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Fokváros Johannesburgtól  km tá-
volságra van, és a hőmérsékleti viszonyok tel-
jesen mások. Míg Johannesburg magasfennsí-
kon fekszik  méterrel tengerszint fölött, 
addig Fokváros a tenger partjánál, ami azt 
eredményezte, hogy a kánikulából indulva egy 
kellemes, sőt az erős szél miatt néha már kel-
lemetlen környezetbe csöppentünk. Fokváros 
érdekessége, hogy pár perc távlatban az ember 
a tenger hullámaiban áztathatja lábait, de  
m magason a „Table Mountain” azaz Asztalh-
egy tetején is lehet. Ez a kontraszt nagyon sok 
színt visz be a növényvilágba, és emiatt is ez a 
környék egy növényparadicsom. A tengerközeli 
hegynek még az a jellegzetessége, hogy nagyon 
gyakran felhőkben áll, próbáltuk megfejteni, 
hogy honnan jönnek a felhők, de arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy az „csak úgy lesz”. 

A szállást interneten foglaltuk le, Fokvá-
ros központjától kb.  km-re egy családi ház-
nál szálltunk meg, nagyon kellemes nyugodt 
környezetben. Innen jártuk be a bérelt autóval 
Fokföld nevezetességeit, de négy nap kevés 
volt ahhoz, hogy mindenhová eljuthasson az 
ember. Nagy sajnálatomra az ajánlott legalább 
egy egész napos borkörútra se nyílt lehetősé-
günk elmenni, így nem volt most módomban 
megkóstolni a híres dél-afrikai borokat a ter-
melőknél. De mondhatom, kárpótolt a növény 
és állatvilág ami elénk tárult.

Mint Dél-Afrikában mindenütt, a turisz-
tikai környék nagyon tiszta, kultúrált, min-
den szereplő tisztában van azzal, hogy a sok 
turista hozza a pénzt, így ennek szellemében 
bánnak az odalátogatóval. A sokszor említett 
bűnözés nem fedezhető fel ezeken a helyeken, 

Útinapló

Dél-afrikai élmények, II.: Fokföld

Zusammenfassung:  Der Verfasser setzt den Bericht über seine Reise in Süd-Afrika fort, diesmal stellt er die Besonder-
heiten von Kapland dar, schreibt über die interessante Tierwelt der Gegend und über die eigenartige Flora von Table Mo-
untain. Die in dem berühmten Botanischen Garten Kirsten gesammelten Erfahrungen werden auch erwähnt.
Abstract:  Th e author continues the article about his trip to South-Africa, this time he describes the specialities of Cape 
Province, the interesting animals of the country and the extraordinary fl ora of Table Mountain. He relates the experien-
ces collected during the visit in the famous Kirsten Botanical Garden.

3. kép Dél-afrikai szirtiborz (Procaria capensis)
 Fotó: Kádár Csaba

4. kép Mesembryanthemum crystallinum virágzó
péddánya Fotó: Kádár Csaba
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de természetesen sehol sem árt óvatosan vi-
selkedni.

Túráink során elmentünk a Jóreménység 
fokánál lévő rezervátumba is, mely majdnem 
 hektáron fekszik, ahol több mint  
növényfajt találhatunk meg, melyek közt 
 az őshonosnak vett. Út közben olyan 
he lyeken volt szerencsénk megállni, ahol 
melegégövi törpepingvineket láthattunk, 
egy partszakaszon egy helyen pedig kolónia 
formájában. Másik he lyen kihajózva egy szi-
getig, megszemlélhettük a   fókát, ame-
lyek hasonlóan egy kolóniát alkottak. A fok-
földi rezervátumban majmok élnek nagyon 
nagy számban, de sajnos a nagy melegben 
ottlétünkkor nem láttunk egyet sem. Főleg a 
páviánok vannak itt, amelyek nagyon veszé-
lyesek, mert az ételért akár szó szerint ölni 
is tudnak. Emiatt szigorúan tilos az etetésük, 
és ami meglepő volt még számunkra, hogy a 
kukák olyan két kézzel nyitható reteszelt fe-
déllel voltak ellátva, amit a páviánok már nem 
nyithattak ki. 

A talaj jellemzően köves, sőt sziklás. Itt 
láttam először a Dél-Afrika nemzeti virágát is 
– azaz a proteát – ami a magyar virágkereske-
dőknél is egyre gyakrabban kapható.  pro-
teafaj közül itt -et lehet megtalálni. Nagy 
cserje formában nőnek, virágjuk pedig elkáp-
ráztató. A Jóreménység fokánál a földterület 
– ami igazából egy félsziget – nagyon sziklás. 
A növények a sziklában összegyűlt kevés föld-
ben gyökereznek, egy gyűjtő szemével kínlód-
va élnek. Ami még nehezíti a növények életét, 
a tengeri pára sós kicsapódása, de az állatok is 
előszeretettel legelnek, mint pl. a pávián vagy 
a képen látható szirti borz.

Fokváros közelében, az Asztal-hegy lába-
inál található a híres -ban alapított Kirs-
tenbosch botanikus kert, több mint  hek-
táros területen, melyből a turisták egy  hek-
táros részben tekinthetik meg a növényeket. 
A botanikus kert több mint  növényfajt 
mutat be az afrikai kontinens déli részeiből, 
minden szezonban külön kertrendezésekkel. 
Sajnos itt előjött a barátaink figyelmeztetése, 

5. kép Leucadendrum argenteum és Leucospermum conocarpum nevű proteacserjék
 Fotó: Kádár Csaba
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hogy nyár köze pén nem pompáznak virágban 
a növények, így az olvasmányainkban szereplő 
virágáradatot nem volt módunkban látni tel-
jességében.

Fokvárosban található még a Két óceán 
akváriuma is, amelyben az Atlanti és az Indi-
ai óceán állatvilága tekinthető meg. Ijesztőek 
a cápák karnyújtásnyira egy „vékony” üvegen 
keresztül látva.

Az Asztal-hegyre egy felvonóval lehet 
gyorsan feljutni, de aki akarja pár óra gyalog-
lással is legyőzheti az  m szintkülönbsé-
get. Több mint  pozsgás hazájának ne-
vezik ezt az igényesen, botanikus kert jelleg-
űen kialakított sziklás területet. A felhőben 
gyakran elbúvó hegy sajnos ottlétünkkor is 
növelte a felhőbenúszási statisztikát, így ki-
mondottan hidegben és ködben, felhőben 
kellett keresnem a fotóalanyokat. Van egy 
olyan sorozatom, mely  perc során készült, 
és nagyon jól mutatja, hogy ezidő alatt, egyik 
felhő takarásától megszabadulva csak néhány 
másodpercig láthattuk a lent elterülő Fokvá-

rost, mert jött is a másik felhő. A terület itt is 
sziklás, köves, ritkán lehet találni növényeket, 
a fotósnak meg kell dolgoznia néha egy-egy jó 
képért. 

Mivel úti célunk nem növényvadászat 
volt, csak egy kis részét láttuk Dél-Afrika 
növényvilágának. Utólagosan a felgyülemlett 
tapasztalatokkal már biztos, hogy másképpen 
szervezném utamat, de ahhoz nem elegendő 
az a rövid idő, melyet eltölthettünk azon a 
tájon.

Ebben a cikkben csak minimális képet 
tudtam nyújtani az ott látottakról, igaziból a 
több mint   kép tudja visszaadni a helyi 
élményeket. Készítettem egy CD-t is, melyen 
 képben kimondottan csak a növényvilá-
got tartalmazó fotókat raktam, ez már egy 
átfogóbb képet tud nyújtani az ottani élővi-
lágról. A www.kadartech.hu/delafrika címen 
látható a CD tartalmának a bélyegképei.

Kádár Csaba
Győrújbarát

6. kép Aloë ciliaris a sziklák között
 Fotó: Kádár Csaba

7. kép Cotyledon ladismithiensis 
 Fotó: Kádár Csaba



Debreceni Pozsgástár 2005/4. 189Budai Ferenc

Ismét négy selyemkórót mutatok be.
Huernia procumbens (R. A. D) L. 

C. L (BT (): , ). Típuslelőhely: 
Dél-Afrikai Köztársaság, Northern Prov. (Van 
der Schiff   [PRE]). – Elterjedési területe 
Zimbabwe, Dél-Afrikai Köztársaság (Northern 
Prov.)

Szinonimája: Duvalia procumbens R. A. 
D ().

Hajtása kúszó, vagy gyakran csüngő. 
– cm hosszú – mm átmérőjű vilá-
gos szürkés zöld, bíboros rajzolattal.  élű, az 
élei lekerekítettek, hosszúkás, mozaikszerű-
en rendeződött szemölcsökkel. Virága magá-
nyos vagy párosával áll, – mm átmérőjű. 
A gyűrű – mm átmérőjű, gesztenyebarna, 
nálam vörösesbarna,  mm magas, sima. A 
csücske (pártacimpa) hosszan elkeskenye-
dő, lándzsás, , cm hosszú, tövénél - mm 
széles, pergamenfehér, az élei terrakotta szí-
nűek. Felső részén rövid barnás szőrökkel 
borított.

Virága – hónapon keresztül a nyár dere-
kán nyílik, ezalatt viszonylag gazdagon virág-
zik. Könnyen tartható növény. Teleltetni  oC 
körüli hőmérsékleten célszerű. (. kép)

 
Huernia levyi O (FPSA :t.  

+ text, ). Típuslelőhely: Zimbabwe (Levy s. 
n. [PRE NH]). Elterjedési területe: Botswana, 
Zambia, Zimbabwe. 

A növénytest – cm hosszú, , cm át-
mérőjű, – élű. A borda éle fűrészes, nagy, 
háromszögletű hajtásfogakkal, hosszuk  cm. 
Virága , cm átmérőjű. A cső hengeres,  cm 
hosszú  mm átmérőjű, az alapjánál és felül 
 mm átmérőjű. A csücsök (pártacimpa) há-
romszögletűen összecsúcsosodó. Kívül érdes, 
pirosas foltokkal, belül az alapnál bíboros sö-
tét gesztenyebarna, kis gyűrűvel. Sűrűn papil-
lás, a cső felső részén kefeszerűen papillás, fe-
lül krémsárga piros foltokkal, papillás. 

Nyár derekán virágzik. Könnyen tartható 
növény. (. kép)

Selyemkórófélékről
(Asclepiadaceae) 16. rész

Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisiert die Familie kurz, legt ihre Systematik, die Grundlagen ihrer 
Kultivierung dar und setzt mit den Artenbeschreibungen fort und berichtet über die Pfl egeerfahrungen.

Abstract: Th e 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.

8. kép Huernia procumbens
 Fotó: Budai Ferenc

9. kép Huernia levyi
 Fotó: Budai Ferenc
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Piaranthus geminatus var. foetidus (N. 
E. B) M (Bradleya : , ills., t.  (p. 
), ). 

Típuslelőhelye: Dél-Afrikai Köztársaság 
Eastern Cape (Pillans  [K, BOL]). Elterje-
dési területe: Dél-Afrikai Köztársaság (Eastern 
Cape) Great Karoo, Little Karro.

Hajtása hosszúkás, tojás formájú, majdnem 
gömb, akár  cm hosszú, – élű, szemölcsösen 
fogazott. Színe a zöldtől a szürkészöldig válto-
zik. Virága többnyire párosával áll, – mm 
átmérőjű, tojásdadon lándzsás, hegyes. A per-
emek kissé visszahajlóak. Kívül zöldes-pirosas, 
sima. Belül a csücsök (pártacimpa) bordós-pi-
ros, a torok felé sárga és piros keresztcsíkokkal 
és foltokkal. Az egész virág belül fi noman fehér 
szőrökkel borított, kellemetlen illatú.

Virágzása szeptemberre vagy októberre 
esik, egy hullámban nyílik. Gazdagon sarjadó, 
könnyen tartható növény. (. kép)

Stapelia gettliff ei P (Ann. Transvaal 
Mus. : , t. , ). 

Típuslelőhelye: Dél-Afrikai Köztársaság, 
Transvaal (Gettliff e s.n. [PRE]). – Elterjedési te-
rülete: Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Dél-
Afrikai Köztársaság (Northern Prov. North-
West Prov., Gauteng, Mpumalanga).

Hajtása felálló, alapjától elágazó, laza szer-
kezetű csoportot alkot. – cm magas – 
mm átmérőjű,  élű, selymesen szőrözött, az 
élek fogazottak. 

Virága –, – cm átmérőjű, mélyen 
behasított. Kívül zöldessárga, belül szőrö-
zött. A csücsök (pártacimpa) lándzsás-he-
gyes,  cm hosszú, a tövénél , cm széles, 
belül bíboros keresztirányú kidomborodó 
foltokkal. Az alaptól a csúcsig szintén sűrű, 
sárga keresztirányú foltokkal, vonalakkal 
tarkított, valamint világos bíborszínű sző-
rökkel borított. Pereme fehér vagy világos 
bíbor, pillaszőrös. 

Tapasztalatom szerint érzékenyebb a hű-
vös teleltetésre, ajánlatos  oC feletti hőmér-
sékleten nevelni. Ettől eltekintve könnyen tart-
ható. Nyár derekán virágzik.

10. kép Piaranthus geminatus var. foetidus  (középen)
 Fotó: Budai Ferenc
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Hermann Jacobsen Das Sukkulenten lexiko-
nában a név Stapelia gettleffi  i. Mindkét írásmód-
dal lehet találkozni, sőt előfordul a S. getleffi  i is.  A 
helyes írásmódot itt alkalmazzuk. (. kép)

Felhasznált irodalom: J, H. : 
Das Sukkulenten lexikon. VEB Gustav Fischer 
Verlag Jena.

A, F – M, U : Illustra-
ted Handbook of Succulent Plants Asclepiada-
ceae   Springer Verlag.
Asclep CD I. -, Asclep CD II. -.

Folytatjuk!
Budai Ferenc

Mikse

11. kép Stapelia gettliff ei
 Fotó: Budai Ferenc

Adó 1%Adó 1%
Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása

Kérjük olvasóinkat, gyűjtőtársainkat s mindazokat, akik 
tevékenységünkkel szimpatizálnak, személyi jövedelemadójuk -ának 

felajánlásával -ban is segítensék egyesületünk munkáját. Ezzel támogatják a Debreceni 
Pozsgástár, valamint Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete és a Magyar Kaktuszgyűjtők 

Országos Egyesülete által közösen kiadott falinaptár és pozsgáslapok megjelenését.
Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen)

Adószámunk: --Adószámunk: --
Számlaszámunk:  – , Hosszúpályi és Vidéke Takarékszövetkezet
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2005/4.

Az áprilisi szám címlapfotója egy virágzó 
Opuntia invicta-t ábrázol. • F. Kümmel és K. 
Klügling a már jól ismert Maihuenia poeppigii 
mellett egy másik, ugyancsak télálló fajra, a M. 
patagonica-ra hívja fel a fi gyelmet. A szerzők 
számos szép élőhelyi fotó közzététele mellett a 
két elfogadott faj morfológiáját is összehason-
lítják. • W. Niestradt a Mammillaria guerrero-
nis tartásával kapcsolatos tapasztalatait teszi 
közzé. Ez, a Mexikó egyik legforróbb vidékén 
őshonos faj nehezen bírható virágzásra Euró-
pában, ezért a szerző a növényeit igen világos 
és forró helyen tartja az üvegházban, tartá-
sukhoz kis cserepeket használ. • D. Schaeferle 
arról számol be írásában, hogy a kérésére a fog-
orvosa röntgensugárzás hatásának tette ki né-

hány Echinopsis növényét. Néhány év múlva a 
növények magvaiból kikelő új növények közül 
öt szokatlan, vöröses színű és torz növekedésű, 
valószínűleg mutáns lett. • D. Doll az üveghá-
zának palackos propángázzal való fűtéséről és 
a lehetséges gondokról tudósít. • A kivehető bel-
ső oldalakon a Cleistocactus smaragdifl orus-ról 
és az Arrojadoa rhodantharól kaphatunk hasz-
nos információkat. • A taxonómiai rovatban H. 
Walter és W. Maechler egy új Copiapoa faj, a C. 
aphanes leírását közlik, amely a chilei Antofa-
gasta területen őshonos. • Még az arktikus te-
rületeken is vannak pozsgások: F. Kleinheyer 
a Rhodiola rosea-t mutatja be az olvasónak. • 
W. Nickel a fogközök tisztítására kifejlesztett 
elektromos fogkefét kaktuszok tisztítására 
használja. Írásából kiderül, hogy az eszközzel 
a Ferocactusok fekete (korom)penészbevonata 
vagy a gyapjastetű is egyszerűen eltávolítható. 
• D. Herbel gyűjtésre ajánlott növényei: Echi-
nocereus adustus, Crassula tecta, Mammilla-
ria ignota, Pereskia grandifolia, Monadenium 
stapelioides és Sulcorebutia rauschii.  

2005/5.

A KuaS májusi címlapjára egy virágzó 
Gymnocalycium monvillei pompás fotója ke-
rült. • J. Lüthy az észak-chilei Copiapoa-kat 
mutatja be az ott tett utazás tapasztalatainak 
felidézésével. • A „Bemutatjuk” rovatban arra 
a címbeli kérdésre kapunk választ, hogy „Mi 
is tulajdonképpen az Ariocarpus retusus” K. 
Schubert és W. van Heek írását gyönyörű élő-
helyi fotók is illusztrálják. • S. és K. Breckwoldt 
az előbbi témát folytatva az Echinocereus ra-
yonensis körüli irodalmi ellentmondásokat 
foglalja össze. • A kiemelhető belső oldalakon 
az Arrojadoa pennicillata és a Lepismium ho-
ulletianum kerül bemutatásra. • A taxonómiai 

192 Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten 
2005. 4–6.
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rovatban egy új bolíviai Parodia, a P. hegeri le-
írását publikálja L. Diers, W. Krahn és K. Bec-
kert. Az új faj a P. otavianaval lehet rokonság-
ban, de attól kisebb termete és kizárólag sárga 
virága különböztetik meg. • A „Bemutatjuk 
rovatban” néhány elegáns fehér Mammillari-
at tár az olvasó elé J. Ettelt. • D. Herbel ebben 
a számban a következő pozsgásokat ajánlja 
gyűjtésre: Echinocereus coccineus, Haworthia 
arachnoidea és Sulcorebutia canigueralii.  

2005/6.

Egy Aloe pillansii élőhelyi fotójával a cím-
lapon jelent meg a júniusi szám. • A mexikói 
Oaxaca államban járt A. és E. Lausser, hogy 
újra megtalálja a Mammillaria hernandezii 
első leírásbeli populációit. Írásukat különle-
ges élőhelyi fotók teszik teljessé. • P. J. Braun 
és E. E. Pereira a brazíliai Bahia államban leírt 
Melocactus braunii-t mutatja be. • H. Stützel 
az Euphorbia obesa-t tárja az olvasó elé, szép 
élőhelyi képeket is bemutatva. • A kivehető növénykartonokon az Apteranthes joannis 

és az Arrojadoa dinae leírása, tartásának mi-
kéntje olvasható. • Igazi különlegesség H.-U. 
Wanjura munkája a „Bemutatjuk? rovatban: 
az Echinocactus horizonthalonius-t ismerheti 
meg közelebbről az olvasó nagyon szép fotók 
sokasága mellett. • H. Dopp virágzó Nolina re-
curvata-ját mutatja be. A nagy, sárga, illatos 
virágzatú növényt  évig nevelte a mostani 
virágzásig. • D. Herbel népszerű rovatában a 
következő pozsgások legfontosabb jellemzőit 
találja dióhéjban az olvasó elé: Coryphantha 
pallida, Peperomia columnella, Gymnocalyci-
um nigriareolatum fa. carmineum, Ferocactus 
echidne, Euphorbia pugniformis és Mammilla-
ria petrophila. • Ismét virágzó ritkaságok egy 
rövid írásban: W. Niestradt két Haageocere-
us példányát kapta lencsevégre. • J. Ettelt az 
Echinopsis ancistrophora subsp. cardenasiana 
történetét, alaktanát, tartását és szaporítását 
foglalja össze írásában.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen

193Folyóiratszemle: KuaS 2005. 4–6.
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Télállós sziklakert
Zusammenfassung:  Der Verfasser berichtet über die Errichtung seines ersten bedeutenden Steingartens. Er legt die 
einzelnen Arbeitsphasen ausführlich dar, informiert über die verwendeten Materialien und über die Art und Weise ihrer 
Bebauung. Er zählt die eingepfl anzte Pfl anzenarten dar, und teilt seine Erfahrungen in Bezug auf ihrer Kultivierung dem 
Leser mit.In der nahen Zukunft wird er die Frostempfi ndlichkeit und die Winterfestigkeit mehrerer Kakteenarten in ei-
nem ungeheizten Treibhaus ausprobieren.

Abstract: Th e author tells about building his fi rst signifi cant rock garden. He specialize the phases of the work, the used 
materials and the methods. He lists the planted species and shares his observations about growing them with the readers. 
In the future he tries out the frost tolerance and winter hardiness of some cactus species in an unheated greenhouse.

Az évek során egyre több fagytűrő és télálló 
kaktusz került a gyűjteményembe. Eleinte télen a 
többi növény között az üvegházban voltak elhelyez-
ve. Azonban az állandó helyhiány rákényszerített, 
hogy egy sziklakertet építsek a számukra. Évekkel 
ezelőtt már volt egy kis télállós kiültetésem, de ez 
nagyon hamar megszűnt. Meghátrálni kényszerí-
tettek a gyomok. Legnagyobb gondot a tarackkal 
rendelkező gyomstratégiájú pázsitfűfélék (csillag-
pázsit, közönséges tarackbúza stb.) okozták. 

Ezúttal nagyobb körültekintéssel láttam mun-
kához. A terület adott volt. A házam homlokzatá-
hoz épített növényház déli oldala és a járda köz-

ötti x cm-es földcsík. Innen először  cm 
mélységben kitermeltem a földet. A gödör alját a 
járda felé lejtőre alakítottam ki. Az egészet kibélel-
tem három réteg használt fóliával oly módon, hogy 
a két rövid végét és a növényház felőli oldalát felhaj-
tottam annyira, hogy a talajszint fölé érjen. Ez meg-
akadályozza a gyomok oldalról történő behatolását. 
A csapadékvíz a lejtős fólián a járda alá szivároghat. 
(Itt nem hajtottam fel a fóliát.)

A következő lépés a kövek és a drénréteg el-
helyezése. Közvetlen a fóliára raktam le a köveket, 
ennek több oka is volt. Az első: mikor a későbbi 
gondozási munkák során rájuk kell lépnem, így nem 

13. kép Grusonia (Corynopuntia) clavata
 Fotó: Gonda István
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billennek fel, és én megmenekülök attól az élmény-
től, amit egy Opuntia-telepen való landolás jelent. 
A második: a talajjal való feltöltés után a háromne-
gyed részük eltűnik. Így természetesebb lesz a látvá-
nyuk. A drénréteget a kövek közé terítettem kb. tíz 
centiméter vastagságban. Következett a talajjal való 
feltöltés. A keverék összeállításánál felhasználtam a 
kitermelt földet, kevertem hozzá egy kis tőzeget, ho-
mokot, sódert. A talaj ennek ellenére eléggé kötött, 
agyagos maradt. De így is akartam. A járda felőli ré-
szen körülbelül tíz centiméter vastagságban töltöt-
tem fel, de ahol a legvastagabb, ott sem több húsz-
huszonöt centiméternél. Az ülepedés meggyorsítá-
sára többször megöntöztem és a megsüllyedt része-
ket újból feltöltöttem, egyúttal a magról kikelt gyo-
mokat is kihúzgáltam. Mikor az ülepedés véget ért, 
következett a várva várt betelepítés. 

Erre a legalkalmasabb időpont a tavasz és a 
nyár eleje. Azért, mert mire eljön a tél, jól begyöke-
resednek és megedződnek. A kiültetett fajok: 
Escobaria (Coryphantha) vivipara (. kép)
Grusonia (Corynopuntia) clavata (. kép)
Cylindropuntia whipplei (. kép)

Echinocereus coccineus 
Echinocereus engelmannii
Echinocereus fasciculatus
Echinocereus fendleri subsp. rectispinus
Echinocereus fendleri var. kuenzleri
Echinocereus reichenbachii
Echinocereus reichenbachii subsp. bailey
Echinocereus reichenbachii v. albispinus
Echinocereus reichenbachii subsp. perbellus
Echinocereus triglochidiatus
Echinocereus (triglochidiatus var.) mojavensis
Echinocereus (triglochidiatus var.) mojavensis 
f. inermis
Echinocereus viridifl orus
Escobaria (sneedii subsp.) leeii
Escobaria guadalupensis
Escobaria (Neobesseya) missouriensis
Escobaria (Neobesseya) missouriensis v. caespitosa
Opuntia basilaris (. kép)
Opuntia basilaris var. brachyclada (. kép)
Opuntia fragilis
Opuntia rhodantha (polyacantha)
Opuntia littoralis var. martiniana (. kép)

14. kép A sziklakert nyáron...
 Fotó: Gonda István
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15. kép ... és télen
 Fotó: Gonda István

Opuntia rutila (polyacantha) (. kép)
Agave utahensis
Agave parry var. cousei

Ezenkívül még több Sempervivum-félét tele-
pítettem a sziklakert járda felőli szélére. Ezek csak 
addig maradnak itt, míg a kaktuszok nem igénylik 
a helyet. Nem tartom szerencsés dolognak a Se-
dum-ok, Sempervivum-ok és más évelők télálló 
kaktuszok közé telepítését, mert egy csapadéko-
sabb évben nagyon gyorsan ránőnek a kaktuszokra. 
Az Opuntiá-k kivételével egy fajból több példányt 
ültettem ki. Kisebb csoportokat alakítottam bel-
őlük. A telepet alkotókat kövek mellé vagy két kő 
kö zötti résbe helyeztem. Ezek egy idő után ránőnek 
a kövekre, így lágyítva a rideg vonalaikat. Beültetés 
után kaptak két-három öntözést, hogy elősegítsem 
a gyorsabb begyökeresedést. Utána már csak az 
esőre és harmatra számíthattak. Már az első évben 
lenyűgöző volt a növekedésük gyorsasága. Összeha-
sonlítási alapnak kitűnő volt az üvegházban maradt 
nagyobb, szebb, velük egyidős testvéreik. Őszre a ki-
ültetett példányok nagyobbra nőttek a bentieknél és 
több Echinocereus elkezdett sarjadzani. Időközben 

a talaj tetejét apró szemű kaviccsal takartam vékony 
rétegben. Ezzel a hevesebb záporok okozta sárfelve-
rődést küszöböltem ki. A tél közeledtével gondol-
nom kellett a takarásra is. Cseréplécből állítottam 
össze egy féltetőt, aminek a csúcsa a télikert oldalá-
hoz támaszkodott, alja pedig a járda széléhez. Fóliá-
val borítottam, két végén a háromszög alakú nyílás 
nyitva maradt. A szellőzés így megoldódott. Mire a 
fagy megérkezett, kiszáradt a talaj. Reméltem, hogy 
a hótakarás nélkül telelő Opuntiákon nem jelenik 
meg az a parásodás, foltosodás, ami elcsúfítja az 
öregebb telepeket. Az elképzelésemben nem csalód-
tam. Már a negyedik telet töltik így és olyan a kül-
sejük, mintha fűtött helyen teleltek volna. Az Echi-
nocereus-ok és Escobaria-k (Coryphantha-k) több 
egymást követő hullámban virágoztak. A terméke-
nyülésük is jó, igaz egy ecsettel én is besegítettem. 
A termések érésénél nagyon kell fi gyelnem, mert a 
hangyák villámgyorsan kifosztják a felrepedő Echi-
nocereus-terméseket. Azt, hogy a magvakra van-e 
szükségük, vagy a fehér terméshúsra, nem tudtam 
megállapítani. Akárhogy is, a bosszúság megvan. 

A kiszóródott magvakból több kikelt, nagyobb 
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örömet okozva, mintha én vetettem volna. Hangyá-
kon kívül megjelentek a békák is. Ők a kövek alá ás-
tak maguknak rejtekhelyet. Időnként lehetett napo-
zó gyíkokat is látni. Miattuk nem használok itt nö-
vényvédő szereket. Az évek folyamán néhány növé-
nyem elpusztult. Ezek legtöbbször a tavaszi indulás-
kor vagy egy hosszabb esős periódus alatt hagytak 
el. Néhány gyengébb fagytűrő képességű növényt is 
kipróbáltam. A Hamatocactus hamatacanthus és a 
Hamatocactus sinuatus túlélték az enyhébb teleket. 
A következő keményebb tél elvitte őket. 

Most azt tervezem, hogy a lakáshoz épített 
növényházban fogom tartani a gyengébb fagytűrő 
képességű fajokat. Ez év őszén a fűtést kikapcsol-
tam benne. Most üresen áll. Egész télen fi gyelem a 
külső és belső hőmérsékletet. A következő télen már 
növényeket is tartok benne. Szeretném olyan fajok 
fagytűrését is kipróbálni, melyek hidegtűréséről 
megoszlanak a vélemények. Tudom, hogy lesznek 
kudarcok, azért mégis remélem össze tudok állítani 
egy változatos gyűjteményt. 
Ajánlott irodalom: D Z, : Télál-
ló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok. Mezőgazda-
sági kiadó, Budapest.
V, G : Mrazuvzdorné kaktusy. Se-
vernej, Ameriky.
D, H : Winterharte Kakteen für 
drinnen und draußen. Augustus Verlag, München.
K – K : Winterharte Kakteen. 
Neumann Verlag, Leipzig Radebeul.

Gonda István, Mezőtúr

16. kép Opuntia basilaris (balra) és Opuntia 
basilaris var. brachyclada Fotó: Gonda István

17. kép Cylindropuntia whipplei
 Fotó: Gonda Istvánx

19. kép Opuntia rutila (polyacantha)
 Fotó: Gonda István

18. kép Escobaria (Coryphantha) vivpara
 Fotó: Gonda István
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A hazai gyűjtemények egyik féltett ritka-
sága a Mammillaria beneckei. Ennek oka ab-
ban keresendő, hogy rendkívül nehezen lehet 
hozzájutni mind külföldön, mind hazánkban 
úgy a magokhoz, mint a növényekhez. Minden 
igyekezetem ellenére kereskedések kínálatá-
ban még egyszer sem találkoztam vele. Nekem 
szerencsém volt hozzájutni néhány példányhoz 
Szutorisz Gyulától, majd egyhez Farkas Já-
nostól porzótársnak, és még egyhez Szunyogh 
Menyhért gyűjtőtársamtól csere útján.

Curt Backeberg kaktuszrendszerében a 
faj a Dolichothele nemzetségbe lett besorolva.  

Franz Buxbaum az önálló nemzetség (az Oehmea 
beneckei) elismerését tartotta indokoltnak. 
Jelenleg a Mammillaria nemzetségbe való be-
sorolása a „hivatalos”. Werner Reppenhagen 
a Mammillaria nemzetségen belül az Oehmea 
alnemzetségbe sorolta be, mint annak egyedü-
li képviselőjét.

Ennek a fajnak több szinonim elneve-
zése ismeretes. Úgy, mint: Neomammillaria 
nelsonii, Mammillaria balsasensis, Mammil-
laria (Dolichothele) nelsonii, Mammillaria 
aylostera, Mammillaria (Dolichothele) balsa-
soides, Mammillaria colonensis, Mammilla-

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 fi elds.

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások 

Mammillaria beneckei

20. kép Mammillaria beneckei sarjadó példánya
 Fotó: Kiss László
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ria barkeri, Oehmea (Dolichothele) beneckei. 
A faj Adolf Beneckeről,az Oehmea alnemzet-
ség (Oehmea nemzetség) pedig Hans Oehme-
ről kapta a nevét. Walther Haage szerint a 
Dolichothele nemzetség tagja.

Gyökérzete fonalas szerkezetű. A növény-
test a nyomott gömbtől a rövid oszloposig vál-
tozhat, magában álló, vagy sarjadzó. A virág-
zóképes példányok – mm magasak, és 
– mm átmérőjűek. Teteje a fi atal példányo-
kon gyengén gömbölyű, bemélyedő, a tövisekkel 
nem teljesen zárt. Külső megjelenése mutatja 
a virágzóképességet, mivel a lejtős teteje a déli 
irányba fordul, és a hajtáscsúcsot sűrű tövisezet 
fedi. Szemölcsei közepesen sűrű állásúak, lágy 
húsúak, nagyjából kúposak, – mm hosszúak, 
– mm átmérőjűek, ferde ala pú ak. Színük sö-
tétzöld, gyakran vöröses beütéssel az betacián-
képződés miatt (. kép). Az axilla kezdetben kis-
sé hajas, gyapjas, később csupasz, vagy ritkásan 
rövidsörtés. Az areola kicsit lefelé lejt, kerekded, 
mintegy , mm átmérőjű, amely rövid, fehér 
gyapjúval fedett. Peremtövise – (–) db, 

– mm hosszú, merev sörtéjű, az alsók hosszab-
bak, egyenesek vagy íveltek, enyhén előre ter-
pesztett állásúak, színük fehér. – () középtö-
vise – mm hosszú, vékony tűszerű, egyenes, 
az alsók hosszabbak és többnyire horgasak, vilá-
gosbarnák, felső részük fekete. Virágzása július–
augusztus hónapokra esik. A virágok koszorú 
alakban, közel a tetejéhez nyílnak egyenként, 
vagy csak néhány virít egy időben, felülnézetben 
kerekek, szokatlanul (teljesen) szétterülők (. 
kép), – mm hosszúak, és épp ilyen (máshol 
– mm) átmérőjűek, sötétsárga (máshol sár-
ga, narancs, tojássárga) színnel. A virágok – 
napig vannak nyitva. A magház (ovarium) kerek-
ded, mintegy  mm átmérőjű, kivehetően szab-
ályos, világoszöld. A virágcső hosszú és vékony, 
karcsúan kúpos, világosbarna. A nagyszámú kül-
ső lepellevél széles és lándzsaszerű, enyhén fog-
azott vagy épszélű, kis heggyel, színük barnáspi-
ros, alul sárgás vagy világoszöld. A belső lepelleve-
lek széles lándzsa-szerűek – mm hosszúak, 
– mm szélesek, egészen szélesek, vagy a vé-
gük felé öblösödők, legtöbbször életlen hegy-

21. kép Mammillaria beneckei virágzó pédánya
 Fotó: Kiss László
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gyel, aranysárga vagy narancssárga színnel. A 
bibeszál jóval fölényúlik az összenőtt virágcső-
nek és a porzókoszorúnak. A szabadon levő ré-
sze – mm hosszú, fehéres rózsaszín. A bibe 
–, mm hosszú gömb, világossárga. A porzó-
szál – mm hosszan nyúlik az összenőtt vi-
rágcső fölé, a virágalapból  mm-re emelkedik 
ki, a virágcső falából nő ki, egyenes, narancsz-
színű. A portok nagy, kerekded, tojássárga szí-
nű. A termést a virágzás utáni . hónapra hoz-
za ki, mely karcsúan bunkó formájú, (rajta cse-
kély virágmaradvánnyal), vékonybőrű és puha, 
– mm hosszú, – mm étmérőjű, fénylő-
en piros (zöld, mattvörös), és csak – szem 
magot tartalmaz. A magja fekete, gömbszerű, 
– mm átmérőjű. A maghéj (testa) rugalmas. 
A köldök (hilum) nagy, háromélű, hosszúkás, 
fehér. A faj egyébként önsteril az általam talált 
leírás szerint. Az idei () virágzás során csak 
egy növényem virágzott, melyet a próba kedvéért 
saját magával poroztam, és a termés stabilan ül 
a szemölcsök között, és kicsit fejlődött is. Most 
már csak a  hónapot és a beszáradást kell ki-
várni!

A típus élőhelye a tengerszint felett  m 
magasan fekszik Mexikó, Jalisco szövetségi állam-
ában levő Jilotlan körzetében. A terepalakzat meg-
lehetősen sajátos, felgyűrődött hegy csúcsa körüli 
hely. A fő növénytakaró egy egészen rövid fűféle, 
mely magashegyi gyepfaj. A magasabb növésű nö-
vényzet szinte teljesen hiányzik. A talaj minősége 
csak egyes helyeken felel meg a növények részére. 
A terület jelentős része ki van téve az eróziós hatá-
soknak, így a humuszos talajréteg csak ott marad 
meg, ahol a fentebb említett fűféle megköti azt, 
megaka dályozva a szél és az eső lepusztító hatását. 
Talaja egy humuszos gránitföveny, melyen az ala-
csony fűfélén kívül szórványosan csak csenevész 
bokrok és több kaktusz faj él. Ez utóbbiak a kö-
vetkező: Opuntia decumbens, Opuntia strepta-
cantha, Stenoceureus (Pachycereus) pruninosus, 
Stenoceureus (Pachycereus) queretaroensis, Ste-
noceureus (Rathbunia) kerberi. A Mammillaria 
beneckei déli és nyugati lejtőkön él a nyílt, gyepes 
tere-pen, ahol mint egy ékszer teljesen kiemel-
kedik az alacsony fűféle fölé. Az eltérő nagyságú 
egyedek olykor lazán csoportosulva, vagy össze-

23. kép A teljesen kinyílt virág
 Fotó: Kiss László

22. kép Mammillaria beneckei vöröses színű 
példánya Fotó: Kiss László
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tömörült csoportot alkotva találhatóak. Minden 
növény egyenként is feltűnően díszes. Ott, ahol 
már reggel is kap napfényt, tömzsi (rövid és vas-
tag); ahol pedig nyugati fekvésű helyen nő, inkább 
hosszú és keskeny formái nőnek. Ez utóbbiak – 
órányi napsütésben részesülnek.

Az élőhelyi klíma jellemzői: . . 
-án  órakor egy M. beneckei mellett  oC, a 
következő nap ugyanott  órakor   oC volt, és 
mindkét nap derült és szélcsendes időjárási viszo-
nyok uralkodtak. Tecalcatepec közelében hasonló 
növényzet mellett – ahol mégis kisebb és göm-
bölyded alakú egyedek találhatóak – a következő 
klimatikus adatokat mérték: az éves középhőmér-
séklet , oC, a havi középhőmérséklet december-
ben és januárban  oC, májusban  oC. Az átlagos 
éves csapadék mennyisége  mm. Az esős év-
szak júniustól októberig tart. Ez az élőhely tehát 
egy forró, közepesen csapadékos terület, csekély 
éves hőingadozással és nyári esővel.

A faj előfordulási központja Jalisco és Micho-
acan szövetségi államok határán Jilotlan és Tecal-
catepec között van. Jalisco-nak M. beneckei-ben 

gazdagnak mondott vidéke Toliman és Rio Ar-
meria közelében található, ahol ..-én  
órakor egy növény mellett  oC-ot mértek. Kelet 
felé a Mexico szövetségi állam beli Tuzantlanál és 
Tingambatonál, déli irányban pedig Altamirana-
ban a Rio Mezeala és Rio Balsa folyóparti területen 
is megtalálható a faj. A Rio Pasteria (Michoacan) 
és Jilotlan (Jalisco) körzetében az élőhelye  m-
től  m legnagyobb magasságig terjed. Minden 
élőhely jellemzője, hogy magas a hőmérséklet, és 
évente legalább  mm körüli csapadék esik, de 
Cana, Michoacan és Uruapan helységeknél  
mm évi közepes csapadékot mértek, amely való-
színűleg hamar lefolyik.

A faj előfordul grániton, bazalton, vulkanikus 
tufán, és törmelékes egyéb kőzeten, Rio Mexcala-
nál még meszes palán is. Ezek alapján a növények 
formájának is merőben el kellene térniük egymás-
tól, a növekedési helyükön mégis viszonylag egy-
séges alakot mutatnak. Tingambatonál a jellemző 
a nagy gömbforma, Jilotlannál rövid oszloposak 
(ferde tetővel), Cananél marad a nyomott gömb 
forma. Általában egyedül nő, vagy kis halmot (cso-
portot) képez, ami lépcsőszerűen nő.

Werner Reppenhagen egy változatot ismer el, 
a var. multiceps-et, amely a következő lényegesebb 
adatokban tér el a fajtól: testmagasság – mm, 
átmérője – mm, csoportos növekedésű, a sze-
mölcs hossza – mm, átmérője – mm, az axil-
la , mm hosszú,  mm széles, a peremtövise – 
db, – mm hosszú, középtövise – () db, – 
mm hosszú, a virág – mm hosszú, – mm 
széles. Élőhelye Mexikó, Colima szövetségi állam-
ában, Malecon környékén található.
Irodalom: R, W. : Die Gat-
tung Mammillaria – nach dem heuteigen Stand 
meines Wissens
R, W. - (. volumes): Die 
Gattung Mammillaria 
H, W. : Kakteen von A bis Z. Neu-
mann Verlag, Leipzig, Radebeul
N L. – S D. : Kaktuszok. Mező-
gazdasági Kiadó, Budapest.
B, F. : Idegen szavak kéziszótára. Terra, 
Budapest, .

Dr. Erostyák Mihály és Kiss László 
Orosháza

24. kép Mammillaria beneckei
 Fotó: Kiss László
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A civil szervezetek működésének egyik 
alapvető feltétele, hogy a közös céllal társult 
és tömörült emberek között legyenek olya-
nok, akik az átlagosnál nagyobb részt vállal-
nak az elvégzendő közös feladatokból, és így 
vezető szerepre tesznek szert. A jövőbeni mű-
ködőképesség és fennmaradás kulcsfontossá-
gú záloga az is, hogy kinevelődjék egy olyan 
fiatalabb generáció, amely a jövőben is képes 
megbirkózni a szervezet ügyes-bajos dolgai-
val és méltó lesz annak vezetésére. A Magyar 
Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének 
egyik ilyen fiatal tagja a jelen cikkben bemu-

tatásra kerülő Tóth Norbert gyűjtőtársunk.
Valamikor a nyolcvanas évek végén egyik 

barátja kapott egy ismerős hölgytől ajándék-
ba egy Opuntia vulgaris hajtást, ami annyira 
megtetszett Norbertnek, hogy ő is kért egyet 
magának. A kapott instrukciók alapján víz-
ben meggyökereztette, majd elültetve az tö-
retlen fejlődésnek indult. Később nagyapja 
elvitte egy kertészeti kiállításra, ahol a többi 
növény mellet egy Gymnocalycium-kollekció 
is helyet kapott, és a bejárathoz közel egy 
szimpatikus fiatalember (mint később kide-
rült Gonda Pista) kínálta növényeit eladásra. 

Magyar kaktuszgyűjtők:

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

Abstract: Th e 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.

25. kép A Turbinicarpus-gyűjtemény részlete
 Fotó: Kiss László

26. kép Tóth Norbert üvegházában
 Fotó: Kiss László
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Arra a hónapra kapott zsebpénzét nyomban 
el is költötte, s ez volt az a „pillanat”, mely 
végzetesen megfertőzte. Ő magát -től 
nevezi igazán kaktuszosnak.

Debreceni lévén kezdetben Szabó János-
tól és Romhányi Tivadartól tett szert hasz-
nos ismeretekre az új szenvedély fortélyait 
illetően. Gonda István mellett megismerke-
dett Balogh Lászlóval, akivel baráti viszonyt 
alakított ki, melyre a mai napig is büszke. 
Később került ismeretségbe, majd barátságba 
Jámbor Gábor és Papp László gyűjtőtársak-
kal. Rajtuk keresztül aztán egyre több kaktu-
szost ismert meg.

-ben lépett be a DKKE soraiba, és 
így jelen lehetett az azóta is sikeresen mű-
ködő egyesület születésénél. Jelenleg aktí-
van kiveszi részét az egyesület irányításából, 
mint a vezetőség tagja. A MKOE-val kissé 
más a helyzet, mivel többször is tagja volt 
az évek során, bár soha sem tartósan. Miu-
tán annak a vezetősége úgymond megfrissült 
azáltal, hogy több barátja is a vezetőség sor-
ába került – és az újság is számottevő fejlődé-
sen ment keresztül –, úgy érezte, újból meg 
kell őket tisztelnie tagsági kérelmével. 

Az elsőnek megszerzett medvetalpkak-
tusza, helyesebben annak egy szártagjáról to-
vább szaporított hajtása még most is megvan. 
A fent említett gyűjtőtársaktól tett szert az 
első komolyabb kaktuszokra és egyéb pozsgá-
sokra, valamint a debreceni Botanikus kert-
ben is vásárolt növényeket, melyek beazono-
sításánál dr. Nemes Lajos is segített. Kezdeti 
lelkesedésében úgy döntött, hogy Opuntia-
gyűjteményt hoz létre, de hamar rá kellett 
jönnie, hogy az egyre erőteljesebben fejlődő 
növények mérete, helyigénye olyan nagy lesz, 
amit nem tud majd biztosítani, ezért érdek-
lődése a gömb- illetve oszlopos kaktuszok 
felé fordult. Kezdetben nem válogatott az 
egyes nemzetségek fajai között, és mindent 
törekedett megszerezni, ami megtetszett. 
Mondani sem kell, hogy hamarosan újabb 
ébredés következett, minek eredményeként a 
Ferocactus nemzetség kapta a kiemelt helyet 
a gyűjteményében, melynek képviselői adják 

28. kép Nagy termetű növények számára 
kialakított ágyás Fotó: Kiss László

27. kép Virágzó Parodák csoportja
 Fotó: Kiss László
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29. kép Kölönböző pozsgások a fóliában
 Fotó: Kiss László

30. kép Virágzó, közel három méger magas 
Cereus peruvianus  Fotó: Kiss László

jelenlegi kollekciójának majd -át. A gyűj-
temény többi része az Echinofossulocactus, 
Eriosyce, Coryphantha, Sulcorebutia, Turbi-
nicarpus, Mammillaria, Notocactus és Paro-
dia nemzetségből tevődik össze. Megközelí-
tőleg  fajjal rendelkezik egyéb pozsgások-
ból, melyek nagyrészt az Euphorbia, Pachy-
podium, Aeonium, Crassula nemzetségek 
képviselőiből kerülnek ki. Ezeken kívül van 
egy télálló sziklakertje, főleg Opuntia fajok-
ból. A fentebb felsorolt nemzetségek sorrend-
je megegyezik az általa kedvelt nemzetségek 
sorrendiségével is.

Növényeit kezdetben a lakásuk teraszán, 
majd a kertben elhelyezett állványokon tar-
totta és nevelte. Később indokolttá vált egy 
x, m-es fóliaház építése, mely jelenleg a 
szaporítványok és a pozsgás növények befo-
gadására szolgál tavasztól őszig. Ekkortájt a 
növényeit egy fűtetlen szobában teleltette. 
Egyre érlelődött benne egy növényház épí-
tésének szükségessége, és szisztematikusan 
gyűjtötte más gyűjtőtársak ez irányú tap-
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asztalatait. -ben aztán megteremtőd-
tek a feltételei a növényház építésének, mely 
októberre el is készült édesapja áldozatkész, 
hozzáértő segítségével. A ,x m alapterü-
letű növényház tájolása É–D-i, és , m mé-
lyen van a talaj szintje alá süllyesztve. Alapja 
és oldalfala  cm vastag vasbetonból ké-
szült, mely a tervek szerint belülről nikecell 
hőszigetelést fog kapni a jövőben. Az oldal-
szerkezet x-es, míg a tetőszerkezet íve-
sen meghajlított x-as zártszelvényből 
készült. Maga az oldal részben hungaropán 
üvegből, részben  mm-es polikarbonátból 
készült. Ez utóbbival van burkolva az íves 
tetőszerkezet is. A fűtésről önálló rendszer 
gondoskodik, melyet egy digitális termosz-
tát szabályoz. A növényház hőmérséklete a 
lakásból is figyelemmel kísérhető, s a rend-
szer + Co alatt riaszt. A megfelelő szellőzést 
mintegy  m szellőzőfelület biztosítja.

Gyűjteményének egy részét becserepez-
ve, tálcákon és asztalon elhelyezve neveli. A 
növényház középső traktusában egy ,x, 

méteres ágyásba vannak beültetve a főként 
oszlopos habitusú növények. A legnagyobb 
példányokat nyáron a szabadban tartja. 

A növények beültetéséhez – riolittu-
fa, – Florasca B virágföld, – fi nom 
szemcsés sóder,  komposzt keveréket hasz-
nál. A fenti összetevők rugalmas változtatásá-
val alkalmazkodik a növények eltérő (sűrűbb, 
vagy lazább) talajszerkezeti igényéhez. Az ér-
zékeny gyökerű növények számára laza, a chi-
leiek és a Sulcorebutia-k részére pedig zömmel 
vulkanikus eredetű termesztőközeget használ. 
A komposzthoz adott marhatrágya kiváltására 
– spanyol barátai tanácsára – különböző lebom-
lású vízben oldódó granulátumokat alkalmaz, 
melynek tapasztalatai még nem álltak össze 
teljesen.

A növényeket fúrt kútból származó ál-
lott vízzel öntözi, melyet ősszel és tavasszal 
–, a vegetációs időszakban – heti gyako-
risággal alkalmaz. Télen csak a lakásban te-
lelő, melegigényes fajokat szokta öntözni két 
alkalommal.

31. kép Különféle Cristaták 
 Fotó: Kiss László
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A gombabetegségek ellen Amistart, a 
szívó-rágó kártevők gyérítésére Zolone és 
Bi  rovarölő szert, az atkák pusztítására 
Mitac  vagy, Danitol EC vegyszert hasz-
nál, többségében preventív jelleggel, és ter-
mészetesen a kártevők megjelenése esetén. 
A tavaszi első és az őszi utolsó öntözéskor 
egyaránt védekezik a gomba-, és rovarkár-
tevők ellen. 

A magvetést május hónapra időzíti. Ehhez 
a szokványos talajkeverékének fi nom, rostált 
változatát alkalmazza. A talajt nem süti ki, 
viszont a magokat száraz csávázásnak veti 
alá Buvicid F és Dithane M gombaölő szer-
rel. A vetőtalaj felszínére – mm sóder- vagy 
zeolitréteget terít, és erre szórja a magokat. 
Ezt követően a vetést gombaölőszeres vízzel 
szívatja fel, majd üveglappal lefedve az asztal 
alá he lyezi. Két hónap eltelte után – immár az 
üvegfedés nélkül – felhelyezi az asztalra, ahol 
raschel hálóval árnyékolja megközelítőleg  
hónapig. A magvetéshez döntően import, és 
részben saját növényeiről származó magokat 
használ. A magoncok mindig alulról felszívat-
va kapnak vizet, és ezt ritkán kiegészíti per-
metezéssel. A kis növénykéket tél végén, ta-
vasz elején tűzdeli teljesen száraz talajba, amit 
aztán a gyűjtemény teljes öntözése előtt indít 
meg néhány héttel.

A jövőben szeretné bővíteni Coryphan-
tha-, Sulcorebutia- és Copiapoa-gyűjtemé-
nyét, míg a pozsgásoknál a Pachypodiumok-
nak szán nagyobb figyelmet, és nem utolsó 
sorban „teret”.

Gyakori külföldi útjai alkalmával első-
sorban élményei gyarapodtak, tekintettel 
arra, hogy az eltérő éghajlati viszonyok kö-
zött a látottakból idehaza kevés hasznosít-
ható és valósítható meg. Az élményeken túl 
elsősorban a kialakított gyűjtői és baráti kap-
csolatokból tud a legtöbbet meríteni. Legna-
gyobb célja és álma egyben egy mexikói, eset-
leg chilei utazás. Ehhez kívánunk számára 
erőt, egészséget, kellő eltökéltséget és kitar-
tást, s nem utolsó sorban anyagiakat!

Kiss László
Orosháza

34. kép Ferocactus alamosanus
 Fotó: Kiss László

32. kép Ferocactus haematacanthus
 Fotó: Kiss László

33. kép Mammillaria boolii
 Fotó: Kiss László



Debreceni Pozsgástár 2005/4.208 Csajbók József

K. Hancock, S. Darbyshire, R. Huntley tollából 
olvashatunk a szám elején érdekes cikket a Kanadá-
ban élő kaktuszokról „A Kanadai Kaladar kaktusz” 
címmel. Mint a szerzők is írják, Kanadával kapcso-
latban nem a kaktuszok jutnak az ember eszébe, de 
itt is él néhány faj. Archibald Menzies botanikus már 
az -es évek elején tudósított arról, hogy nagy 
meglepetésére kaktuszokat talált Brit-Kolumbiában, 
a Georgia-szoros szigetein (Opuntia polyacantha). 
A szerzők szerint Kanada öt államában él legalább 
két kaktuszfaj: Brit-Kolumbia: Escobaria vivipara, 
Opuntia fragilis, O. polyacantha, O. x columbiana, 
Alberta: E. vivipara, O. fragi-
lis, O. polyacantha, Saskatche-
wan: E. vivipara, O. fragilis, O. 
polyacantha, O. x columbiana, 
Manitoba: Escobaria vivipara, 
Opuntia fragilis, O. polyacantha, 
Ontario: O. humifusa, O. fragilis. 
A legszélesebb elterjedése az O. 
fragilisnak van, valószínűleg ez a 
legfagytűrőbb kaktusz a világon, 
– °C-ot is bizonyítottan túlél. A 
Kaladar falu melletti populáció 
a faj legkeletibb előfordulása. A 
kis létszámú populációt számos 
tényező veszélyezteti, a gyűjtés, 
a hómobilok, a kirándulók által 
okozott károk, és veszélyt jelent 
a gránitbányászat is. • Az „Eriosyce laui – egy chilei 
rejtély” című, kiváló fotókkal gazdagon illusztrált 
írásában, Paul Hoxey az -ben leírt, minden 
szempontból különleges kaktuszfaj, az E. laui felfe-
dezésének történetét, élőhelyének adottságait, az ott 
élő egyéb fajokat és különleges túlélési stratégiáját is-
merteti. Az E. laui részletes leírását is olvashatjuk, a 
hasonló fajokkal történő összehasonlítás különösen 
értékessé teszi a munkát. Röviden a tartásával kap-
csolatos tudnivalókat is leírja, legegyszerűbben 
feloltva tartható. Felhívja a fi gyelmet arra, hogy 
nagyon érzékeny a Helminthosporium cactivorum 
által okozott fertőzésre. • Gillian Foster cikkében a 
Sonorai sivatag uralkodójáról, a Saguaroról (Carne-

giea gigantea) olvashatunk. Igen lassan növekszik, 
egy évesen - mm magas,  évesen nem éri el a  
cm-t,  éves kora körül virágzik először, de az elága-
zások  éves kora előtt nem fejlődnek. Idős korában 
elérheti a  méteres magasságot és a  tonnás töme-
get. • A Mammillaria nemzetségről írt sorozatának 
második részében John Pilbeam a M. mammillaris 
és a M. heyderi csoportok tagjait tárgyalja, számos 
szép fotóval. • A BCSS betétben megemlékezést ta-
lálunk Terry M. Hewittről, a Holly Gate kaktuszker-
tészet tulajdonosáról, aki  áprilisában hunyt el. 
Hewitt több nagysikerű szukkulensekkel foglalkozó 

könyv szerzője is volt. Halála nagy 
veszteség a kaktuszok, pozsgások 
iránt érdeklődő emberek számára. 
• G. Bailey, J. Miller és M. Smith az 
Ariocarpus bravoanus veszélyez-
tetett helyzetéről írnak cikkük-
ben. A legkésőbb leírt () Ari-
ocarpus faj kis területen terjedt 
el Mexikó San Luis Potosí állam-
ában. Az engedély nélküli gyűj-
tés miatt az eredeti populációból 
nagyon kevés növény maradt, 
és ezek között alig akad néhány 
virágzó korú példány. • A kubai 
Melocactus actinacanthus meg-
mentésére tett erőfeszítésekről 
olvashatunk L. R. Gonzales- Tor-

res és munkatársai cikkében. Összesen  példányt 
találtak az élőhelyen, melyből három még nem volt 
termő korban. Sürgős tervet készítettek a faj meg-
mentésére, melynek része az élőhely fokozott védel-
me, és a kultúrában történő felszaporítás is, illetve 
megpróbálnak másik populációt találni. • A szám vé-
gén nagyon érdekes cikket találunk „Ujjak a homok-
ban” címmel, D. Neville tollából. A Fenestraria rho-
palophylla subsp. aurantiaca dél-afrikai élőhelyén 
tett utazásának tapasztalatait írja le. Legmeglepőbb 
az volt számára, hogy szinte teljesen a homokba süly-
lyedve élnek a növények, csak az ablakos levélvég van 
egy szintben a felszínnel. 

Dr. Csajbók József, Debrecen

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2005/2.
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A . évi szeptemberi számot G. Th omson kezdi, a 
Mammillaria mammillaris és az Opuntia curassavica karibi 
élőhelyén tett látogatásáról készített részletes beszámolójá-
val. Némi iróniával írja miért is érdekli a nemzetség jelenték-
telen kinézetű típusfaja a M. mammillaris és a kicsi, elfekvő 
és ritkán virágzó O. curassavica. A Carmabi Alapítvány támo-
gatásával Curaçao szigetén végzett kutatásokat a Melocactus 
macracanthos, esetleg egyéb Melocactus fajok előfordulásá-
val kapcsolatban  áprilisában. A Mammillaria mam-
millaris-t csak két mészkődombon találta meg a szigeten, 
mészkősziklák közötti törmelékben élnek. Az építkezések 
miatt szűken behatárolt területen ezek a populációk igen 
sebezhetőek véleménye szerint. A leg-
nagyobb veszélyt az jelenti, hogy a pri-
vatizált területeken végzett munkához 
nagyon ritkán kapnak engedélyt a nö-
vény- és állatvilág megőrzésén dolgozó 
kutatók, így észrevétlenül tűnhetnek el 
értékes, ritka fajok is. • John Sanderson 
(-) életéről, munkásságáról 
olvashatunk R. Roth írásában. San-
derson  évesen Skóciából települt 
Dél-Afrikába, Durbanbe, foglalkozásá-
ra nézve újságíró, műszaki rajzoló és 
kereskedő volt. Érdekelte a botanika, és 
Dél-Afrika belsejébe tett utazásai során 
kiváló vázlatokat készített az ott talált 
növényekről. Alapító tagja volt a Natal 
Mezőgazdasági és Kertészeti Egyesü-
letnek, később  éven keresztül az elnöke. Több növény 
viseli a nevét: Ceropegia sandersonii, Brachystelma sander-
sonii, Cyphostemma sandersonii, Urticularia sandersonii és 
egy monotipikus nemzetség a Sandersonia, a S. aurantiaca 
fajjal. • Az Echinocereus nemzetség élőhelyeire, Arizónában, 
Utahban, Nevadában és Kaliforniában tett látogatásairól 
számol be P. Berresford igen részletes és gyönyörű fotókkal 
gazdagon illusztrált cikkében. Igen olvasmányos formában 
ismerhetjük meg az utazások során átélt élményeit. Útjai 
során megtalálta az E. apachensis, az E. santaritensis, az E. 
fendleri subsp. rectispinus, az E. fendleri subsp. fendleri, az 
E. rigidissimus, az E. toroweapensis, az E. arizonicus subsp. 
nigrihorridus, az E. ledingii, az E. triglochidiatus subsp. mo-
javensis , az E. triglochidiatus subsp. triglochidiatus és az E. 

engelmannii számos változatának populációit. • C. Hynes a 
Welwitschia mirabilis magvetésével és a magoncok nevelés-
ével kapcsolatos tapasztalatait osztja meg velünk cikkében. 
A vetéshez nagyon laza, nagyon kevés tápanyagot tartalma-
zó, nagyon jó vízvezető képességű talajkeveréket ajánl. Vetés 
előtt a magokat minden esetben fungiciddel csávázni kell, 
mert a csíranövény nagyon érzékeny a gombabetegségekre. 
A magok néhány héttel a vetés után kezdenek csírázni. Kö-
rülbelül  hetes korban ajánlja az első átültetést, ami nagy 
körültekintést igényel, mert a karógyökér sérülése szinte 
biztosan a növény halálához vezet. Az elvetett  magból 
nála  csírázott ki, és  élte túl az első évet. • A Conophy-

tum ratum sárga virágú formáját mu-
tatja be rövid cikkében C. Rodgerson 
a -. oldalon. •A könyvespolc 
rovatban három könyv ismertetését, 
ajánlását találhatjuk: D. Donati és C. 
Zanovello: Knowing, understanding, 
growing Turbinicarpus-Rapicactus, A. 
G. Miller és M. Morris: Ethnofl ora of 
the Soqotra Archipelago, D. T. Cole és 
N. Cole: Lithops-Flowering Stones. • 
Az ISI (International Succulent Intro-
duction) -ös listájából néhány ér-
dekes és ritkán beszerezhető növényt 
ajánl fi gyelmünkbe Harry Mays, az 
ISI képviselője. Az első, és talán leg-
érdekesebb növény a Szumátrán ős-
honos, hatalmas virágzatot fejlesztő 

Amor phophallus titanum, ezen kívül rövid ismertetést ol-
vashatunk a Ceiba pentandra, a Commi phora grandifolia, a 
Delosperma napiforme, a Dendrosicyos soqotrana, a Dorste-
nia gigas, a Haworthia mutica ’Robert Rodin’, az Agave ’Blue 
Flame’, az Antimima granitica és az Echeveria ’Ghost Buster’ 
szukkulensekről. • A Bill Christie Bolíviai útjáról készült be-
számolóban nyomon követhetjük egy új Sulcorebutia faj 
(Sulcorebutia christiei) felfedezésének izgalmait. • A szuk-
kulensek nevelésénél gyakran látható különféle zúzottkő 
díszítések alkalmazásának veszélyeiről olvashatunk R. Step-
henson cikkében. Felhívja a fi gyelmet arra, hogy a savanyú 
kémhatású ásványok, pl. andezit, alkalmazása mészigényes 
növényeknél károsodást okozhat.

Dr. Csajbók József, Debrecen

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2005/3.
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A Tillandsia-k többsége a száraz területek 
lakója, a különböző taxonok esetleg külsőre ha-
sonló fajok, növények között élnek. A több mint 
 felfedezett Tillandsia-t nem egyszerű a meg-
különböztetni. Korábban igen nagy káosz volt a 
korszerű rendszertan felállítása előtt. Lehetett 
olyan rendszert találni, hogy konyhai hasznos-
ságuk alapján osztályoztak, volt orvosi cél szem-
pontjából felállított rendszer stb. Azt gondolhat-
nánk, hogy a rendszertan ismerete csak a tanult 
botanikusok, szakemberek számára fontos. A 
kívülállók számára legtöbbször érdektelennek, 

feleslegesnek tűnik. Egyesek számára pedig 
érthetetlen az átsorolás, a névváltoztatás egyes 
fajoknál. Ismereteink a tudományban, a botani-
kában is egyre alaposabbak, mélyrehatóbbak a 
szélesedő technikai fejlődés miatt (elektronmik-
roszkóp, géntechnika, komputer-technika). A 
mindennapi életünket országokat átívelő bürok-
ratikus rendszerek vezérlik (szabványok, mér-
tékegység-rendszerek). A növényvilág számára is 
szükség volt egy nemzetközi tudományos rend-
szert és elnevezést megalkotni. Az első tudomá-
nyos rendszerezést Linné készítette -ban, a 

Zusammenfassung: Der Autor, der auch eine schöne Tillandsia-Sammlung besitzt, berichtet im kurzen Artikel über 
die Blüte und die Haltungsumstände der oben erwähnten Art und charakterisiert sie auch. Dieses Mal gibt der Autor eine 
ausführliche Beschreibung über die Systematika der Tillandsien. Er stellt die Geschichte der Gattung, die Charakteristika 
ihrer 7 Untergattungen und die morphologischen Eigenschaften dar.

Abstract: Th is article gives detailed information about the systematics of Tillandsias. It shows the history of the genus 
and the characteristics and morphologic diff erences of the 7 subgenus.

Tillandsia VIII.
Tillandsia-k rendszere, ismertető jegyei

35. kép Tillandsia umbellata
 Fotó: Katona József

36. kép Tillandsia multifl ora
 Fotó: Katona József
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növények két nevet kaptak – első a nemzetség-
név, a második pedig a fajnév. 

A Tillandsia nemzetség a Bromeliaceae család 
tagja. Az amerikai L. B. Smith alkotta a broméli-
ák korszerű rendszerét, később az óvilági Richter, 
R.Oeser, W.Rausch, majd ismét egy amerikai M. B. 
Foster javította, fejlesztette – aki az amerikai Bro-
mélia Társaság megalapítója. A család elnevezését 
a híres svéd botanikusról C. Brommelről kapta. 
A Tillandsia nevet pedig Linné adta egy svéd-
fi nn származású botanikusról, Elias Tillandsról 
(–), aki messze földön híres volt napokig, 
hetekig tartó koplalásáról – tudvalévő, a Tilland-
siá-k is hosszú ideig bírják az éhezést, azaz a szá-
razságot. Jelenleg a nemzetközi botanikai elneve-
zés törvénykönyve Internationale Code Botanical 
Nomenclature (I. C. B. N.) az irányadó. Hozzá ha-
sonló elnevezési törvénykönyv a kultúrnövények-
nől az I. C. N. C. P. Ez az a két elnevezési törvény-
gyűjtemény ami világszerte összefogja, egységessé 
teszi a taxonómiával foglalkozó botanikus tudóso-
kat. Evek óta megjelenő kötelező előírás katalógu-
sa közel nyolcvan paragrafusból és fejezetből áll. A 

minden hatodik évben megrendezett Botanikai 
Kongresszuson történnek a változtatások. 

A növény, illetve elnevezése akkor elfoga-
dott, ha az összes szabálynak megfelelő a leírása 
(pl. morfológiai, fenológiai stb.), elnevezése és ér-
vényesen publikálták. Természetesen egy hozzá-
értő tanult botanikusnak könnyebb eligazodni a 
bonyolult paragrafusok, regulák között. Nekünk, 
amatőr, laikus gyűjtőknek nem kötelező ezek alap-
os ismerete. Ennek ellenére gyűjteményünk nem 
lehet teljes és eléggé szakszerű a biológiai szisz-
téma, rendszer ismerete nélkül. Gyűjteményünk 
egyes egyedei pusztulása kárán kell rájönni a rend-
szertan alapvető, szükséges ismeretére. Megtud-
hatjuk, hogy rendszertanilag távol álló növények, 
mint a kaktuszok és Tillandsia-k egyes egyedei 
együtt tarthatók, sőt, a Tillandsia-k a kaktuszokon 
is élhetnek epifi taként (pl. Cereus-okon). 

A Bromeliaceae család tagjai egyszikűek, 
kicsiny törzsükön spirálisan helyezkednek el 
a levelek. Ezek egy tőlevélrózsát (rozettát) ké-
peznek. Egy tő általában csak egyszer virágzik, 
aztán sarjakat fejleszt. A virágzat legtöbbször 

37. kép Tillandsia sprengeliana
 Fotó: Katona József



Debreceni Pozsgástár 2005/4.212 Tillandsia VIII.

végálló és általában színes fellevelek veszik kö-
rül. Három szirom- és három csészelevelük van. 
Ezek csővé nőhetnek össze. A nemzetséget a 
termések szerint három alcsaládra sorolták.

Legnagyobb a Bromelioideae alcsalád,  
nemzetséggel, melyek a következők: Acantho-
stachys, Aechmea, Ananas, Andrea, Androlepis, 
Araecoccus, Billbergia, Bromelia, Canistrum, 
Cryptanthus, Fascicularia, Fernseea, Greigia, 
Hohenbergia, Hohenbergiopsis, Lymania, Neo-
gleziovia, Neoregalia, Nidularium, Ochagavia, 
Orthophytum, Portea, Pseudaechmea, Pseuda-
nanas, Quesnelia, Ronnbergia, Streptocalyx, 
Wittrockia. 

A Bromelioideae alcsalád tagjai általában 
bogyótermésűek, terméseik több kilogrammtól 
a milliméter nagyságig terjedhetnek. A bogyó-
ban lévő magok száma jellemző a fajra. A csal-
ád tagjai lehetnek talajlakók, vagy epifi ták. Ez 
a legjelentősebb alcsalád gazdasági és dísznö-
vénytermesztés szempontjából. Pl. gondoljunk 
csak a világ ananásztermésére, vagy a bromélia 
virágkertészetekre. 

Második a Pitcairniodeae alcsalád, szám 
szerint  nemzetséggel: Abromeitiella, Ayen-
sua, Brewcaria, Brocchinia, Conellia, Cotten-
dorfi a, Deuterocohnia, Dyckia, Encholirium, 
Fosterella, Hechtia, Navia, Pitcairnia, Puya, 
Steyerbromelia. A Pitcairnia nemzetség tagjai 
általában talajlakók. Leveleik széle fogazottak, 
egyes egyedeké tüskések. Terméseik könnyű, 
repítő hártyával a légmozgás által terjednek. Ez 
az alcsalád gazdaságilag nem jelentős, egy-két 
dísznövényt kivéve. 

Harmadik a Tillandsioideae alcsalád. Ide 
hat nemzetség került besorolásra. Ezek a követ-
kezők: Catopsis, Glomeropitcairnia, Guzmania, 
Mezobromelia, Tillandsia, Vriesea.

A nemzetség tagjai általában epifi taként, 
esetleg talajlakóként élnek. Jellemző egy ré-
szükre a sűrű, higroszkópos pikkelyezettség. 
Termése három részre szétpattanó tok, a magok 
általában két vitorlásak, repítőszőrösek, szél 
útján terjednek. Ez az alcsalád sem túlzottan 
jelentős, azonban virágkertészeti szempontból 
a mai ízlésnek megfelelő lakáskultúrában jel-

38. képTillandsia ionantha var. haselnus
 Fotó: Katona József

39. kép Tillandsia edithiae
 Fotó: Katona József
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entősége növekszik. A Tillandsia nemzetségben 
további  alnemzetség található. Amelyekben 
a fajok száma meghaladja az -et, és ez az 
újabb felfedezések, gyűjtések miatt tovább nö-
vekszik. 

A Tillandsia  alnemzetségének megkülön-
böztető jellegzetességei a teljesség igénye nélkül 
a következők:

Allardtia: a porzó rövidebb, vagy pontosan 
olyan hosszú, mint a lepellevél. A bibe keskeny 
és jóval hosszabb. Ebbe az alnemzetségbe tar-
tozik pl. T. plumosa, T. latifolia, T. edithiae, T. 
atroviridipetala stb.

Anoplophytum: A porzók hossza olyan, 
mint a lepellevél, s a porzószál gyakran vas-
tag, erős. A bibeszár vékony és hosszabb. Pl.: 
T. sprengeliana, T. argentina, T. meridionalis, 
T. xiphioides stb.

Phyarrhiza: a porzók rövidebbek, mint 
a szétterülő lepellevél. A bibe rövid és vastag. 
Pl.: T. paleacea, T. crocata, T. streptocarpa, T. 
duratti stb.

Diaphoranthema: A porzók rövidebbek, 
mint a keskeny lepellevél, a bibe rövid, vastag. 
Pl.: T. brionides, usneoides, recurvata stb.

Tillandsia: a lepellevél egyenes, csővé ösz-
szenő, a porzók és a bibe kinő a virágból. Pl.: T. 
caput-medusae, T. ionantha, T. tricolor, T. fi lifo-
lia, T. juncea, T. tectorum stb.

Pseudalcantarea: a lepellevél szétterjesz-
kedő, puha, lágy, hamar elhervad. A porzók és a 
bibe a virágból kinyúlik. Pl.: T. umbellata.

Pseudo-catopsis: igen kicsi a csészelevél 
és aszimmetrikus, a porzók és a bibe a /lepel/
levelekben ülve maradnak. Pl.: T. multifl ora, 
T. somnians stb.

Morfológiai szempontból szokás még a Til-
landsia-kat a pikkelyek sűrűsége alapján meg-
különböztetni szürke (ezüstös színűek) és zöld 
Tillandsia-kra (kevés pikkelyük zöld színü).

A Tillandsia fajok élőhelyi körülményeit az is 
jelzi, ha tudjuk a hegyvidéki, magassági szinteket. 
A szürke Tillandsia-k sok fényt, szárazabb, hűvö-
sebb klímát, míg a zöld Tillandsia-k több nedves-
séget, magasabb páratartalmat és hőmérsékletet 
igényelnek. Egyes szerzők szívesen alkalmazzák 
ezt a jellemzést is a tudományos (alnemzetség) 

megjelölése után. A nyugalmi (téli) időszakban jó 
ezeket tudni, ugyanis a Tillandsia-k jól tolerálják a 
szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat. A nyugalmi 
időszakban is képesek fejlődni, sőt virágozni is, de 
a hőmérsékletet, páratartalmat (permetezés, víz) 
és mindenekelőtt a fényviszonyokat (mesterséges 
fény) egymáshoz képest tudni kell szabályozni.

Irodalom:
R, W., : Bromelien I–II. Ulmer Verlag, 
Suttgart.
R, W., : Blüten aus Tropenfernen, Ne-
umann, Verlag, Leipzig, Radebeul.
R, W., : Zimmerpfl anzen von heute 
und morgen: Bromeliaceen. Neumann Verlag, 
Radbeul.
S, H.  T H., : New Tillandsia 
handbook Japan Cactus Planning Co. Fukishi-
ma Japan press
D, B., : Broméliák, Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest.

Katona József, Debrecen 

40. kép Tillandsia recurvata
 Fotó: Katona József
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Bár ezt a fajt – és változatait – többször ismer-
tettük folyóiratunk ill. a Pozsgások oldalain, mégis 
egyedülálló szépsége, mely életének minden részle-
tében kiemelkedik, s legfőképpen egy-egy gyönyörű 
virágjának több napos nyílása, arra késztet, hogy 
olyan vele kapcsolatos ismeretekről írjak e rovatban, 
amelyről még nem emlékeztünk meg. Nagyszerű 
kaktuszunk különlegességét (amelyet itt frissen ki-
nyíló, majd második napi teljesen kinyílt állapotában 
láthatunk) hatalmas elterjedéséből eredő rendkívüli 
változékonysága még fokozza. Ugyanez a nagy el-
terjedési terület adta variabilitás okozza a mai napig 
is a fajon belüli korábbi rendszertani csoportosítás 
vitathatóságát, esetleges tarthatatlanságát. Mind-
emellett érezzük szükségességét is, bár az európai 
gyűjtők nagy többsége minimális populációk, mini-
mális egyedszámát, mint rendkívül szűk genetikai 
alaktani körét tartja fenn és ismeri. Mivel ez az area 
elég összefüggő (kontinuus) – néhány szigetszerű el-
terjedés-fragmentumot nem tekintve, (amelyek jog-
gal vélhetők alfaji rangúnak) – egyetlen faj egyetlen 
alfajának hihetjük taxonunkat. Morfológiailag főbb 
jellegeiben nagyfokú egységességet mutat, viszont 
az ezeken belüli fi nomabb alaktani bélyegei már 
területenként eltérnek, s arra a populációra jellemző 
nagy hasonlatosságokat hoznak létre. Ez adta azt a 
megállapítást, hogy jól öröklődő és meghatározható 
alaktani különbségek vannak, nem jól determinálha-
tó elterjedéssel a populációkomplexumok között. Ez 
a taxon rang a rendszertanban a varietas (var.), amely 
ma ugyanebben a tudományban nem védett kategó-
ria, tehát a leírása és a leírója (auktora) nem élvez 
szerzői védelmet és prioritást, így a taxonómiában 
„nincs jelentősége”.

Tudnunk kell ellenben azt, hogy az új fajkép-
ződés vagy speciáció nagy valószínűséggel a nagy 
elterjedési területű fajok populációi (tényleges 
szaporodásközösségei) között is létrejönnek az idő 
haladtával, azért, mert közöttük már egyre kisebb 
géncsere (a kölcsönös beporzásuk révén) lehetséges, 
vagyis olyan távol lehetnek egymástól, hogy virágpor 
már nem jut el az elterjedés egyik szélétől a másikig, 

Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit bestimmter Subjekti-
vität schöne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser auch interessante Angaben, ihre kulturhistorische und sonstige Bedeutung bekannt 
geben. Der Verfasser stellt auch die Klimaverhaltnisse des Verbreitungsgebietes der Art dar. Außerdem versucht er die Einheitlichkeit der Art mit 
der Th eorie der erneuten Vermischung der Populationen durch die Verbreitung nach Norden, dann in der Eisperiode nach Süden zu erklaren.
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 history and in other fi elds. Th e author represents the 
climatic conditions of the spreading area of the species and tries to explain its relative homogeneity with the recombination of the populations 
because of the expansion to the North then in the glacial period to the South.

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások 

Escobaria vivipara (Nuttal) Buxbaum 1951

(var. neomexicana [] B )

41. kép Első nap nyíló Escobaria vivipara 
(var. neomexicana) Fotó: Papp László



Debreceni Pozsgástár 2005/4. 215„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások: Escobaria vivipara var. neomexicana

így a szűk (tényleges) populáción belül az intenzív 
összeporzódás miatt a bennük kialakult genetikai 
mutációk révén érvényre jutott alaktani különbségek 
egyre erősebbek lesznek az elterjedési terület egyik 
végpontján a másik végponthoz viszonyítva. Ezért 
előállhat az a helyzet, hogy valamilyen földrajzi aka-
dály (esetleg fenofázisbeli különbség, stb.) miatt már 
nem történik géncsere ill. a szomszéd populációból 
génbeáramlás, s létrejön egy új alfaj, amelynek saját 
areája van, s amely a fajképződés első fokozata. Ese-
tünkben úgy tűnik, hogy ezek az ökológiai barrierek 
(akadályok) nehezen alakulnak ki, ugyanis fajunk 
viszonylag sokféle környezethez alkalmazkodott, 
számos körülményt visel el. Ennek eredményekép-
pen a síksági területektől (ÉK-Texas, Dél-Oklahoma) 
domb és középhegységi, magas síksági területektől 
(Préri, Nagy-Síkság /Great Plain/) a fennsíkokig, 
magas hegyvidékekig (2700 m /Colorado-fennsík, 
Sziklás-hegység/) él.

Nemcsak a tengerszint feletti magasságok-
ban fed le areája rendkívüli intervallumot, hanem 
klimatikus és más ökológiai körülményekben is. 

Ez utóbbiakon belül a csapadék mennyiségében és 
évi eloszlásában, a megvilágítás intenzitásában, 
az alapkőzetekben és a növényközösségekben is 
egyedülálló változatosságot mutatnak élőhelyei. El-
terjedése Keletről érinti Texasban és Oklahomában 
az évi 1000–1500 mm csapadékú területeket, nagy 
részben beleesik az évi 500–1000 mm csapadékú 
nyugatabbi részébe – amely a hegyvidékeken, nyuga-
ton szigetszerűen folytatódik – s ugyanakkor száraz 
hegyvidéki félsivatag körüli és (majdnem) sivatagi 
csapadékmennyiségű felszíneken is (250-–500 mm 
ill. 250 mm alatt.) megtalálható a hegyekben és fenn-
síkokon. Itt szinte mindenhol jellemző a tavasz végi, 
nyári csapadékmaximum. A napsütéses órák száma 
(ezek természetesen síkvidéken más intenzitásúak 
és összetételűek, mint a hegységekben) a dél-kana-
dai élőhelyein (délkelet Alberta, dél Saskatchewan, 
délnyugat Manitoba) alig haladják meg az évi 2200 
órát, míg Arizonában, Nevadában és dél Utahban az 
évi 3600 órát is túllépheti. Az évi globálsugárzás Phoe-
nixben (Arizona állam) 216 MJ/m2, ezzel szemben a 
kanadai Saskatchewan állambeli Reginánál 14,5 
MJ/m2.). Az évi léghőmérsékleti izoterma vonalak 
+10°C és +20°C értékeit északon és délen is átlépi, s a 
januári izotermák Minnesotában, Észak-Dakotában 
és Montanában –10°C-nál, a +10°C-ot Új-Mexikónál 
lépi át elterjedése (abszolút téli minimuma –50°C-
nál is hidegebb lehet!). Délen az abszolút minimum 
(Utah állam) 34°C volt. A júliusi izotermáknál 
északon (dél-közép Kanadában) a +20°C vonal 
alatti – tehát 20-26°C közé esik – délen a +30°C-nál 
nagyobb vonalértékeket mérték és számították. Az 
abszolút maximum északon és délen +42°C körüli. 
A fagymentes napok száma a Sziklás-hegység (Mon-
tanában és Coloradoban) 90-nél kevesebb, dél-közép 
Kanadában 50-119 nap közé esik, míg a délkeleti el-
terjedési határán, Texasban elérheti a 239-et, vagyis 
mindössze 120 napon mérhetnek fagyokat itt több 
évtizedes átlagban (Amarillonnál az abszolút mini-
mum –26°C volt!). Ugyanitt dél-közép Kanadában a 
hótakarós napok száma sokévi átlagban 120-160 nap 
közé esik, míg Kansasban és Oklahoma északnyugati 
részén 20-60 nap intervallumot jelent csak. 

Az alapkőzet és a rajta kialakult sekélyebb, 
mélyebb talajok szintén változatosak. Így a faj po-
pulációinak nagyobb része üledékes kőzeteken kia-
lakult talajokon, ill. aprózódott üledékes kőzeteken 

42. kép Escobaria vivipara (var. neomexicana) 
nem teljesen kinyílt virága Fotó: Papp László
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tenyészik, mint például a prérin löszön, homokon, 
homokkövön, a Nagy-Síkságon ezeken kívül mész-
kövön, a Sziklás-hegységben mészkövön, homokkö-
vön, Kaliforniában gránit kőzeten (magmás kőzet), 
valamint mészkövön, Nevadában homokkövön, 
mészkövön. Talajaik a Prérin és a keleti Nagy-Síksá-
gon mezőségi talajok (száraz szavannák, sztyeppek 
és száraz sztyeppek fekete talajai), a Nagy Síkság 
nyugati részén északról délre gesztenyebarna, barna 
és sötétbarna (fekete) mezőségi talajok (Nebraská-
ban nagy területen homoktalaj ékelődik ebbe). A 
hegységekben és a fennsíkokon sok a sziklafelszín ill. 
az aprózódott kőzet (esetleg váztalajok), valamint az 
alacsony humusztartalmú szürke, sötét és középbar-
na hegyi talajok és félsivatagi talajok. A hegyvidéki 
populációk sziklafelszínek (sziklagyepek), mérsékelt 
övi fenyőerdők (borókás-fenyőerdők) szubtrópusi fe-
nyőerdők (déli alacsony borókás-fenyőerdők) és félsi-
vatagi ürömcserjés, sivatagi növényközösségeiben 
(Arizona, Új-Mexikó) lelhetők fel. A Nagy-Síkság és 
a Préri Escobaria vivipara-i ritkás lombhullató erdők 
tisztásai, erdős-sztyeppek, szavannák és legfőképpen 
füves sztyeppek növénytársulásának a tagjai. 

Mindezekből azt szűrhetjük le, hogy valószí-
nűleg az észak-amerikai korai jégkorszak (pliocén 
vége) előtt jöhetett létre fajunk, eredendően széles 
toleranciával (tűrőképesség vagy ökológiai valencia), 
amely északi terjedésével a természetes szelekció 
révén egyre fokozódhatott. Majd a jégkorszak „meg-
próbáltatásai” egyfelől még erőteljesebbé tette a sze-
lekciót, másfelől a visszaszoruló északi populációk 
keveredtek a déliekkel, s a génkeveredés révén külső 
és belső tulajdonságaikban viszonylag egységssé 
tehették az Escobaria vivipara-t teljes areáján belül. 
Ez alól kivétel lehet a két legdélnyugatibb rokon faj 
(korábban a faj változatai) (vagy inkább alfaj!!), az E. 
alversonii, és E. desertii, amelyek korábban válhat-
tak el és nem jutottak északabbra, s nem kerültek 
kapcsolatba visszaszoruló északi E. vivipara-kkal, 
vagy a kapcsolat főleg az utóbbinál egy introgresz-
sziós fajkeletkezésbe* (speciáció) torkollhatott. 
(Tehát csak egyes egyedek hibridizálódtak az E. 
vivipara-val, majd az utódok már csak az E. desertii 
ősökkel cseréltek géneket a beporzások révén, így 
az E. vivipara-nak csak bizonyos jellegei maradtak 
meg a mai E. desertii-ben.) A délnyugatabbi válto-
zatok (var. radiosa, amely valószínűleg megegyezik 
a var. neomexicana-val, a var. rosea, a var. bisbe-
eana, a var. arizonica, a var. kaibabensis és a var. 
buofl ama) részben eredendően száraz hegyvidéki 
területek és körülmények által kialakult, alaktani-
lag nem egészen jól meghatározható ökotípusok, 
amelyeknek átmeneti alaksorozatai vannak a többi 
változat felé. E hegyvidéki, magashegyvidéki terü-
letek amúgy is kedveznek a folyamatos mutációk 
által létrejövő alaktani eltérések szegregációjának*, 
elkülönülésének, mivel itt léteznek viszonylagos 
virágporterjesztő akadályok és a populáció terjedése 
is korlátozottabb lehet. A var. bisbeeana elterje-
désének déli határa Mexikó, Sonora és Chihuahua 
állam észak részén van, itt a populációk tipikusak 
és viszonylag egységesek, észak felé egyre jobban 
átmegy egy sötét, felállóbb középtövisű ökotípusba, 
a var. arizonica-ba vagy a var. neomexicana-ba. Ez a 
déli egységes megjelenése szintén azt sugallja, hogy 
korábban szorulhatott délre, vagy maradt itt tipiku-
san száraz, félsivatagi, hegyvidéki felszíneken. (Hoz-
zá kell tennünk, hogy a változatok elterjedésének 
bonyolultságát, azok megítélésének szubjektivitása 
és a tévedések is fokozzák!)

43. kép Escobaria vivipara (var. neomexicanca)
virágzása teljében Fotó: Papp László
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A fajt Nuttall írta le először 1813-ban a Fra-
ser’s Catalogus-ba a 22-es szám alatt, majd pontos 
diagnózissal a Pursh. Flora Americana Sept. 2:735 
oldalán 1814-ben Cactus viviparus néven. Pár évvel 
lésőbb (1819) Haworth átsorolta a Mammillaria 
nemzetségbe (Suppl. Pl. Succ. 72.). Ettől függetlenül 
Poselger 1853-ban Echinocactus viviparus-nak írta le 
komolyabb vizsgálat nélkül (Allg. Gartenzeitung 21:
107). 1913-ban Britton és Rose jó érzékkel átsorolja 
a Coryphantha nemzetségbe (in Britton et Brown: 
Illustr. Fl. ed. 2. 2: 571). Végül Buxbaum beillesztette 
az előző leírók által megalapított Escobaria nemzet-
ségbe (Österr. Bot. Zeitschr. 98:78. 1951).

Több szerző a mai napig is vitatja Buxbaum 
rendszertani korrekcióját, szerintük a vivipara köz-
elebb van a Coryphantha-khoz. Ma tudjuk, hogy 
nemcsak a gödörkés maghéjuk és a pillás lepelszé-
lük, valamint a nektárt kiválasztó mirigyek hiánya 
(az axilla mellett) különbözteti meg a tipikus Cory-
phantha-któl, hanem szöveti szerkezetük is, amely a 
víznedvű Mammillaria-kkal sokkal közelebbi rokon-
ságot mutat. (Az északi nagyvirágú Mammillaria-k 
lepelszéle a fajok többségénél szintén pillás!) 

Mint írtam tapasztalatom szerint minden vál-
tozata jól bírja teleinket, különösen akkor, ha kevés 
őszi csapadékot kap (ez a korompenész-képződést 
is csökkenti, amely befedi a növény töviseit és areo-
láját a mi párás őszi körülményeink között). Régen 
sejtjük a nedves talajban is vizet veszítő E. vivipara-
nk láttán, hogy különleges talajoldat ill. vízfelvevő 
mechanizmusuk van, amely a víz aktív energiafel-
használással járó speciális transzportja a sejtekbe, 
s így szabályozható is! (Ennek a mechanizmusnak 
állati szervezetben való felfedezéséért két évvel eze-
lőtt Nobel-díjat kaptak!) 

Saját gyűjteményemben felső (oldalfal nélküli) 
fóliatakarással óvom a csapadéktól, télen hó sem fedi 
őket. Májusban fenséges virágzással, - egyedenként, 
koruktól függően – 1-10 virággal örvendeztetnek 
meg, néha heteken keresztül. Ugyanis 1-1 virág 
több napon keresztül nyílik, miközben egyre nő és 
lassan fakul. Mindenkinek ajánlhatom a különböző 
ökotípusait (var.) fajunknak, ezen „tiszta” állapotban 
való megőrzéssel.
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A, E. F. : Th e Cactus Family. Timber 
Press, Portland, Oregon
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Papp László, Debrecen

44. kép Escobaria vivipara (var. neomexicanca) 
érlelődő termésekkel Fotó: Kiss László
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Váratlanul ért bennünket  évvel ezelőtt halá-
lának híre.

Az eddigi leggazdagabb kiállításunk díszvendége 
volt azév augusztus -án.Néhány héttel utána sajnos 
végleg itt hagyott bennünket.

Nagyon gazdag szakmai múlt maradt utána.
Tanulmányait a Soproni Bánya- és Erdőmérnöki 

Egyetemen végezte. Előzetesen rajzoló fi atalember-
ként tagja volt a trianoni tragédiát követő időben a 
határkiigazító bizottságnak. Ebben a munkájában 
tanúja volt egy-egy melléképületet, állatistállót is 
kettészelő új határvonal megváltóztatásának. Erről a 
munkájáról csak bizalmas, négyszemközti beszélgeté-
sekben osztotta meg, nagyon ritkán gondolatait. Év-
tizedekkel később Wass Albert: Tizenhárom almafa 
c. történelmi regényének soraiban találunk az övéhez 
hasonló gondolatokat.

Egyetemi tanulmányait -ben fejezte be és 
hivatásaként a térképészetet választotta. -ben 
kapta meg aranydiplomáját. Élete végéig – nyugállo-
mányban is – a Budapesti Geológiai- és Térképészeti 
Intézet alkalmazottja volt. Munkájáról, foglalkozásá-
ról – érthető okokból – nem tudunk semmit, de nem 
is érdeklődtünk utána. Egyetemi tanulmányainak 
befejezése után Pápára került és ott ismerkedett meg 
a banktisztviselő-kaktuszgyűjtő Gaál Józseff el akivel 
életük végéig meleg baráti és szakmai kapcsolatot 
ápoltak közösen. Kondér Pápán kezdte kaktuszgyűjtő 
munkáját. Kondér István is Gaál József is hamarosan 
Budapestre ill. Gyálra költöztek és folytatták gyűjtő 
munkájukat. Kondér személye a magyar kaktuszgyűj-
tés háború utáni idejében – nem csak kora miatt – fo-
galom volt. Páratlan szakirodalmi tájékozottság és 
növényismeret jellemezte munkáját. Mindkettőt saját 
gazdag szakkönyvtárából és a már akkor gazdag, sok 
ritkaságot őrző gyűjteményéből merítette.

A teljes Astrophytum nemzetség, továbbá Az-
tekium-ok, Encephalocarpus-ok, Porfi ria-k, Ariocar-
pus-ok, Pterocactus-ok, Obregonia-k, Austrocactus-

ok sorakoztak több példányban az asztalán. Gyűjte-
ményét sikerült megóvnia a pusztulástól a háború 
alatt is a lakóház pincéjében szakkönyv-gyűjtemé-
nyének jelentős részével együtt. Amit nem tudott 
menteni időhiány miatt sajnos elégett egy aknatalálat 
miatt. Növényei az általunk kezdő időben () már 
valamennyien virágzóképesek voltak és sikeres meg-
porzás után nagylelkűen szétosztotta a magvakat 
közöttünk. Néha csak  szem mag jutott egy fajból, de 
abban az időben ez is nagy kincs volt számunkra.

Élete végéig naprakészen ismerte a növényélet-
tan és a növényrendszertan eredményeit. Tőle kaptuk 
kézhez – bizalomra – az akkor ritka és nehezen hozzá-
férhető szakirodalmat, és nála „hallgattuk” az éppen 
időszerű kaktuszrendszertani ismereteket is. Tudását 

Zusammenfassung: Der Autor, der der bedeutendste Forscher der Geschichte des Kakteensammelns in 
Ungarn  ist, gedenkt diesmal eines der wichtigsten Sammlern, István Kondér aus Anlass des 30. Jubilaums 
seines Todes. Dem legendaren Fachautoritat ist vieles zu danken.
Abstract: The author, who is the most significant analyzer of the cactus collecting history in Hungary, rem-
embers to one of the greatest Hungarian cactus collectors with widest knowledge István Kondér on his 30 th 
death-day. The cactus collectors’ community in Hungary could be very grateful to the legendary authority.

Kondér István emlékezete 1897-1975

45. kép Kondér István
 Fotó: Archív



Debreceni Pozsgástár 2005/4. Kondér István emlékezete 219

bőkezűen osztogatta köztünk, akkori kezdők között. 
Pista bácsi tudásának segítségével ismertük meg Brit-
ton és Rose: Th e Cactaceae monográfi áját, Schumann: 
Gesamtbeschreibung... c. művét. Nála láttuk először 
Backeberg akkor még nem teljes Cactaceae monográ-
fi áját is. Halála előtt szakkönyveinek és növényeinek 
egy részét szétosztotta a hozzá közel állók között. Én 
egy Pterocactus kunzei öreg növényt kaptam tőle. Ma 
is féltett kincsként őrzöm az évenként rendszeresen 
virágzó idős növényt. A megmaradt szakirodalmá-
nak egy kisebb töredéke a Debreceni Botanikuskert 
könyvtárába került.

Kondér István nevéhez fűződik a második vi-
lágháború utáni magyar kaktuszos élet megindulá-
sa. -ben alakult meg Budapesten a TIT Központi 
Növénykedvelők Szakköre és ezen belül kezdett egy 
kaktuszok iránt érdeklődő csoport (Kéri Gyula, Szűcs 
Lajos, Filipovics Ottó és még sokan mások) Kondér 
köré tömörülni, és havonta egy előadás kaktuszok-
kal foglalkozott. Havonta egyszer kaktuszos klubna-
pot is tartottak, ahol növénycsere, néha magcsere és 
történt. Nagy elméleti és gyakorlati tudását Kondér 
ebben a szakkörben osztogatta önzetlenül. Nagyon 
alaposan készült előadásaira, saját könyvtára és az 
akkori Kertészeti Főiskola Könyvtárának segítség-
ével. Néha az újabb irodalomhoz is hozzájutott, ahogy 
akkor mondtuk zsebimport segítségével. Nem egyszer 
hívott telefonon „gyere fel ha tudsz – Debrecenből Bu-
dapestre – új irodalom érkezett”.

Már a háború előtt is jó szakmai kapcsolatai 
voltak a hazai és külhoni gyűjtőkkel. Megmaradtak 
szakmai levélváltásai Fegyverneki Frommer István-
nal (a közel múltban közöltük ezeket). A háború után 
nagyon gazdag levelező kapcsolatot tartott a korabeli 
–szinte az összes akkor ismert – külföldi gyűjtővel és 
terepkutatóval. Később az enyhülés éveitől személyes 
baráti kapcsolat is kialakult közöttük. Barátai közé 
tartoztak Haage, Buining, Rauh, Bozsing, Schütz, Zo-
fi a Kabies, Zella Andrews, Buxbaum, Fleischer, Frank. 
Legtöbb külföldi barátja egyben szakkönyv(ek) szer-
zője is volt. A tőlük kapott tiszteletpéldányok voltak 
az első, számunkra elérhető szakkönyvek.

Irodalmi munkássága, színes előadásai, a már 
említett gazdag szakirodalmi ismerete nevét kül-
földön is ismertté tették. Munkának elismeréseként 
több külföldi egyesület tagjává választotta. Ennek 
volt köszönhető, hogy a magyar gyűjtők közül Kon-

dért elsőként tisztelték meg IOS tagsággal. Az eny-
hülő években már megalakulhattak hazánkban is 
a kaktuszkedvelő szakkörök. A budapesti szakkör 
patronálását a a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Ház 
(CSILI) vállalta, amelynek elnöke -től Kondér 
István volt. E munkáját nagy lelkesedéssel végezte, 
és az akkor már nem fi atal korú Kondér szívesen vett 
részt minden hazai kaktuszos programban Budapes-
ten kívül is. Előadásokat tartott, kiállításokat nyitott 
meg. Külföldi kaktuszos rendezvényeknek is gyakori 
vendége, előadója volt. Figyelemmel kísérte az akkor 
kibontakozó hazai szakirodalmat, lektori munkájával 
segítette ezek szakmai színvonalát. A háború előtti 
időkben létrehozott első magyar kaktuszhibrid hite-
les leírása is tőle származik, Trichocereus spachianus 
cv. Hungaria néven.

Szakirodalmi munkáinak egy töredéke kézirat-
ban fennmaradt és özvegyének ajándékaként féltve 
őrzöm. E tanulmányainak címeit időrendi sorrend-
ben az alábbiakban közlöm a gépelt terjedelem jel-
ölésével:

Virágzó kaktuszok a lakásban – . okt. –. 
old.; A Mamillaria-k (sic*) – . április – .old.; Az 
Echinofossulocactus – . május . – .old.; Cse-
repek, tálak, ültetés, átültetés – . július –. old.; 
Az egyes elemek szerepe a kaktuszok táplálkozásában 
– . – . old.; Az Astrophytum-ok – . – . old.; 
Echinopsis-ok, Rebutia-k és rokonaik – . – . 
old.; A kaktuszok élete – . – .old.; Amit a kezdő 
kaktuszkedvelőnek tudnia kell – . – .old; Az 
Észak-Amerikai kaktuszok nevelése – .- .old.; 
Az Echinocereus-okról – .április – .old.; Meg-
nyitóbeszéd a debreceni kaktuszkiállitásra . aug. 
-. – .old.

Hangsúlyozzuk, a felsoroltak töredékét jelentik 
szakirodalmi munkáinak, a többi lappang vagy el-
kallódhatott.

Kondér növényeinek egy részéről készült fény-
képek közül láthatunk egyet Szűcs Lajos: Kaktuszok, 
pozsgás növények (Gondolat Kiadó, Budapest .) 
c. munkában.

Kívánatos lenne, hogy az utókor is részletesen 
ismerje Kondér szakmai munkáját és őrizze meg em-
lékét nevének felhasználásával szakmai elismerés 
adományozásakor.

dr. Nemes Lajos
Szomód
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Feltűnően szép alfajunk sokáig önálló faji 
ranggal bírt, de aki rendelkezeik az alapfajjal 
(E. meloformis), észreveheti, hogy egymáshoz 
nagyon közel álló taxonokat van szerencséje 
szemlélgetni. A jó néhány gömb, közel gömb 
vagy alacsony oszlop alakú faj közül (E. gymno-
calycioides, E. horrida var. striata, E. horwoodii, 
E. mosaica, E. obesa subsp. symmetrica, E. stel-
lispina, E. piscidermis, E. pillansii, E. polygona 
stb.) leggyakrabban a fenti fajt, annak alfaját, 
az E. obesa-t és az E. pseudoglobosa-t láthatjuk 
gyűjteményekben. 

Felfedezésének és megismerésének történe-

téről azt érdemes tudni, hogy N. E. Brown 1915-
ben találta meg és írta le a Journal of the Línné 
an Society-Botany XL. évfolyamában, London-
ban. Majd 1998-ban Gordon D. Rowley az Eup-
horbiaceae Study Group Bullentinban – joggal 
– bevonta az E. meloformis fajba, alfajként.

Az alapfajt Aiton fedezte fel és írta le 1789-
ben (Hort. Kew. 2:135). Számos leírt fajról derült 
ki később, hogy megegyezik az E. meloformis-
szal (pl. E. pomiformis Th unberg (1800), E. melo-
niformis L (), E. F N. E. B (1919), 
E. infansta N. E. Brown nom. illeg. (1919).

A Meleuphorbia szekció tagja, kicsiny ter-

„Legszebb” kaktuszok és egyéb pozsgások 

Euphorbia meloformis A 

subsp. valida (N. E. B) G. D. R 

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 fi elds.

46. kép Euphorbia meloformis subsp. valida termős és porzós példánya 
 Fotó: Tóth Norbert
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metű, kétlaki, évelő pozsgás növény. Hajtása 
egyszerű (oldalhajtás nélküli) vagy a tövénél ol-
dalhajtásokat fejlesztő, kezdetben gömbölyded, 
laposan gömbölyű, később – idős növényként – 
hengeres, 30 cm magasra, 12,5 cm átmérőjűre is 
fejlődhet, gömbölyded csúccsal. (Az alapfaj öreg 
korában is gömbölyű, kisebb, 10 cm átmérővel és 
10 cm magassággal, benyomott csúccsal. Jacob-
sen szerint a subsp. valida-nak karógyökere van, 
míg a subsp. meloformis-nak nincs.) 

Legtöbbször 8 bordája van, közöttük hatá-
rozott barázdával. A bordák vagy egyöntetűen 
zöldek, vagy sötétebb (megvörösödő) harántsá-
vokkal tagoltak. (Az utóbbi tulajdonság – gyakran 
az intenzív napsütés hatására – jellemzőbb a 
valida alfajra!) Bordái nem mindig emelkednek 
ki nagyon, néha laposak, gyakrabban feltűnő ék 
alakban állnak, amelyeket 3–6 mm távolságra 
(1–3 mm magas) dudorok tagolnak. A kb. 6 cm-ig 
fejlődő bogernyőinek száma sok, legtöbbször 2–4 
villában elágazó, a kocsányok 2 cm hosszig nőhet-
nek, azok merevebbek, keményebbek és sokáig 
fennmaradók. A fi atal oldalhajtások dudorain egy 

darab maradványlevél van, amely az alapfajnál 
feltűnőbb. (Az alapfajnál a hím növényen a boger-
nyők szorosan a növény csúcsai körül találhatók, 
amelyeken a kocsányok maximum 6 mm hosszú-
ak, nem annyira kemények és könnyebben lehul-
lanak.) A nővirágzatok 12 mm hosszúak, lehullók, 
2 mm-es kocsánnyal. Az összetett virágzaton 
belül 1-1 virágzat (cyathium, ami 1 virágnak lát-
szik) 4 mm átmérőjű, sárgásbarna, sárga. Nektár-
mirigyei zöldek. Termése gömbölyded, kb. 6 mm 
átmérőjű, fi noman szőrös, majdnem ülő. Magvai 
oválisak, 3 mm átmérőjűek, sima felületűek. Meg-
érve – mint a legtöbb kutyatej fajnak – a háromre-
keszű toktermés hirtelen széthasad, és szét repül 
a magokkal együtt. 

A Dél-Afrikai Köztársaságban nem túl nagy 
területen, a Keleti Fokföldön (Eastern Cape) 
elterjedt, Fok(föld) tartományban, Jansenville 
járásban, Waterfordhoz közel, Somersat keleti 
járásában a „de Toekomst” farmnál, valamint 
Steytlerville járásban Two Waterstől 10 km-re 
Springbokvlakte után (Jakobsen, 1954). Élő-
helyén a pozsgás növényeken kívül több egyéb 

47. kép Euphorbia meloformis subsp. meloformis
Fotó: Papp László

48. kép Euphorbia obesa subsp. obesa
Fotó: Papp László
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más életmódú faj található, elsősorban tövises 
törpecserjék (Acacia spp.), amely vele aprózódott 
kövek és sziklák között tenyészik. Az E. obesa-val 
kialakult egy természetes hibridje is, azon kívül 
az E. horrida (48. kép), E. esculenta, az E. coeru-
lescens, a Haworthia glauca, a H. decipiens, a H. 
odetteae stb. is itt él. Friss magvakról könnyen 
szaporítható faj, amennyiben a talajfelszínre 
vetjük, és enyhén benyomkodjuk a közegbe. Ol-
dalhajtásait sem nehéz legyökereztetni, kb. 8–10 
napig hűvösebben történő beszárítás után száraz 
homokon. Tapasztalatom szerint tartása sem okoz 
nehézséget, szinte a kaktuszokkal együtt telel-
tethető október közepétől márciusig hűvösben 
(5–12 oC), szárazon, még sötétben is! Tavasszal 
a fényhez való szoktatásnál óvatosan járjunk el, 
mert fokozatosan csökkenő árnyékolás nélkül 
növényünk könnyen megég. (Én a télen majdnem 
sötétben tartott növényekre a fóliába kitételkor 
négy réteg rashel hálót teszek, melyekből hetente 
eltávolítok egyet.) Megfelelő fényviszonyok kö zött 
(nálam egy 4–6 óra közvetlen napfényt jelent) 
nagyszerű vörös sávos külsőt vesz fel és intenzíven 

virít. Megfi gyeléseim szerint fagytűrő képessége is 
azonos a kaktuszok többségével – tehát kiszárítva 
talaját, az őszi klimatikus viszonyok hatásainak 
kitéve, élettani átálláson túlesve minden gond nél-
kül elviseli a –6 – –8 oC-os lehűlést néhány óráig. 

Felsorolt tulajdonságai és nagyszerű megje-
lenése, valamint remek ellenálló képessége miatt 
ajánlom tartásra minden gyűjtőtársamnak.
Irodalom: 
J, H., 1954: Handbuch der sukkulenten 
Pfl anzen. Band I. VEB Gustav Fisher Verlag, 
Jena
J, H., 1981: Das Sukkulenten lexikon. 
VEB Gustav Fisher Verlag, Jena
S. M.–C, M., 1994: Succulents, 
the illustrated dictionary. Cassel&Co., London
S. M.–C, M., 2000: Succulents 
II. Th e new illustrated dictionary. Timber Press, 
Portland, Oregon
E, U. (Ed.), 2002: Illustrated Handbook of 
succulent plants: Dicotyledonds. Springer Ver-
lag, Berlin–Heidelberg–New York

Papp László

50. kép Euphorbia pseudoglobosa
Fotó: Papp László

49. kép Euphorbia horrida
 Fotó: Papp László
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Történetéről elmondhatjuk, hogy Kecske-
méten körülbelül a -es évektől létezik folya-
matos kaktuszos „élet”, ami hol csoport formá-
jában mutatkozott, hol a barátok összetartásá-
val működött.

A . május –-én megrendezett 
kecskeméti kaktuszkiállításon elhangzottak 
alapján felmerült, hogy ebben a térségben igény 
lenne kaktuszos csoport kialakítására. Május-
tól kezdve elkezdtem szervezni ezt.

Örömmel vállalkoztam erre a feladatra, 
mert Magyarország kaktuszos életében egy 
újfajta felfogást tapasztaltam, aminek a leg-
főbb lényege az összefogás, mind az egyesü-
letek, mind a csoportok részéről. A mai napig 
tudom és vallom, hogy a csapatmunkának 
párja nincs, és gondolom ezzel a vélemény-
nyel sem vagyok egyedül, hogy a kollektív 
tudást kell előtérbe helyezni, mert a legszebb 
sikereket így lehet elérni. Mi sem tükrözi ezt 
jobban, mint az egyre növekvő külföldi kap-
csolatok száma; az iskolaprogram gyors ter-
jedése; az országszerte megrendezett egyre 
magasabb szintű kiállítások, melyek látoga-
tók sokaságával ismertetik meg eme rejté-
lyekkel teli világ érdekességeit, titkait; más 
és más szakterületeken jártas gyűjtőtársaink 
kezei nyomán íródott szakkönyvek, folyóira-
tok, cikkek sokasága.

Bízom benne, hogy ez a lendület soká-
ig erős marad, és minden olyan tényezőt, ami 
megtörhetné országunk ilyen fajta lendületét, 
összefogással le tudjuk győzni! 

A kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Köz-
pont képviselőjével, Vajda Józseff el vettem fel a 
kapcsolatot előadási hely keresése céljából. Ábel 
Győző a Kecskeméti Dísznövény Klub elnöke 
vetette fel azt a lehetőséget, hogy a kaktusz-

csoport előadásait tartsa a dísznövény előadás 
után közvetlenül, így Vajda József és Ábel Győ-
ző támogatásával . szeptemberétől (szept. 
) minden hónap második szombat délutánján 
kaktusz- illetve más pozsgáselőadást tartunk. 

Mivel a dísznövény- és kaktuszelőadások 
egymás után vannak, így igyekszünk minden 
kedves növénykedvelő érdeklődési körének ele-
get tenni!

Bízunk abban, hogy hangulatos, összetartó 
kaktuszbarát társaság bontakozik ki! 

Kedves érdeklődő!

Bízom benne, hogy mihamarabb személye-
sen is üdvözölhetjük körünkben!

Bármi kérdése merülne fel, készséggel ál-
lok rendelkezésére az alábbi telefonszámon!
Gedeon Tamás
Vezető, koordinátor
 () --
További támogatóink:
Erdei Ferenc Művelődési Központ – Vajda Jó-
zsef
Kecskeméti Dísznövény Klub – Ábel Győző
Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete 
(Debrecen ) – és benne Molnár Imre
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 

Köszönjük a támogatók munkáját, és hozzáál-
lását!

Kecskeméti Kaktuszbarát Klub 
Postacím:  Jakabszállás, II. kerület .
Telefon:  /--. E-mail: gedeontama-
s@gedeon-tanya.hu

Gedeon Tamás
Jakabszállás

Kecskeméti Kaktuszbarát klub

Zusammenfassung: Klub für Kakteenfreunde in Kecskemét – Der Leiter des Klubs berichtet über die Bildung 
der lokalen Gruppe für Kakteensammler, über ihre Tätigkeit und ihren Zukunftspläne.
Abstract: The leader of the club describes the beginnings, the activity and the future plans of the club.
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Közel egy évet kellett várnunk erre a ki-
adványra, de megérte! A legutóbb napvilágot 
látott Ferocactus-okról szóló, monografi kus 
igényű mű csaknem egy évtizeddel ezelőtt je-
lent meg, bár tulajdonképpen már megjelené-
sének pillanatában – csúnya kifejezéssel élve 
– korszerűtlen volt. George Lindsay -ös 
doktori disszertációján alapuló könyv azóta is 
az egyik legnépszerűbb a nemzetség gyűjtőinek 
körében, annak ellenére, hogy képanyaga hűen 
tükrözi megszületésének 
korát, elenyésző színes fel-
vétel mellett fekete-fehér, 
ámde jó minőségű fotók 
illusztrálják a bemutatott 
fajokat. 

John Pilbeam és De-
rek Bowdery elérkezettnek 
látta az időt egy modern, 
szerkezeti felépítésében, 
küllemében és tartalmá-
ban egyaránt a mai elvá-
rásokhoz igazodó Ferocac-
tus-os könyv megírásához. 
A szerzőpáros tagjai közül 
J. Pilbeam nevének min-
denképpen ismerősen kell 
csengenie a külföldi pozs-
gás irodalomban jártas 
gyűjtőtársaim számára, 
lévén, hogy az utóbbi évek 
egyik legtermékenyebb szakírója ez az angol 
úriember. Társszerzője, D. Bowdery az Egyesült 
Királyság legismertebb ferós szakte kintélye, 
akinek rendkívüli gyűjteményét az angol Kirá-
lyi Kertészeti Társaság aranyéremmel díjazta! 
Ők ketten, barátjukkal a kiváló fotós Bill We-
ightmannal az elmúlt  év során keresztül-
kasul utazták be Mexikó kaktuszokban gazdag 
vidékeit. Derek megszállottsága a Ferocactus-
ok iránt sokszor „kergette őrületbe” útitársait, 
mivel emiatt gyakran a leglehetetlenebb hely-

eken kellett megállniuk, hogy barátjuk tanul-
mányozhassa szeretett növényeit. Gyűjtőtársai 
csodálattal fi gyelték, ahogy szinte már ember-
feletti türelemmel gondozza magoncait, amíg 
azok hosszú évek, sok esetben évtizedek alatt 
virágzóképessé váltak. Nos, ennek a szeretet-
teljes szenvedélynek az eredménye a most be-
mutatandó könyv, melynek lapjairól sugárzik a 
szerzők által a nemzetség meseszép fajai iránt 
érzett rajongás.

A rövid előszót kö-
szönetnyilvánítás köve-
ti, melyben elsősorban a 
könyvben szereplő fotók 
készítőinek segítségét mél-
tatják. A bevezető rész tu-
lajdonképpen kedvcsináló 
a nemzetséghez, ezt köve-
ti a különféle Ferocactus-
rendszerek ismertetése. A 
szerzők Nigel Taylor és Jo-
nathan Y. Clark -ben 
a Bradleya-ban (az angol 
egyesület folyóiratának 
tudományos évkönyve) 
megjelent Ferocactus reví-
ziójánál kidolgozott rend-
szerére támaszkodnak a 
fajok részletes bemutatá-
sánál is, mely elsősorban 
a genus tagjainak termés-

morfológiáján nyugszik. Azonban  taxont új 
státuszba helyeztek(ezek közül talán legérde-
kesebb a F. recurvus subsp. greenwoodii), és 
ebben a könyvben szerepel először a Ferocactus 
fordii új alfaja, a subsp. borealis is. Természete-
sen hatá rozókulcs is helyet kapott a műben, ez 
szintén a Bradleya . számában található kulcs 
alapján készült némi kiegészítéssel. Mindössze 
két oldalon foglalkozik a fajok kultúrában való 
tartásával és nem tér ki az egyes taxonok eltérő 
tartásmódjára, ezért ezt a részt kissé elnagyolt-

Könyvismertető

Pilbeam, J. – Bowdery, D.: Ferocactus
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nak érzem. Kellemes meglepetés viszont a fajok 
elterjedésére vonatkozó információk részletes-
sége, minden egyes mexikói és egyesült állam-
okbeli államnál külön-külön fel vannak sorolva 
az ott élő fajok, alfajok a tengerszint feletti ma-
gassági adatokkal egyetemben. A fajok részletes 
bemutatása minden esetben az adott taxon el-
terjedését ábrázoló térképvázlattal kezdődik, 
majd igen röviden ecseteli a faj történetét, és 
néhány érdekes információt is közöl. Ezután 
tömör leírást ad a tárgyalt Ferocactus-ról, azon-
ban élőhelyeit soha nem látott részletességgel 
sorolja fel. A fajbemutatást minden esetben 
gyűjtőszám lista és az eddig megjelent publiká-
ciók helyének ismertetése zárja. A könyv végén 
a szinonim elnevezések felsorolása mellett a ma 
már elengedhetetlen, de ezúttal kissé hiányos 
összesített gyűjtőszámlista kapott helyet.

Összegzésképpen nyugodt szívvel állít-
hatom, hogy ez egy rendkívül szép, hasznos 
kiadvány fantasztikus képanyaggal, , több-
ségében élőhelyi felvétellel, számos kuriózum 
bámulatos fotójával (F. lindsayi, F. macrodis-

cus subsp. septentrionalis). Negatívumként 
mindenesetre annyi megemlítendő, hogy szö-
vegi tartalmát tekintve sajnos meg sem köz-
elíti Lindsay munkáját, nem beszélve Gottfried 
Unger: Die großen Kugelkakteen Nordamerikas 
című, minden tekintetben hatalmas művéről, 
mely az „igaz Ferocactus-hívők” bibliája. Továb-
bá olyan rendkívül változékony taxonok, mint 
például a F. gatesii, vagy a F. peninsulae nincse-
nek megfelelően bemutatva képeken. A kezdő 
Fero-gyűjtő számára óriási hátrány, hogy nem 
szerepelnek a műben magoncokról, fi atal pél-
dányokról készült felvételek, mivel ezek híján 
sok faj beazonosítása rendkívül nehéz. Mind-
ezeken túl bátran ajánlom a könyvet a Ferocac-
tus-kedvelők széles táborának fi gyelmébe, a fa-
natikusok számára pedig kötelező olvasmány! A 
 oldalas,angol nyelvű kiadvány mérete  x 
 mm, kemény kötésben, az angol egyesület 
(British Cactus and Succulent Society) gondozá-
sában jelent meg és kizárólag náluk lehet meg-
vásárolni L-os áron. (ISBN    )

Tóth Norbert, Debrecen

51. kép A szerzők egy Ferocactus robustus csoport mellett
 Fotó: C. Glass (reprodukció a műből)
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ASKLEPIOS /. (angol) ISSN -
Címlapfotó: Orbea taitica. Fotó: Tom McCoy
Aztekium /No.  () ISSN -
Címlapfotó: Morawetzia sericata
CACTUS & CO (olasz) IX évfolyam /.
ISSN - Címlapfotó: Echinocereus roet-
teri. Fotó: W. Rischer
Kaktusy /. (cseh) ISSN -
ATLAS KAKTUSŮ XIX .
 kaktuszt mutat be laponként. 
Suculentas /. No . (spanyol)
Címlapfotó: Aloe ferox Mill.
Fotó: Agustin Candon
Bradleya .  ISSN -X 
Angol folyóirat tudományos évkönyve. 
Címlapfotó: Eriosyce caligophila 
Fotó: Arturo Kirberg
SANSEVIERIA /. (angol)
ISSN - Címlapfotó: Sansevieria sp. 
Kaktusz-Világ . augusztus
ISSN - Címlapfotó: Tillandsiákkal bo-
rított fa. Fotó: Barna János
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Szakmai tájékoztatója.
CACTI & Succulents 
ISBN ---X ONDON .
 oldalas kemény kartonpapír kötésű
Címlapfotó: Echinopsis oxygona multiplex
Kakteen und andere schöne Sukkulenten
Christian Grunert, Georg Viedt, Hans-Günther 
Kaufmann. BERLIN .
 fekete-fehér, és  színes fotóval, valamint 
 grafi kával. Összesen  oldal.
Haseltonia / Cactus and Succulent Jo-
urnal amerikai tudományos évkönyv. 

Címlapfotó: Epiphyllum baueri
Fotó: Ralf Bauer
Haseltonia /. Cactus and Succulent Jo-
urnal amerikai tudományos. 
Címlapfotó: Astrophytum myriostigma virágá-
ról készült metszet. Fotó: Detlev Metzing
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Peperonia cereoides
Fotó: Guillermo Pino
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Echinocactus platyacanthus
Fotó: Martin Kristen
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Sclerocactus polyancitrus
Fotó: Rob Skillin
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Turbinicarpus pseudopectinatus
Fotó: Julia Etter és Martin Kristen
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Echinocereus triglochidiatus var. 
mojavensis Fotó: Pat Fusaro
Cactus and Succulent Journal /. (ame-
rikai) . évfolyam. ISSN -
Címlapfotó: Hildewintera colademononis
A folyóiratunkban ismertetett British Cactus & 
Succulent Journal /–. száma, valamint 
a Kakteen und andre Sukkulenten  –. 
német folyóratok.

 Molnár Imre, Debrecen

16 17 18 19
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Zusammenfassung: Der Verfasser dieses Artikels befasst sich mit der größeren Widerstandsfahigkeit der 
im Sommer unter freiem Himmel gezüchteten Kakteen, was sich vor allem gegen die frühherbstlichen Frosten 
zeigt. Außerdem schreibt er auch über die halbwüstlichen Klimaverhaltnisse seines Wohnortes.

Abstract: The author reports that his exposed cacti have more resistance especially against the early frosts, 
additionally he mention about the semi-arid climatic conditions of his location.

Minden növénykedvelő törekszik arra, 
hogy kedvenceit a lehető legjobb körülmé-
nyek között tarthassa, ennek érdekében 
tanácsot kér, vagy szakirodalomban utána 
néz a megfelelő módszereknek. Mint min-
denki, annak idején én is így voltam vele, 
aztán pedig jönnek a tapasztalatok. A fény 
szerepéről szerzetteket írom le egy pár 
gondolatsorban.

Minden szakirodalom előtérbe helyezi 
a növényeknél fény szerepét, de a létfenn-
tartásuk szükségleteit nem lehet fontossá-
gi sorrendbe szedni. Az irodalmak a fény 
fontosságának kérdését több oldalról vilá-
gítják meg, illetve adnak tanácsot, hogyan 
válasszuk ki a megfelelő helyet. A kaktu-
szok külső felépítéséről, színéről következ-
tetni lehet az eredeti élőhelyére, mennyire 
van tűző napsugárzásnak kité-ve, és egyéb 
hatásoknak. Egy biztos! A sok napsütés és 
a fényenergia csak hasznára válhat kaktu-
szaink többségének.

Én a Dél-Alföldön lakom, földrajzilag 
a historikus bugaci puszta kellős köze pén, 
a Kiskunsági Nemzeti Park mellett. Ezt a 
részt az ENSZ félsivatagos területek kate-
góriájába sorolta, amit különböző szára-
zságtűrő növények megjelenésével támasz-
tott alá. Az így kialakult klíma (az elmúlt 
- év során) a mezőgazdaság számára 
hátrányos, a kaktuszok számára nagyon 
ideális lett. A legfontosabb tényezők, mint 
sok fény, az erre jellemző páratartalom, 
nagyobb hőingadozás, tiszta levegő mind 
adottak. Növényeim egy részét szabad ég 
alatt tartom, másik részét süllyesztett fó-
liasátorban. A tartásra alkalmas helyet 

úgy választottam meg, hogy kora tavasz-
tól késő őszig a felkelő nap már éri a kak-
tuszokat, és a lemenő nap az utolsó pilla-
natig süt rájuk, rashel hálót csak a legfor-
róbb időszakban teszek a fóliára. Minden 
egyes széllökés szabadon átjárja őket. Az 
így tartott kaktuszok nem üde zöldek, de 
sokkal ellenállóbbak kártevőkkel, és a hő-
mérséklettel szemben. Markáns alakjuk, 
tövisezettségük szinte teljesen egyezik 
az őshazában élőkkel. Külön odafigyelek 
arra, hogy a tél beállta előtt talajuk telje-
sen szárazon álljon. Télen technikai okok 
miatt időközönként több napon át –, – 
fok volt a helyiségükben, tavasszal félve 
vártam az ébresztést, amikor kiderült me-
lyek nem bírták a hideget. Az előbbi körül-
mények között egyetlen egy kaktusz sem 
pusztult el, és következő nyáron szintén 
gazdagon virágoztak. A hely kiválasztása 
sosem tartozott a könnyű feladatok közé, 
de ajánlom, hogy ne sajnáljuk az időt rá, 
mert ha edzett kaktuszaink vannak, keve-
sebb rossz hatástól kell tartanunk, és meg-
felelő pihentetés mellett egyre erősebb vi-
rágzással ajándékoznak meg minket, tápol-
datozás nélkül!  Én hely szempontjából sze-
rencsés vagyok, de ezeknek a tanácsoknak 
a nagy részét bárhol ki lehet próbálni. 

Minden gyűjtő célja egy üvegház. Az 
üvegház sok mindent megad, de növénye-
ink edzettségét, ellenálló képességét a tel-
jes spektrumot átengedő fólia vagy a szok-
tatás utáni szabadon tartás sokkal erőtel-
jesebben fokozza.

Gedeon Tamás
 Jakabszállás

Kaktuszaink edzettsége a klíma által
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A kutyatejfélék családjába (Euphorbiaceae) 
tartozó Synadenium-félék nemzetsége lehet, 
hogy nem fogja nagyon felkelteni a kaktusz-
gyűjtők érdeklődését, mivel ez a nemzetség 
cserjetermetű fajokat foglal magába, melyek 
igen gyorsan növekednek, és rövid időn belül 
gondot jelent az elhelyezésük. Synadenium-ok 
közeli rokonságban állnak a Monadenium-fé-
lékkel, ezeknél is cyathia (virágzat) fi gyelhe-
tő meg, mely a Synadenium-oknál egyetlen 
csúcsból áll, kettőtől ötig terjedő, egyenlőtlen 
nagyságú bevágásokkal. A porzó is nagyobb és 
laposabb. Vált ivarú egylaki növény, vagyis egy 
virágon csak női vagy hím ivarszervek találha-
tók, de ugyanazon a növényen mindkét nemű 
virág előfordul. Hajtásaiból maró, tejszerű nedv 
szivárog, ha lemetszünk egy darabot vagy meg-
sérül, úgyhogy óvatosnak kell lennünk gondo-
zásakor.

S. grantii 
Ez az egyik leggyakrabban tartott faj, 

a még vonzóbb rubra változatukkal együtt. 
Mindkettő pozsgás szárral, valamint kutyatej-
szerű levelekkel rendelkezik. A közönséges vál-
tozatnak zöld levelei vannak feltűnő erezettel, 
míg a rubra változat esetében bíborvörös leve-
lekről beszélhetünk. A virág mindkét esetben 
piros színű. A faj Ugandából, Tanzániából és 
Mozambikból származik.

S. copulare
Ezt a fajt jóval ritkábban tartják a gyűjtők. 

E növény egy méter magasra nő meg, Natal és 
Transvaal környékén él. Zöld szára és lombo-
zata van, nagy ovális levelekkel. A virágzat 
színe zöldessárga. Azt mondják, hogy a növény 

nagyon mérgező, nem hiába hívják Sába-völgyi 
halálfának. (Ahogy azt Martin és Chapman a 
Kaktuszok és művelésük című könyvükben 
írják.)

Az én növényem – mint a képen is lát-
ható – csodálatos virágzást produkált, szin-
te eltűnt a növény a hatalmas virágkorona 
alatt. Legnagyobb örömömre e virágtömeg 
több hónap ja díszlik rajta. Megkíséreltem a 
beporzást, de eredményről még nem tudok 
beszámolni, mivel a virágok e cikk írásakor 
még a hajtásokon nyíltak. Déli fekvésű folyo-
só belső párkányán van, télen központi fűtés-
sel és jó megvilágítással. Remélem, hogy még 
sokáig gyönyörködhetek veszélyes, de szép 
növényemben.
Irodalom:
P, A. (): Introducion to the Euphor-
biaceae, Cactus and Co. Libri

Epresi László
Komárom

Növényritkaságok:

A Synadenium-ok

52. kép Synadenium copulare
 Fotó: Epresi László

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird eine von den Sammlern weniger bekannte Sukkulentengattung und 
zwei Arten ihrer dargestellt. Es wird auch über ihren Eigenartigkeiten und über die eigenen Pflegeerfahrungen 
des Autors berichtet.
Abstract: The author shows us a lesser-known succulent genus and two species of it. He tells its characteristics 
and his own growing experiences.
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Az elmúlt évben kaptam az USA-ban élő ba-
rátomtól egy magazint. Azért küldte, mert egy 
fotókkal illusztrált cikk foglalkozott benne az ét-
kezésre termesztett Opuntiá-kkal. Több recept is 
volt mellékelve hozzá.

Azonnal megragadta a fantáziámat. A ma-
gyarra fordításuk után egy kicsit elcsüggedtem, 
nem volt lehetőségem hozzájutni több szükséges 
alapanyaghoz, pl. orleánfa krém, mogyoróolaj, 
stb. Na de a nehézségek azért vannak, hogy le-
gyen mit legyőzni, Opuntia volt bőségesen, igaz 
nem az a faj ami a cikk fotóin szerepelt, hanem 
egy kevésbé tövises.

A kaktuszsült elkészítésének alapműveletei 
megegyeznek a rántott karalábé elkészítésének 
módjával. Gondoltam kipróbálom.

A fiatal, zsenge Opuntia szártagot meg-
tisztítottam a tövisektől, majd a kés hegyével 
az areolákat is eltávolítottam. Sós, forrásban 
lévő vízben kb.  percig főztem. A vízből ki-
véve lehűlés után ujjnyi széles csíkokra vág-
tam és liszt, tojás, zsemlemorzsa felhasználá-
sával bepaníroztam. Forró zsírban szép arany-
barnára sütöttem. Csípős ketchuppal fogyasz-
tottam. Aki kedveli a rántott zöldségféléket 
nyugodtan kipróbálhatja.

Ráadásul a túl nagyra növő Opuntia-kat is 
féken lehet így tartani.

Biztos vagyok benne, hogy még jobb ízű 
lett volna, ha minden alapanyag beszerezhető. 
De így sem csalódtam. További különlegessé-
gek:

Josie kaktuszsaláta
Ez a recept Corpus Christiből Josie Slona-

kertől származik. -ben egy texasi fesztivá-
lon a legjobb kaktuszétellé választották.

Összetevők:
 kockára vágott, nagy paradicsom
 nagy vörös vagy édes hagyma, felaprítva 
 nagy napolitos* felaprítva (töviseket és az are-
olákat eltávolítva) 
 gerezd fokhagyma, felaprítva 
- serrano paprika, felszeletelve 
fél csokor friss cilanto, felaprítva 
 uncia bab
 üveg ( uncia) Catalina-mártás
 csomag sajtos chips.

Keverjük össze az összetevőket a chips ki-
vételével. Tegyük hűtőbe legalább két órára. Tá-

Jó étvágyat!

Kaktuszos konyha
Zusammenfassung: Der Autor macht den unternehmungslustigen Lesern die Rezepten von Speisen bekannt, 
die man aus Kakteen (Opuntien) zubereiten kann.
Abstract: We can read about foods of various kinds made from cacti (Opuntias) and also we get its receipts.

53. kép Opuntia fi cus-indica érlelődő termésekkel
 Fotó: Kiss László



Debreceni Pozsgástár 2005/4. Kaktuszos konyha 231

lalásnál helyezzük a salátát egy nagy tálba és azt 
tegyük egy fatálra. A chipset a tál körül kell elhe-
lyezni, amit a saláta kanalazására használlunk.

Kaktuszsült
Jay McCarty a san antonio-i Mestena étte-

rem vezetője és főszakácsa gyakran egy mellék-
fogásként szolgálja fel ezt a sültet garnélarákkal 
vagy fésűskagylóval illetve előételként ketchup 
díszítéssel 
Összetevők:
 libra nopalitos 
kukoricakeményítő
 tubus orleánfa krém (achiote paste) a (Mexikói 
ételspecialitások között keressük)
 teáskanál sütőpor
 tojásfehérje
hideg víz
mogyoróolaj

Távolítsuk el a kaktuszról a töviseket és az are-
olákat. Tegyük sós forrásban lévő vízbe. Két percig 
lefedve főzzük, majd vegyük ki a kaktuszt. Vágjuk 
- inch** hosszú csíkokra, hasonlóképp, mintha 
sült krumplit csinálnánk. A kukoricakeményítőt 
és az orleánfa-krémet keverjük össze egyenletesen 
konyhai robotgéppel. Egy közepes tálba keverjük 
össze a lisztet és a sütőport, adjuk hozzá a kukori-
cakeményítő keverékhez és keverjük el. 

Egy másik tálban verjük keményre a tojásfe-
hérjét. Ezt öntsük a lisztkeverékbe, és annyi vi-
zet keverjünk még hozzá, hogy egy olyan vajsze-
rű anyagot kapjunk, melynek olyan a sűrűsége, 
mint a tojásfehérje. Hűtsük le ezt a masszát.

Majd a kaktuszszeleteket forgassuk meg eb-
ben a vajszerű anyagban és süssük forró olajban 
- percig, vagy amíg ropogós vagy aranyszínű 
nem lesz.

Napolitos pite
A Rio Grande völgyében élő Margarita C. Hi-

nojaso a napolitos pitéjéről híres. Az almás pité-
re hasonlít az étel íze, főként, ha forrón tálaljuk, 
fagylalttal a tetején.
Összetevők:
 nagy napolitos felaprítva (töviseit és az areoláit 
eltávolítva)
pitetészta

cukor, liszt, / teáskanál fahéj
vaj, vagy margarin.

 percre tegyük a kaktuszt forrásban lévő 
enyhén sós vízbe. Majd öblítsük le hideg vízben 
és csöpögtessük le. A pitetészta felét nyújtsuk 
 inch vastagra és helyezzük egy  inch-es, 
liszttel enyhén megszórt sütőforma aljába. A tál 
széléről távolítsuk el a lelógó tésztát.

Egy tálba kézzel jól keverjük el az összete-
vőket a napolitos-szal a vaj kivételével. Ezt a ke-
veréket kanalazzuk a sütőformába a tésztára és 
kenjük meg vajjal.

Nyújtsuk a tészta másik felét / inch vas-
tagra és vágjuk fel / inch-es csíkokra. Ezeket 
rács formájában helyezzük a pite tetejére. A csí-
kok tálról lelógó részét távolítsuk el,  fokon 
- percig süssük.
* zsenge Opuntia-szártag
** inch = , cm
Irodalom: Texas Highways,  

Gonda István 
Mezőtúr

54. kép Opuntia-ágyás a Pinya de Rosa botanikus 
kertben  Fotó: Tóth Norbert
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Hajdúszoboszló, . május –.

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Műv-
elődési Házban sorrendben már harmadik 
kiállításunkat sikerült megrendezi, a kis elő-
adóteremben, amelyet hagyományosan Dr. 
Nemes Lajos, egyesületünk tiszteletbeli tagja 
nyitott meg.

A kiállítást sajnos ez évben tekintették 
meg a legkevesebben, mivel a három nap 
alatt csupán  érdeklődő fordult meg a 
vásárral egybekötött kiállításunkon. Az vi-
szont biztató volt, hogy jelentős számban 
voltak visszatérő látogatók is, akik nemcsak 
a bemutatott növényekben gyönyörködtek, 

hanem érdeklődési körüknek megfelelően 
nagy választékból válogathattak a különféle 
pozsgások között, kiegészítve szépen gyara-
podó növényanyagukat.

A kiállításon  gyűjtőtársunk mutatta be 
nagyszerű növényeit: Tirk Ferenc, Bekecs; Nagy 
Imre, Budapest; Dr. Csajbók József, Debrecen; 
Debreceni Egyetem Botanikus kertje; Gönczy 
Pál iskola  H Klubja, Debrecen; Karácsony Sán-
dor Általános Iskola, Debrecen; Katona József, 
Molnár Imre, Rácz László, Szászi Róbert, Tóth 
Norbert Debrecen; Varga Zoltán Dénes, Hajdú-
szoboszló; Novák János, Sátoraljaújhely; Nagy 
József, Mikepércs; Kósik Péter, Bükkzsérc; Ben-
cze Sándor, Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza.

További kiállítások 2005-ben
Zusanmmenfassung: In dieser Zusanmmenfassung können wir über die Ergebnisse der bedeutendsten Austellungen in 
Debrecen (im August), und über die in Hajdúszoboszló und Újfehértó lesen.

Abstract: Th e results of the most important cactus exhibitions organized in August in Debrecen, Hajdúszoboszló and Új-
fehértó are reported in this writing.

55. kép Hajdúszoboszlói kiállítás: Didiera mada-
gascariensis... Fotó: Dr. Csajbók József

56. kép ...és Adenium obesum a DE Botanikus 
kertjének gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József
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Újfehértó Művelődési Ház . 
augusztus  .

Nagy József gyűjtőtársunk képviselte 
egyesületünket az Újfehértói Művelődési Köz-
pont és Könyvtár által szervezett rendezvé-
nyen, mely „Újfehértón Európában” címmel, 
ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit e nyár-
végi, ünnepnapon. Ezen a tájtermék és vadásza-
ti kiállításon a mi kis pavilonunkat is évről-évre 
egyre többen keresik fel.

Debrecen, Nagyerdei Kultúrpark, 
. augusztus –.

A Debreceni Nagyerdei Kultúrparkban 
ez évben hatodik alkalommal került megren-
dezésre a Kultúrpark és egyesületünk közös 
szervezésében a kaktuszok és egyéb pozsgás 
növények kiállítása és vására, mely immáron a 
Virágkarnevál egyik hagyományos kísérő ren-
dezvényének számít. A kiállítást a Kultúrpark 
részéről Nagy Sándor Tibor igazgató, egyesü-
letünk képviseletében pedig Dr. Nemes Lajos, 
tiszteletbeli tagunk, a Debreceni Botanikus 
Kert nyugalmazott igazgatója, és Papp László, 
egyesületünk elnöke nyitotta meg. Az ezúttal 
kétnaposra tervezett legnagyobb szabású kiál-
lító alkalmunk látogatottsága minden korábbi-
nál nagyobb volt, hiszen közel -an tisztel-
tek meg bennünket jelenlétükkel.

60. kép Copiapoa hypogaea Kolovics József 
gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József

59. kép Szász Róbert kiállított növényei
 Fotó: Dr. Csajbók József

58. kép A debreceni ünnepi kiállítás megnyitója
 Fotó: Dr. Csajbók József

57. kép Echinocereus brandegeei Tóth Norbert
gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József
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. év I. félévi programok
 és kiállítások

Összejövetelek helye: Újkerti Nevelési-okta-
tási Központ, Debrecen, Jerikó u. –. Kezdési 
időpont:  óra.
Január . (szombat): Egyesületi összejövetel
Előadás: Katona József: könyvismertetés (Til-
landsia- és Lithops-irodalom)
Február. . (szombat): Egyesületi összejövetel 
Előadás: Tóth Norbert beszámol spanyolországi 
utazásáról
Március. . (szombat): Egyesületi összejövetel. 
Előadás: Egy tenerifei kirándulás emlékei. Előa-
dó Savu Mircea és Nevezi János. . I. félévi ki-

állítások és vásárok tervezetének megbeszélése
Április. –. Nyíracsád, Dózsa György Művelő-
dési Ház: kiállítás és vásár
Április. –. Debrecen, Karácsony Sándor 
Ált. Iskola: kiállítás és vásár
Április. –. Debrecen-Józsai Közösségi Ház: 
kiállítás és vásár
Április –. Debrecen, Dóczy-Gimnázium: 
kiállítás és vásár
Április –. Hajdúszoboszló, művelődési ház: 
kiállítás és vásár
Április . (szombat), Hajdúszoboszló: Egyesü-
leti összejövetel. Előadás: Beszámoló a Perui uta-
zás élményeiről (I. rész): Limától északra. Előa-
dók: Békefi  József, Varga Zoltán.

Egyesületünk közleményei

Helyszínként ismét az afrikai madarak 
épülete szolgált, amely  gyűjtőtársunk nagy-
szerű pozsgásanyagának biztosított méltó be-
mutatási lehetőséget. Külön említést érdemel 
maga a „börze” is, ekkora választékból ritkán 
szemecskézhetnek a honi kaktuszgyűjtők. Tu-
lajdonképpen senki nem távozott üres kézzel, 
még a legsúlyosabb helyhiánnyal küszködő 
gyűjtőtársak sem tudtak ellenállni egy-két rit-
kább növénynek. Legnagyobb örömünkre a Ma-
gyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 
több tagja is (Békefi  József elnök vezetésével)-
megtisztelt bennünket látogatásával. Kiállítók: 
AZTEKIUM Egyesület, Románia; Tirk Ferenc, 
Bekecs; Ludászné Veres Annamária, Berettyó-
újfalu; Nagy Imre, Budapest; Kósik Péter, Bükk-
zsérc; Vilmányi Imre, Hajdúböszörmény; Dr. 
Buglyó Péter, Dr. Csajbók József, Dávid Lajos, 
Debreceni Egyetem Botanikus Kert, Felsőjózsai 
 H Klub pozsgásköre, Ficzere Miklós, Horváth 
László, Katona József, Karácsony Sándor Ált. Is-
kola, Karácsony Sándor Általános Iskola Halápi 
tagintézete, Molnár Imre, Nagy Ferenc, Rácz 
László, Szászi Róbert, Tóth Norbert, Debrecen; 
Druzsinné Zsóka, Érdliget; Szabados Attila, 
Fót; Nagy József, Mikepércs; Novák János, Sá-
toraljaújhely; Papp István, Szeged; Kolovics Jó-
zsef, Szigetvár. 

61. kép Novák János növényei 
 Fotó: Dr. Csajbók József
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Május –. Miskolc, Arany János Tagiskola 
(Martinkertváros): Kiállítás 
Május –. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelő-
dési Központ és Művészeti Iskola: kiállítás 
Május –. Orosháza: meghívásos kaktusz- 
és egyéb pozsgásnövény-kiállítás és vásár
Május . (szombat): Látogatás a Nyíregyházi 
gyűjtőnél
Május . Kiállítás és vásár Nyíregyházán
Május . Egyesületi összejövetel, közgyűlés. 
Tervezett napirendi pontok:
A/ Levezető elnök megválasztása.
B/ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasz-
tása.
C/ Vezetőségi tagok és témafelelősek újraválasz-
tása vagy megerősítése további  évre.
D/ . évi pénzügyi beszámoló előterjesztése 
(Tóth Norbert).
Kérdések és válaszokat követően az előterjesz-
tett beszámoló elfogadása.
E/ . évi költségvetés tervezet előterjesztése 
(Tóth Norbert). Kérdések és válaszokat követően 
az előterjesztett beszámoló elfogadása.
F/ Egyebek.
Előadás: Deli Tamás: Dél-afrikai pozsgások
Június . Karácsony Sándor Általános Iskola, 
környezetvédelmi napok rendezvény.
Június . (szombat): Egyesületi összejövetel 
Közgyűlés: amennyiben megfelelő létszám hiá-
nya miatt a május .-re meghirdetett közgyűlés 
nem lesz szavazóképes, változatlan napirendi 
pontokkal ezen a napon kell a közgyűlést meg-
tartani a jelenlévők számától függetlenül.
Az augusztusi nagy kiállításunk megbeszélése.
Július –.: Bogács, művelődési ház: kiállítás.

Közlemények

Személyi jövedelemadó -ának felajánlá-
sa. 
Kérjük tisztelt olvasóinkat, gyűjtőtársainkat, s 
mind azokat, akik tevékenységünkkel egyetér-
tenek, szimpatizálnak, (és erre lehetőségük van) 
szíveskedjenek személyi jövedelemadójuk -
ának felajánlásával,  évben is segíteni egye-
sületünk munkáját, amit előre is köszönünk. 
 évben ezen felajánlott összeg  E Ft. volt, 

amelyet postázási költségekre fordítottunk. 
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Köz-
hasznú Egyesülete (Debrecen)
Címe:  Debrecen, Poroszlay út . II. em. . 
Tel.:  () -
Levelezési cím:  Debrecen Pf. . E-mail: 
macko@movinet.hu
Adószámunk: --
Számlaszámunk: Hosszúpályi és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél vezetett
 – 

Befi zetési határidők . évben

Tagdíj: Egyesületünk  évi tagdíja változat-
lanul  Ft, mely tartalmazza az egyesületünk 
által kiadásra kerülő folyóirat előfi zetési díját. 
Befi zetési határidő: . március .
Pozsgások előfi zetése: -ban – a korábbi 
évekhez hasonlóan –  lap kiadására, ill. növény 
bemutatására kerül sor. Előfi zetés tagok részére 
 Ft. Nem tagok részére:  Ft. Befi zetési 
határidő: . március . Ezúton is tájékoztat-
juk minden kedves előfi zetőnket, hogy a költsé-
gek szinten tartása érdekében a Pozsgások c. ki-
advány két alkalommal készítjük és postázzuk. 
. ütem: – lapok, . ütem – lapok.

Keresek

Egyesületünk iskolaprogramja keretében szik-
lakert telepítéshez keresünk takarás nélkül 
kiültethető, télálló fajokat, pl. Echinocereus tri-
glochidatus, Escobaria vivipara, Escobaria snee-
dii subsp. leei növényeket. Az ajánlatokat kérem 
az egyesület címére elküldeni.

Kínálok

Pozsgás-lefűző továbbra is kapható és megrendel-
hető egyesületünknél ( Ft + postázási költség)
Eladó Echinofossulocactus-, Lithops-, Soehren-
sia-gyűjtemény, valamint Ferocactus-gyűjte-
mény egyes példányai korlátozott számban. 
Érdeklődni: Kósik Péter,  Bükkzsérc, Kossuth 
u. . Tel: () -, vagy () --.

Molnár Imre, Debrecen
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Izoterma:
Általában egy meghatározott hónap sokéves 
napi középhőmérsékleteiből számított ugyan-
olyan havi középhőmérsékletű földrajzi pontok, 
amelyeket ha összekötünk, jön létre az izoter-
ma vonal. Az azonos izoterma vonalak közötti 
területek hasonló klímájúak lehetnek. Termé-
szetesen lehet negyedévenkénti és félévenkénti 
(nyári-téli) izotermákat is mérni, számolni, s a 
belőlük ilyen intervallumú izoterma vonalakat 
szerkeszteni.

Valida (validus: latin):
Erős, erőteljes, tápláló, ép, egészséges, hatal-
mas. Esetünkben a növény hajtásának erőteljes 
jellegére utal.

Abszolút minimum: (latin)
Egy terület vagy inkább egy földrajzi pont ad-
dig mért legalacsonyabb hőmérséklete, amelyet 
°C-ban adnak meg legtöbbször. Ez az érték nem 
ritkán csak néhány percig vagy óráig mérhe-
tő azon a ponton, ezért hitelesített minimum 
(vagy minimum-maximum) hőmérővel mérik.

Introgressziós fajkeletkezés: (latin-magyar)
A hibridizációs fajkeletkezés tipikus esete, 
amely a növényvilágra jellemző. Két rokon faj 
első generációs hibridizálódása után a hibrid 
egyedek csak az egyik fajjal hibridizálódnak, 
így lassan a másik faj egyre csökkenő jellegei 
(génkészlete) beépülnek az első fajba, vagyis 
nem kis részben felismerhetetlenné válnak, de 
néhány jelleg és tulajdonság a másik fajra ha-
sonlít, ill. köztes lehet. Így ezek az utódok más 
fajnak (alfajnak) mondhatók már. A kaktuszfé-
lék között kutatásokkal is igazolt példája ennek 
az Astrophytum coahuilense, amely az A. capri-
corne-nak és A. myriostigma-nak az A. myrios-
tigma-val történt visszakereszteződéséből szár-
mazó introgressziós faja (alfaja vagy változata). 

Vagy az Aztekium hintonii, amely az A. ritteri 
és Geohintonia mexicana G. mexicana-val visz-
szakereszteződő introgressziós faja. 

Sic (latin):
(Úgy, oly módon, olyképpen, igenis úgy van, bi-
zonyosan.) Idézett szövegekben egy-egy szónál 
annak a jelölésére használják a szó után záró-
jelben, hogy az idézett szót az akkori írásmód-
jában ill. leírásában (ami ma lehet helytelen) 
írják le.

Obesa (obesus: latin):
Kövér, hízott, vastag. Átvitt értelemben: buta, 
lomha, érzéketlen, műveletlen. Fajnevekben jel-
zőként a növény valamilyen szervének (itt haj-
tás) kövér, hízott, vastag mivoltára utal.

Meloformis (ógörög-latin):
Dinnyealakú, esetünkben (apró) dinnyére emlé-
keztetőt, arra hasonlítót jelent.

Kontinuus elterjedés (latin-magyar):
Egy faj elterjedésének folyamatos, összefüggő 
típusa, amikor semmilyen földrajzi akadály nem 
gátolja az egyedek érintkezését (géncserét), ill. 
a populációk (tényleges szaporodási közösség) 
között nincs áthidalhatatlan távolság.

Virágcső:
A virágok belső takaróleveleinek (szirom v. pár-
ta; sympetala: tubus corollae) ill. takarólevelei-
nek (lepel; sympetala) összeforrása révén kiala-
kult cső alakú, alsó része.

Korompenészek:
Leveleken, hajtásokon, terméseken általában 
fekete bevonatot okozó különböző, a tömlős- 
és konídiumos gombák (pl. Cladosporium) közé 
tartozó populációk összefoglaló neve. A fekete 
bevonat többsége már a gombák spórája. Leg-
gyakrabban levéltetvek és pajzstetvek által 
megtámadott növényi részeken keletkező méz-
harmatban (az állatok ürüléke), növények által 
virágon kívüli nektáriumok kiválasztott termé-
kein (nektár és más szekrétumok) szaporodnak 
el. Főleg a trópusokon élnek.
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