


A szerkesztőség (Editorial office)

Levélcím (Address): 4015 Debrecen, Pf.: 82. 
Internet honlap: www.pozsgasgyujtok.hu
Főszerkesztő (General editor):  
Ficzere Miklós  4028 Debrecen, Kétmalom u. 6.  
Tel.: (30) 468-2676; Fax: (52) 315-230; 
E-mail: ficzere.miklos@freemail.hu és ficzere.miklos@gmail.com
Szerkesztők (Members of Editorial):
Dr. Buglyó Péter 
Tel.: (52) 512-900/22405 E-mail: buglyo@delfin.unideb.hu
Dr. Csajbók József
4002 Debrecen, Bayk András kert 54081/17.
Tel.: (52) 311-745, (20) 366-2360
Kiss László 5904 Orosháza, Gyopárosi u. 11.
Tel.: (68) 414-095, E-mail: kissl.kaktusz@globonet.hu
Tóth Norbert 4028 Debrecen, Jósika u. 7/A 
Tel.: (52) 446-733, (70) 366-0492 E-mail: cactusdraco@t-online.hu
Tudományos lektor: (Scientific Reader): Papp László  
4225 Debrecen, Zsindely u. 1. Tel.: (52) 316-666/22037  
E-mail: papp.laszlo@gf.unideb.hu
Idegen nyelvi fordítók: 
Dr. Csajbók József, Kissné Balogh Judit, Kiss Attila, Koláné Károlyi 
Andrea, Kola Sándor, Pappné Czappán Marianna

Az Egyesület tisztségviselői (Officials)

Tiszteletbeli elnök és alapító-főszerkesztő/Honorary 
President and Founding Editor-in-Chief: Papp László  
4225 Debrecen, Zsindely u. 1.
Az egyesület levélcíme (Address): 4015 Debrecen, Pf.: 82. 
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Elnök (President): Gedeon Tamás 
6078 Jakabszállás, II. ker 150. Tel.: 30/ 24 24 458 
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Titkár (Secretary): Szászi Róbert
4078 Haláp, Tanya 93. 
Tel.: (52) 715-828, (20) 549-0956, (30) 425-6067
Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer): Tóth Norbert 
4028 Debrecen, Jósika u. 7/A Tel.: (52) 446-733, (70) 366-0492 
E-mail: cactusdraco@t-online.hu
Belföldi kapcsolatok referense: Ábel Győző
6000 Kecskemét, Szarkás 87. 
Tel.: (30) 415-6271 E-mail: kaktuszbarat@freemail.hu 
Külföldi kapcsolatok referense: Ficzere Miklós
4028 Debrecen, Kétmalom u. 6. 
E-mail: ficzere.miklos@gmail.com Tel.: (30) 468-2676
Magfelelős: Németh Jánosné, 
2700 Cegléd, Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu

A folyóirat megjelenik egy évben négy alkalommal.

Címváltozások bejelentése: Amennyiben lakcíme megváltozik, 
úgy a változásról lehetőleg levélben, írásban mielőbb értesítse az 
egyesületet.

Levelezés és hírszerkesztés: Minden, a folyóiratot és az egyesü-
letet érintő általános kérdésben, valamint a lakóhelyén vagy an-
nak körzetében készülő kiállításról, gyűjtőkről és gyűjtemények-
ről, működő vagy alakuló klubokról, vásári és értékesítési, vala-
mint kiállítási lehetőségről kérjük keresse az egyesületet.

Útmutató a cikkek szerzőinek: A folyóirat szerkesztősége kéri 
és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszokkal és egyéb pozsgás 
növényekkel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést érez-
nek útleírások, élőhelyi leírások és más, a témával összefüggő írá-
sok megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olvasható kézírás-
sal, géppel írva vagy CD-n rögzítve, amelyeket kérésre visszakül-
dünk. A cikkhez tartozó fotót, diát rajzot, térképet stb. kérésre 
ugyancsak visszaküldjük. Cikkeiket elküldhetik e-mail en is.

Fenntartunk minden jogot a szerkesztésben, a tar tal mat nem érin-
tő szakmai lektorálásban, a cikkek illusztrációs kiegészítésére, vál-
toztatására és a megjelentetés idejére vonatkozóan. A cikkek ele-
jén két-három mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, 
amelyet angolra és németre fordíttatunk. Kérjük olvasóinkat, hogy 
a közreadott cikkekkel, a folyóirattal és az egyesülettel kapcsolatos 
észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek megküldeni. 

A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Magyar Pozs-
gásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) bármely ma-
gán és jogi személy tagja lehet, aki a 2008. évre 3500 Ft tagdíjat 
az egyesület részére befizeti, amely összeg tartalmazza a folyó-
irat adott évben megjelenő 4 számát és a postai bérmentesítés 
értékét. A tagsági díj feljogosít az egyesületi életben való rész-
vételre, a maglistából történő rendelés esetén pedig a tagoknak 
járó árengedményre.

© Debreceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva.

ISSN 1419-130x

A Debreceni Pozsgástár szerkesztőségének írásos engedélye 
nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni vagy 
felhasználni semmilyen formában. (Text and illustration co-
pyright).

Kiadó és terjesztő: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete  
(Debrecen).

Nyomdai előkészítés: Sarádi Gyöngyi, kiadványszerkesztő

E-mail: saradigy@gmail.com

Nyomdai munkák: Litográfia Kft. 
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a Tel./fax: (52) 430-184 
E-mail: litografia@externet.hu 
Felelős vezető: Vécsei Tibor

Terjedelem: 4,5 (A/5) ív

DEBRECENI POZSGÁSTÁR
A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) ismeretterjesztő folyóirata
Succulent Magazin of Debrecen (Hungary) Educational Journal of Hungarian Succulent  
Collectors' Society (Debrecen)
Aufklärungsorgan des Gemeinnützigen Vereins der ungarischen Saftpflanzensammler (Debrecen)

Debreceni Pozsgástár 2008/3.2

Támogatóink:



Debreceni Pozsgástár 2008/3.

Tartalom
Mánfai Gyula                                                                                                                              Szerkesztőségi levél

Tanmese a kaktuszokról....................................................................................................................4

Prof. Dr. Gellén János

A fotoszintézis alapvonalai ..............................................................................................................9

Gonda István                                                                                                                             

Tévedések és tévhitek. Feljegyzések egy kaktuszkereskedő noteszéből  .................................26

Vers Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai I.  ...............................................................................................29

Ficzere Miklós                                                                                                                           

Szibériai oroszok, opuntiák és Ausztrália.....................................................................................34

Katona József                                                                                                                                   Könyvismertetés                                                                                                                                

Steven Hammer: Dumpling and his wife: News views of the Genus Conophytum. ...............36

Dr. Erostyák Mihály és Ficzere Miklós

Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Hooker fil. 1872. ...............................................................37

Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Kósik Péter.......................................................................................41

Ficzere Miklós                                                                                                                           

Filatélia: Karácsony és kaktuszok .................................................................................................48

Katona József 

A Tillandsia usneoides és a Tillandsia-araujei .............................................................................49

Dr. Csajbók József                                                                                                                            Folyóiratszemle

Cactus and Succulent Journal 2008/4. .........................................................................................53

Herczeg István 

Nemcsak a kaktuszokat kell ápolni!...............................................................................................55

Etimológia szótár  ............................................................................................................................   59

„Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete – A pozsgás élet központja”

Címlap: 
Echinocereus dasyacanthus SB253. Otthona Észak-Amerika, de nálunk is áttelelhet a szabadban, ha jó 
az elhelyezése. Kép: Szabó Imre
Hátsó borító: 
Echinocereus sciurus SB1258. Kép: Szabó Imre

A borító képei

Kérjük látogassa honlapunkat!/Please visit our website! 
www.pozsgasgyujtok.hu

3



4 Debreceni Pozsgástár 2008/4.

Mánfai Gyula                                                                  Szerkesztőségi levél 

Tanmese a kaktuszokról
Hol volt, hol nem volt, kezdetben vala a 

kaktusz, és őt nem érdekelte hogyan neve-
zik akár őt, akár egyes testrészeit. Azután 
jött az ember és nem kis nagyképűséggel 
elnevezte magát Homo sapiens-nek, azaz 
értelmes, egyes szóhasználatban bölcs em-
bernek. És Ő mindennek nevet akart adni és 
adott is. A kaktuszok sem maradhattak ki a 
„buliból”. És hol tudományosnak ítélt, hol 
„népies” nevet adott nekik is. Így aztán az 
ember szókincse ugyan gyarapodott, de egy 
idő után nem tudta mire, mit is mondott. 
Valamikor valahol találkozott egymással 
két kaktuszkedvelő, 
és beszélgetni kezd-
tek a kaktuszokról. 
Egyszer azt vették 
ész re nem értik, mit 
mond a másik, pedig 
csak a kaktuszokról 
beszélgettek. És ek-
kor csörgött az óra és 
felébredtek. Ahogy 
visszagondoltak az 
álmukra még mindig 
nem értették, mit 
mondott a másik. Itt 
a mese vége, fuss el 
véle!

Visszatérő téma 
a kaktusz asszimiláló 
felületét is tartalmazó 
szerv (szervrendszer) 
megnevezése. Két éve várok arra a válasz-
ra, mikor törölték el azt a pozsgásnövények 
közötti felosztást, miszerint a pozsgások 
általában levél- és törzsszukkulensek. Ez 
utóbbiak közé tartoznak a kaktuszok, így a 
Gymnocalycium nemzetség is. Nem akarom 
mindenáron védeni azon véleményemet, ne-
tán rögeszmémet, hogy a gömbkaktuszok 
leghelyesebb megnevezése a törzsszukkulens. 
Botanikailag helyes ugyan a pozsgásszár vagy 
- hajtás megnevezés is, de akkor a töviseket 
nevezhetnénk módosult leveleknek, mivel-

hogy azok. Ugyanígy nevezhetjük hajtásrügy-
nek az areolákat, mivelhogy azok. De ezeket 
soha senki nem nevezte így. A felsorolás foly-
tatódhatna még. Amit a kaktusz leírásoknál 
egyszerűen csak csúcsnak nevezünk, ha meg-
nevezzük, annak egy egészen hosszú és cifrá-
nak tűnő botanikai megnevezése van, de még 
ezzel sem találkoztam sohasem. 

A Jakob-Jäger-Ohmann (1983) által írt 
Botanikai kompendium-ban például a kaktu-
szok módosult leveleit nemcsak egyszerűen 
tövisnek nevezik, hanem levéltövisnek. Ezt 
sem használta még senki, de használata ellen 

nem lehetne kifogás, 
mivel ez a megneve-
zés inkább utal a kak-
tusztövis eredetére, 
mint az egyszerű tö-
vis szó. Nem beszélve 
arról, hogy sokszor 
összekeverik a rózsa 
tüskéjével, pedig tel-
jesen másról van szó. 
Ebben a könyvben 
az Opuntia hajtá-
sát lapos hajtásnak, 
platikládiumnak ne-
vezik. Ezzel sem talál-
koztam még egyetlen 
kaktuszos könyvben 
sem. A tövis szó több 
esetben is előfordul, 
pl. gyökértövis a pál-

mák, a hajtástövis a galagonya és a gledicska 
(gledícsia), a pálhatövis akác, pozsgás kutya-
tejfélék esetében. Újabb kérdés merült fel. 
Ezek növényanatómiailag azonosak a levéltö-
vissel, vagyis belső eredetűek? Itt fordul elő 
a hajtástengely, mint alapszerv módosulása 
a kaktuszoknál a törzsszukkulencia kifejezés 
is. A test kifejezés sem idegen a botanikában, 
csak éppen nem ismerjük a botanika min-
den ágát. A répaféléknél fordul elő. „A húsos 
főgyökérrészlet a korlátolt növekedésű szárta-
gokkal együtt adja a fejlett raktározószövettel 

Melocactus violaceus                      Kép: Békefi József
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rendelkező répatestet, amely igen változatos ala-
kú lehet.” Terpó (1986) Növényrendszertan az 
ökonómbotanika alapjaival című könyvében. 
Kérdésem tehát: mi célból alakult ki a kaktu-
szok pozsgás hajtása? Eredeti, vagy módosult 
alapszerv? 

Tudhatják rólam, hogy szeretem a nö-
vényismertetéseimhez a latin diagnózist is 
csatolni. Ez sokak számára feleslegesnek tű-
nik. Ezekben a latin diagnózisokban soha 
nem szerepelt a pozsgás szár vagy -hajtás 
kifejezés. Amikor elindult a Debreceni Pozs-
gástárban a Gymnocalycium nemzetség nö-
vényeinek ismertetése, Ficzere Miklós fő-
szerkesztőtől kaptam egy felkérést, hogy pár 
szóval indokoljam a latin diagnózis szükség-
szerűségét. Akkor többek között ezt írtam: 
„A kérdés nem elválasztható a nevezéktantól, 
így annak keretén belül kapjuk meg a választ is. 
[nevezéktan, nómenklatúra <lat.>: a növény- és 
állatrendszertani egységek (taxonok) elneve-
zésének és névalkotásának rendszere, amelyeket 
az e célra alakult nemzetközi kongresszusok, ill. 
bizottságok dolgoznak ki. A növényrendszertani 
szabályait tartalmazó kiadvány (International 
Code of Botanical Nomenclature) az e célra ala-
kult nemzetközi szervezet (International Bureau 
for Plant Taxonomy and Nomenclature of the 
International Association for Plant Taxonomy) 
gondozásában jelenik meg. (…) A növény- és az 
állattani nevezéktan egymástól teljesen függet-
len. Ennek ellenére - mivel az elnevezések első 
alkotója, C. Linné mindkét tudományterületet 
művelte - sok megegyező vonást mutat. Alapel-
ve az elsőbbségi törvény (lex prioritatis), a pri-
oritás. Ennek értelmében az első kongresszusi 
nyelven történő leírás (a növényrendszertan-
ban latin leírás) érvényes. A latin diagnózis, 
tehát a növényleírásoknál a kongresszusi nyelv. 
Szükséges volt egy egységes nyelvezetet elfogad-
ni, amely alkalmas arra, hogy egységes szó- és 
fogalom használattal írjuk le a taxonokat. Erre 
a latin, mint holt nyelv volt a legalkalmasabb, 
hiszen ez az élő nyelvekkel ellentétben nem fej-
lődik, és nem változik, hanem egységes és válto-
zatlan marad. Tehát célszerű, ha birtokunkban 
van a taxonok latin diagnózisa. Itt ragadom meg 
az alkalmat és felkérem a tisztelt tagokat és ve-
zetőket, hogy egy, a latin diagnózisokhoz hasz-
nálható Latin szótárt összeállítani szívesked-

jenek.”] Azóta is várok erre, hiszen nálamnál 
képzettebb és kompetensebb személyek is 
vannak, akik ezekkel a problémákkal foglal-
kozniuk kellene. Így maradnak az én, vélhető-
leg hibáktól és rossz szemléletmódtól olykor 
nem mentes gondolataim. Visszatérve a latin 
diagnózisokban megjelenő megnevezésekhez 
a legtöbb esetben a „Corpus” szóval jelölik az 
általunk pozsgás szárnak nevezett testrészt. 
Mégegyszer felhívom a figyelmet arra, hogy 
mindent csak a Gymnocalycium nemzetség 
szemszögéből nézek, így nem ismerem, és 
nem is ismerhetem az esetleges más meg-
nevezéseket a többi törzsszukkulensnél, de 
nem tartom nagyon valószínűnek, hogy a 
kaktuszoknál ez nemzetségenként változna. 
Vajon az angol „globe, globular” szó (magya-
rul gömb, gömbölyű), amelynek egyik rago-
zott alakja a „globose” azonos a pozsgás szár 
(hajtás) kifejezéssel? A német „Körper” szót 
már kiveséztem a Pozsgások 155. kártyáján 
ismertetett Gymnocalycium bicolor taxon 
kapcsán. 

Nem elég a megnevezésbeli zűrzavar? 
Fokozzuk! Magyarországon elsőként, az ál-
talunk is ismert és tisztelt Dr. Nemes Lajos 
doktorált a kaktuszokból. Az 1981-ben ki-
adott Kaktuszok című könyvének lektora a 
szintén ismert és elismert Dr. Mészáros Zol-
tán. „ A könyvben előforduló fogalmak ma-
gyarázata” rovatban van két fogalom magya-
rázat: cactoid forma a gömb alakú kaktuszok 
formája és a cereoid forma az oszlop alakú 
kaktuszok formája. Tehát a növényleírásokat 
kezdhetnénk így is: Alakja cactoid forma. Ter-
mészetesen ebbe is bele lehet kötni, de nem 
lenne érdemesebb komolyabb dolgokkal fog-
lalkoznunk? Amint látjuk, rengeteg kivételes 
fogalma van (felsorolás nem teljes) az amúgy 
eredetinek mondott botanikai megnevezé-
seknek. És ez így helyes, tekintve a növény-
világ változatosságát. Ezért szeretném kérni, 
minden olyan botanikus és természettudós 
közreműködését, akik a kaktuszok különböző 
szerveinek az IOS általi hivatalos megfogal-
mazásait ismerik, hogy azt a kaktuszgyűjtő 
társadalommal közölni szíveskedjenek. Ezzel 
elkerülhető lenne a fellelhető összes megfo-
galmazás alkalmazása, melyek mindegyike 
végtére is helyesnek tűnik.
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És hogy egy Bibliai idézettel éljek: „az 
aratnivaló sok, de a munkás kevés”, azok is 
csak „betanított munkások” és nem „szak-
munkások”. Igen, hiányolom a botanika 
doktorainak az aktív közreműködését a 
magyar kaktuszos életben, mint ahogyan 
ez más országokban létezik.

Amit még pontosítani szeretnék az a vál-
tozat definíciója, mert nem is olyan régen az 
alábbi teljesen téves információ jelent meg 

„Változat: Elméletileg az alfajon belüli egy-
ség. Az utóbbi évekig általában az alfaj szinoni-
májaként használták, a legújabb átsorolásokat 
részben ez a keveredés indokolja. Egy változat-
nak valamilyen tulajdonság alapján egyértel-
műen elkülöníthetőnek kell lennie, és önálló 
élőhellyel kell rendelkeznie.” Ezzel szemben Dr. 
Terpó András által szerkesztett (1986) Nö-
vényrendszertan az ökonómbotanika alapjaival 
című egyetemi tankönyv az alábbiakat írja: 
„2. Az alfajnál kisebb rendszertani értékű a vál-
tozat (varietas=varietasz). Ide azok az eltérések 
tartoznak, amelyek közt állandó és öröklődő kü-
lönbségek vannak, de ezek egymástól nem izolá-
lódnak sem földrajzi, sem más értelemben; a faj 
elterjedési területén belül együtt fordulnak 
elő. (kiemelés Mánfai). A polimorf fajokra jel-
lemző az infraspecifikus rangfokozat.” A kaktu-
szok túlnyomóan (99, 999 %-a) polimorf fa-
jokból állnak. A változatról és az alfajról még 
lentebb lesz szó.

A következő gondolatsor címének akár ezt 
is adhatnám: Amit az Interneten nem talá-
lunk, az nem is létezik. Igazán kíváncsivá tett 
a The New Cactus Lexicon-ban a Melocactus 
nemzetségnél feltűnt homotipikus alfaj és 
heterotipikus alfaj. Az Interneten keresve e 
fogalmakat a kereső egyik szóösszetételhez 
sem adott ki oldalt. Nem lepett meg a dolog. 
Ilyen nincs, és nem is lehet. A rendszerezés-
hez kizárólag a faj és a nemzetség meghatáro-
zása és ezen fogalmak körülírása szükséges. 
Minden további rendszertani egység csak 
másodlagos, és csak segítségül szolgálhat a 
növények e két rendszertani egységbe törté-
nő minél pontosabb beillesztéséhez. Az alfajt 
homotipikusként és heterotipikusként meg-
különböztetni sem rendszertanilag, sem bo-
tanikailag nem helyes, sőt amint látjuk zűrza-
vart okoz, mivel sem elméleti, sem gyakorlati 

felhasználhatósága nincs. Az alfajokat eltérő 
földrajzi elterjedés, eltérő ökológiai igény, 
vagy eltérő fenoökológia alapján osztályoz-
hatjuk, de amint látjuk ezeknek semmi köze 
a rendszertanhoz, sokkal inkább az evolúci-
óhoz. Az alfajoknál eddig nem találkoztam 
külön típusalfaj megnevezéssel, aminek szin-
tén semmi értelme, a már fentebb említettek 
miatt. A homo az azonosságot, az egynemű-
séget jelöli, a hetero pedig a vele összetett fo-
galom különböző neműségét, azaz különféle 
elemekből való voltát jelöli az Idegen szavak 
és kifejezések szótára (1989) szerint. Ezek 
alapján számomra a két fogalom még nyel-
vészeti szempontból történő bevezetése sem 
indokolt.

A Debreceni Pozsgástár 2007. 3. számá-
ban a 38-44. oldalán megjelent Ficzere Mik-
lós: A Melokaktusz nemzetség az Új Kaktusz 
Lexikon tükrében című tanulmánya. Vélhe-
tően minden nemzetségnél hasonló a The 
New Cactus Lexicon feldolgozása. Úgy tű-
nik, hogy a fentebb említett homotipikus- és 
heterotipikus alfaj „bevezetésével” sikerült 
teljes zűrzavart előidézni azzal, hogy sza-
kítottak az ICBN (Internationale Code der 
Botanischen Nomenklatur) által meghatá-
rozott rendszertani kategóriákkal. A legjobb 
tudásom szerint, pl. a Melocactus violaceus 
ssp. violaceus-nak csak akkor van létjogo-
sultsága, ha más alfaj(ok) is leírásra kerültek. 
Amennyiben a Melocactus violaceus-nak sem 
alfaja, sem változata nincs, akkor nem lehet 
a taxont nevezéktanilag Melocactus violaceus 
ssp. violaceus-nak megnevezni. A lényeg, 
amennyiben a fajnév, alfajnév, változatnév 
és formanév megegyezik akkor csak egyetlen 
egy taxonról (fajról) van szó, amely az alap-
faj, és így értelmét veszti, és szabálytalan is 
a megadott esetben a Melocactus violaceus 
ssp. violaceus megnevezés. Vagyis a típus-
faj egyben típusalfaj, típusváltozat és típus-
forma is. Megnevezni azonban csak akkor 
kell ezeket, amennyiben több alfaj, változat 
és forma kerül definiálásra. A másik példát 
a Debreceni Pozsgástár 2007. évi 1. száma 
adja, ahol a 262-266 közötti oldalon ismer-
tettem a Gymnocalycium ambatoense taxont. 
Jóhiszeműen ki lett egészítve egy sorral, és 
az irodalomjegyzék a fent megnevezett The 
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New Cactus Lexicon-nal. Én ezt a művet és 
a benne foglaltakat nem ismertem, és a mai 
napig sem ismerem, kivéve a Gymnocalycium 
nemzetség fajleírásaihoz van némi hozzáfé-
résem. Így jogosnak tűnik az az igény, hogy 
azt megismerjük. Legalábbis én egyre jobban 
meg szeretném ismerni, mert nekem – egy-
előre úgy tűnik – ismét csak a német-angol 
belharc újult ki.

Szükségünk van-e külföldi cikkek magyar 
nyelven történő megjelenésére? Ezt a kérdést 
Dr. Nemes Lajos és Ficzere Miklós kellőkép-
pen megválaszolta. Azonban én tovább gon-
doltam a kérdést és egy másik javaslattal is 
előállnék, mivel szükségesnek tartom a kül-
földi cikkek ismeretét. Nevezetesen a külföl-
di szerzőkkel és a kiadókkal megállapodást 
kellene kötni, minden kaktuszos szervezetet 
bevonva, ha lehetséges, a cikkek magyar-
ra fordítására, és akit érdekel, – többnyire a 
képanyag nélkül –, azok önköltséges áron, 
esetleg igen kis haszonnal hozzájuthassanak. 
Sajnos, ha tetszik, ha nem, a külföldi kaktusz-
szakértők jóval előbbre vannak mind anyagi, 
mind ismeretanyag szempontjából. Így nem 
tehetjük meg, hogy csak a saját erőnkre tá-
maszkodunk. Ez eddig sem sikerült. Külö-
nösen indokolt javaslatom megvalósítása, 
mert a külföldi szakirodalom csak egy igen 
kis csoport részére hozzáférhető. Az eddig 
megjelent folyóiratszemlékből sokszor csak 
a cikkek címeit ismerjük meg. Természetesen 
nem komplett újságot lehetne megrendelni, 
hanem csak cikkeket. Ezt kis befektetéssel 
meg lehet oldani, hiszen ezeket számítógépen 
tárolni lehet, és bármikor ki lehet nyomtatni. 
A továbbiakban két nagyobb volumenű gon-
dolatomról írnék. Elsőként a The New Cactus 
Lexicon (2006) általános részéről van szó. A 
második tulajdonképpen az első folytatása. 
Sajnos a The New Cactus Lexicon-hoz nagyon 
kevesen tudtak hozzájutni, részben azért is, 
mert kevesen vannak, akik az angol nyelvet 
ilyen szinten is ismerik. Márpedig a meg-
jelent két könyvismertetés alapján itt van a 
lényeg. Össze tudnak-e a kaktuszos szerveze-
tek fogni, hogy az első kötet általános része, 
vagy annak igen részletes kivonata magyar 
nyelven is megjelenhessen, amennyiben a 
szerzők és a kiadó hozzájárulnak ehhez. 

Dr. Nemes Lajosnak teljesen igaza van 
abban, hogy ezek a gyakori átnevezések nem 
látszanak indokoltnak. De az előbb említett 
belharcon kívül van egy lényegesebb indok 
is. Nevezetesen a kaktuszok populációit mi 
csak a faj élettartamának egy adott pillanatá-
ban ismerjük. Evolúciós időmértéken nézve a 
kaktuszpopulációkat, csak rövid ideje ismer-
jük őket, ez kb. 200 év, amit gyakorlatilag 
elhanyagolhatónak tekinthetünk, s így a po-
pulációk alaktanon alapuló szétválasztása fa-
jokra és alfajokra meglehetősen bizonytalan, 
gyakorlatilag sokszor értelmetlennek látszik, 
mert túlságosan is szubjektív szempontok 
alapján történik. Ez egyértelműen kiderül 
a fenti és más hasonló esetekből. Sajnos, az 
én meglátásom szerint, az átnevezéseknél 
sokszor többet nyom a latba a szubjektivitás, 
mint a populációk evolúciós ismeretének fel-
tárása. Ezért tettem a Debreceni Pozsgástár 
2007. évi 3. számában az alábbi megjegyzést: 
„A Gymnocalyciumok világa sorozatban nem 
kívánok egyik rendszer mellett sem kardoskod-
ni, olyannyira nem, hogy a taxonok közlése egyik 
rendszertani besorolást sem követi. Ez azt je-
lenti, hogy általában minden leírt taxont előbb-
utóbb közölni fogunk, attól függetlenül, hogy 
az adott időben mi a rendszertani besorolása. 
Például a G. achirasense nem mint G. monvillei 
subsp. achirasense, hanem G. achirasense lesz 
közölve. Természetesen a „Jó, ha tudjuk,” feje-
zetben igyekszünk az összes besorolást közzé-
tenni, a különböző véleményekkel együtt.” Ha 
van, de még eddig nem volt!!

A kaktuszok családja amúgyis elég külön-
leges helyzetben van a növények világában, 
ahogyan én azt látom a növénytani ismere-
teim alapján. Úgy tűnik, a család evolúciójá-
ban igen nagy szerepet kapott és kap a hib-
ridizáció, a poliploidiával együtt. Poliploidia 
(gör.): „a kromoszóma vagy kromoszómasze-
relvény számában mutatkozó változásoknak, 
a genommutációnak az az esete, amikor a sejt 
vagy szövet vagy szervezet kromoszómaszáma a 
kromoszóma-alapszámnak egész számú több-
szöröse, és a sejtmag DNS-tartalma -ellentét-
ben a pseudopoliploidiával-, a kromoszómaszám 
többszöröződésének a mértékével arányosan na-
gyobb, mint a kiinduló diploid vagy haploid sejt-
magokban. A poliploid gamétában tehát egynél, a 
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poliploid szomatikus (testi) sejtben kettőnél több 
genom van.” Ez nagyfokú változatosságot és 
adott esetben gyors fajképződést idézhet elő. 
Jelenleg csak tippelhetünk, hogy egy-egy po-
puláció a fajképződés milyen szintjén áll. Aki 
többet tud és jobbak a vizsgálati lehetőségei, 
azok természetesen kevesebb hibát követhet-
nek el, feltéve, ha szubjektív gondolataik nem 
terelik el más megállapítások irányába.

Megfigyelhető, hogy egyre inkább elhagy-
ják a változatok meghatározását, legalább-
is a Gymnocalycium nemzetségnél. A többi 
kaktusznemzetséget ilyen szempontból nem 
ismerem. A változatok elhagyásának oka egy-
részt a fent már említett evolúciós időmérték, 
és az alacsony rendszertani rangfokozat, hi-
szen a ma meghatározott változat akár egy-
két generáció alatt eltűnhet, mivel az alapfaj-
jal hibridizálódhat, és általában az alapfajba 
a változatok beolvadhatnak, illetve újabb vál-
tozat, változatok keletkezhetnek. Másrészt 
ezeket a változatokat – véleményem szerint 
– az alapfaj diverzitásába, azaz sokféleségébe 
be lehet és be is kellene sorolni. De marad az 
alfaj, amely már egy evolúciós rendszertani 
egység. Nekem úgy tűnik, ezt keverik egyes 
esetekben össze a változatokkal, amint azt 
Barna János is jelezte a Kaktusz Világban. 
Azonban az alfajok meghatározásánál sem 
elegendő csupán kijelenteni, hogy pl. földraj-
zi elszigeteltség, stb. miatt a reproduktív izo-
láció is megvan. Reproduktív izoláció (lat.): 
Rédei fogalmazta meg a legvilágosabban: 
„öröklődő mechanizmus, amely meggátolja a 
gének cseréjét két populáció között.” Figyelmen 
kívül hagyjuk azonban a beporzó fauna élet-
terét. Mi ugyan azt láthatjuk, hogy a faj két 
populációja földrajzilag elszigeteltnek látszik, 
azonban a beporzó fauna mégis összekötheti 
őket, így máris nincs közöttük reproduktív 
izoláció, és így csak a változat rendszertani 
kategóriát érik el, ha ugyan elérik, amit a fen-
tebb leírtak miatt nem érdemes definiálni. 

Az új Gymnocalycium fajok ismertetésé-
nél már többször hiányoltam a rokon fajokkal 
történő keresztezési tesztsorozatok elmara-
dását, bár a fentebb említett nagyobb fokú 
hibridizációs képesség miatt ez vélhetően 
további bonyodalmakat is okozhatna. Nem 
beszélve arról, hogy egy ilyen tesztsorozat 

elvégzése több évtizedet vesz igénybe, mivel 
több nemzedéket kell tesztelni. Mi a megol-
dás? Például a családra, illetve a nemzetsé-
gekre jellemző genetikai eltérések kiderítése, 
mely nem az egész genetikai anyagra vonatko-
zik, ahogyan azt Csuha László már korábban 
említette, és ez a kemotaxonómia bevonása. 
Kemotaxonómia: „a taxonómia egyik modern 
módszere, mely különféle kémiai anyagok elő-
fordulását tanulmányozza, s az eredményekből 
rokonsági kapcsolatokra következtet.” Biztos 
támpontot csak a DNS és a fehérjék összehason-
lítása ad, de kellő körültekintéssel más kémiai 
anyagokat is vizsgálni lehet pl. enzimek, vagy az 
Ariocarpus nemzetségnél a különböző alkaloidák 
jelenlétét és arányát.

Amint látjuk, a helyzet meglehetősen 
bonyolult. A kaktuszok rendszerezésében, 
függetlenül attól, hogy már Linné óta foglal-
kozunk vele, még mindig csak a „pályakezdő 
útkeresés” elején járunk. Tehát fogadjuk meg 
Dr. Nemes Lajos tanácsát, és ne cserélgessük 
növényeinken a névtáblákat, hacsak nem va-
gyunk meggyőződve az új név helyességéről, 
és ha kell, azt meg is tudjuk védeni. De aki 
komolyan akar foglalkozni a kaktuszokkal, 
annak bizony figyelemmel kellene kísérnie 
minden rendszertani megnyilatkozást, és 
az alapfogalmakkal is tisztában kell lennie. 
A hiteles alapfogalmak nagy részét az IBCN 
honlapján is elérhetjük. Akiket viszont nem 
érdekelnek a rendszertani vitákból származó 
néveltérések, azoknak azt tanácsolom, hogy 
a látogatók esetleges nemtetszésének elhárí-
tásaként, a névvel beszerzett növények mellé 
egy Cactus sp. táblát is tegyenek, mert így az 
eladóra háríthatják át az esetleges helytelen 
név kritikáját, nem beszélve arról, hogy a 
helyszínen kialakuló nevezéktani nézetelté-
résekből is kimaradhatnak.

Mánfai Gyula
Budapest

manfai@freeweb.hu
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Zusammenfassung: Wir bekommen allverständliche  Kenntnisse über die Photosynthese de Saftpflanzen, über die Charakter-
merkmale der Photosynthese und darüber, welche Pflanzen in welcher Gruppe der Photosynthese gehören.
Abstract: Readers get information about the photosynthesis ways of succulents, their specialties and under what type of photo-
synthesis do the separate plants belong.

Prof. Dr. Gellén János

A FOTOSZINTÉZIS ALAPVONALAI

BEVEZETŐBEN NÉHÁNY ALAPFOGALOM:

A FOTOSZINTÉZIS:
Lényege: széndioxid + víz + fényenergia = cu-
kor + oxigén

A cukor-ban energia van tárolva, és a 
cukor-ból fontos, egyéb vegyületek (zsírok, 
olajok, fehérjék, stb.) készülnek.

A LÉGZÉS (RESPIRÁCIÓ):
A fotoszintézis ellenfolyamata: a cukor-

ból, oxigén felhasználásával, széndioxid és 
víz keletkezik, közben energia szabadul fel.

A PÁROLOGTATÁS (TRANSZSPIRÁCIÓ)
A víz elpárologtatása, a növényből a lég-

körbe, főként a nyitott légzőnyílásokon 
(sztómákon) keresztül; pontosan szabályo-
zott folyamat, amely a növény hűtését is szol-
gálja. A transzspiráció hozzájárul ahhoz is, 
hogy a gyökereken át felvett víz és tápanyag, 
a szállító szöveteken keresztül eljusson a le-
velekbe. Száraz körülmények között a nö-
vény kiszáradásához és halálához vezethet; 
a növények a párologtatást kizárólag légző-
nyílásaik segítségével tudják szabályozni, de 
csak addig, ameddig a transzspiráció bizto-
sítja felületi hűtésüket, ill. a folyadékszállí-
tás is fenntartható, mert ellenkező esetben 
a sztóma zárósejtjeinek élettani állapota és 
működése súlyosan károsodik. 

A FOTORESPIRÁCIÓ:
Nagyon erős besugárzás és magas kör-

nyezeti hőmérséklet esetén a „cukorgyár-
tás”-ban fontos RUBISCO-enzim a foto-
szintézisről átválthat a respirációra, te-
hát a cukor égetése, a CO2 kibocsátása és 
oxigénfelhasználás lép be a fotoszintézis he-

lyére (C3 növények), így lelassul a fotoszinté-
zis és a cukortermelés. 

A GÁZCSERE (LÉGZŐ)-NYÍLÁS, 
A SZTÓMA:

A levelek bőrszövetében elhelyezkedő 
gázcserére szolgáló nyílások nyitás-zárását 
ozmotikus vízmozgás révén gyakran két spe-
ciális, ún. zárósejt szabályozza. A sztómákon 
keresztül zajlik le a gázcsere (CO2 – O2) és a 
víz párologtatása, a transzspiráció.

A VÍZFELHASZNÁLÁSI HATÉKONYSÁG – 
WUE („Water Use Efficiency”):

Ez a mutató annál magasabb, és gazdasá-
gosabb a növény szempontjából, minél több 
CO2-t tud felvenni a növény, minél kevesebb 
vízvesztés árán.

A fotoszintézis: a növényi szervezetek 
alapvető anyagcsere-működése. Az élőlénye-
ket létrehozó és fenntartó működéssorozat 
egyrészt felépítő (anabolikus) jellegű, azaz 
összetett molekulákat hoz létre, másrészt 
lebontó (katabolikus) folyamat, azaz össze-
tett molekulákat bont le. Ezeknek a folya-
matoknak az összességét nevezzük anyag-
cserének, más szóval metabolizmus-nak. 
Az élőlények, ezen belül a növények, élete 
során mindkét folyamat alapvetően fontos 
és egyidejűleg, szimultán megy végbe. Amíg 
azonban a fiatal növényekben az anabolikus 
folyamatok dominálnak, addig a növény 
„felnőtt” korában a két változás kiegyenlítő-
dik, végül uralkodóvá válik a katabolizmus, 
amely végül a szervezet halálához vezet. Az 
élet minden formája, a növekedés biztosítá-
sához és az élet fenntartásához, energia-be-
fektetést igényel. A növények, mint autotróf 
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szervezetek, ezt az energiát legnagyobb-
részt a napsugárzásból nyerik a fotoszinté-
zis révén. Az állatok, mint heterotróf szer-
vezetek, önmaguk nem képesek a napfény-
energiát hasznosítani, így számukra a nö-
vényvilág jelenti közvetlenül vagy közvetve 
az energiaforrást. A fotoszintézis folyamata 
speciális növényi struktúrák segítségével 
valósul meg, amelyek a fényt energiaforrás 
gyanánt képesek felhasználni. A fotoszinté-
zis kizárólag a zöld színű, klorofill nevű mo-
lekula jelenlétében mehet végbe. A klorofill 
tehát egy olyan, a fotoszintézis energiaszük-
ségletét biztosító katalizátor, amely különfé-
le egysejtű szervezetekben, fotoszintetizáló 
baktériumokban (bakterioklorofillok), al-
gákban, a növények levelében vagy zöld szí-
nű szárában, törzsében egyaránt megtalál-
ható. Kivételt képez néhány kénbaktérium, 
mint mélytengeri szervezetek, amelyek szo-
katlan ekoszisztémás (élőhelyi) körülmé-
nyek között, hőforrások és tápanyaguk (pl. 
H2S, azaz kénhidrogén) kémiai kötéseiben 
rejlő energiáját használják fel és értékesí-
tik, mélytengeri vulkánok környezetében. 
A fotoszintézis folyamatában, a napfény-
nyel a Földre jutó energia szénhidrát mole-
kulákba (egyszerű cukrok: piruvát, malát, 
glukóz, fruktóz, szukróz) épül be, alapjában 
véve bonyolult anyagcsere-lépések során. A 
cukrokból, nitrogén és nyomelemek hozzá-
adásával (talajoldatok, trágyák, tápoldatok), 
fehérjék épülnek fel, amelyek az élő szerve-
zetek alapvető építőkövei. A cukrok vízben 
jól oldódnak, így képesek eljutni a növény 
minden részébe (gyökér, szár, levél, stb.), a 
háncs (floém), míg a talajoldatok főleg a fa 
(xilém) szállítóedény-rendszerén keresztül. 
Az egyszerű cukrok és a bennük rejlő ener-
gia tárolása hosszú távon nem lehetséges, 
ezért azokat a növényi szervezet könnyen 
raktározható olajokká, zsírokká és legfő-
képpen keményítővé, amilum-má alakítja át. 
Utóbbiak közismerten kiváló energiaforrás-
ok és vízben nem oldódnak.

A szénhidrát-molekulák szén (C), hidro-
gén (H) és oxigén (O) atomokból épülnek fel. 
A fotoszintézis során a szén (C) a széndioxid-
ból (CO2), az oxigén (O) a víz (H2O) bomlá-
sakor keletkezik. A CO2-ből származó egy 

C-atom egyesül egy H2O molekulával és egy 
egyszerű szénhidrát, CH-OH jön létre, nap-
fényenergia beépülésével. A vegyi folyamat 
képlete:

CO2 + H2O = CnH2nOn + O2 –118 gkal energia

(6 egyszerű cukormolekulából épül fel, pl. a 
szöllőcukor, azaz a glukóz: C6H12O6)

A víz a hidrogén és az oxigén forrása, 
ugyanakkor oldószer, hűtőfolyadék, szállí-
tóközeg, és biztosítja a sejtek turgorát, így 
alakját is, amely nagyrészt az egyéb ásványi 
elemekkel együtt a növény gyökérrendsze-
rén keresztül jut be a növényi szervezetbe, de 
bizonyos mennyiségű nedvesség a leveleken 
keresztül is felszívódhat.

A CO2 az atmoszféra (légkör) állandó al-
kotórésze, ahol mennyisége kb. 0,03-0,04 
%, vagy kb. 340 microbar, vagy kb. 340-380 
ppm, azaz „parts per million” egység, amely 
egyenlő egy millió részecskére eső CO2 mole-
kulák számával. A növények a széndioxidot 
a légkörből, a vízinövények a vízből „lélegzik 
be” és kötik meg, a felszabaduló oxigént pe-
dig, oda adják le. Ez a gázcsere számos kis, 
mikroszkopikus nyíláson, a sztómá-kon, 
ezeken a légző- vagy gázcserenyílásokon ke-
resztül zajlik le. A sztómák nyitás-zárásáért 
speciális sejtek, az un. zárósejtek a felelősek, 
amelyeknek a működését ozmotikus változá-
sok által előidézett vízmozgás szabályozza. A 
sztómák elsősorban a levél vagy, pl. a kaktu-
szoknál, a zöld szár bőrszövetének a felső ré-
tegébe, annak is az első, vagy első két-három 
sejtsorában az un. elsődleges epidermiszben 
foglalnak helyet, és kloroplasztiszt is tartal-
maznak (1. ábra). A növényben a CO2 tárolá-
sa nem egyszerű feladat. Ez a magyarázata 
annak, hogy a növények majdnem 90%-ában 
a széndioxid-felvétele és megkötése, vagyis 
fixációja, valamint a „cukorgyártás” a nap-
fény jelenlétében, tehát nappali időszakban 
egyszerre megy végbe. Így lehetséges a légkö-
ri CO2 azonnali, előzetes tárolás nélküli fel-
használása a fotoszintézishez.

A Föld története folyamán, a változó kö-
rülményekhez való alkalmazkodás során, a 
fotoszintézisnek három fő, egymástól rész-
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ben eltérő, metabolikus rendszere alakult 
ki: C3-, C4- és a CAM-típusú fotoszintézisek 
(lásd később!). Ezek a metabolikus rendsze-
rek az egyes növényfajokban, az egyedfej-
lődés során egyik típusból a másikba átala-
kulhatnak. A fotoszintézis a növények több-
ségében (kb. 87%-ukban!), különösen a ki-
egyenlített klimatikus viszonyok között, az 
„eredeti”, ún. C3-as úton bonyolódik le. Neve 
azért „C3”, mert a CO2 megkötése során ke-
letkező első stabil, 
egyszerű vegyület 3 
szénatomot tartalmaz. 
A forró, gyakran szá-
raz éghajlati viszonyok 
közepette, ahol emel-
lett a Nap irradiációs, 
tehát sugárzó energia 
kibocsátási szintje is 
nagyon magas, így pél-
dául a sivatagokban, 
füves pusztákon stb., 
ott az un. C4- és CAM-
típusú növények saját-
ságos anyagcsere-stra-
tégiákat alakítottak ki, 
amelyek segítségével, 
kevesebb vízveszteség-
gel is hozzájuthatnak 
megfelelő mennyisé-
gű, a fotoszintézishez 
nélkülözhetetlen CO2-
höz. A C4- és a CAM-
típusú levélsejtekben 
az első stabil vegyü-
let 4C-atomos.(3. és 5. 
ábra).

FONTOS 
MEGJEGYEZNÜNK:
1. Ez utóbb említett növények, azaz a C4- 

és CAM-típusúak, mint majd látni fogjuk, 
levélsejtjeikben sajátos módon képesek 
a széndioxidot feldúsítani, koncentrálni 
és fixálni, így nem kell sztómáikat olyan 
hosszú ideig nyitvatartaniuk, mint a C3-
növényeknek.

2. Fontos szem előtt tartanunk, hogy 
maga a fotoszintézis a C4- és a CAM-

növényekben is alapvetően megegyezik 
a C3-fotoszintézissel, amelynek lénye-
ge az un. CALVIN-ciklus (egyszerű szén-
hidrát szintézis). Tehát a C4- és a CAM-
növényekben is az úgynevezett CALVIN-
ciklus működik, de képesek leveleikben, 
száraikban, néhány fontos biokémiai lé-
pés beiktatásával a légköri CO2 gyors, ha-
tékony megkötésére, amely után szűkítik, 
vagy bezárják sztómáikat. Ezzel a képessé-

gükkel minimalizálni képesek a vízvesz-
tést a nap meleg időszakában.

Megértéséhez először meg kell ismerked-
nünk a C3-típusú növények levélszerkezeté-
vel (1. ábra):

A szállítószövet-rendszer xilém- és 
floém-edényrendszerből áll. A mezofillum-

1. ábra A C3 levél szerkezete és működése.

1. A C3-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉZIS
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sejtekben vakuolumok (tároló hólyagocskák) 
és kloroplasztiszok találhatók, bennük a klo-
rofill-t tartalmazó un. tilakoid-ok, ez a bel-
ső membrán-rendszer, és a granum-ok. Több 
tilakoid kapcsolódásából alakul ki a granum-
struktúra.

A C3 fotoszintézis lényege a már említett 
CALVIN-ciklus, az a biokémiai folyamat, 
amely során a légköri CO2-ből egyszerű cu-
kor készül „egy lépésben”, utalva arra, hogy a 
CO2 megkötése és a fotoszintézis egy időben 
és egy helyen zajlik le. (2. ábra)

Kulcsfontosságú elemek:
RUBISCO-enzim 
(ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz/oxigenáz).

A C3 (!) növényben ez az egyetlen enzim-
vegyület, amely képes a légkörből felvett 
CO2-t fixálni és átalakítani egyszerű cukorrá. 
A RUBISCO-enzim a CALVIN-ciklus egyik 
fontos szereplője. A RUBISCO és a CALVIN-
ciklus a levél minden egyes zöld sejtjében, a 
C3-kloroplasztiszban működik. A légkörből 
3CO2 + RUBISCO-enzim 3C atomos-sav 
+ víz + energiaegyszerű cukor képződik.

(Lásd 1. ábra)

HOGYAN ÉPÜL BE A 
NAPFÉNYENERGIA 
A CUKORBA?

A CALVIN-ciklus-
ban felhasznált energi-
át, a levél sejtjeiben lévő 
kloroplasztiszok ún. 
granum-struktúrá-i, 
(ezekben van a kloro-
fill!) szolgáltatják oly 
módon, hogy a „befo-
gott” fényenergia se-
gítségével (1. ábra):

- az ADP-ből (ade-
nozin-difoszfát) + 1 
foszfor atomból ATP 
(adenozin-trifoszfát) 
keletkezik, és

- az ADPATP kö-
tésben jelentős energia  
halmozódik fel (akku-
mulálódik). Az ATP 
szállítja az energiát a 
CALVIN-ciklus számá-
ra;

- a NADP+-ból (ez 
a nikotinamid-adenin-
dinukleotid-foszfát, 
amely oxidált forma, 
és ezt jelzi a + jel!) ké-
sőbb NADPH, azaz re-
dukált forma lesz, köz-
ben a víz hidrogén-re és 
oxigén-re hasad szét. 
A NADPH szállítja a 
hidrogént a CALVIN-2. ábra A Calvin-ciklus.



ciklusba, az oxigén pedig, a légkörbe kerül.
Tehát a NADPH a hidrogén-t, az ATP a 

napenergiát továbbítja a CALVIN–ciklushoz, 
ahol ismét ADP és NADP+, mint oxidált for-
ma keletkezik.

Így lesz a VÍZBŐL és a CO2-ből – energia 
beépítése mellett – CUKOR és OXIGÉN.

2. A C4-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉZIS

A CO2-hasznosítása lehetséges az ún. C4-
es úton is. Ez a típusú metabolizmus néhány, 
trópusi vidéken élő fajban, mint a kukoricá-
ban, a cukornádban, a kölesben, a cirokban, és 
a hazaiak közül, elsősorban a pázsitfű-félék-
ben, de pl. a disznóparéj-félékben, vagy a kö-
vér porcsinban (Portulaca oleracea) is műkö-
dik, de csak a növény-
világ kb. 3%-á ban.

A C4-es út meleg 
körülmények között 
ott a leghatékonyabb, 
ahol emellett a Nap 
irradiációs szintje, te-
hát az energia-szolgál-
tatása is magas. A C4-
es növények az egyko-
ri C3-asokból alakul-
tak ki. A „C4” elneve-
zés abból a tényből 
származik, hogy a CO2 
megkötése (fixációja) 
során keletkező első 
stabil molekula 4 szén-
atomot tartalmaz: a 
légkörből 1CO2 + PEP 
(foszfo-enol-piruvát) 
+ 3C atomos sav, me-
lyekből 4C atomos 
sav keletkezik.

A C4-es növények 
hatékonyabban hasz-
nosítják a napenergiát 
a cukrok előállításá-
hoz, és kb. kétszer any-
nyi biomasszát (pl. ga-
bonatermést) képesek 
produkálni, mint a C3 
társaik. „Szerencsét-
lenségünkre” csaknem 

minden, gazdaságilag fontos növény C3 fo-
toszintézissel működik. C4-es a már említett 
kukorica, cukornád, köles és cirok, egyesek 
szerint az ananász is.
A C4-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉZIS RÉSZLETEI

A C3-mal ellentétben a folyamat két lépés-
es (4. ábra), és két vonatkozásban gyökeresen 
eltér a C3 metabolizmustól. A levélben kétfé-
le típusú sejt együttes működése teszi lehető-
vé a sikeres fotoszintézist. A C4-fotoszintézis 
első lépésében egy olyan enzim játszik kulcs-
fontosságú szerepet, amely sokkal hatéko-
nyabban köti meg a CO2-t (magyarázat ké-
sőbb!), mint a RUBISCO-enzim. Ez az enzim 
egy karboxiláz, a PEP (foszfo-enol-piruvát).

A C4-növény levélszerkezete
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3. ábra A C4-es típusú fotoszintézis két lépése térben szétválasztva.



Az ilyen levél szerkezetét jellemző-
en mezofillum-sejtek, bennük „granális”-
kloroplasztisz és ún. nyalábhüvely vagy 
hüvelyparenchima-sejtek (NYH) alkot ják. 
Utóbbiakban „nem-granális”-kloro plasz ti-
szok vannak. (3. ábra)

A C4-típusú fotoszintézis első lépése a 
mezofillum-sejtekben zajlik le, ahol a PEP-
karboxiláz enzim a mezofillum-sejtben a 
CO2-t, a már jelenlévő 3C-atomos savval 
karboxiláció során összekapcsolja, és 4C-
atomos organikus sav keletkezik, amely 
energiát igénylő folyamat.

A C4-típusú fotoszintézis második lépése 
a szállítóedényeket tartalmazó vaszkuláris 
szövetet körülvevő, ún. nyalábhüvely (NYH) 
sejtekben megy végbe. A NYH-sejtek falát 
szuberin nevű, növényi „gumi” impregnál-
ja olymódon, hogy a légköri CO2 közvetlenül 

nem kerülhet a NYH-sejtekbe, de a CO2 nem 
is juthat ki onnan! 

A C4-növények nyalábhüvely-sejtjei-
ben található, ún. „nem-granális”-kloro-
plasztiszokban megy végbe a már említett 
C3 típusú fotoszintézis (CALVIN ciklus). Az 
ehhez szükséges CO2 tehát nem közvetlenül 
a légkörből, hanem a 4C-atomos molekulából 
származik. Ez utóbbi a mezofillum-sejtekből 
áramlik az NYH-sejtekbe, ahol CO2-re és 3C-
atomos molekulára hasad szét dekarboxiláció 
során. A NYH-sejtekben a CO2 koncentrációja 
magas értéket ér el („CO2-pumpa”). A CO2 egy 
része belép a CALVIN -körbe és a RUBISCO-
enzim segítségével cukorrá alakul. A „fölös-
leges” CO2, amelyet a CALVIN -ciklus nem 
tud felhasználni, a 3C-atomos molekulákkal 
együtt, speciális nyílásokon, a plazmodezma-
összeköttetéseken át, visszaáramlik a 

mezofillum-sejtekbe. A 
RUBISCO-enzim tehát 
csak a második lépés-
ben, a nyalábhüvely-sej-
tek kloroplasztiszában 
működik. A 4C-ből le-
hasadó, nagy mennyi-
ségű CO2 nagyobb mér-
tékű cukor gyártására 
készteti a RUBISCO-t 
(„CO2-pumpa”), és le-
hetetlenné teszi, hogy 
utóbbi átváltson az un. 
fotorespirációra, te-
hát ebben az esetben 
nincs fotorespiráció! Ez 
a magyarázata annak, 
hogy a C4 fotoszinté-
zis nagyobb teljesítmé-
nyű a C3-nál. Megjegy-
zendő azonban, hogy 
ugyanakkor az „ener-
gia-fogyasztása” is lé-
nyegesen magasabb az 
utóbbiénál! Jól látha-
tó, hogy a C4-növények 
esetében a fotoszinté-
zis két lépése hely sze-
rint, mezofillum-sejt és 
NYH-sejt, térben van 
szétválasztva.
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4. ábra A C4 fotoszintézis  két lépése, ahogyan a térben elválik.
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Fontos különbség a C3 és a C4 között 
az a jelenség is, hogy amíg a C3 növények-
ben szünetel a fotoszintézis, ha a CO2 par-
ciális nyomása 50 ppm alá csökken (átkap-
csolás fotorespirációra!), addig a C4 növé-
nyek mindaddig folytatják a fotoszintézist, 
amíg a CO2 szintje nem csökken 1-2 ppm 
érték alá (PEP-karboxiláz!). Ez a körülmény 
lehetővé teszi, hogy a C4 növények, száraz, 
forró viszonyok között, szűkített vagy zárt 
sztómákkal, kevés vízvesztés mellett is képe-
sek legyenek a légköri vagy a NYH-sejtekből 
visszaáramló CO2 felhasználására fotoszin-
tézisük folytatásához. Ennek megfelelően, 
jó a vízfelhasználási együtthatójuk (WUE). 
WUE=CO2 felvétel / vízvesztés. Egyébként 
a fotoszintézis folytatásához száraz, forró, 
napos időjárási körülmények között, előbb-
utóbb, a C4-növények is kénytelenek kinyit-
ni sztómáikat, jóllehet a vízvesztés lehetősé-
ge, és így a növény elhalásának esélye igen 
nagy. A száraz körülmények között lezajló 
gázcsere tehát nagy vízveszteséggel járhat. 
Ha ez a vízmennyiség rövid idő alatt nem 
pótlódik, elsősorban a talajnedvességből a 
gyökérzeten át, akkor a növény felmeleg-
szik, hőgutát („water-stress”) kap, és el is 
pusztulhat. Mindezek ismeretében látható, 
hogy az élethez nélkülözhetetlen gázcsere, 
óriási problémát jelent mind a száraz, meleg 
éghajlat alatt élő, mind az időről-időre szá-
raz mikroklimatikus körülmények közé ke-
rülő, a napsugárzásnak kitett (epifiták, szik-
lás élőhely) növények számára.

MIÉRT NEM MŰKÖDIK MINDEN C3-
NÖVÉNY A TERMELÉKENYEBB C4 MÓ-
DON?

Mint említettük, a C4-fotoszintézis ener-
giaigénye jóval nagyobb, mert több ATP ener-
giáját igényli a C3-énál. A fokozott energia-
igény csak tartós és intenzív napsütés mel-
lett biztosítható, amelyről a mérsékelt égöv 
alatt csak bizonyos időszakokban és legfő-
képpen kontinentális területeken beszélhe-
tünk! Az árnyékos, gyakran felhős helyeken 
élő C3-növények számára a szükséges ener-
giatöbblet nem biztosított, ezért csak igen 
korlátozottan működik a C4 fotoszintézis a 
mérsékelt égöv alatt.

3. A CAM-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉ-
ZIS („CRASSULACEAN ACID META-
BOLISM”), AZAZ VARJÚHÁJ-FÉLÉK 
SAVAS ANYAGCSERÉJE

A lehetséges vízvesztés, a potenciális 
dehidráció óriási problémájának enyhítésé-
re, emellett az anyagcseréhez szükséges CO2 
biztosításához, néhány növényben, a foto-
szintézis harmadik formája, a CAM alakult 
ki. A jelenséget először a Kalanchoe pinnata 
(syn.: Bryophyllum calycinum, Bryophyllum 
pinnata) a Crassulaceae, varjúhájfélék csa-
ládjába tartozó növényen tanulmányozták 
és írták le, s innen az elnevezés.

A CAM-növények azáltal kerülik el a na-
gyobb vízveszteséget, hogy sztómáikat, el-
sősorban sötétben tartják nyitva. Tehát késő 
délutántól, ill. estétől kezdve, röviddel a haj-
nali órákat követő, párás, nedves környeze-
tet biztosító időszakig bezárólag. Ez az idő-
szak, pl. nyáron, Mexikóban, 1900-2000 m 
magasságban élő kaktuszfajok esetében, 
délelőtt 9-10 óráig terjed. A napos, száraz, 
nappali időszakban, amikor legnagyobb a 
vízvesztés lehetősége, sztómáik rendszerint 

1. kép Kalanchoe pinnata élőhelyén.
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zárva vannak. A CAM, a C4-hez hasonlóan, 
ugyancsak két lépéses fotoszintézis, de itt 
a két lépés időbelileg (éjjel és nappal), tehát 
nem helyileg (mezofillum-sejt - NYH-sejt), 
van szétválasztva.

A CAM-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉZIS RÉSZ-
LETEI

A CAM-levél sejtjei, anatómiailag hason-
lóak a C3 növényéhez (5. ábra).

A CO2 asszimiláció két lépésben, 
időbelileg szétválasztva:

Első lépés: Éjszaka a légköri CO2 a nyi-
tott sztómákon keresztül a levél (szár) sejt-
jeibe jut, ahol a PEP-karboxiláz enzim a 

CO2-őt fixálja, és a 3C atomos-savhoz kap-
csolja (karboxiláció). Ilyen módon 4C ato-
mos-sav keletkezik, amely raktározódik a 
mezofillum-sejtekben lévő vakuólumokban.

Második lépés: Nappal a száraz, forró 
időszakban, amikor a sztómák víztakarékos-
ság céljából zárva vannak, a CAM-növények 
a 4C-atomos savat 3C-atomos savvá és 1C-
atomos CO2-vé hasítják szét dekarboxiláció 
útján. A felszabaduló CO2 belép a CALVIN-
ciklusba, a RUBISCO-enzim megköti, majd 
a napfényenergia, és a vízből származó hid-
rogén közreműködésével cukor-rá alakul (5. 
ábra). A fenti két lépés általában 4 fázisban 
bonyolódik le, melyek a következők: 

I. fázis: éjjel, nyi-
tott sztómák: CAM-
típusú fotoszintézis: 
CO2 felvétel és fixáció 
( PEP - k a r b ox i l á z ! ), 
tárolás: 4C-sav 
(vaku ólum)

II. fázis: reggel 
vagy kora délelőtt, 
ami rövid, átmene-
ti időszak, még nyi-
tottak a sztómák, de 
már van fényenergia. 
C3-típusú fotoszinté-
zis: CO2 „direkt” fel-
vétel „direkt” foto-
szintézis a CALVIN-
ciklusban (RUBISCO-
enzim; kloroplasztisz)

III. fázis: nappal 
(zárt sztómák): CAM-
típusú fotoszintézis: 
CO2 remobilizáció és 
refixáció 4C atomos-
savból (vakuólum)a 
„belső”CO2 felhasz-
nálása a CALVIN-
ciklusban (RUBISCO 
enzim; kloroplasztisz)

IV. fázis: késő dél-
után, kora este. Ez 
szintén rövid, átme-
neti időszak: újra ki-
nyíló sztómák, már 
nincs meleg, de még 5. ábra A CAM fotoszintézis időben szétválasztva.
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2. kép Kalanchoe pinnata. Francisco Manuel Blanco: Flora de Filipinas 
(A Fülöp-szigetek flórája) című, az 1880-as évek elején megjelent könyvéből.



van fényenergia, és már kevesebb a vízvesz-
teség. C3-típusú fotoszintézis: CO2 „direkt” 
felvétel ismét a légkörből, a savtartalék már 
„kimerült” a vakuolumokból „direkt” fo-
toszintézis a CALVIN-ciklusban (RUBISCO-
enzim!).

Az „obligát”, tehát a kizárólagosan CAM-
fotoszintézist használó növényekben csak 
az I. és a III. fázis működik. A „fakultatív” 
CAM-fotoszintézisű növényekre a négy fázis 
váltakozása, vagyis a C3-CAM átkapcsoló-
dás jelensége figyelhető meg. A 4C atomos-
sav magas szintje miatt a szukkulensek leve-
le hajnalban keserűbb ízű, mint este, és ezt 
már a régi görögök is észrevették. A CAM-
típusú fotoszintézis mai ismereteink szerint 
33 zárvatermő, taxonómiailag eltérő növény-
család, mintegy 1000 nemzetségében műkö-
dik. A szakirodalomban azonban eltérőek 

az adatok! Ez ugyan a növényfajoknak csak 
kb. 10%-a, mégis több mint a C4-növények 
2-3%-os aránya. Nyilvánvaló, hogy a CAM 
a száraz, meleg környezetben élő növények 
számára kitűnő alkalmazkodási lehetőség, 
túlélési stratégia, ugyanis száraz körülmé-
nyek között jobb a vízfelhasználási haté-
konyságuk („Water Use Efficiency” - WUE), 
mint a C3 növényeké, mert a sztómák éjsza-
ka vannak nyitva, amikor a párolgás mérté-
ke kisebb, mivel nincs napsütés, alacsonyabb 
a hőmérséklet, párásabb a levegő, általában 
csökken a szél sebessége, stb.

1. táblázat: Vízfelhasználási hatékonyság 
különböző típusú fotoszintézis mellett.

WUE: CAM 6,0-30x10-3

C3 0,6-1,3x10-3

C4 1,7-2,4x10-3

A VÍZMENTÉS EGYÉB LEHETŐSÉGEI 
A SZTÓMÁKON KIVŰL

Rövidtávú: éjjel felhalmozódó savak – fo-
kozódó ozmotikus nyomás – a sötét szakasz 
végén extra vízfelvétel a hajnali harmatból!

Középtávú: „külső” víztartályokból, mint 
pl. a broméliák vízgyűjtő kelyhe.

Hosszútávú: speciális, de nem a zöld 
tárolószövetekben. Pl. bőrszövetben 
tárolóhólyagok, tárolóvakuolumok; kak-
tuszoknál a központi vízraktározó szövet; 
régi levelekből átmegy a víz a fiatalokba 
(hidroreutilizáció ), mint a kristályvirág-fé-
lék, stb. esetében.

A CAM szüneteltetése is a vízmentés 
egyik lehetséges változata. Ez a „CAM-
idling” vagy CAM-„üzemszünet”. Amikor 
az időjárási körülmények szélsőségesen szá-
razak, a CAM-növények, sztómáikat éjjel-
nappal képesek zárva tartani. A fotoszinté-
zis során keletkező oxigént légzésre (respi-
ráció), a légzés során leadott széndioxidot, 
pedig fotoszintézis céljára használják fel. 
Ez a rendszer, első pillanatra, a fotoszinté-
zis és a légzés örökmozgó energia gépezeté-
nek látszik. Természetesen, energia- és víz-
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3. kép A Pachypodium rosulatum fotoszinté-
zise C3 típusú.
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veszteség ezen folyamatok során is van, így 
a CAM-növények sem képesek az örökös 
CAM-üzemszünetre („CAM-idling”). Még-
is, a „CAM-idling” teszi lehetővé, hogy a nö-
vény túlélje az extrém száraz időszakot, és 
biztosítja számára, hogy gyorsan regenerá-
lódjék, ha ismét vízhez jut. Más növények, 
közöttük egyes kaktuszok, pl. az Opuntiák 
és egyéb pozsgások is, lehullatják leveleiket, 
ágaikat, és alvó állapotban vészelik át a szá-
raz periódust. Egyébként a pozsgások is ve-
szíthetnek vizet, fiatal epidermiszükön ke-
resztül is. Ez az ún. perisztómális vízvesztés, 
amely az összmennyiség 1-10%-át is kitehe-
ti és alig szabályozható. Ha a növény víztar-
talmának kb. 50%-át elveszíti, általában el-
pusztul. A kaktuszok családjához, többnyire 
CAM-típusú specieszek tartoznak, de van 
néhány C3-típusú tag is. Másrészt a kaktu-
szokon kívül, más növénycsaládokban is ta-
lálunk CAM-típusú fotoszintézist (Aizoaceae, 
Didiereaceae, Portulacaceae Chenopodiaceae). 
De a CAM még egyéb szukkulens családok-
ban is működik (Agavaceae, Apocynaceae, 
Asclepiadaceae, Astereaceae, Bromeliaceae, 
Crassulaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae, 
Orchidaceae, Vitaceae). A CAM alakuló- és al-
kalmazkodóképessége (plaszticitása) igen 
változatos

A C3- ÉS CAM-TÍPUSÚ FOTOSZINTÉ-
ZIS ELŐNYE ÉS HÁTRÁNYA

A C3-típusú Pachypodium, például jó víz-
ellátás mellett gyorsabban nő, viszont szá-
raz körülmények között gyorsabban kerül 
alvó állapotba. A CAM-típusú Tylecodon, bár 
lassabban növekvő típus, de kedvezőtlen vi-
szonyok között is folytatja növekedését, és 
csak sokkal később kerül nyugalmi állapot-
ba. A CAM-fotoszintézis, a C3-hoz képest, jó 
vízmentő startégia, de ennek ára a kevésbé 
produktív, kevésbé termelékeny anyagcsere, 
mert a PEP előállításának (reszintézisének) 
nagy az energiaigénye, és ez az elhúzódó, 
ún. „másnapos” diurnális asszimiláció. 
Mindezek következtében lassúbb a növe-
kedés. E konfliktus, azaz a jó vízmentés, de 
lassúbb növekedés megoldására, néhány nö-
vény „továbbfejlesztette” alkalmazkodóké-

pességét, plaszticitását! Ezek a növények, 
kedvező vízellátás mellett, képesek átkap-
csolni a CAM-ról a C3-fotoszintézisre. Eze-
ket a növényeket fakultatív C3-CAM-típusú 
specieszeknek nevezzük. Így pl.a Kalanchoe 
blossfeldiana CAM-ja fotoperiódikus kont-
roll alatt áll. Amint a szubtrópusi napok rö-
vidülnek, és hűvösebbé válnak, a növény 
növekedése és virágzása intenzívebbé vá-
lik, és a CAM átáll a hatékonyabb C3-ra. A 
Portulacaria afra, jó vízellátottság esetén 
C3-fotoszintézissel működik. Ezzel szem-
ben vízhiány, szárazság, hosszabbodó na-
pok vagy növekvő meleg esetén, tehát bár-
mely stressz-állapotban CAM-ra vált át. Ez 
a stressz kontroll. Érdekes, hogy az említett 
növényeknél az öregedő levelek is CAM-ra 
váltanak át. Ez lehetővé teszi minden levél 
hosszú távú működését és túlélését. Ez az 
ontogenetikus, vagyis egyedfejlődési reak-
ció. A szerteágazó mesemb-csoportban sok, 
kizárólagosan (obligát), csak CAM- vagy C3-
fotoszintézist használó növény is található. 
Sok taxon képes azonban variálni az éjsza-
kai CAM-ot a nappali C3-metabolizmussal, 
az éppen uralkodó klimatikus viszonyoknak 
megfelelően. Ezek a fakultatív CAM-C3 nö-
vények. Például párás viszonyok, jó talaj-
nedvesség mellett, a CAM-nál hatékonyabb 
C3-fotoszintézissel működnek. Forró, szá-
raz, szeles időjárás-változás esetén, akár jó 

4. kép Tylecodon paniculatus fotoszintézise 
CAM-típusú.



talajnedvességi viszonyok ellenére is, átvál-
tanak a víztakarékosság szempontjából na-
gyobb biztonságot jelentő CAM-ra. Ez a ki-
tűnő vízmentő stratégia az egyéb alkalmaz-
kodási technikák mellett, nagy előnyt jelent, 
pl. a mesemb-ek számára a vetélytársakkal 
szemben. Dél-Afrika egyes vidékein ezért 
uralhatják a vegetációt! A Delosperma coope-
ri, és a hozzá hasonló mesemb-ek kizárólag a 
C3 utat használják. Jóllehet ez a szép, gaz-
dagon virágzó növény nem tud megküzde-
ni a szélsőségesen száraz időjárással, mégis 
különösen jó az alkalmazkodóképessége. Jól 
növekedik és virágzik a szubtrópusi nyárban 
és a kiszámíthatatlan esőzések közepette, 
ugyanakkor egyike a mérsékelt égöv alatt 
is megélő, télálló mesemb-eknek. Az obligát 
C3-növények az obligát CAM-növényekhez 
képest, általában hűvösebb környezetet igé-
nyelnek. Ennek tükrében, a Delosperma coo-
peri igencsak különleges növénynek számít! 

Feltételezhető, hogy az egész Delosperma-
nemzetség nyári növekedése veleszületett 
tulajdonság, amely biztosítja a jó növeke-
dést a szubtrópusi körülmények között. Et-
től eltekintve kevés köze van az obligát C3-
mal működő fajokhoz, és az ilyen „maga-
tartás” igen ritka a mesemb-ek között! Az 
előzőekben említett jelenségekkel kapcso-
latban, óhatatlanul felmerül néhány érde-
kes kérdés: pl.: van-e valamilyen hajlamosí-
tó (prediszponáló) tényező, amely megha-
tározza azt az anyagcsere típust, amellyel 
bizonyos fajok, nemzetségek rendelkeznek 
a különböző környezeti viszonyok mellett? 
Sajnos, egyelőre nincs megnyugtató válasz. 
A sótűrő Mesembryanthemum crystallinum 
(ma: Cryophytum criniflorum, 7. kép), éle-
te kez detén „klasszikus” C3-fotoszintézist 
folytat, de idősebb korában vagy stressz-
helyzetben (szárazság, sókoncentráció nö-
vekedése) „átkapcsol” a CAM-ra. Érdekes, 
hogy már a növény sziklevele is képes erre 
a váltásra. Jó körülmények között, termé-
szetesen a C3-mal gyorsabban növekedik, 
és életének csak sokkal későbbi szakaszá-
ban tér át a C3-ról a CAM-ra. Úgy látszik, 
hogy a szép Dorotheanthus bellidiflorus (ma: 
Mesembryanthemum criniflorum, Aizoaceae) 
is ugyanezt a stratégiát követi. Feltételezhe-
tő, hogy sok más mesemb-magonc növekedé-
sének kezdeti szakaszában C3 növényként 
viselkedik és csak később vált át a CAM-ra. 
Ha a körülmények megfelelőek, akkor a C3-
típusú fotoszintézis folyamatos és gyorsabb 
növekedést biztosít a CAM-nál! Célszerű te-
hát elkerülnünk a kristályvirág-félék ma-
goncainak stressz-állapotát előidéző körül-
ményeket, mint a vízhiányt, a forróságot, a 
hirtelen erős fényhatást, stb., mivel így gyor-
sabb növekedésüket biztosíthatjuk.

Mint azt a Delospermá-nál vagy a Portulaca 
oleracea-nál láthatjuk, a szukkulens állapot 
önmagában nem előfeltétele a CAM-nak. 
A fonalszerű bromélia-féleség, a Tillandsia 
usneoides is CAM-mal müködik. A Broméli-
ák egyik jellegzetessége, hogy gyorsan képe-
sek váltani C3 és a CAM között, akár ismé-
telten is. A kiváltó tényező a víz elérhetősé-
ge. Láthattuk, hogy mind a C3, mind a CAM 
előfordulhat, akár egyidejűleg is, ugyanab-
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5. kép Portulaca afra. Körülményektől füg-
gően C3- vagy CAM-típusú fotoszintézis 
jellemzi.



ban az egyedben (öreg levél – fiatal levél). 
Ezzel szemben a C4-fotoszintézis és a CAM 
többnyire kölcsönösen kizárják egymás je-
lenlétét. Egyetlen, ismert kivétel a Portulaca 
oleracea.  Nem meglepő széleskörű elterjedt-
sége.

TOVÁBBI ÉRDEKES RÉSZLETEK 
A CAM-RÓL

A hűvös éjszakákon, hajnalokon, még a 
legszárazabb vidékeken is, nagy a levegő pá-
ratartalma. A sivatagokban gyakran észlelhe-
tő erős, hajnali harmathullás, mutatva, hogy 
még a legforróbb napokon is sokkal maga-
sabb a levegő relatív páratartalma, amint azt 
gondolnánk. Ez a magyarázata annak, aho-
gyan azt az előzőekben láttuk, hogy egyes 
CAM-növényekben magas a nyitott sztómák 
száma a kora nappali órákban. Ennek ered-
ményeként, jelentősen emelkedik a növény-
ben már a nappali fény mellett is a szerves 

savakban megkötött, a légkörből származó 
CO2 tárolt mennyisége (von Willert, D. J., és 
társai 1992: „CO2-slukk”). A vakuolumokban 
tárolható szerves savak mennyisége azon-
ban nem korlátlan. Túl sok szerves sav ked-

6. kép Delosperma cooperi.

7. kép Cryophytum criniflorum, (syn: 
Mesembryanthemum crystallinum) fiata-
lon C3, majd idősebb korában CAM fotoszin-
tézist végez.



vezőtlenül változtatja meg a növények belső 
környezetét, így a csökkenő pH egyre növek-
vő „savasodás”-t, a sav-bázis egyensúly za-
varát, stb. okozza. A túlzott „savasodás” el-
kerüléséhez, a növények a déli órákig feldol-
gozzák a megkötött CO2-t, mert a sztómák, 
a vízvesztés megelőzése céljából, addigra be-
záródnak, és a C3-fotoszintézis (CALVIN-
ciklus!) szükségszerűen leáll. A sztómák 
mindaddig nem nyílnak ki újra (CAM-fázis), 
amíg a viszonyok nem válnak ismét kedve-
zővé, mint a hűvösebb, párásabb környezet, 
többnyire az esti és az éjjeli órákban. A ma-
gasabb éjszakai hőmérséklet, valószínűleg, 
kedvezőtlen a CAM-növények számára, de 
talán csak azoknak, amelyek egyébként a 
hűvösebb klímát részesítik előnyben, így a 
legtöbb Aizoaceae, Cactaceae, Crassulaceae és 
Portulacaceae taxon. Valószínűnek látszik, 
hogy magasabb éjszakai hőmérséklet mel-
lett, magasabb páratartalom szükséges ah-
hoz, hogy a CAM-növények sztómái kinyíl-
janak a sötétség időszaka alatt. Érdekes a 

CAM-„üzemszünet” („CAM-idling”) jelen-
sége szélsőségesen száraz körülmények kö-
zött. Ilyenkor a sztómák éjjel-nappal zárva 
vannak, és a szerves savak sejteken belüli 
újratörténő feldolgozása folyik (lásd előbb!) 
Megfigyelések szerint, a CAM-mal kapcso-
latos a növények, bizonyos mértékben fo-
kozott vízfelvevő képessége, vizet már alig 
tartalmazó, kiszáradt talajból is. Ennek ma-
gyarázata a növekvő szervessav-tartalom, 
amely növekvő vízfelvételt gerjeszt a foko-
zódó ozmotikus szívóerő által. Erről a jelen-
ségről azonban eltérő a kutatók véleménye, 
mivel a CAM-típusú pozsgásnövények szívó-
ereje viszonylag kicsi! A növényekben műkö-
dő, egymástól eltérő anyagcsere-folyamatok 
ismerete, számos jelenség és mindennapos 
tapasztalat hátterét világíthatja meg. Így pl.: 
a körülmények változása több növénycsa-
ládban, Aizoaceae, Crassulaceae, Portulacacea, 
Vitaceae-féléknél C3-CAM átkapcsolást idéz 
elő, és ez érthetővé teszi, hogy közülük sok a 
hideg, rövidnappalos évszakban növekedik, 

8. kép Cryophytum criniflorum rajza a XIX. századból (F. Bauer).
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virágzik. Bár a Lithops-ok többségére az ob-
ligát CAM-típus a jellemző, kivételes esetek-
ben lehetséges a C4-CAM átkapcsolás is. Né-
hány Lithops C4-típusú fotoszintézist foly-
tat, de ezt más mesemb-nél nem észlelték. 
Ez a körülmény magyarázatot adhat sok kér-
désre, az eltérő viselkedésű mesemb-ekkel 
kapcsolatban. 

Befejezésként összehasonlítva a külön-
böző típusú fotoszintézissel működő növé-

nyek biomassza-termelő képességét (2. táb-
lázat) megállapítható, hogy gazdasági szem-
pontból

- a C4-típusú metabolizmus a legproduk-
tívabb, viszont nagy az energiaigénye, és 
csak nagyon meleg, napos helyen működik;

- a C3-típusú anyagcsere fajlagos ter-
melékenysége ugyan kisebb, de a C3 növé-
nyek nagy területen élnek, így ma gazdasági 
szempontból ezek a legjelentősebbek;

9. kép Mesembryanthemum criniflorum, (syn.: Dorotheanthus bellidiflorus).

szárazanyag 
g/nap/m2 

(Black 1973)

termény mezőgazdasági kultúrában 
tonna/ha/év 
(Nobel 1996)

CAM 1,5–1,8 40–50

C3 50–200 35–45

C4 400–500 50–90

2. táblázat: A fotoszintézis típusának hatása a növények biomassza-termelő képessé-
gére.



- a CAM-típusú növények élőhelyi stra-
tégiáját, elsősorban a stressz-helyzetekben 
való túlélés, és nem a nagy volumenű bio-
massza produkció jellemzi. A növényvilág 
kis részét képezik, ezért gazdasági jelentősé-
gűk egyelőre elhanyagolható.
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6. kép Bryophyllum pinnatum az Ascension 
szigeteken 1982-ben kiadott bélyegen.
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Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szívesked-
jenek elősegíteni a 2008. évi magakciónk sikerét. Az adományozott magvak értékesítéséből 
származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére 
fordítjuk. 
Adományaikat a következő címre várjuk:

Németh Jánosné, 2700 Cegléd, 
Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. 
E-mail: nyuszoka5@freemail.hu

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasz-
nálásra kész állapotban küldik meg a fenti címre.
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A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 1971. évi megalakulása óta – né-
hány év megszakítással – adja ki szakmai folyóiratát, a Kaktusz-Világot. A kiadvány 
B5 formátumú, évente hatszor jelenik meg, alkalmanként 44 színes oldalon, magas 
nyomdai színvonalon. Szerzőink között a legkiválóbb hazai és külföldi szakemberek 
is megtalálhatók. Rendszeresen közlünk fajleírásokat kaktuszokról és pozsgásnövé-
nyekről, növénynemzetségek teljes körű ismertetését, gondozással, szaporítással, 
növényvédelemmel kapcsolatos ismereteket, élőhelyi megfigyeléseket, történeti tár-
gyú írásokat, gyűjtők és gyűjtemények bemutatását, szakirodalom ismertetését.

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete várja tagjai sorába Önt is! 

A Kaktusz-Világ előfizetési díja 2008. évre 
MKOE tagok részére 3.600 Ft, tagság nélkül 5.000 Ft.

Az előfizetéssel és a tagsággal kapcsolatosan az alábbi címre várjuk jelentkezését:
Lukoczki Zoltán

8000 Székesfehérvár, Apatini u. 2.
Tel.: (22) 326-571, E-mail: saguaro1@chello.hu
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Gonda István                                                                       

TÉVEDÉSEK ÉS TÉVHITEK. Feljegyzések egy kaktuszkereskedő noteszéből
Rendszeresen árusítok különböző ren-

dezvényeken és bőven volt alkalmam a vá-
sárlóimtól furcsa, olykor hajmeresztő elkép-
zeléseket hallani a kaktuszokról. Néhányat a 
leggyakoriabbakból most közreadok. Sokan 
az évenkénti virágzást nem tudják elképzel-
ni. Állítják, hogy nekik olyan kaktuszuk van, 
ami csak 5-6-10 évente virágzik. Persze a ma-
gyarázat egyszerű. Néha véletlenül megfele-
lően gondozták és a növény rögtön virágzás-
sal reagált rá. Az is nehézséget jelent hogy ne 
úgy kezeljék, mint más szobanövényt. Gyak-
ran hallom: Pedig 1-2 naponta megöntöz-
tem, mégis elpusztult! Sokan a fürdőszobát 
szeretnék díszíteni velük. Gondolom, ehhez 
nem kell kommentár. A pálmát az a vásárlóm 
viszi el, aki néhány hét után visszajött rek-
lamálni. Mindent úgy tett, ahogyan mond-
tam neki, és mégis nyúltak fel a növények 
és halvány zöld maradt a színük. A téma ala-
pos kitárgyalása során kiderült, hogy való-
ban megfogadta a tanácsom, és déli fekvésű 
ablakba rakta, és ritkán öntözte. Azonban, 
hogy a lakásban ne legyen túl meleg, ezért a 
redőnyt napközben lehúzva tartotta. Ekkor 
kezdtem őszülni.

Sokszor keresnek Carnegiea gigantea-t, 
de lehetőleg már olyat, aminek 1-2 oldalága 

is van. A szárazvirággal díszített kaktusz-
ról pedig, azt hiszik, hogy az a saját virága. 
A színes oltványokat is többször virágnak 
vélik. Ez utóbbi dolgok szinte mindennapo-
sak! A pozsgások közül a Lithops az, ami a 
legtöbb kérdést kiváltja. Mi ez? Gomba? Kak-
tuszmag? Mi van a kő alatt? Ez műanyag? 
Ebből mi lesz, ha megnő? Az Aloe vera is ked-
velt téma. Itt azonban nagyon jól tájékozot-
tak, mind a felhasználás módjairól, mind a 
hatásairól is. Bár azért volt egy eset, mikor 
egy vásárlóm azért akart venni, mert a ba-
rátnője ezt evett és lefogyott tőle. Csak ott 
volt a szépséghiba, hogy ez a vevő mielőtt 
hozzám jött volna, a velem szemben lévő bü-
fében egy akkora adag kolbászt megevett, 
ami egy kiéhezett rakodómunkásnak is fel-
adta volna a leckét. Hát így sok vera kellett 
volna. Az Aloe vera meglehetősen keresett 
növény. Egy alkalommal megrendelésre vit-
tem a piacra, jöttek is érte, de a megrendelő 
látva a növényen azt az enyhe barnás színár-
nyalatot, amit a napfény okoz, megállapítot-
ta, hogy ez meg van fagyva. Május volt és 28 
fok árnyékban. Más, kerestek „húsevő kak-
tuszt”, miért? Hogy a szobában megfogja a 
legyeket és a szúnyogokat. A legjobb az volt, 
mikor ragadozó kaktusz után érdeklődtek. 

1. kép Lithops karasmontana v. aiaisensis. 
Mi lehet a virágzó kövek alatt?

2. kép Lithops otzeniana. Ebből mi lesz, ha 
megnő? Gomba? Kaktuszmag?
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Mondom: az oroszlán, az a ragadozó. Hát 
akkor legyen húsevő! A húsevő meg én va-
gyok. Hát akkor mi az, amit keresek? Rovar-
fogó vagy rovaremésztő növény. De az nem 
kaktusz! – válaszoltam. A babonák közé so-
rolom, és ezt többször is hallom: Azért nem 
veszek kaktuszt, mert akkor a lányom nem 
megy férjhez. Keresek egy olyan növényt...! 
Ez igen gyakran elhangzik, és utána követ-
kezik jól-rosszul a külsejének leírása. Leg-
utóbb egy olyan különleges kaktuszt keres-
tek nálam, amit virágüzletben vásároltak és 
sajnos elpusztult, de soha, sehol nem láttak 
még hozzá hasonlót. Fő jellemzője volt, hogy 
hol kerek, hol pedig vékony hosszú leveleket 
nevelt. Azonosítanom Opuntia-ként köny-
nyű volt, de arról meggyőzni a vásárlót, hogy 
a kétféle levél a helytelen gondozás követ-
kezménye, lehetetlen. Döntő érv az volt el-
lenem, hogy virágüzletben vették. Az érvek 
súlya alatt kénytelen voltam meghátrálni és 
további jó keresést kívánni. Egy láda virágzó 
Tacitus bellus igen megkapó látvány. De arra 
nem számítottam, hogy hosszú szemlélés 
után a kérdés az lesz, hogy ez a növény mi-
kor virágzik? Lehetne még sorolni, de biztos 
vagyok benne, hogy nagyon sok gyűjtő szem-
besül hasonló dolgokkal. Viszont hogy a kép 
teljes legyen, szólnom kell egy örvendetes do-
logról is. Egyre több olyan emberrel találko-
zok, aki nem gyűjtő, de az alapvető nevelési 
fogásokkal tisztában van. Sokszor még a nö-
vény nevét is tudják. Gyarapodik azok száma 
is, akik hónapok múlva örömmel újságolják, 

hogy a gondozási tanácsot megfogadva, mi-
lyen sikereket értek el. És ez nekem is egy si-
kerélmény. Sok még a tennivaló, amíg a tév-
hitek megfogyatkoznak. Lesz dolga a követ-
kező kaktuszos nemzedéknek is. Az az isko-
laprogram, amit Debrecenben indítottak el, 
nagy lépés előre az ismeretterjesztés terén. 
Ez a program, és a rendszeres kiállítások or-
szágszerte elősegítik, hogy a nagyközönség 
minél teljesebb információt kapjon szúrós 
barátainkról.Kedves Olvasó! Ne gondold, 
hogy ezek a történetek a fantázia termékei. 
Nem vettem el belőlük semmit és hozzá sem 
toldottam semmit. Az élet diktálta, én leír-
tam.

Gonda István, Mezőtúr
Képek: Dr. Csajbók József: 2., 
Nemes Zoltán: 1, 3., Szabó Imre: 4.

3. kép Egy keresett növény: Aloe vera.

4. kép Jól mutat egy láda Graptopetalum bellum (syn.: Tacitus bellus).
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Zusammenfassung: Der in der Slowakei lebende Autor gibt seine winterharte Kakteen aus Nordamerika, die Geschichte der 
Artbildung und der Aussaat der Kakteen bekannt. Er stellt die Taxons vor, die mit seiner Fortpflanzungsartmethode in seinem 
Wohnort, in der Nähe der Hohen Tatra, aber auch anderswo im Freie bei -30 C° erfolgreich zu anzüchten sind.
Abstract: The author living in Slovakia outlines hardy cacti of North-America, the history of their evolution and spreading. He 
presents the taxons that could overwinter successful outdoor near the High Tatra or elsewhere with his own method, even in case of 
under -30°C temperature.

Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai I.

VALAHOL KEZDŐDNIE KELLETT

A növényeket egymáshoz rokoni kapcso-
latok kötik, és az élő természet részét képe-
zik. Kialakulásuk és fejlődésük hasonlítható 
a fához, amelynek egy törzse és sűrűn elága-
zó, lombozatos koronája van. A ma élő növé-
nyek csak az utolsó, legkisebb ágacskái en-
nek a családfának, az őseik többnyire nem 
ismeretesek. A kaktuszok családja is csak 
egy kicsi részét mondhatja magáénak ezek-
ből az ágacskákból. Bizonyos növénycsopor-
tok eléggé eltérnek egymástól jellemzőik-
ben, és nemzetségük ágai kellő vastagsággal 
és szétágazással bírnak. Közöttük néhány 
ág megállt a növésben, terjeszkedésben és 
megtartották az eredeti formát, más ágak 
kihaltak. Az egész növényvilágban megta-
lálható néhány paleobotanikai hiányosság, 
amelyek ismerete kellőképpen rávilágítana 
a növények kialakulására és fejlődésére. Ez 
a ténymegállapítás duplán érvényes a kak-
tuszok (Cactaceae) családjára. Amíg egyes 
bizonyítékok hiányoznak, addig is szüksé-
ges megkísérelni a választ kialakulásuk és 
kifejlődésük kérdéseire hipotetikusan és lo-
gikusan is, némi filozófiai elmélkedés után. 
Pontosabban, felhasználni az eddig ismert 
és hozzáférhető tudományos eredményeket 
a növények filogenéziséről, és megpróbál-
ni visszamenni az ágacskától a törzsig. Ha 
elgondolkodunk a kaktuszok kialakulásán 
és fejlődésén, akkor rájövünk egy tényre: a 
kaktuszok a növényvilág azon részéhez tar-
toznak, amelyek állandóan alkalmazkodtak 
a környezeti viszonyokhoz, és örökké kiszo-
rították őket más, életrevalóbb növények a 
buján növekedő vegetáció peremére. Ebből 
a szempontból csodálni kell a kaktuszokat, 

mivel soha nem nyomtak el más növénye-
ket, hanem hátráltak más növények agresz-
sziója, elnyomása elől. Most pedig nézzük a 
kaktuszok kialakulását tágabb szemszögből. 
Botanikai szempontból a zárvatermő, két-
szikű növények közé tartoznak. Másod- és 
harmadkorban levált az alaptörzstől a zár-
vatermő növények egy sor fejlődési ága, ezek 
között voltak a kétszikű növények. Biztos, 
hogy a kaktuszok hosszú fejlődésük során 
kénytelenek voltak alkalmazkodni, minde-
nek előtt az extrémen száraz körülmények-
hez úgy, hogy ezt morfológiai változások is 
követték. Az, hogy megélnek olyan körülmé-
nyek között, amelyek közelítenek a minimá-
lis életkörülményekhez, és így is életben ma-
radtak, bizonyítja, hogy a fejlődésük során 
átadták a helyüket úgy az északi fagynak, 
mint a délről nyomuló más növényi közössé-
geknek, amelyek számára megteremtődtek 
az optimális körülmények a dús növekedés-
hez. Az említettekből feltételezhetjük, hogy 
a fajok egy része ott élt az alacsony hőmér-
sékleti övek közelében. Ki kellett fejlődnie 

1. kép Opuntia fragilis v. fragilis, amely az 
őszi nedvességre érzékeny.
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1. térkép Éghajlati övek a Pleisztocén kor jeges időszakában, az USA területén.

2. térkép Éghajlati övek a Pleisztocén kor jégmentes időszakában, az USA területén.
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egy olyan növénycsoportnak, amely ellenállt 
nemcsak a szárazságnak, hanem a hidegnek 
is. Egy része csak azért élt a létezés biológiai 
határán, mert tudott alkalmazkodni a más 
növényekkel való együttéléshez. A kaktu-
szok kialakulásáról és elterjedéséről létezik 
néhány elmélet. A tudósok azt állítják, hogy 
az egyenlítő övezete volt az élet bölcsője. Ha 
ez így volt, akkor igaz ez a növényekre és a 
kaktuszokra is. Feltételezik, hogy a kaktu-
szok kialakulásának központja Dél-Amerika 
trópusi övezete volt, ahonnan valószínűleg 
elterjedtek északra és délre is. Itt felvetődik 
egy megfejthetetlen kérdés: a kaktuszok ho-
gyan hatoltak keresztül az összefüggő erdő-
sávokon? A növények átmenete, közöttük a 
kaktuszoké is, a hegyek csúcsaitól az erdő-
sávon túlra úgy, ahogy azt más élőlényeknél 
feltételezzük, nem látszik reális lehetőség-
nek. A klímakörülmények viharos változásai 
folyamán elkülönültek a növényvilág egyes 
részei. Egyik részük kihalt, egy másik részük 
alkalmazkodott az új körülményekhez. A pa-
leocén harmadkorában eljött a Földön a tel-
jes felmelegedés korszaka, így kialakultak az 
őserdők. Az eocén időszakban bekövetkezett 
a részbeni lehűlés, de a szárazabb körülmé-
nyek kialakulása is. Ebben az időszakban kell 
keresnünk a kaktuszok őselődjeit. A negyed-
korban visszahúzódtak a tengerek, amelyek 
elhelyezkedése azóta változatlan. Így bekö-
vetkezett a kontinensek további kiszáradá-
sa, ami lehetővé tette a szukkulens növények 
további fejlődését. A pleisztocén korában a 
jégkorszakok, és a köztük lévő időszakot úgy 
is ismerjük, mint Nebraska-Kansas-Illinois-
Wisconsin időszakot. Ekkor az északi Ame-
rika mai területén megtörténtek a már em-
lített növények és élőlények kiterjedt moz-
gásai a hideghatás következtében északi és 
déli irányban. A mintegy 3000 m vastagsá-
got is elérő jégtakaró saját mozgásával dön-
tően befolyásolta olyan körülmények állan-
dósulását, ahol főleg a hidegtűrő kaktuszok 
élhettek. Feltételezik, hogy a negyedkor első 
szakaszában már kialakult majdnem min-
den kaktuszfaj. Észak-Amerika kaktuszai, 
amelyeket hidegtűrőknek tartunk, már éltek 
a pleisztocénkor glaciál (eleje) és interglaciál 
(középső) korának enyhe, meleg övezetében, 

ami nem jelent olyan nagy mozgást, ahogyan 
azt feltételezték. Észak Amerika trópusi nö-
vényzetének egy része elmozdult a Florida 
félsziget területére, a többi vegetáció pedig, 
innen helyeződött távolabbra. A növényzet 
egy része elkerült a mai Mexikó területére, 
ami bizonyítja azt, hogy néhány nemzet-
ség, mint az Opuntia, Echinocereus és egye-
bek ma ott is megtalálhatók, miközben nem 
olyan hidegtűrők, mint az északabbra talál-
ható rokonaik. A kaktuszok keletkezéséhez 
legfontosabb befolyásoló tényező volt a víz. 
Elsősorban a kaktuszok őselődeinek kellett 
elválni a vizet kedvelő növényektől, és fel 
kellett húzódnia a tengerszintfeletti magas-
latokra olyan körülmények közé, ahol a töb-
bi, buja növényi vegetáció nyomása már elvi-
selhető volt. A víz hiánya okozta azt, hogy a 
túléléshez kellett alkalmazkodni anatómiai, 
morfológiai és fiziológiai változások által. 

Muszáj volt csökkenteniük az asszimi-
lációs felületüket és megalkudni a víz kor-
látozott voltával. Az alkalmazkodás idősza-
ka egy jelzés volt a természet részéről, más 
egyéb jelzés közül. Az őselődök kis ágacskái 
a vegetációs csúcsaikkal együtt redukálódtak 
és áthelyeződtek az aerolákba, a levelek egy 
része átváltozott tövisekké, a törzsek nedv-
dús szárakká és a klorofil a levelekből áthe-
lyeződött a törzsre. Csak a gyökerek magas 
szívó ereje tette lehetővé, hogy a földből na-
gyon gyorsan elszivárgó és elpárolgó vízből 
minél többet felvehessen a növény. A kaktu-
szok a víznek testük felszínéről való elpárol-
gása ellen felfegyverkeztek egy csodálatos 
mechanizmussal.

Először is testük felületét a tövisek segít-
ségével szinte körbevette egy mozdulatlan, 
levegős burokkal. A tövisek kialakítottak 
egy redőny vagy roló effektust és befedték, 
árnyékolták testük bőrfelületét.

Másodszor testük felületét csökkentet-
ték a szárak bordássá alakulásával, melynek 
segítségével a harmonika mozgásához ha-
sonlóan összehúzódtak a víz hiányakor.

Harmadszor a növények föld feletti ré-
szének bizonyos százaléka áttevődött a tar-
talékoló szervekbe. Ezek voltak először a 
nedvdús törzsek és szárak, majd később a 
meleg hatására a föld alatti részek vastagabb 
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gyökerei. Így bekövetkezett a test egy részé-
nek föld alá húzódása, és megteremtődött 
annak is a lehetősége, hogy hosszan tartó 
szárazság esetén a test egy része behúzódjon 
a föld alá.

Néhány fajnál történtek még más mor-
fológiai és fiziológiai változások is, amelyek 
segítettek túlélni nemcsak a szárazságot, de 
a hideget is. Már a fotoszintézis egy sajátos 
formája is kialakult, amelynek a rövidítése 
CAM, és feladata elraktározni minél több vi-
zet. A pórusok nappal záródnak, hogy meg-
akadályozzák a víz elpárolgását és a széndi-
oxid felvételét. Az éjszakai lehűléskor a pó-
rusok megnyílnak, lekötik a légköri széndi-
oxidot egy bizonyos enzim segítségével és 

létrehozzák a sejtnedvekben az almasavat. A 
nappali időszakban viszont távozik a széndi-
oxid a sejtnedvekből, és egy másik enzimhez 
kötődnek. Ez egy egyedülálló felhasználási 
módszer.
(folytatjuk)

Veres Gábor
Szlovákia

Kép: Veres Gábor
Fordítás: Jan Hajtman

Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt for-
mában közöljük.

(Ficzere Miklós főszerk.)
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A hőmérséklet megemelkedett, kialakultak a sivatagok és a 
civilizáció. Ez az időszak kb. 17000 évet ölel át.

A jégkorszakokban és a jégkorszakok közötti időben történik.

Teljes lehűlés, száraz klíma kialakukása, kezdenek a sivata-
gok kialakulni. Virágos növények a meghatározók, amelyek-
nek máig 40-90%-a megmaradt. Kordillera hegységlánc for-
málódása, kialakulása véget ér.

Bekövetkezik az éghajlat felmelegedése, a szárazföldön kiala-
kulnak az őserdők. Kifejlődnek a zárvatermő, kétszíkű növé-
nyek és fűfajták. A Kordillerák nagyobb része gyűrődésnek 
indul, kiváltképp a Sziklás hegység. Bazaltos lávasüllyedések 
keletkeztek és kiömlések folytak, főleg a Kolumbiai fennsí-
kon. A legnagyobb süllyedés a Nagy medencében és az Ore-
goni hágóban (mélyedésben) történt. A kontinensek felveszik 
a mai formát.

Színre léptek a nyitvatermő növények. Az alsó kréta korában 
boróka, erdei fenyő, jegenyefenyő, lucfenyő, a felsőkréta ko-
rában tölgy, fűzfa, nyárfa, jávorfa, pálmák és néhány fűfaj-
ta, mint zárvatermő növények. A kontinenseken az árvizek 
elöntötték a földeket, és a Kordillerák egy része megemelke-
dett, különösen a Sziklás hegység.

NEGYED-
IDŐSZAK

HARMAD-
IDŐSZAK

MÁSOD-
IDŐSZAK

1. ábra Az Észak-amerikai kontinens és a Föld növényzetének változása különböző földtör-
téneti korokban.
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Ficzere Miklós
Szibériai oroszok, opuntiák és Ausztrália

Zusammenfassung: Es wird über den Kampf für den Feinerde zwischen den aus Siberien nach Australien immigrierten Russen 
und über ihren Kampf gegen die Opuntien geschrieben.

Abstract: The Russians’ immigrated from Siberia to Australia fighting for the arable land and against the ran wild Opuntias as 
weeds.

A fenti cím - úgy gondolom - sokunk számára 
kissé, vagy nagyon is meghökkentő, és próbá-
lunk a három dolog között valamilyen össze-
függést találni, ami bizony nem nagyon egy-
szerű. Ezekről a Magyar Földrajzi Társaság 
(MFT) által 1914-ben kiadott, Gubányi Ká-
roly: Ausztrália c. könyvében olvashatunk. Az 
MFT könyvei a XIX. század második felének 
és a XIX.-XX. század fordulójának nagy föld-
rajzi felfedezéseiről tudósít. Különleges érté-
kük, hogy íróik olyan nagy utazók, felfedezők, 
mint a ma-
gyar Gubányi 
Károly, Gróf 
Almásy Lász-
ló, Baktay Er-
vin, Stein Au-
rél, Cholnoky 
Jenő, a kül-
földiek közül 
Hedin Sven, 
R.F.Scott stb. 
Könyveik ol-
vasása igazi 
élmény. Mint-
ha mi is expe-
dícióik tagjai 
lennénk, és 
elsők azok kö-
zül, akik velük 
együtt eljutottak a nyugati civilizáció számá-
ra még ismeretlen, vagy alig ismert terüle-
tekre, megismerve azok népét és szokásait, 
állatait és növényeit, vagy éppen a növények 
által okozott sorscsapást, ahogyan ez Auszt-
ráliában történt.
Gubányi Károly (született: Jobbágyi 1867. 
szept. 9-én, meghalt 1935. jan. 13-án, Pilis) 
kultúrmérnök, földrajzi útirajzíró. Kezdetben 
a hazai vasút építéseknél dolgozott. 1897-
ben Szentgáli Antallal Mandzsuriába utazott, 

ahol a Mukdenen is átvezető mandzsu vasút 
építkezésén dolgoztak. 1906-ban Ausztráliá-
ba utazott, ahol bejárta azokat a területeket, 
amelyeket akkoriban különösebb kockázat 
nélkül bejárhatott. Könyvéről ezt írja: „ A 
könyv minden részlete Ausztráliában készült, 
nagy része a Riverinán, egy magyar farmon 
íródott az esős időszak nyugalmasabb napjai 
és hosszú magányos estéi folyamán.”
1913-ban tért haza és Pilisen mintagazda-
ságot létesített az Ausztráliában szerzett ta-

pasztalatai fel-
használásával. 
Most pedig 
ismerjük meg 
k ö n y v é n e k 
azt a részét, 
amelyben a 
kaktuszok, és 
a szibériai oro-
szok történe-
tét beszéli el, 
melynek szín-
tere Ausztrália 
Q u e e n s l a n d 
és New South 
Wales (NSW) 
állama, azaz a 
kontinens ke-
leti részének 

középső és észak-keleti hatalmas kiterjedésű 
területei.
„… A nyugati részek felé vezető vasútvonal 
vidékén helyenkint nagyon különös tájképet 
bámulhat meg az utas, amelyek szokatlansá-
guknál fogva valóban csodálkozásra indítják 
az európai embert. Ez a vidék az úgynevezett 
– elátkozott föld, ahol az Úristen már való-
színűleg sohasem fordul meg. A vidéknek az 
átka a kaktusz, amely ott oly dúsan nő és oly 
sűrűn tenyészik, hogy lehetetlenné teszi a 
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föld művelését vagy legeltetését. A növényfaj 
latin neve: Opuntia inermis, ami annyit je-
lent, hogy tövistelen kaktusz. Az igaz, hogy 
ennek a legsűrűbben növő fajnak nincsen 
erős, tűszerű tövise, de a felületén lévő apró 
szőrcsomók, mint a méh fullánkja szúródnak 
az ember vagy az állat bőrébe és kínzó égető 
érzést keltenek, úgy hogy az ilyen kaktusszal 
benőtt tájakat messze elkerüli a legelő állat.
Amint ezt az átkot irtani kezdik, nem elég az, 
hogy a növényt egyszerűen kivágják, mert 
ahol ágainak valamely része a földet érin-
ti, ott hamarosan újra gyökeret ver, és még 
dúsabban kezd hajtani. Ez a kaktusz ameri-
kai eredetű és az első települők, mint dísz-
növényt eleinte kertjeikben kultiválták, de 
az északi NSW-nek és főleg Queenslandnek 
száraz és meleg klímája nagyon kedvezett 
fejlődésének, úgy hogy hihetetlen módon 
elszaporodott és óriási területeket tett tel-
jesen hasznavehetetlenné. Irtáskor a nö-
vényt teljesen meg kell semmisíteni, ami 
annyira költséges művelet, a települő tu-
lajdonképpen drága pénzen vásárolta meg 
a földet, ahonnan a kaktuszt kiirtotta…”
„…A közelmúlt évek folyamán, Kelet-
Szibiriában és orosz Mandzsu-országban sa-
játságos kivándorló mozgalom indult meg, 
amelynek főiránya Argentína és Ausztrália, 
speciálisan pedig, Queensland volt. Az ide-
érkezett oroszok közül azok, akik valamely 
irányban Queensland kormányának a segít-
ségét is igénybe vették, és megtudták nyerni 
a kívánatos bevándorló kvalifikációt, össze-
sen 378-an voltak. Mind erős, egészséges, 
munkabíró és dolgozni is hajlandó ember, 
akik teljesen a maguk költségén utaztak 
Queenslandbe.
Arra a kérdésre, hogy mi indította őket a töme-
ges kivándorlásra, az általános felelet az volt, 
hogy a tűrhetetlen orosz politikai viszonyok, a 
hivatalnokok zsarnoksága, a korrupció, a sze-
mélyes szabadság és a polgárjogok képtelen 
korlátoltsága, szóval az abszolutisztikus kor-
mányforma minden átka és nyomorúsága.
A Queensland szabad földjére került orosz 
bevándorlók egy része, kezdettől fogva is a 
legkiválóbbja, tényleg rövid idő alatt jelenté-
keny sikereket tudott felmutatni. Egy csekély 
része gyorsan és nyomorultul elzüllött…

… Queensland kormánya a Mandzsuföldről 
bevándorlott orosz települők egy részének 
ilyen kaktuszterületeken osztotta ki a sze-
mélyenként megígért 160 holdnyi ingyen 
földet. A jámbor oroszok eleinte nagy buz-
galommal fogtak az irtáshoz, szenvedtek, 
küzködtek, állták a hőséget, a szárazságot, 
közben bíztak, reménykedtek és imádkoztak, 
de bizony a kaktusszal nem boldogultak. Az-
tán egyszerre csak meggondolták magukat, 
összecsomagolták szerény cókmókjukat és az 
egyenlőségnek meg a szabad szónak…, a de-
mokratikus szabadságnak, a legkiterjedtebb 
polgári jogoknak, a függetlenségnek, az örök 
napsugárnak, no meg a komoly, nehéz mun-
kának ezen ígéretföldjét szó nélkül elhagy-
ták, csendben, zajtalanul visszavándo-roltak 
Szibiriába.”
*Az Opuntia inermis ma: Opuntia stricta

Reprodukciók az eredeti műből: Ficzere Mik-
lós

Ficzere Miklós
Debrecen
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Katona József                                                                           Könyvismertetés

Steven Hammer: Dumpling anD HiS Wife: neW vieWS of tHe genuS ConopHytum

A szukkulens kedvelők a szerzőt és fotósát 
már régóta kedvelik. Különösen a LITHOPS 
Treasures Of The Veld című könyvének megje-
lenése után, ami a világon szinte etalont je-
lent ebben a témában. 1993-ban jelent meg 
Steven A. Hammer-től a The Genus Conophy-
tum c. könyv. Az előző megjelenésétől számít-
va aránylag rövid idő elteltével, mint egy új, 
átfogó monográfiaként jelent meg erről az 
Aizoaceae-félékhez tartozó nemzetségről. 
Időközben új ismeretek, új írások láttak 
napvilágot. Ebben a könyvben a rendszertan, 
a fajok átdolgozása aktuálisan, naprakészen 
jelenik meg. Az előszó és a köszönetnyil-
vánítás után a nemzetség Taxonómiai kon-
cepciója következik. 16 
karakterisztikus szek-
ciót jellemez rövid leírás-
sal, földrajzi elterjedéssel, 
az élőhelyek kőzeteiről, 
a kultúrában szükség-
es igényekről, magvak és 
növények változékonysá-
gról. Fő része a könyvnek 
egyébként 230 oldalon a 
taxonok, a fajok és alfajok 
alfabetikus ismertetése. 
Teljes és alapos leírás az 
elnevezésről, publikáció ról, 
besorolásról, termesztésről, 
elterjedésről, faj-, alfaj és 
variánsokról, természetes 
és kultúrhibridekről. Mind-
en leírt, publikált fajt a Christopher Barn-
hill-tól ismert (Lithops fotók) kifogásta-
lan szépségű és minőségű fotók illusztrál-
nak, többször eredeti termőhelyen készült 
képekkel. Ezután a nemzetséget még 
különböző aspektusokból más szerzők által 
leírt fejezetek egészítik ki. Matthew R. Opel-
től vizsgálatok a mikromorphologiáról a levél 
epidermisz felszínén, valamint a kromoszó-
ma számlálásról, A. Jürgens-től a virág illa-
tanyaagokról, valamint polináció beporzási 
biológiáról, U. Schmidel-től Dél Afrika kvarc 

foltjainak ökológiájáról, a Cono-k (Conophy-
tumok) megismerésének első fél évszáza-
dáról Nagy Britanniában Terry Smale-tól, 
a Conophytumok kereskedelméről Chris 
Rodgersontól olvashatunk, végül a 9. fejezet-
ben Dr. N. E. Brown és W. Triebner írásában 
a Windhoeki kertészet növénylistáit ismer-
hetjük meg. Emlékezve a kezdetekre, és em-
lékezve az úttörőkre, akiknek köszönhetően 
a mostani monográfia a lehető legteljesebbre 
sikerült, és ezt annál is inkább mondhatom, 
mivel az élővilág pusztulása Dél Afrika 
területén is igen jelentős, sőt, Délkelet Afrika 
területein az őshonos növénytakaró kipusz-
tult az emberi tevékenység miatt. A könyv 

biztos eligazítást ad a fajok, 
alfajok és változatokban, 
a különböző kiadványok 
között. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak a termesztőknek, 
hanem a képzett szakbotan-
ikusoknak is nélkülözhe-
tetlen a nagyszabású Co-
no-monográfia. A fajok 
leírása nagyon jó, érthető. 
A számtalan színes illusz-
tráció számomra szinte elér-
hetetlen virtuális élményt 
valósít meg Dél-Afrika téli 
esős Conoiról. Elbűvöltek a 
fotók, a leírások. A Norwich-
ban készült könyv nívójáról 
csak felsőfokon beszél-

hetünk. Ajánlom a könyvet a szenvedélyes 
szukkulens kedvelőknek, azoknak, akiknek 
az ára nem elérhetetlen, valamint szak 
botanikusoknak, botanikus kerteknek.

ISBN:0-9539326-l-3 
© EAE Creative Colour Ltd. And
Steven A, Hammer, March 2002

Kapható: WHITESTONE Gardens Ltd. 
Nord Yorkshire YO 7 2PZ.  England 

Ára 70+7 £ /font/.
Katona József

4028 Debrecen Hadházi u. 78 
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Dr. Erostyák Mihály és Ficzere Miklós

Monanthes muralis (Webb ex Bolle) Hooker fil. 1872.

A Monanthes nemzetség a Crassulaceae, azaz 
a Varjúhájfélék családjába tartozik és jelenleg 
9 fajt sorolnak ide. A Monanthes név a görög 
mono, jelentése egy, egyes, egyedüli, és a szin-
tén görög anthos, vagyis virág jelentésű sza-
vakból tevődik össze. Az elnevezés arra utal, 
hogy a virágzatban egy virág található, bár ez 
ritkán van így. A nemzetségen belül 4 csopor-
tot különítenek el, melyek az alábbiak:
1. Monanthes szekció
2. Sedoideae szekció
3. Petrophyllae szekció
4. Annuae szekció

1. kép Eredeti élőhelyei a Kanári Szigeteken. (A pirossal jelzett szigetek)

2. kép Télikertben tartott, kaspóban fel-
függesztett növény.

A növény Monanthes muralis néven 1872-
ben került leírásra a Curtis’s Botanical Maga-
zine-ban, ahol ábrázolása is megjelent az 
5988. táblán. (lásd a képtáblát)
Szinonímái:
Petrophyes muralis Webb ex Bolle 1859.
Sempervivum monanthes v. murale (Webb ex 
Bolle) Kuntze 1891.
Sempervivum monanthes v. subcrassicaule 
Kuntze 1891.
Petrophyes muralis ssp. subcrassicaulis 
(Kuntze) Bornmüller 1903.

3. kép Az alacsonyan elterülő hajtások a 
virágzatokkal, amelyekben rendszerint 
egy kinyílt virág található.
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Monanthes subcrassicaulis (Kuntze) Praeger 
1929.

A Monanthes muralis ritkás növekedésű kis 
cserjét, vagy alacsony bokrocskát képez, meg-
található a Kanári szigetek Hierro, Gomero 

és La Palma szigetén, 300-800 méter ma-
gasságban, de máshol is elterjedt. Levelei 
pozsgásak, fordított kúposak, szemölcsösek, 
füstös, szürke-piros foltocskákkal, és mint-
egy 10 mm hosszúak. A kb. 8 mm nagyságú 
virágok színe a fehérestől, a rózsaszínig vál-
tozhat. Feltűnőek a virágokon a sárga, kanál 
formájú mézmirigyek, a korona és a ter-
méslevelek között. Minden Monanthes faj 
könnyen tartható, kedvelik a homokos tala-
jkeveréket. A Kanári-szigeteken őshonosak és 
októbertől márciusig növekednek. Ebben az 
időszakban a növények gazdagon virágoznak 
kellő nedvesség, és 10 oC feletti hőmérséklet 
biztosítása estén. Természetesen a növények 
más időszakban is növekedésre késztethetők. 
Nyáron a szabadban való tartás jó hatású a 
növényekre. 
Az első leírás szerzője, Joseph Dalton Hook-
er többek között az alábbiakat írja: „útitár-
sam, Mr. F. R. S. Ball megtalálta a Nagy-Atlas 
hegységben is, ahol nedvesebb, nyirkos, szik-
lás helyeken terem 7000-8000 láb (kb.: 2300-

5. kép Monanthes lowei portugál bélyegeken.

4. kép Egy virág közelről.



39Debreceni Pozsgástár 2008/4.



40 Debreceni Pozsgástár 2008/4.

2700 m) magasan a Mount Tezi hegyen, Maroc-
co várostól délnyugatra. Ami ezt a felfedezést il-
leti, a marokkói megegyezik a Kanári-szigeteki 
formával, bár ez utóbbival összehasonlítva, 
kétségtelenül, talán különbség figyelhető meg 
színében és néhány szerv formájában.”
Az első leírás ábrájáról a következőt 
olvashatjuk: „az ábra egy, az Atlas hegységből 
származó példányról készült 1871. júniusában, 
amely a Royal Gardens of Kew-ban virág-
zott áprilisban.” Tehát a képtáblán az Atlas 
hegységből gyűjtött példányt láthatunk. Az 
érdekes az, hogy ma már egyetlen Monan-
thes faj előfordulási helyeként sem említik 
a kontinentális Afrikát, ezen belül az Atlas 
hegységet!

A bélyegeken a nemzetség másik faja, a 
Monanthes lowei látható, amely a Kanári-
szigetektől északabbra, a Selvagens szige-
teken található, és sehol máshol. Itt veszély-
eztetett faj a két ábrázolt állattal együtt.

Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) és Ficzere Miklós 

Irodalom:
Curtis’s Bot. Mag., 1872. vol.: 98.
Eggli, U. (ed.) 2003.: Illustrated Handbook 
of Succulent Plants: Crassulaceae

Képek: Kissné Balogh Judit
Bélyeg: Anonymus

Egyesületi hírek
2009. év I. negyedévi előadások
2009. január 31.: A 2009. évi feladatok 
megbeszélése 
Levezető: Szászi Róbert titkár
2009. február 28.: Kaktuszokkal együtt 
tartható orchideák. Ea.: Antal Károly
2009. március 28.: Ismerjük meg a kak-
tuszokat és más pozsgásnövényeket. Ea.: 
Rácz László /Ez az előadás elsősorban a 
Közösségi Ház törzsközönségének, a 40 
éves kertbarátkör valamint a Nyugdíjas 
Klub tagjainak szól, de minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!/
Az előadások helye: Csapókerti Közössé-
gi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti 
Esso kútnál, a Jánosi utca végén, a temp-
lomnál.)
Kezdési időpont a jelzett napokon: dél-
után, 16 óra!!!

Akik közreműködését kérhetjük:
1. Az egyesületi programok és előadások 
szervezője Debrecenben: Herczeg István, 
E-mail: herczeg4200@freemail hu
2. Iskolai programok és kiállítások a Ti-
szától Nyugatra: 
Ábel Győző 6000 Kecskemét, 
Szarkás u. 87. Tel.: (30) 415-6271
E-mail: kaktuszbarat@freemail.hu

3. Iskolai programok és kiállítások a Ti-
szától Keletre:
Szászi Róbert 4078 Haláp, Tanya 93. Tel.: 
(52) 715-828, (20) 549-0956, (30) 425-
6067
4. Magadományok, magrendelés, mag-
vásárlás:
Németh Jánosné Erzsike, 2700 Cegléd, 
Mérleg u. 9. Tel.: (30) 435-6344. E-mail: 
nyuszoka5@freemail.hu
5. Belépés az egyesületbe, tagdij, érdek-
lődés a Debreceni Pozsgástár megjelené-
séről, postázásáról:
Szászi Róbert, 4078 Haláp, Tanya 93. Tel.: 
(52) 715-828, (20) 549-0956, (30) 425-
6067
6. Debreceni Pozsgástár és más egyesü-
leti kiadványok rendelése:
Szászi Róbert, 4078 Haláp, Tanya 93. Tel.: 
(52) 715-828, (20) 549-0956, (30) 425-
6067, és
Rózsa László 6034 Helvécia, Zsák u. 1. 
Tel.: (70) 379-9921

A fentiekhez kapcsolódó témákban, ha öt-
leteik vannak, vagy problémájukra keres-
nek választ, készséggel állunk rendelkezé-
sükre.
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Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Kósik Péter
Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erz ählung er die Stationen des Lebens 
eines Kakteensammlers skizziert.

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

Pici korom óta természet őrült vagyok, 
de a nagy áttörést 1991 hozta, amikor el-
kezdtem foglalkozni a kaktuszgyűjtéssel, 
amelyet a feleségemnek köszönhetek. Ő térí-
tett rá erre a csodálatos útra. Akkoriban még 
dísznövénykertész iskolába járt, és a nyári 
gyakorlat leteltével két csodálatos kaktusz-
szal lepett meg. Ettől kezdve megváltozott 
az életem. Minden ismerőshöz bekopog-
tam, nincs-e véletlenül felesleges kaktusza, 
majd a környék összes virágboltjában 1 hó-
napon belül ismerős lettem. Először Eger-
ben megismerkedtem Nagy Tibi bácsival, 
aki Mammilláriás volt. Szép lassan építget-
tem a gyűjteményem, s ezzel együtt az övé 

fogyatkozott. Sokat beszélt Hubai Pista bá-
csiról, akit meg is látogattam Gyálon. Sze-
rintem akkor fertőződtem meg csak igazán! 
De meglátogattam másokat is, így Balogh 
László, Dósa Béla, Libnár Antal, Szabó Imre, 
Szutorisz Gyula gyűjteményét. Rengeteg új 
növényt és nagyon sok jó tanácsot kaptam 
tőlük, s ezt utólagosan is köszönöm nekik! 
1995-ben építettem egy 5x3 m-es kezdetle-
ges fóliaházat, amit hamarosan sikerült is 
telerakni növényekkel, de kis idő elteltével 
kevés lett a hely. Ezért 1998-ban elkészítet-
tem az 5x4 m-es üvegházamat is, ami a gará-
zsom tetejére került. A szellőzést 6 db ablak 
és 1 ventillátor szabályozza. A fűtést a köz-

1. kép Kósik Péter és a Ferocactus gyűjtemény részlete.
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ponti fűtésünkre csatlakoztattam, és még 
beraktam 1 konvektort is tartaléknak. Télre 
még 10-15 cm-es légréssel felhúzok egy réteg 
fóliát is az üvegházra. Napos időben ilyenkor 
is szellőztetek, és a hőmérsékletet 10-15 fok 
között tartom általában. Az ettől melegeb-
bet igénylő növényeket behordom a lakásba 
a szekrények tetejére. A nyári szezonra elké-
szült egy másik fóliaházam is, amelynek 7x7 
m az alapterülete, de ma már a sziklaker-
tem is besegít a kaktuszok elhelyezéséhez. 
A probléma akkor kezdődött, amikor egy ki-
állítás alkalmával vásároltam két darab gyö-
nyörű Ferocactus-t Szabados Attilától. Sze-
relmes lettem beléjük, és szépen kezdtem el-
adni minden mást, vagy elcserélni, hogy mi-
nél több Ferocactus-om legyen. Ezekből meg-
vásároltam több gyűjteményt is, így az 5X4 
m-es üvegházban már csak Ferocactus-ok 
vannak, de azért jut még belőlük az új üveg-, 
és fóliaházba is. Mivel ezek a legkedveseb-
bek számomra, így ők uralják az üvegházat, 
a fólia pedig a vegyes gyűjtemény és a sza-
porítás helyszíne lett. Úgy érzem, kedvence-
imből egy jó szakgyűjteményt sikerült ösz-
szehoznom, ahol minden taxonból több pél-

3. kép Discocactusok.
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dány is megtalálható. Újabban a variegata és 
a cristata „ferókat” szeretném összeszedni. 
A hazai beszerzés mellett ma már főleg kül-
földről rendelek, vagy személyesen megyek 
növényért. Ebben nagy támaszom és segí-
tőm Agócs Gyuri barátom. Szerintem nélkü-
le nagyon sok Ferocactus-tól és egyébtől len-
nék szegényebb. Taxonokból gazdag gyűjte-
ményem van még Corypantha, Echinomastus, 
Turbinicarpus, Discocactus, Sclerocactus, 
Pediocactus, Lophophora, Uebelmannia, 
Matucana, Ariocaprus, Epithelantna nemzet-
ségből is. Minden érdekel, ami ritkaság és 
különlegesség.

Az ültető közeget 40% virágföld, 40% 
zeolit és 20% rostált sóder keverékéből állí-
tom össze. Öntözéshez összegyűjtöm az eső-
vizet és ezzel locsolok, rendszerint felülről. 
Kártevők ellen Basudin-t, Actará-t, BI-58-at 
használok, gomba ellen pedig Dithane M-45-
öt. Évente kétszer tápoldatozok. A kárte-
vők ellen Basudint alkalmazok, folyékonyt 
a locsoláshoz, de granulátumot is keverek az 
ültetőközegbe, gomba ellen pedig Dithane 
M45-öt.

4. kép Az egyedülálló Ferocactus gyűjtemény.

5. kép A legritkább: Ferocactus johnstoni-
anus
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6. kép Virágzó Ferocactus gracilis. 7. kép Matucana haynei v. huarinensis.

8. kép Echinocactus polycephalus látványos tövisekkel. 
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9. kép Sziámi ikrek: Melocactus maxonii. 10. kép Ferobergia F2 hibrid.
11. kép Pigment hiányos Ferocactus wislize-
nii.

12. kép Ritkaságok: Echinocactus polyceph-
alus (balra) és Echinocactus parryi.



Debreceni Pozsgástár 2008/3.4614. kép Mexikóban a „Ferocactusok földjén”, Ferocactus gracilis mellett.
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Mindkét magyarországi egyesületnél tag 
vagyok, és újabban alakítottunk egy Miskol-
ci Pozsgáskedvelő Klubot is. Terveim között 
szerepel még sok hazai és külföldi gyűjte-
mény meglátogatása, de talán legnagyobb 
álmom volt kijutni Mexikóba, a „Feróföldre”, 
amely több külföldi beszerzőút után az idén 
végre valóra is vált. Négy kaktuszgyűjtő tár-
sammal együtt kimentünk Mexikóba három 
hétre. Kemény, fárasztó út volt, de akkor ki-
mondhatatlanul csodálatos és fantasztikus 
is. ,,Kösz, Norbi!!”. Évről-évre július végén 
megrendezem Bogácson a Kaktuszkiállítás 
és –vásárt, amire szerencsére egészen jó az 
érdeklődés, és a visszhang is kedvező. Itt sze-
retnék köszönetet mondani azon barátaim-
nak, akik nélkül nehéz lett volna boldogul-
nom a kaktuszozás világában: Tóth Norbert, 
Agócs Gyuri, Rigerszki Zoli, Békefi Józsi – 
köszönöm nektek!

Későbbi terveim között először az üveg-
házat szeretném polikarbonátozni, majd a 
helyet kellene bővíteni újabb fóliaház, vagy 
„poliház” építésével. Ez utóbbinál az üveget 
polikarbonát lemezek helyettesítenék. De 
mindezt csak akkor, ha készen lesz a lakás 
felújítása. Mezőkövesd és Eger között lakom, 

Bükkzsércen, aki erre jár, szívesen látom, 
előzetes egyeztetés után!

Kósik Péter
3414 Bükkzsérc, Kossuth utca 25.

Tel.: 30/850-3399 
E-mail: kosik.peter@freemail.hu

Képek: Tóth Norbert.

13. kép Coryphantha poselgeriana.

14. kép Mexikóban a „Ferocactusok földjén”, Ferocactus gracilis mellett.

Egyesületi hírek
A Debreceni Pozsgástár 
2009. évi előfizetése
A 2009. évi tagdíj 4000,-ft, mely összegből 
3500,-ft a Debreceni Pozsgástár éves elő-
fizetési díja, amely a postázási költséget 
is tartalmazza, és 500,-ft az éves tagdíj. 
Nem tagok részére a folyóirat éves előfi-
zetési díja 4500,-ft., a postázási költséggel 
együtt. Befizetés a mellékelt rózsaszínű 
postai utalványon.

Ajándék előfizetéséhez !!
Aki új előfizetőnk a Debreceni Pozsgástár 
2009. évi évfolyamára, az 1 db. CD-t kap 
2.000,-ft értékben, amit ingyen, ajándék-
ba adunk Önnek. A CD-n található több 

száz kaktuszt és egyéb pozsgásnövényt 
ábrázoló, botanikai névvel ellátott kép 
segítségével meghatározhatja és rendsze-
rezheti gyűjteménye növényeit. Különö-
sen hasznos segítője azoknak, aki nemré-
giben kezdtek el pozsgásnövényekkel fog-
lalatoskodni. 

Új előfizetőink és tagjaink plusz ajándék-
ként megkapják egyesületünk kitűzhető 
jelvényét is. Értéke 500,-ft, de Ön ingyen 
kapja!

Az ajándék CD és jelvény megküldése a 
2009. évi 1. és 2. lapszámunk postázásá-
val együtt történik.
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Ficzere Miklós                                                                          

FIlAtÉlIA: KArácSOny ÉS KAKtuSzOK

1. Monakó (cereus és gömbkaktusz motívumok). 2. Aruba (cereus motívum) 3. Aruba (Op. 
ficus-indica?) 4. Jordánia (Op. ficus-indica?) 5. Mikronézia (bélyegblokk, cereus motívum) 6. 
Brazilia (cereus motívum) 7. Venezuela (Op. ficus-indica?) 8. Argentína (cereus motívum)
Gyűjtemény: Anonymus: 1,2,3,5,6,7,8., Rendes István: 4.

Összeállította: 
Ficzere Miklós

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.
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Katona József

A tillandsia usneoides és a tillandsia-araujei
Tillandsia usneoides Linne 1762. Syn.: 
Dendropogon usneoides
Alnemzetség: Diaphoranthema, szürke szí-
nűek.

Nevének jelentése: a fajnév magyarul zuz-
mó szakállt jelent. 

Egyéb elterjedt köznevei: Louisiana moss 
azaz Louisiana moha, öregember szakálla, 
spanyol moha, szakáll bromélia, stb.

A Tillandsia usneoides elterjedési területe: 
szinte az egész amerikai földrészen előfor-
dul. Megtalálha-
tó a Mississippi 
delta környéké-
től dél felé Kö-
zép -A mer i k á n 
és Dél-Amerikán 
át, egészen Dél-
Chiléig. Előfor-
dulhat párásabb 
k ö r n y e z e t b e n 
akár 8 m. hosz-
szúságú szakáll 
formájában is. 
Szárazabb kör-
nyezetben rö-
videbb telepet 
képez. Rendkí-
vül sikeres stra-
tégiája abban rejlik, hogy leszakadt, kacs-
szerű darabjaiból is könnyen képes hosszú, 
szakállas telepet alkotni. Generatív módon 
repítőszőrös magvaival is terjed. Mindenütt 
megtelepszik, a sziklákon lelógva, fák ágain, 
vagy akár telefon-drótokon is. 3300 m ten-
gerszint feletti magasságban is megtalálták 
már. Az aztékok többek között ezzel a nö-
vénnyel is díszítették templomaikat. Közép-
Amerikában ez a szokás ma is megfigyelhető 
a keresztények templomaiban. Egyes része-
ken a természetben olyan nagy tömegben is 
fellelhető, hogy csomagolóanyagnak, matra-

cok tömítő anyagául is felhasználják lószőr 
helyett, de általánosan elterjedt a virágköté-
szetben. Feltételezhető, hogy Magyarorszá-
gon a kárpitosok az 1900-as években „afrik” 
néven ezt az anyagot használták. 

A Tillandsia usneoides leírása:
Növekedési formája függőleges, illetve szer-
teágazó. Sympodiális törzse 1-1,5 mm átmé-
rőjű, és ebből ágazik átellenesen az erősen 
kacsszerűen kunkorodó levél. A szálas levél 
3-6 cm hosszú. Felülete sűrűn pikkelyes. Az 
ellipszis keresztmetszetű törzs általában 8 
mm hosszú. Virágzati szár vagy virágszár 

nem alakul ki, és 
a virágzat egyet-
lenegy virágra 
re du k á ló dot t . 
Az ovális fel-
levél rövidebb, 
mint a csésze-
levél, a csésze 
hár t yavékony, 
hegyben végző-
dő, kb. 5 mm. A 
viráglevél 2/3-a 
összenőtt cső, 
6-11 mm hosz-
szú, zöld színű, 
trombita alakú, 
3 részen vissza-
hajló. A porzó és 

a bibe a virágban ülve maradnak, de utóbbi 
kissé mélyebben. A virágok színe zöldessár-
ga, és az esti órákban intenzív, kellemes illa-
tot árasztanak. Termése rövid toktermés, 8 
mm nagyságú, zabszem alakú. A magok ki-
csik, repítőszőrösek.

Kultúrában igénytelen, megfelelő szá-
mára a 70-80 %-os páratartalom, és az igen 
jó megvilágítás. A fagymentes hónapokban 
tartsuk szabadban, minden gondviselés nél-
kül. Rendszeresen virágzik, így nálam ősszel, 
de már késő tavasszal is megtörtént, hogy vi-
rágzott a szabadban. Napnyugta után illato-

1. kép A felnyílt toktermés.
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2. kép Tillandsia usneoides és Echinocactus platyacanthus fenyők és cserjék társaságában.
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zik, mint az estike. Sokszor hamarabb észre-
vesszük a virág illatát, mint magát a virágot, 
ennek kis mérete miatt.

Annak ellenére, hogy igénytelen, a szobai 
teleltetésnél legtöbbször elpusztul. Tapasz-
talataim szerint hűvös, 10-15 C°-os, kevés-
bé jó megvilágítású elhelyezésben is áttelel 
kisebb veszteséggel. Az ajánlott legalacso-
nyabb hőmérséklet 8 C°.

Legalább 10-12 morfológiai változata 
van: pl. a T. usneoides f. robusta E. Morren 
1894 taxon megtalálható gyűjteményem-
ben.. Ez egy kissé kövérebb, ezüstösebb alak. 
Rendkívül nehezen nevelhető és teleltethe-
tő. Valóban igazi trópusi, párás üvegházba 
való.

Tillandsia-araujei Mez, 1894. 
Alnemzetség: Annoplophytum, szürke 
szinűek.
Nevét az Arauqari brazíliai folyóról kapta.

A növény leírása: Hajlott, vízszintes ágat, 
szárat fejleszt. Ez öregkorban elágazik. A nö-
vény hossza a 15-30 cm-t is eléri. A törzsén, 
az ágon a levelek sűrűn spirálisan, zsindely-
szerűen helyezkednek el. A levelek ívesek, 
megnyúlt háromszög alakúak, 3-6 cm hosz-
szúak, szürkészöld színűek. A háromszög 
alakú levél alap 15 mm átmérőjű és a szárat 
teljesen körbefogja. A hossza 5-6 cm. A törzs 
átmérője kifejlett állapotban nem haladja 
meg a 15-18 mm-t. Ezüstösfehér színű. A vi-
rágzati szár hossza akár a 15-25 cm-t is eléri 
és 3-4 rózsaszínű fellevél veszi körbe, amely 
ovális és hegyes. A virágzati száron egyszerű 
laza kalász látható, 3-4 cm nagyságú, és 5-12 
virágot tartalmaz. A 22 mm hosszú rózsaszí-
nű fellevél elfedi a csészelevelet, amely ová-
lis és vékony. A csészelevél 1,3-1,6 cm hosz-
szú, vékony és rózsaszínű. A viráglevél 2-3 
cm-es, trombita alakú, 3 cimpája kissé visz-
szahajlik. A bibe és a porzók a virágban ülve 
maradnak. A színe fehér. 

Termése: 3 rekeszes tok, melynek hossza 2,5 
cm, benne repítőszőrös magvakkal. Elterje-
dése: Közép-Kelet Brazíliától megtalálható 
az Arauqari folyó körzetétől a keleti tenger-
partig Rió-Sao Paulo-ig. Epifitaként esőer-

dőkben, fák ágain és törzsein él, vagy szik-
laszirteken, teljes napon, de néha árnyékban 
is, 900 m tengerszint feletti magasságig.

Hőmérséklet igénye: Mint  az élőhelyéből is 
következtethetünk, meleget kíván. 

Vízellátás: Párás meleg igénye miatt gyakori 
permetezés szükséges. 

Elhelyezés: Világos, napos, de az Északi fél-
tekén inkább csak félárnyékos helyen. Kul-
túra: epifitaként, meleg, páradús környezet-
ben könnyű a termesztése. 

Létezik egy kisebb változata is, T. araujei var. 
minima E.Perreira-Penna 1980. (Bradleya, 
1980/3.). A növény kisebb, törpenövésű. A 
fellevél piros, a petalum fehér. Hozzá hason-
ló kicsi növény a Tillandsia burle-maxi, de sár-
ga virágú és a virágzati szár vörös színű.

Katona József
Debrecen Hadházi u. 78. 4028

Képek:
Anonymus: 7.

Magánarchívum: 2,3,6.
Tóth Norbert: 1,4,5.

Irodalom:
Domokos, B. 1970: Broméliák, Mezőgazda-
sági Kiadó, Budapest.
Gross, E. 1992: Schöne Tillandsien. Ulmer, 
Stuttgart
Hido Shimizu, Hiroyuki Takizawa 1998: 
New Tillandsia Handbook. Japan Cactus 
Planning Co. Press Fukushima
Rauch, W. 1990: Bromelien I-II. Ulmer 
Verlag, Stuttgart
Richter, W. 1978: Zimmerpflanzen von heute 
und morgen: Bromeliaceen
Rougenant, A. 2001: Les Tillandsia et les 
Raciana, Belin.
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3. kép Tillandsia usneoides a természetben,     
fákon megtelepedve.

4. kép A lecsüngő szakáll broméliák.

5. kép Tillandsia araujei, virága.

6. kép Tillandsia araujei (baloldali rajz). C. F. 
Philipp von Martius, A. W. Eichler, I. Urban: 
Flora Brasiliensis c. mű 3. kötetéből, 1894.

Debreceni Pozsgástár 2008/3.52
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Dr. Csajbók József

Folyóiratszemle: cactus and Succulent Journal 2008/4.
A 2008-as év 4. száma Bill Thornton, a 

szaguáró kaktusz (Carnegiea gigantea) egyed-
számával foglalkozó írásával kezdődik. A 
szakirodalomban 25 millió és 2 milliárd db 
közötti becslések olvashatók, véleménye sze-
rint csak Arizonában kb. 120 millió példány- 
él. A publikált térképek összefüggő populáci-
ót mutatnak Arizonában 88 000 km2-en, de 
L. Benson 1950-ben publikált térképének di-
gitális feldolgozása után kapott eredmények 
azt mutatják, hogy csak kb. 49 000 km2-en él 
valójában a tengerszint fe-
lett 42 m és 1200 m magas-
ság között.

Thornton osztályozta 
az élőhelyeket az évi csa-
padékmennyiség, a hőmér-
séklet és a lejtési viszonyok 
alapján. A felmérések sze-
rint a legnagyobb sűrűség-
ben a 250 mm évi csapadé-
kú területeken élnek, pl. 
a Tucson-hegységben, és 
leginkább a sziklás keleti 
és déli lejtőket kedvelik. A 
völgyek aljából szinte telje-
sen hiányoznak. A populá-
ciót több káros tényező is 
veszélyezteti, pl. a legelte-
tés, invázív gyomok, a klí-
maváltozás, a drog- és em-
bercsempészet, az epider-
misz-barnulás, a vandalizmus, az illegális 
gyűjtés és a települések terjeszkedése.

A teljes szaguáró populáció pontos felmé-
rése óriási munka lenne és nagyon sok pénzt 
igényelne, ezért a különböző becslő módsze-
rek eredményeire hagyatkozhatunk. A po-
puláció nagy létszáma nem biztosíték egy-
értelműen a faj jövőjére, mert a megfigyelt 
létszámcsökkenés mértéke jóval nagyobb, 
mint ahogy a természetes ciklusban várha-
tó lenne.

A Sonora-sivatagból kiemelkedő Sierra 
El Viejo hegységben élő Agave pelona-t (lásd 

a címlapot) és az A. zebrina-t mutatják be G. 
Starr, B. Kemble és R. Nixon cikkükben. Ez a 
két Agave faj teljesen elszigetelten, nagy tá-
volságra él a legközelebbi rokonaitól. Az A. 
pelona piros virágai miatt is különlegesség-
nek számít a nemzetségében. A két faj a ta-
pasztalatok szerint -9,4 °C-ot is elvisel szá-
razon, de amennyiben a hideg nedvességgel 
párosul, úgy hamar rothadásnak indulnak. 
Az A. zebrina levelei szép szürkéskékek, fel-
tűnő keresztsávokkal. Általában nem sarjad, 

de kultúrában mindig hoz 
sarjakat.

A következőkben My-
ron Kimnach visszaemlé-
kezését olvashatjuk régi, 
csodálatosan illusztrált 
kaktusz-katalógusokról, 
és két híres, sajnos már 
nem élő kaktuszkertészről, 
Harry Johnsonról és Ed 
Hummelről.

A Lophophora fajok élő-
helyeit kereste fel Martin 
Terry Mexikóban. Sok ér-
dekes momentummal fű-
szerezett beszámolójában 
számos fontos információt 
is találunk. Az egyes popu-
lációkból szövetmintákat 
is vettek DNS analízishez. 
Meglepő eredményeket 

kap tak, így pl. két, egymástól csak 30 km-re 
élő Lophophora fricii populáció jelentősen el-
térő genetikai háttérrel rendelkezik.(sic!!)

Jonas Lüthi nem fatermetű, fehér virá-
gú madagaszkári Pachypodiumokról ír. A ha-
gyományos „szabály” szerint a madagasz-
kári Pachypodiumok közül a fatermetűek 
fehér, a nem fatermetűek sárga virágúak. 
Lüthi beszámol törpe növésű, fehér virágot 
hozó Pachypodiumokról, melyek már a ke-
reskedelemben is kaphatók: a P. inopinatum, 
P. rosulatum v. albiflorum, P. brevicaule ssp. 
leucoxanthum.
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A Operculicarya nemzetség vegetatív sza-

porításával kapcsolatban kapunk igen hasz-
nos információkat D. M. Houston és J. M. 
Stead cikkében. A kétlaki O. nemzetség fa-
jainak magról történő szaporítása igazi ki-
hívást jelent. Alternatíva lehet a dugványo-
zás, de ez sem egyszerű és szinte ismeretlen 
ezeknél a növényeknél. A szerzők leírják az 
általuk sikeresnek talált módszer részleteit 
is, például ültetőközegnek ajánlják 20% tő-
zeg, 20% kókuszrost és 60% perlit keverékét. 
A dugványokat feltétlenül kezelni kell gyö-
kérképződést serkentő hormonnal. A dug-
ványról nevelt növények habitusa kissé eltér 
a magról nevelt példányokétól, de a módszer 
a sokszor igen ritka Operculicarya fajok sza-
porítására jó lehetőséget kínál.

M. Chazaro-Basanez és R. Acevedo-Rosas 
egy új fajról, a Graptopetalum glassii-ról szá-
mol be röviden.

A Baja California déli részén élő Fouquieria 
burrageit mutatja be Root Gorelick gazdagon 
illusztrált cikkében. A F. diguetii-től megkü-

lönböztető jegyeinek leírását is megtaláljuk, 
illetve egy kis összehasonlító táblázatot is 
közöl a szerző. Érdekességként kiemeli az ál-
tala tapasztalt óriási változatosságot a virág 
színében, és azt, hogy a szakirodalommal el-
lentétben számos olyan példányt talált, ame-
lyiknél a virág torka nem fehér színű.

Az utolsó írásban a Commiphora gracili-
frondosa-ról olvashatunk Charles Craib tollá-
ból. A faj a dél afrikai Orange folyó melletti 
hegyekben, dombokon él. Az igen száraz élő-
helyeken található nagyobb számban, első-
sorban az északi lejtőkön, ahol nincs nagyon 
meleg, mégis egész nap közvetlen napfény 
éri. A hideg déli lejtőkről szinte teljesen hi-
ányzik. Látogatásuk idején, 2007 júliusában, 
csak a legjobb vízellátottságú élőhelyeken 
volt a növényeken levél, a szárazabb része-
ken élők teljesen csupaszok voltak.

Dr. Csajbók József
Debrecen
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Herczeg István

nemcsak a kaktuszokat kell ápolni!
A kaktuszok ápolásakor mindent meg-

teszünk annak érdekében, hogy minél jobb 
körülményeket biztosítsunk a természetben 
olykor szélsőséges körülményeket is átvésze-
lő kedvenceinknek. Ezt a gondoskodást nem 
azért tesszük, mert féltjük a kaktuszokat a 
kihalástól, hanem magunknak akarunk örö-
möt szerezni azzal, hogy a hálás kaktuszaink-
ban gyönyörködhetünk. De nekem nemcsak 
a növények okoznak örömöt. Egy-egy szúrós 
szépségre ránézve sokszor eszembe jut, hogy 
kitől, milyen körülmények között jutottam 
hozzá. Ilyenkor felelevenedik egy-egy kelle-
mes emlék, egy arc, egy kirándulás, egy kiál-
lítás, egy utazás, egy kellemes beszélgetés. 

Kicsit vonakodtam, amikor Nevezi Já-
nos barátom javasolta, hogy 2008 ősz ele-
jén utazzunk el Brailába és Bukarestbe. Vé-
gül is azzal győzött meg, hogy használjuk ki 
a lehetőséget, ki tudja jövőre lesz-e alkalom 
hasonló útra. Az Internet segítségével rész-
letesen megbeszéltük a programot. Vonattal 

érkezek majd Szatmárnémetibe, és amíg a 
vonat az állomáson lesz Polyák Lászlóval tu-
dok pár szót váltani a továbbindulásig, mivel 
ő ott dolgozik. A következő nagyváros Nagy-
bánya, ahol felszáll Nevezi János és Lőrincz 
István. Elutazunk Bukarestbe, ahol vár ránk 
Comsa Gheorge. Lesz pár óránk városnézésre 
és utazunk tovább Brailába, ahol meglátogat-
juk Dobrota Petrét és Dumbraian Mariust. 
Visszafelé Bukarestben már több időnk lesz, 
és akkor látogatjuk meg Comsa Gheorget. Ez 
a mi menetrendünk azonban nem számolt 
a vasúti menetrendetlenséggel, azzal, hogy 
a vonatoknál a késés nem ismeretlen. Már 
Debrecenből SMS-t küldtem, mivel 55 per-
ces késéssel indult a szerelvény. A megbeszél-
tek szerint Szatmárnémetiben Polyák Lász-
lót figyeltem az ablakból, amikor megpillan-
tottam Nevezi Jánost, aki a rég nem látott 
Harangi Iosif gyűjtőtársunk társaságában 
hevesen integetett, hogy szálljak le a csoma-
gommal együtt. János, értesülve e vonat ké-

1. kép Dumbraian Marius gyűjteményének részlete.
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séséről, elém utazott, hogy nehogy lekéssük 
az átszállást a Bukaresti vonatra. 

Számomra ismeretlen volt az utazás az 
úgynevezett „kusetában”, azaz a hálókocsi-
ban. Nem gondoltam volna, hogy ilyen ké-
nyelmesen lehet így utazni. Hasznos tudniva-
ló, hogy az 5-ös kupé a legkényelmesebb, mi-
vel ez van a vagon közepén. Nevezi Jánosnak 
köszönhetõen, oda-vissza ide szólt a jegyünk. 
A fülkékben található 220 Voltos dugalj, ami 
nagyon hasznos, mivel a telefonfeltöltéssel 
így nincs gond. Mindenki tiszta ágyneműt 
kapott, egy üveg ásványvíz kíséretében. A 
felső ágyakat (4 ágy egy fülkében, 2 lent, 2 
fent) stabil fémlétrával lehetett megközelíte-
ni. Kellemes beszélgetéssel telt az idő. Ilyen-
kor lehet igazán jót diskurálni, amikor senki 
sem rohan, van idő bőven kifejteni a gondo-
latokat. Szóba kerültek az egyesületek, gyűj-
tők, a múlt, a jelen, és a jövő. Teljesen besöté-
tedett már, amikor a vonat álomba ringatott 
mindenkit. Másnap reggel amint kivilágoso-
dott egyre több helyen lassított a szerelvény. 
Volt, ahol munka folyt a sínek mentén, volt, 
amikor nem láttuk a poroszkálás okát. Érde-
kes volt számomra a hosszú alagutakon tör-
ténő áthaladás. Az alagút falán ferde fehér 

csík van festve azért, hogy aki bemerészke-
dik a keskeny és hosszú alagútba, és meghal-
ja a közeledő mozdony hangját, tudja, hogy 
melyik irányba fusson. A lefelé tartó csík vé-
gén kis beszögelés található, ahová be lehet 
húzódni, amíg a vonat elhalad. Az idő múlá-
sával egyre nagyobb késést számoltunk, ami 
alapján várhatóan nem értük volna el a bu-
karesti csatlakozást. Ezért át kellett szervez-
ni az utazásunkat. Ha leszállunk Ploiestiben, 
akkor talán hamarabb érünk Brailába. A fül-
ke negyedik utasa beszélgetésünket hallva 
felajánlotta, hogy a velünk levő nagydoboz 
kaktuszt átadja a román fővárosban ránk 
váró Comsa Gheorgenak. Ploiestinek több 
állomása van, így buszra szálltunk, hogy a 
megfelelő állomásra érjünk. A buszmegálló-
ban érdekes óriásplakátra figyeltem fel, ami 
a parkok tisztaságára és rendezettségére hív-
ta fel a figyelmet. A vonat, amivel utaztunk 
a magyar IC-khez hasonló, azzal az eltérés-
sel, hogy emeletes. A végállomás Buzau, ami 
még 100 kilométerre van Brailától. Telefonon 
tájékoztattuk vendéglátónkat Dumbraian 
Mariust a helyzetről, aki azonnal autóba ült 
és elénk indult. A buzaui állomásra megér-

2. kép Marius és az ajándék Astrophytum 
ornatum.

4. kép Magyarországból érkezett Braila-ba.
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kezve egy rövid sétát tettünk az állomás előt-
ti téren. Megkóstoltuk a mákosperecet, amit 
több helyen is árultak. Marius hamar megér-
kezett. Biztosan nézi a Forma 1-et, mert na-
gyon hasonlóan vezet az ottani pilótákhoz. 
A Brailába vezető úton az agrármérnök so-
főrünk büszkén mutatta az út mellett azo-
kat a szépen művelt, öntözött földeket, ahol 
irányítja a termelést. Láttuk azt is, hogy ahol 
nem tudtak öntözni, minden növény kiégett, 
vagy csak vegetált. Braila központjában, a 
piac melletti társasházban találkoztunk a 
Dumbraian családdal, akik finom ebéddel 
vártak ránk. Az ebéd után felkerekedtünk 
és megtekintettük a közeli kertes házban 
Marius növényeit. A polikarbonátból készült 
növényházban érdekes elrendezésben szám-
talan különleges ritkasággal találkoztunk. 
Romániában itt található a legnagyobb „pa-
lackos” gyűjtemény. Sajnos, mi vittük a hírt 
Nagy Imre haláláról. Marius igen nagyra tar-
totta az euphorbiák szerelmesét, neki is van-
nak növényei, amelyeket tőle kapott ill. vá-
sárolt. A kaktuszok érdekes módon nem fel-
tétlenül rokonsági alapon kerültek elhelye-
zésre. Itt-ott kis csoportokban hasonló fajú 
növények is elhelyezésre kerültek. Ilyen meg-
oldással még nem találkoztam. Érdekes volt 
látni azokat a jeltáblákat, melyek mutatták, 
hogy a gyűjtő több országból is nagy meny-
nyiségben szerez be ritkaságokat. Örömmel 
láttam a Hubai Istvántól származó hatalmas 
növényeket, milyen jól érzik magukat új gaz-
dájuknál. A titok minden bizonnyal a megfe-
lelő talajkeverékben található. Már áll a váza 
a növényház folytatásának, ami minden bi-
zonnyal rövidesen megtelik kaktusszal. Át-
mentünk a szemben lévő kertbe, ahol nem 
sok, de szép kaktuszokat láthattunk.

Innen indultunk Dobrota Petrét meglá-
togatni. A neves gyűjtő szívesen vezet végig 
gyűjteményében. Az üvegházban nézelődünk, 
amikor meghökkenek, mert a szemembe öt-
lik, a szemben lévő épület ferde tetején az a 
rengeteg hatalmas kaktusz, amit a kis udvar-
ba belépve idáig nem vettem észre. Dobrota 
úr nagy nemzetközi kitekintéssel rendelke-
zik, és nagyon jó véleménye van a legújabb, 
részben magyar Melokaktuszos könyvről. 
Láthatóan megrendíti Nagy Imre halálhíre. 

Ismerték egymást, hiszen Imre bátyánk nála 
is járt. Tudni kell azt is, hogy vendéglátónk 
írta az első román nyelvű kaktuszos könyvet. 
A beszélgetés során kiderül, nagyon restelli, 
hogy csak egy szerény nagyságú könyvet si-
keredett kiadni 3400 példányban, mert ha-
talmas munkával rengeteg ismeretet szerzett 
és sajnálta, hogy nem ennek megfelelő lett a 
végtermék. Ennek ellenére a könyv sikeres 
lett és a kiadó felvetette, hogy egy kisebbségi 
nyelven is kiadnák. A javaslat a szerb nyelv 
volt, de mivel ilyen kaktuszost nem ismert, 
magyart pedig többet is, így sikerült elérni, 
hogy a második kiadás magyar nyelvű le-
gyen. Kihagyhatatlan alkalom ez, hogy de-
dikáltassam a szerzővel azt a könyvet, amit 
első szomszédolásom alakalmával Tar Sán-
dornak köszönhetően birtokolhatok. Megte-

5. kép Dobrota Petre háztetőn elhelyezett 
növényei.

6. kép Még mindig a háztetőn, Dobrote Petre.
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                           A, a

arenarium auf Sand wachsend homoki, homokon növő

areolatus gefeldert tagolt

areolae Spitzenstachel tövispárna

arequipa, arequipensis Stadt Arequipa (Peru) arequipai

argentea silberweiss ezüstszínű

argeteomarginatus silbrig gerandet ezüstösen szegélyezett

argenteovariegatus silbriggescheckt ezüstösen tarkázott

argentinensis benannt nach Herkunft: Argentina Argentina-ból való

argyreia silbrig ezüstös

arida aus sehr trockenem Gebiet klímatipus É.-Kal. La Paz /igen 

száraz/

arillus die Samenschale, die  Samenhaut magköpeny, maghéj

ariocarpus Mehlbeerfrucht galagonya termésű

aristatus begrannt szálkás

arizonica aus Arizona arizóniai

Armatocereus felfegyverzett, fegyveres oszlop

armatus bewaffnet felfegyverzett, fegyveres

armeniacum armenisch örmény

armillata schmückend bewehrte, armband fegyveresen ékesített (díszített)

arnostiana közönséges

arrabidae zálog

arrigens aufrichtend felálló, felegyenesedő

arrojadoe Eigenname: Arrojado, Dr. Miguel Arrojado-féle

arteagensis aus Artega Canyon Coah.-NL. Mex. Artega-ból való

Arthrocereus tagolt oszlop(Cereus)

articulatus gegliedert tagolt, ízelt, cikkelyes

artigas Herkunft: Artigas (Urug.) Élőhely: artigasi

asiaticus asiatisch ázsiai

ascendens aufsteigend felemelkedő, felkúszó

ascensionis aus Ascension, Mex. Ascension-ból való

asparagifolius asparagusblättrig aszparagusz levelű

kintettem a szakkönyvtárát, ami több mint 
400 szakkönyvet számlál. Vendéglátónk fe-
lesége rendkívül finom vacsorával kínál ben-
nünket. Amikor már jól laktam, akkor derül 
ki, hogy még csak az előételnél tartunk. Nem 
illik visszautasítani a szíves kínálást, ezért 
sikerült másodszorra is megvacsoráznunk. 
Már esteledik, amikor elköszönünk. Márius 
kocsival elszáguld velünk Braila központ-
jába. Innen egy rövid sétát teszünk a város-
központban. Szépen parkosított, rendezett, 
köztéri szobrokkal, szökőkutakkal díszített 
utcákon, tereken haladunk a Dunáig. Igyek-
szünk a szállásra, mert az idő meglehetősen 
lehűlt. A Dumbraian család újabb vacsorával 
várt bennünket. De egy nap háromszor va-
csorázni erős túlzás, mi azonban mégis en-
gedtünk a szíves kínálásnak.

Másnap reggel szétnéztünk a piacon. 
Azért jók ezek a piaclátogatások, mert sok 
érdekességet, helyi specialitást fedezhetünk 
fel. A látottak alapján egyértelmű, hogy a vi-
dék gazdái sok almát, szőlőt, tojásgyümöl-
csöt termelnek. Érdekes volt látni a kirakott 
portékák között a szőlőlevelet, a csipkebo-
gyót és a galagonyát (Crataegus), cickafarkot 
(Achillea millefolium), a zsurlót (Equisetum).

Az idő sürget, ezért irány a pályaudvar. A 
vasútállomáson szomorú látványt nyújtott 
a sínek között elterülő hatalmas parlagfű 
dzsungel. Búcsút vettünk vendéglátónktól 
és vonatra szálltunk, hogy eljussunk Buka-

restbe. A nagy táskáinkkal nem igazán fér-
tünk el kényelmesen, ezért felmentünk az 
üres második szintre, ahol kényelmes söröz-
getéssel, beszélgetéssel telt az idő.

A főváros vasútállomásán várt bennün-
ket Comsa Gheorg. Rövid buszozást követő-
en megérkeztünk a lakótelepi lakásába, ahol 
számtalan jelét éreztük annak, milyen öröm-
mel vártak bennünket. Az ablakok közelé-
ben sok kisméretű cserépben számtalan fiatal 
növénykét láthattuk egy idős csóka társaságá-
ban. Megcsodálhattuk azt a több, mint 7000 
könyvet tartalmazó könyvtárat is, amire gyűj-
tője igen büszke. A finom ebédet követően fel-
kerekedtünk, hogy megnézzük azt az üzletet, 
amelyik Olaszországból importált pozsgás nö-
vényeket árusít. Vasárnapra tekintettel csak a 
kerítésen keresztül láthattuk az igazán impo-
záns, nagy növényeket is árusító lerakatot. Az 
árakat jobb, hogy nem mindig láthattuk, mert 
azt gondoljuk, hogy irreálisan magasak lehet-
tek, még a megszállott gyűjtőknek is. Mivel „a 
vonat nem vár”, gyorsan befejeztük a nézelő-
dést, hogy időben az állomásra érjünk. A pá-
lyaudvaron elköszöntünk vendéglátónktól és 
beszálltunk a „kusetába”.

A visszaút is tartogatott vonatkéséseket 
bőven, de végül is megérkeztünk Nagybá-
nyára, ahol kísérőimtől elköszöntem, mivel 
ők már hazaértek. Nekem még Szatmárné-
metiben kellett kivárnom a mentesítő vona-
tot. Szerencsémre Polyák László éppen szol-
gálatban volt és hosszasan megbeszélhettük 
közös témáinkat. Még a leveleimet is meg 
tudtam nézni az interneten.

Egy társasutazás során 20-30 ember-
re jut egy idegenvezető. Nekem több kalau-
zom is akadt, aminek köszönhetően felejt-
hetetlen élményekkel lettem gazdagabb. 
Aki volt már részese hasonló utazásnak, 
biztosan megérti, hogy amikor az üvegház-
ban ránézek a Mariustól kapott hatalmas 
Astrophytum ornátum-ra, nemcsak egy szép 
kaktuszt látok. Gyakran jut eszembe egyik 
barátom találó mondása: „A barátságot is 
ápolni kell”. Kívánom, hogy minél több gyűj-
tő büszkélkedhessen hozzám hasonló, kü-
lönleges „gyűjteménnyel”.

Képek és szöveg: Herczeg István
Hajdúszoboszló

6. kép Bukarest: Comsa Gheorg, növényei és 
kedves madara.



                           A, a

arenarium auf Sand wachsend homoki, homokon növő

areolatus gefeldert tagolt

areolae Spitzenstachel tövispárna

arequipa, arequipensis Stadt Arequipa (Peru) arequipai

argentea silberweiss ezüstszínű

argeteomarginatus silbrig gerandet ezüstösen szegélyezett

argenteovariegatus silbriggescheckt ezüstösen tarkázott

argentinensis benannt nach Herkunft: Argentina Argentina-ból való

argyreia silbrig ezüstös

arida aus sehr trockenem Gebiet klímatipus É.-Kal. La Paz /igen 

száraz/

arillus die Samenschale, die  Samenhaut magköpeny, maghéj

ariocarpus Mehlbeerfrucht galagonya termésű

aristatus begrannt szálkás

arizonica aus Arizona arizóniai

Armatocereus felfegyverzett, fegyveres oszlop

armatus bewaffnet felfegyverzett, fegyveres

armeniacum armenisch örmény

armillata schmückend bewehrte, armband fegyveresen ékesített (díszített)

arnostiana közönséges

arrabidae zálog

arrigens aufrichtend felálló, felegyenesedő

arrojadoe Eigenname: Arrojado, Dr. Miguel Arrojado-féle

arteagensis aus Artega Canyon Coah.-NL. Mex. Artega-ból való

Arthrocereus tagolt oszlop(Cereus)

articulatus gegliedert tagolt, ízelt, cikkelyes

artigas Herkunft: Artigas (Urug.) Élőhely: artigasi

asiaticus asiatisch ázsiai

ascendens aufsteigend felemelkedő, felkúszó

ascensionis aus Ascension, Mex. Ascension-ból való

asparagifolius asparagusblättrig aszparagusz levelű
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