hathat még a sokat tapasztalt, 
tájékozott kaktuszgyűjtők számára is, másrészt vi-
szont lehetőséget ad arra, hogy a kissé „szégyenben 
maradt” kaktuszgigászok - némileg szatirikusan fo-
gal mazva – „visszavághassanak” a Dr. Nemes Lajos 
nagyszerű cikkében bemutatott Adansonia-knak.

Ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálom be-
mutatni a kaktuszok népes famíliájának néhány 
kirívó, extrém képviselőjét, melyek valamilyen 
egyedülálló paraméterük alapján rászolgálhatnak 
a címben szereplő titulusra. Így aztán nekiláttam a 
komoly nyomozói feladatnak is beillő információ-
gyűjtésnek, a legkülönösebb tulajdonságokkal bíró 
növények utáni kutatásnak, melynek eredményét 
– reményem szerint minél pontosabban – megpró-
bálom a kedves olvasóközönség elé tárni a most in-
duló sorozat keretében.

Elsőként a Kaliforniai-félsziget és a Sonora 
sivatag endemikus óriását a Pachycereus pringlei-t 
(S. Watson) Britton & Rose 1909 szeretném bemu-
tatni. Ez a faj elképesztő testméretével érdemelte 
ki, hogy ő lett az, akire sikerült ráhúzni a „legna-
gyobb” emberi szemléletű jelzőjét.

Kezdetnek talán nézzük a száraz tényeket, 
vagyis a növény leírását. A növény teste kifejlődve 
fa alkatú, tőben ritkábban, koronában gyakrabban 
elágazó, rendkívül széles alapjánál elérheti a 1,5 
(2,5) m-es átmérőt. Az idős korban pár méterig 
teljesen elfásodó szárrésze 2 méteres magasságnál, 
mintegy 60 cm széles lehet. A magasságát illetően 

Zusammenfassung: Der junge Sammler präsentiert eine Art der grössten Kakteen. Er macht uns mit ihrer Geschichte, 
mit ihrem Platz ihrer Umwelt und mit den ökologischen und anderen Eigenheiten ihres Lebens bekannt.

Abstract: The young  collector introduces one of  the biggest species of  the Cactaceae family. He tells us the history of its 
exploration, ranging into the taxonomic system, the surroundings, the ecological and other features of its life.

Kaktusz legek  I.

Rekordok a kaktuszfélék családjában: 
Pachycereus pringlei (S. Watson) Br. & R. 1909

58. kép 30 cm magas, magról nevelt Pachycereus pringlei
Fotó: Tóth Norbert
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eltérő információk láttak napvilágot. Az eredeti le-
írás alapján Britton & Rose 11 métert adnak meg. 
Az újabb kutatások, értekezések már beszámolnak 
20 m magas példányokról is. A legnagyobb példá-
nyok súlya becslések szerint körülbelül 25 tonna, 
vagy több lehet!

Az epidermisze kékeszöldtől a sötétzöldig vál-
tozhat, az idős növényeken kifakul, sárgászölddé 
válik. A tompa bordák egyenes lefutásúak, számuk 
10-17. A sűrűn álló, fehér filces, az idő múlásával 
elszürkülő areolákat (kb. 40-60 cm-es magasságuk-
nál kezdődően) fehér filcléc köti össze egymással, 
ezáltal szalagszerűen futnak végig a borda élén 
(59. kép). A virágzó areolák megnagyobbodnak és 
barna filcesek lesznek. A közép-, ill. peremtövisek 
nem különülnek el élesen egymástól, bár azért 1-
3 kö zép tövis kiemelhető a többi közül, hosszuk 3 
cm, színük szürkésfehér sötétebb csúccsal; a 7-10 
permtövis színe hasonló a középtövisekéhez, né-
mileg rövidebbek. Előfordul, hogy egészen hosszú, 
akár 12 cm-es töviseket fejleszt. Idővel az összes 
tövis kihullik az areolákból, és a korosodó növény 
már nem fejleszt újabbak. A tölcséres, harang ala-
kú, fehér, 8 cm hosszú virágok éjszaka nyílnak és a 
következő nap is nyitva maradnak; a virágcső rövid, 
apró pikkelyekkel borított, ennek axilláiban nagy 
mennyiségű szőrzet képződik; a magház filces (60. 
kép). Az 5-7 cm átmérőjű, gömbölyded termések 
sárgásbarna filccel borítottak, erősen sertetövise-
sek. Fényes, fekete magjai kb. 3 mm-esek. Elterje-
dése: Mexikóban a Kaliforniai-félsziget sivatagos 
területein – San Felipe, Vizcaino, Magdalena rég-
iókban, az északi szélesség 31,2°-tól délre, 0-950 
m tengerszint feletti magasságig, valamint a Kali-
forniai-öböl szigetein (64. kép), ill. a Sonora sivatag 
nyugati részén, bár itt szinte kizárólag a partvidé-
ken fordul elő.

A faj latin, tudományos nevének a jelentése a 
következő: a Pachycereus nemzetségnév egy ösz-
szetett szó, a „pachy” (ógörög) jelentése vastag, 
széles, mely a megvastagodott szárrészre utal, míg 
a „cereus” (latin) megfelelője a magyarban az osz-
lopos, (gyertyatartó, vagyis kandeláber szerű) kife-
jezés. Sereno Watson a faj nevével Cyrus Guernsey 
Pringle (1838-1911) ismert amerikai botanikus 
előtti tiszteletét nyilvánította ki. Ő a 19-20. század 
fordulójának egyik leghíresebb, legismertebb kak-

tuszgyűjtője és a témakör elismert szakértője volt, 
akinek számos szúrós növény felfedezését köszön-
hetjük. 1880 és 1909 között nagy lelkesedéssel ku-
tatott új kaktuszfajok után, elsősorban az Egyesült 
Államok és Mexikó területén. A pozsgástermesztés 
egyik úttörőjének számított, vermonti farmján 
próbálgatta „megszelídíteni” a vadon növényeit 
és segített elindítani egy folyamatot- a kaktuszok 
gyűjtését-, mely a 20. század egyik legnagyobb si-
kertörténetének bizonyult (legalábbis botanikai, 
kertészeti és kedvtelési szempontból). Főállásban 
a Vermonti Egyetem Herbáriumának igazgatói 
posztját töltötte be több éven keresztül.

A Pachycereus pringlei óriási termetének kö-
szönhetően nem tudott sokáig elrejtőzni a korabeli 
botanikusok elől (ellentétben például a Turbinicar-
pus nemzetség törpe termetű képviselőivel, melyek 
a közelmúltban jó néhány újdonsággal szolgáltak és 
szerintem még tartogatnak meglepetéseket az el-
következendő években), sőt az itt élő indiánok szin-
te ősidők óta ismerik és csodálják őket. Az amerikai 
kontinens felfedezése után híre bejárta az egész 
világot. Talán ennek tudható be az a rengeteg elne-

59. kép Közel 1,5 m magas P. pringlei hajtáscsúcsa a jellegzetes tövis-
szerkezettel és az areolákat összekötő filcléccel Fotó: Tóth Norbert
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vezés, melyeket a köznyelvben lelhetünk fel (több 
nyelvterületen) a Pachycereus pringlei neveként. 
Ízelítőül néhány ezekből a teljesség igénye nélkül: 
cardón, cardón gigante, cardón pelón, ele phant cac-
tus, sagueso, sahuaso, stb.

A cardón elnevezésnek történelmi gyökerei 
egészen a középkorig nyúlnak vissza. 1535-ben 
Hernando Cortes, mikor megérkezett a Kaliforniai-
félszigetre (ekkor ő még úgy vélte, hogy egy szigetre 
tévedt) a sok tövises növényről Isla de Cardón-nak, 
magyarul bogáncs szigetnek keresztelte el. Ez a 
kifejezés a későbbiekben-természetesen- a legna-
gyobb termetű „bogáncsra” ragadt rá.

A Pachycereus pringlei-t elsőként Sereno Wat-
son írta le 1885-ben Cereus pringlei néven.1909-
ben Nathaniel Britton és Joseph Rose az általuk 
felállított Pachycereus nemzetségbe he lyez te 9 faj-
társával egyetemben. Ezt a nemzetséget 4 évvel ko-
rábban Alwin Berger a Cereus nemzetség alnemzet-
ségeként alkalmazta, majd hosszú éveken át senki 
nem piszkálta a taxont. Arthur Gibson és Karl Ho-
rak 1978-ban napvilágot látott tanulmányukban 
megállapították, hogy a Pachycereus-ok evolúciós 
fejlődése szoros kapcsolatban áll a Lophocereus ill. 

Marginatocereus nemzetségekkel, bár azt megje-
gyezték, hogy szükség van ezen fajok filogenetikai 
kapcsolatainak kielégítő vizsgálatára. David Hunt 
1991-ben még tovább lépett, ugyanis a Pachycere-
us genus-ba olvasztotta a addig Backebergia, Lopho-
cereus, Neobuxbaumia, Mitrocereus nemzetségek-
be tartozó fajokat. Jelen leg „hivatalosan” 12 fajt 
foglal magába a Pachycereus nemzetség, de a napja-
inkban is zajló DNS vizsgálatok még alaposan bele-
szólhatnak az elfogadott álláspontba.

A P. pringlei a Sonora sivatagban bizonyos te-
rületeken együtt él egy másik gigantikus méretű 
oszlopkaktusszal a Carnegiea gigantea-val, ezeken 
az élőhelyeken szabadon hibridizálódnak egymás-
sal. A Kaliforniai-félszigeten El Rosario térségében 
pedig a Bergerocactus emoryi-val hoznak létre in-
tergenerikus hibrideket, amelyeket X Pachygeroce-
reus emoryi névvel illetnek.

A Pachycereus pringlei leginkább a hordalékos, 
mélyebben fekvő területeket kedveli, de előfordul 
sziklás hegyoldalakon, valamint időszakos vízfolyá-
sokban, ill. azok mentén. Kiterjedt, a talaj felszíne 
alatt sekélyen szerteágazó gyökérrendszerrel rend-
elkezik, mely így viszonylag nagy fe lü leten, gyor-
san képes felszívni a csapadékot, ami későnyári, 
rövid szubtrópusi záporok formájában hull ebben 
az éghajlati övezetben. A kifejlett cardón akár egy 
tonnánál is több vizet tárolhat belső, húsos (főleg 
víztároló alap-) szöveteiben. Mivel a kaktusz rend-
kívül magasra nő és az elraktározott nagy meny-
nyiségű víz miatt súlya sem elhanyagolható, ezért 
„kénytelen volt” egy rendkívül erős vázszerkezetet, 
szilárdító szövetet fejleszteni. Ez a belső váz legin-
kább egymás mellett kör alakban elhelyezkedő, 
függőleges rudakkal modellezhető, melyek amel-
lett, hogy könnyűek, borzasztóan erősek és szívó-
sak is. Ezek olyan tartást adnak a növénytestnek, 
melynek köszönhetően nagy biztonsággal átvészeli 
a legerősebb széllökéseket, viharokat is. A virágzási 
időszak meglehetősen hosszú, márciustól egészen 
június végéig tart. A virágok a növény felső harma-
dában jelennek meg igen nagy számban, leginkább 
a déli oldalra koncentrálódva (61. kép). Mindig a ké-
sődélutáni órákban nyílnak ki, majd egész éjszaka 
nyitva maradnak, és csak a következő nap délelőtt-
jén zárják szirmaikat. A P. pringlei azért döntött az 
„éjszakai műszak” mellett a többi Észak-Amerika 

60. kép A P. pringlei beporzásra váró virága és a 
fejlődő bimbók Fotó: Tóth Norbert
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délnyugati csücskében honos nagytermetű oszlop-
kaktusszal egyetemben, mert virágaik beporzását, 
s így megtermékenyítését egy éjszakai állattal, a 
hosszúorrú denevérrel (Leptonycteris curasoae) 
végezteti el. Az említett repülő emlős természete-
sen nem merő jóindulatból teszi meg ezt, egyszerű-
en imádja a nektárt! A cardón – fogalmazhatnánk 
úgy is – kényszerből választotta ezt a módszert 
virágai beporzására, ugyanis ezen a „kietlen” tájon 
nem igazán számíthat a rovarok vagy a madarak 
és egyéb nappali látogatók tömeges áldásos tevé-
kenységére. A virágzási időszakot ezért kénytelen 
a hosszúorrú denevérek rendszeres, éves vándorlá-
sához igazítani. Ezek az állatok a telet Mexikó déli 
részén töltik, majd tavasszal visszatérnek északibb 
otthonukba. A hatalmas oszlopkaktusz, hogy biz-
tosra menjen, szinte tökélyre fejlesztette a „lépre 
csalás” művészetét. Ezért nem véletlen tehát a vi-
rágok fehér színe és mélytorkú tölcséres, harang-
szerű formája. A virágok nagy mennyiségű nektárt 
termelnek, melynek különleges illata mágnesként 
vonzza az éhes denevéreket. Mikor a repülő emlős 
meglátogat egy virágot, hosszú orrát beledugja a vi-
rágcsőbe, ahonnan kinyalogatja a nektárt; eközben 
viszont rengeteg pollen ragad a fejére, ill. a testét 
takaró bundájára. Miután elfogyasztotta a virágban 
található összes nektárt továbbáll és egy szomszé-
dos kaktuszon folytatja a lakmározást, így juttatva 
pollent a másik virág bibéjére, egyszersmind meg-
termékenyítve azt. A P. pringlei és a hosszúorrú 
denevér rendkívül szoros ökológiai közösségben 
élnek, úgymond kölcsönösen egymásra vannak 
utalva. A cardón életében ezek az állatok rendkí-
vül fontos szerepet töltenek be, mivel a virágok 
beporzása, majd a termések elfogyasztásával (nyár 
végén, téli szállásuk felé vonulva alaposan belak-
mároznak az érett, ízletes gyümölcsökből) a magok 
terjesztése gyakorlatilag kizárólag eme szárnyasok-
ra korlátozódik. Ezért az amerikai környezetvédők 
nem győzik hang sú lyozni a hosszúorrú denevérek 
védelmének fontosságát, ugyanis azok esetleges 
kipusztulása a Kaliforniai-félsziget illetve a Sonora 
sivatag kaktusz és Agave populációi számára végze-
tes lehet.

A golflabda méretű, sűrű, serteszerű tövisek-
kel borított termés megérve kettéhasad, feltárva 
édes gyümölcshúsát. Egy-egy termés kb. 800 da-

rab magot rejt. A magok csak a kedvező pillanatra 
várnak, mely megfelelő körülményeket teremt szá-
mukra a csirázáshoz. Ez rendszerint a meleg, nyári 
záporok után következik be. A magnak nem marad 
túl sok ideje a kelésre, mivel az esőzések elmúltával 
igazi „gyilkos” időjárás köszönt be, ekkor a levegő 
hőmérséklete 40 0C fölé emelkedik ez a talajfelszín 
közelében 70 0C-t is elérhet. Ugyanakkor a nap per-
zselő sugarai újabb veszélyforrást jelentenek. Meg-
kezdődik tehát az elkeseredett élethalálharc – a túl-
élésért folytatott küzdelem. A legtöbb esélye annak 
a magoncnak van, amely szerencsés körülmények 
között egy „dajkanövény vagy tárgy” oltalmában 
látja meg a napvilágot. Ezt a védelmező szerepet ál-
talában valamilyen bokor, vagy sziklahasadék tölti 
be és ezek megóvják a pusztító napsütéstől, vala-
mint a növényevők nem túl népes táborától. De ne 
gondoljuk azt, hogy az ifjú Pachycereus pringlei tel-
jesen védelmezőire szorul! A fiatal kaktusz rendkí-
vül sűrű, erős tövisruhát fejleszt, mely valljuk meg 
nem lehet valami kellemes az őt bekebelezni szán-
dékozó állat számára (62. kép). Az idő múlásával 
szép lassan kiemelkedik a testőr védelmi zónájából 
és megkezdi önálló életét. A cardón nagyon lassan 

61. kép Pubertás kort betöltött P. pringlei, amely néhány 
évvel ezelőtt hozta első virágait Fotó: Tóth Norbert
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fejlődő növény (legalábbis élőhelyén, de kultivál-
va is), ugyanakkor rendkívül hosszú, matuzsálemi 
kort élhetnek meg, sokuk 300 évesnél is jóval idő-
sebb lehet. A Pachycereus pringlei populációk szá-
mára természetesen az ember jelenti a legnagyobb 
veszélyt. Az állattartók túlzott legeltetései komoly 
károkat okoznak, mivel például a kecskék lerágják 
az egészen fiatal példányok tenyészcsúcsát (valami-
ért ezek a rendkívül szívós, értékes tejet adó jószá-
gok nem rettennek meg holmi tövisek látványától). 
Önmagában ezt még képesek túlélni, viszont a fris-
sen csonkolt felület melegágya a különböző gom-
babetegségeknek. A helybeli őslakosok már korán 
felfedezték, hogy a cardón termése ehető, sőt igen 
ízletes. A gyümölcshús színe szerint 4 féle típust 
(vörös, fehér, világos narancssárga, és világos rózsa-
szín) különböztetnek meg. Hosszú rudakkal szüre-
telik, majd főleg frissen fogyasztják, kis mennyisé-
get szárított állapotban elspájzolnak az ínségesebb 
időkre gondolva. Magjából lisztet is készítettek egy-
koron, méghozzá úgy, hogy a gyümölcs belsejét egy 
lapos kőre kiterítve a napon megszárították, ezután 
pedig megőrölték. A jezsuita misszionáriusok jóvol-
tából tudjuk, hogy az őslakosok fájdalomcsillapítás-
ra használták a töviseitől megtisztított növénytest 

darabokból készült főzetet.
Végezetül essék néhány szó kultúrában való 

tartásáról. Nem túlzottan kényes fajról van szó, 
mely gyűjteményekben nevelve lassan, de az ere-
deti élőhelyeikhez viszonyítva jóval intenzívebben, 
gyorsabban fejlődik (58. kép). Általános kaktusz-
talaj kiváló termesztő közeg számára, melyet dur-
va, vulkanikus kőzettörmelékkel tehetünk még in-
kább vízáteresztővé. Ennek főként a kora tavaszi, 
illetve késő őszi időszakban van nagyobb jelentősé-
ge, ugyanis hűvös időben gyökérzete könnyen ká-
rosodhat. Lehetőség szerint (megfelelő szoktatás 
után) tartsuk tenyészidőszakban szabad ég alatt, 
tűző napon, mivel itt fejlődik a legjobban és így 
sokkal szebb példányokat nevelhetünk, mint üveg-
házban vagy akár a lakás legvilágosabb szobájában. 
Teleltetni teljesen szárazon kell, –ez nagyon fontos 
– lehetőleg világos, 5-10 0C-nál nem hidegebb he-
lyen. Szaporítása elsősorban magvetéssel történik. 
A magoncok igen gyorsan fejlődnek, bár kb. 4-5 
éves korukban ebben némi megtorpanás figyelhető 
meg. Gombabetegségekre kissé érzékenyek, főként 
hűvösebb, nyirkos időben. Sajnos arra vonatkozóan 
nem találtam utalást, hogy kultúrában mikor hoz-
za első virágait (61., 63. kép), de véleményem sze-
rint a Pachycereus pringlei tipikusan az a faj, – némi 
képzavarral élve a „kaktuszok diófája” – amelyet az 
ember nem önmagának, hanem gyermekének, uno-
kájának nevel, feltéve, hogy az utódok az évek so-
rán sikeresen megfertőződnek eme szenvedéllyel. 
Mindazonáltal nyugodt szívvel ajánlom a vállalko-
zó kedvű – és nem utolsó sorban az elegendő hellyel 
rendelkező – gyűjtőtársaimnak ezt a szép oszlop-
kaktuszt, mely előkelő helyet foglal el a legnagysze-
rűbb pozsgások rangsorában!
Irodalom:
Anderson, E. F. 2001: The cactus family. Timber 
Press Portland, Oregon.
Fleming, T. H. 1989: Climb Every Cactus. BATS. 
Vol 7, No 3:3-6.
Fleming, T. H. 1991: Following the Nectar Trail. 
BATS. Vol. 9, No 4:4-7.
Chamlee, B. 2003: Los Cabos Guide: cardón cactus, 
Pachycereus pringlei. www.loscabosguide.com.
Nemes, L. – Szabó, D. 1981: Kaktuszok. Mezőgaz-
dasági Kiadó, Budapest.

Tóth Norbert
Debrecen

62. kép Hat éves P. pringlei magonc
Fotó: Tóth Norbert

Kaktusz legek I.
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ASKLEPIOS 90/2004, angol ISSN 0260-9533
Címlapfotó: Stapelia flavopurpurea Marl. 
Fotó: A. Cattabriga
ASKLEPIOS 91/2004, angol ISSN 0260-9533
Címlapfotó: Ceropegia crassifolia 
Fotó: Dennis De Kock
Aztekium 2004/No.2-3 (29-30), román 
ISSN 1454-5349 Címlapfotó: Mammillaria beiselii
CACTACEAE etc 1/2003, szlovák 
ISSN 1335 8952 
Címlapfotó: Borzicactus janae Halda et Hirácek 
sp. nov.
CACTACEAE etc 2/2003, szlovák ISSN 1335-
8952 Címlapfotó: Aeonium nobile (Praeg.) Praeg.
GYMNOCALYCIUM 17 évfolyam 
2004/4 november, osztrák ISSN 1017-9178
Kaktusy 2004/1, cseh ISSN 0862-4372
Címlapfotó: Echinocereus engelmannii subsp. nicholli
Kaktusy 2004/3, cseh ISSN 0862-7372
Címlapfotó: Gymnocalycium spegazzinii subsp. car-
denasianum var. cardenasianum
Kaktusy 2004/4, cseh ISSN 0862-7372
Címlapfotó: Gymnocalycium horstii

KAKTUSY 2003 N°4, orosz ISSN 1562 8361
Címlafotó: Huernia hystrix (Hooker fol) N. E. 
Brown
SANSEVIERIA 2004/10,  angol ISSN 1473-3765
Címlapfotó: Sansevieria humiflora sp. nov.  
Fotó: D. Richards
Suculentas 2001/4 No 16, spanyol (Barcelona)
Cimlapfotó: Echinocereus scheeri (Salm-Dyck) Scheer
Suculentas 2002/1 No 17, spanyol (Barcelona)
Címlapfotó: Opuntia (Cylindropuntia) imbricata 
(Haworth) A. P. de Candolle
SUCCULENTES 2004/2, monacoi 
ISSN 0258-5359
Címlapfotó: Ferrocactus peninsulae var. viscaiensis. 
Fotó: Jean Bonnefond.
SUCCULENTES 2004/3, monacoi
ISSN 0258-5359
Címlapfotó: Oreocereus celsianus  
Fotó: J. M. Chalet
SWIAT KAKTUSOW 2002 1-2, lengyel
ISBN 83-910538-9 X
Címlapfotó: Ariocarpus bravoanus 
Fotó: George Hinton
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Bradleya 22/2004, angol ISSN 0265-086X
A British Cactus & Succulent Journal c. angol fo-
lyóirat évenként megjelenő tudományos évkönyve
Címlapfotó: Pachypodium menabeum
Fotó: Walter Röösli
CACTUS & Co. VIII évf. 2004/3. szeptember, 
olasz ISSN 1129-4299
Címlapfotó: Sulcorebutia steinbachii subsp. stein-
bachii G123
Cactus and Succulent Journal 2004/1, 76. 
évfolyam,  amerikai
Címlapfotó: Crassula tomentosa
Cactus and Succulent Journal 2004/2, 76. 
évfolyam,  amerikai
Címlapfotó: Ariocarpus retusus
Cactus and Succulent Journal 2004/3, 76. 
évfolyam,  amerikai
Címlapfotó: Conophytum ectypum subsp. brownii
Kaktusz-Világ 2004, október
ISSN 0209-9152 
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete.
Címlapfotó: Echinocereus triglochidiatus var. ari-
zonicus virága. Gyűjtemény Jáger Frigyes, Fotó: 
Békefi József
MESEMB STUDY GROUP BULLETIN 19/2, 
angol ISSN 0955-8276
A folyóirat 1 Sesuvium sesuvioides, 1 Mesembry-
anthemum excavatum, 1 Psilocaulon leptarth-
ron, 1 Drosanthemum speciosum, 1 Fenestraria 

rhopalophylla, 1 Conicosia pugioniformis, 1 Do-
roth eanthus bellidiformis subsp. bellidiformis, 
14 Delosperma, és 2 Ruschia növényt mutat be 
színes felvételekkel és leírásokkal.
MESEMB STUDY GROUP BULLETIN 19/3 
angol ISSN 0955-8276
A folyóirat bemutat 11 Conophytum fajt színes 
felvételekkel és leírásokkal.
MESEMB STUDY GROUP BULLETIN 19/4 
angol ISSN 0955-8276
A folyóirat bemutat 2 Gibbaeum, 3 Tanquana, 1 
Didymaotus lapidiformis növényt, 3 Conophy-
tum faj termőhelyi felvételét, 5 Lithops fajt és 
egy 2004 évi kiállítás részletéről készült felvé-
telt.
Folyóiratunkban ismertetett British Cactus & 
Succulent Journal 2004/1, 2004/2, 2004/3, 
és a KuaS 2004/1-12. számai.
Die Ferokakteen der Baja California. Fran-
ziska & Richard Wolf (Austria) (2004).   ISBN 
3-200-00160-7   240 oldal. 362 színes fotó, 1 tér-
kép, 5 színes ábra és 30 felvétel a magokról.
Folyóiratunkban a már Dr. Buglyó Péter gyűjtőtár-
sunk által ismertett, ugyanezektől a szerzőktől a „Baja 
California und seine Inselt” (Verlag Arbeitskreis für 
Mammillarienfreunde e.) (424 oldal 1121 színes fel-
vétel és 32 mikroszkopikus felvétel a magokról.)

Molnár Imre
Debrecen

KÖNYVAJANLAT
A Hegyek és virágok cím pontosan jelzi, hogy miről szól ez a 
könyv: az egyetemi előadóként ismert szerző az elmúlt néhány 
évtized során megtett hegyi túráiról és a közben megfigyelt nö-
vényekről. A kötetbe rendezett túrák során bejárta az erdélyi 
hegyeket, a Magas-Tátrát, valamint az Alpok hozzánk közel eső 
részeit. Megmászta a meredek sziklaoldalakat, leereszkedett 
szakadékos völgyekbe. Tudatosan – néha véletlenül – találta 
meg a havasok, a magashegyek ritka növénycsodáit, tanulmá-
nyozta életkörülményeiket, elterjedésüket, jellemzőiket.
A képekkel gazdagon illusztrált, személyes hangulatú túraleírá-
sokat – a hazai könyvkiadásban egyedülálló módon – részletes, 
magashegyi növényekkel foglalkozó viráglexikon teszi teljessé.

Kapható a könyvesboltokban.

További információk még a könyvről és a szerző egyéb kiadvá-
nyairól az „Egyesületünk hírei” rovatban olvashatók.
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2005. év I. félévi programok:

Január 29. Egyesületi összejövetel (szombat)
Előadás: Katona József: Látogatás a híres prágai Palkowitschia szukkulens kertészetben

Február 26. Egyesületi összejövetel (szombat)
Előadás: Kádár Csaba: Dél-Afrikában jártam

Március 19. Egyesületi összejövetel (szombat)
Előadás: Papp László : A mediterráneum növényzete és flórája
1. Közgyűlés:  Tervezett napirendi pontok: (Papp László)
 A/ Levezető elnök megválasztása.
 B/ Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
 C/ Vezetőségi tagok és témafelelősek újraválasztása vagy megerősítése további 1 évre.
 D/ 2004. évi pénzügyi beszámoló előterjesztése. (Tóth Norbert)
  Kérdések és válaszokat követően az előterjesztett beszámoló elfogadása.
 E/ 2005. évi költségvetés tervezet előterjesztése. (Tóth Norbert)
  Kérdések és válaszokat követően az előterjesztett beszámoló elfogadása.
 F/ Egyebek.
2. 2005. I. félévi kiállítások és vásárok tervezetének megbeszélése.

Április 30. Egyesületi összejövetel (szombat)
1/ Közgyűlés: Amennyiben megfelelő létszám hiánya miatt a március 19-re meghirdetett közgyűlés 
nem lesz szavazóképes, változatlan napirendi pontokkal ezen a napon kell a közgyűlést megtartani a 
jelenlévők számától függetlenül).

Május 28. Egyesületi összejövetel (szombat)
 Előadás: Papp László: Új Gymnocalycium rendszerek és fajok.
 

Június 25. Egyesületi összejövetel (szombat)
  Az augusztusi, ünnepi kiállításunk megbeszélése.

Összejövetelek helye: Nagyerdei Kultúrpark. Kezdési időpont 15.00 óra.

Egyesületünk közleményei

Helyesbítés

Ez évi 3. számunk 29. oldalán Druzsin Józsefné Zsóka írását, nem szándékosan ejtett hibánk miatt a 
következő képpen kell kiegészíteni a bal hasáb 15. sorában.
„Többszöri időpont egyeztetés után Szabó úr a lakásán fogadott. Szívesen mesélt életéről, munkásságáról és 
a minket leginkább izgató témáról, nevezetesen arról, honnan vette az ötletet a kaktuszok megformálásá-
hoz.”
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KERESEK:
Egyesületünk iskola prog-
ramja keretében sziklakert te-
lepítéshez keresünk takarás 
nélkül kiültethető, télálló fajo-
kat, például Echinocereus trig-
lochidiatus, Escobaria vivipa-
ra, Escobaria leei növényeket. 
Ajánlatokat kérnénk szépen az 
egyesület címére küldeni.

KÍNÁLOK:
Novák János gyűjtőtársunk 
felajánlja megvételre hasz-
nált, de jó állapotban lévő 
„DAS KAKTEEN-LEXIKON” 
című könyvét. Ára 10000 Ft. 
+ postaköltség. Megrendelhető 
egyesületünknél.

Dósa Béla gyűjtőtárs eladásra 
ajánlja ez évben termett mag-
jait. Esetleg csere is szóba jö-

het. Válaszboríték ellenében 
jegyzéket küld. Cím: 1188 Bu-
dapest, Berzsenyi u. 6/b Tel: 
06(1) 294-4528.

Pozsgások lefűző továbbra 
is kapható és megrendelhető 
egyesületünknél (700 Ft + pos-
tázási költség).

Értesítem tisztelt gyűjtőtársa-
imat, hogy megjelent a 2005. 
évre érvényes növényjegy-
zékem, mely megtalálható a 
dkke.movinet.hu honlapon, 
vagy postán megküldöm, a cí-
memre eljuttatott, bélyeggel 
ellátott és megcímzett válasz-
boríték ellenében.
Címem: Kiss László,
5904 Orosháza,
Gyopárosi út 11 sz.

Kósik Péter gyűjtőtárs ela-
dásra felajánlja 25-30 darabból 
álló idősebb Astrophytum nö-
vényét. Cím: 3414 Bükkzsérc, 
Kossuth u. 25. sz. Telefonon 
06 (49) 423-740 vagy 06 (30) 
850-33-99 számon.

Szutorisz Gyula „Hegyek és 
virágok” c. könyve megrendel-
hető (utánvétellel is) Szutorisz 
Gyula 1162 Budapest, Csoport 
u. 25. sz. (Ára 3000 Ft + posta-
költség.)

Kaphatók még videó kazetták: 
Kaktuszfaj-ismertető „virág-
zó kaktuszokkal és sziklakerti 
növényekkel, szakszöveggel és 
zenével pompás felvételekkel” 
(90 perc). Ára 1800 Ft + posta-
költség (utánvétellel is).

JÖVEDELEMADó 1%-NAK FELAJÁNLÁSA:
Kérjük tisztelt olvasóinkat, gyűjtőtársainkat, s 
mind azokat, akik tevékenységünkkel egyetér-
tenek, szimpatizálnak, (és erre lehetőségük van) 
szíveskedjenek az adó 1 %–nak felajánlásával, 
2005 évben is segíteni egyesületünk munkáját, 
amit előre is köszönünk. 2004 évben ezen fel-
ajánlott összeg 291 e Ft. volt, amelyet postázási 
költségekre fordítottunk. 
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Köz-
hasznú Egyesülete (Debrecen)
Címe: 4032 Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5. sz. 
06 (52) 418-985
Levelezési cím: 4015 Debrecen Pf. 82.
E-mail cím: macko@movinet.hu
Adószámunk: 18555220-1-09
Számlaszámunk: Hosszúpályi és Vidéke Takarék 
Szövetkezetnél vezetett
60600125 – 14000072

BEFIZETéSI HATÁRIDőK 2005. éVBEN:
Tagdíj: Egyesületünk 2005 évi tagdíja vál-
tozatlanul 3000 Ft, mely tartalmazza az 
egyesületünk által évente kiadott 4 folyóirat 

előfizetési díját.
Befizetési határidő: 2005. március 14.

POZSGÁSOK ELőFIZETéSE:
2005. évben is 48 lap ill. növény bemutatását 
vállaljuk, – a korábbi évekhez hasonlóan –mint a 
kiadvány III. évfolyamát.
Előfizetés tagok részére  1500 Ft
Nem tagok részére  1800 Ft
Befizetési határidő: 2005. március 14.

Ezúton is tájékoztatjuk minden kedves előfize-
tőnket, hogy a költségek szinten tartása érde-
kében a Pozsgások c. kiadvány két alkalommal 
készítjük és postázzuk.
I. ütem 97.–120. lapok,
II. ütem 121.–144. lapok.
Az első félévben tervezett kiállítások és vásárok 
részletes programját a folyóiratunk 2005. évi 1 
számában fogjuk közölni. Ezúton kérjük minden 
kedves gyűjtőtársunkat, hogy javaslatát, elkép-
zelését március 1.-ig szíveskedjenek közzétenni, 
hogy ezeket a terveinkbe figyelembe tudjuk 
venni.

KÖZLEMéNYEK



Debreceni Pozsgástár 2004/4.A cikk címe Debreceni Pozsgástár 2004/2.56 Pozsgás kislexikon

Area: (latin)
Az élőlénynek, mint fajnak, vagy ezen belül annak 
alfajainak (s a felettük álló taxonoknak; nemzet-
ség, család stb.) Föld felszíni elterjedési területe, 
amely egy fajra, alfajra és magasabb taxonokra 
jellemző fogalom, függetlenül attól, hogy az élő-
lények areája az evolúciójukkal, és a föld evolúció-
jával folyamatosan változik. Az area gyakran nem 
összefüggő, hanem magszakított vagy diszjunk, 
ez gyakran jellemző a nagy elterjedésű fajokra. 
Mind ez nem azonos az élőhellyel (biotop, ökotop) 
amely azt az élőlényközösséget és élettelen földi 
tényezőket és földrajzi képződményeket je len ti, 
amelyben a meghatározott faj ill. alfaj él.

Humolit (latin-ógörög)
Legfőképpen magasabb rendű növények gyors fel-
halmozódásából keletkező üledékek, amelyekben 
nemcsak az ellenállóbb bitumenes anyagok ma-
radnak meg, hanem a gyors lerakódás következ-
tében a kevésbé ellenálló ún. humuszos származé-
kok is. A humolit többnyire a lápok sekélyebb dús-
vegetációjú részén és a környező, gyakran nagyon 
savanyú talajú (pH:3,5) láperdőkben keletkezik. A 
humolit a tőzeg, a barna- és a feketeszén sorozat 
egyik kiinduló anyaga, így ez is éghető, magas 
tápanyagtartalmú (ha korai keletkezésű, gyakran 
mikrobamentes) és savanyú kémhatású.

Hapaxantikus növények (ógörög)
(Hapax: egyszer, anthos: virág.) Vagy hapaxant nö-
vények hajtásai egyszeri virágzás és termésképzés 
után elhalnak, ezek lehetnek nem évelő és évelő 
növények. A pozsgások közül az elsőre példa a Se-
dum hispanicum, az utóbbira az Aeonium-ok egy 
részének rozettája, Sempervivum-ok tőlevélrózsá-
ja, Agavaceae család nagyon sok faja. Az Agave félék 
ilyen növekedésű fajainak és a Sempervivum-ok-
nak legtöbbször számos tő vagy gyökérsarja képző-
dik, ami a természetes vegetatív szaporodás alapja. 
Ha a fajokról eltávolítjuk a virágképződményeket, 

vagy hideghatás nem éri őket, akkor a hajtás vagy 
az egész növény évekig életben tartható.

Trewartha-féle éghajlatrendszer
Ez az osztályozás (1937) nagyobb súlyt helyez a 
minőségi különbségekre, (mint a számértékekre) 
kitér az éghajlat kialakulási tényezőire is, ezért 
az ún. Köppen-féle rendszernél rugalmasabb, 
természethűbb, bár azzal sok hasonlóságot mu-
tat. Rendszerének alapelemei azok a fő éghajlati 
övek, amelyek markáns elkülönülésük miatt min-
den más osztályozásban is felismerhetők. Ilyen a 
tél nélküli, egyenletesen meleg és nedves trópusi 
öv, majd a pólusok felé a két meleg, de száraz öv, 
azokon túl a közepes földrajzi szélességek nagy, 
évszakos hőmérsékleti ellentéteket mutató ré gi-
ója, és végül a magas földrajzi szélességek, s ma-
gas hegységi, sarkvidéki hideg területei.

Virágképzési indukció
Vagy virágindukció azon folyamatokat nevezzük, 
amelyek következtében a hajtás-merisztéma (haj-
tás osztódó szövetei) az addig differenciálódási 
irányzatukat megváltoztatják és virág levélszerve-
it (takaró és ivarlevelek) fejlesztik ki. A szükséges 
időtartamot indukciós periódusnak, s a megfelelő 
külső hatásokat induktív körülményeknek nevez-
zük. A külső körülmények mesterséges hormon-
kezeléssel pótolhatók. A két legfontosabb induk-
tív külső tényező, a hőmérsékleti és a megvilágítá-
si körülmények. Nagyon fontos élettani-biokémiai 
tényezője a növényekben szintetizálódó (lineáris 
tetrapirrolból és fehérjéből felépülő) fitokromok, 
amelyek a megfele lő hullámhosszúságú fény ha-
tására a hormonok (gibberelinek, citokininek) 
szintjében alakítanak ki változást. Az alacsonyabb 
hőmérséklet virágzást indukáló hatását vernalizá-
ciónak nevezzük, aminek egyéb biokémiai hátte-
re van és szintén hormonális változást idéz elő. A 
hormonális változások génaktivitás változást, s az 
utóbbiak virág diffenciálódási fejlődést és növeke-
dést hozzák létre. (Száraz, hűvös élőhelyeken nyu-
galomban lévő növényfajoknál, így a pozsgásoknál 
e jelenségek tipikusak, de különböző módosulásai 
lehetnek például úgy, ha a hűvös időszak nem szá-
raz, pl. mediterráneum.)

Papp László

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