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Ficzere Miklós                                                                 Szerkesztőségi levél 

Gyűjtögetünk és számozunk: gondolatok a gyűjtőszámos gyűjtésről
Sokat hallottam már a gyűjtőszámos gyűj-

tésről, de lényegét, jelentőségét csak részben 
értem. Ehhez kértem már mások segítségét 
is, de néhány általánosságot meg nem haladó 
tájékoztatáson kívül egyebet nem hallhattam. 
Tudom és értem azt, hogy tudásunk a kaktu-
szokról, de más növényekről is, elsősorban a 
terepen, az élőhelyükön végzett kutatások ré-
vén lendülhet előre, és érthető az is, hogy akik 
ezt a munkát végzik, bizonyos dolgokat rövi-
dítenek, betű és számjelekkel jelölnek, vagy 
mai szóhasználattal, kódolják azokat. Így 
számukra könnyebb lesz a begyűjtött infor-
mációhalmaz áttekintése. De mit gondoljon 
ezekről a manapság egyre gyakrabban előfor-
duló kódokról az a kaktuszgyűjtő, aki valahol 
szembetalálkozik velük?

Néhány évvel ezelőtt valamelyik honi kak-
tuszos újságban találtam egy cikket, „Gyűjtő-
számok és feloldásuk” címmel, s máris elné-

zést kérek szerzőjétől, ha nem jól emlékezve a 
címet rosszul idéztem. Ebben betűk és azokat 
követő számok, mint gyűjtőszámok voltak 
felsorolva, majd következett a feloldásuk. 
Megtudhattam, hogy a betűk emberek nevét 
rövidítik, de a számokról nem volt semmi is-
meret. Így hát számomra a feloldás nagy csa-
lódásba torkollott, mivel ennél jóval többet 
vártam. Vajon mit jelenthet maga a szám? A 
megfejtés után kutakodva kezembe kerültek 
olyan gyűjtőszámokat is tartalmazó írások, 
ahol a számok egy-egy növény lelőhelyét, élő-
helyét jelentették. Ez legtöbbször a szerzők (a 
gyűjtőszám betűi) által földrajzilag jól behatá-
rolt és jellemzett terület, ahol az adott nö-
vényt megtalálták és begyűjtötték. A gyűjtő-
számokkal való ismerkedés közben néhány 
érdekes, már-már a gyűjtőszám megalkotója 
lelkületére is bepillantást engedő apróságokra 
figyelhettem fel. Volt, aki egyszerű észjárás-
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sal, egyes sorszámmal kezdte gyűjtőszámait, 
de találtam 1036 és 10982 számúakat és eh-
hez hasonlókat. Rögtön arra gondoltam, hogy 
ők nagyon elszánt és életük nagyobb részét 
terepen töltő kutatók lehetnek, mert biztosan 
ilyenek is akadnak közöttük. De felvillant 
bennem az is, hogy ilyen sok élőhelyről hány 
és hány növényt gyűjthettek be „tanulmány-
útjaik” alkalmával, mert ugye a gyűjtőszám, 
nevéből következőleg gyűjtést is, vagy talán 
csak ennyit jelent. Az említett gyűjtőszámok-
nál kezdtem keresni a kisebb sorszámúakat, 
pl. a 982, vagy 9984 jelölésűeket, de ezeket 
nem találva rövidesen rá kellett jönnöm, ilye-
nek valójában nem is léteznek, mert szerző-
jük a fontosság látszatát keltve, vagy mások 
elkápráztatását, csodálatát keresve, vagy ép-
pen nagyon jól megfontolt kereskedői érde-
kek miatt 1000 ill. 10000-nél kezdte gyűjtő-
számainak sorszámozását. Érdekes az is, hogy 
sokszor a gyűjtőszámhoz tartozóan olyan 
földrajzi megnevezést használnak, amely na-
gyobb, vagy nem egyszer többszöröse Ma-
gyarország területének. Azt hiszem, hogy az 
ilyen tágan értelmezett és nagyvonalúan leírt 
gyűjtőszámnak már semmi értelme nincsen. 
Valójában a gyűjtőszámos gyűjtés a rendsze-
res és módszeres botanikai kutatások kezde-
tének köszönheti létét, amikor a gyűjtőszám-
mal egy, a tudományra még valószínűleg is-
meretlen, újonnan begyűjtött növényt jelöl-
tek, ahol a betűk a begyűjtő nevét, a számok a 
növény lelőhelyét jelentették. A tudomány ér-
dekében a begyűjtés valóban szükséges, hi-
szen nélkülözhetetlenek herbáriumok, bota-
nikus kertek és különféle laboratóriumi vizs-
gálatok céljára. Ebben az esetben a gyűjtőszá-
mok mögött egy komplett, a begyűjtött nö-
vényhez kapcsolódó ismerethalmaz található. 
Ma már egyre többen kutatják, tanulmányoz-
zák a növények élőhelyeit, ha ehhez elegendő 
kedvet és elhivatottságot éreznek, s ennek 
egyenes következménye az újként leírt növé-
nyek számának gyarapodása, és az ennél még 
nagyobb ütemben szaporodó gyűjtőszámok 
mennyisége. De ez sem baj mindaddig, amíg 
segítségükkel a növény változatosságára, kü-
lönböző élőhelyeken való létükre, előfordulá-
sukra vonatkozó ismereteink bővülnek, hi-
szen az is fontos új ismeret lehet pl., hogy egy 

növény élőhelyei földrajzilag egymástól ösz-
szefüggően vagy hiányokkal tagoltan találha-
tóak, vagy éppen milyen, egymástól eltérő 
természeti körülmények között élnek. Baj ak-
kor van, amikor a gyűjtőszámokat a kereske-
delem kezdi használni, mintegy a tudomá-
nyosság illúzióját keltő szimbólumokat, ahol 
a gyűjtőszám mindinkább annak bizonyítéka, 
hogy az így jelölt növény más , mint a többi. 
Ez azonban csak részben igaz, mégpedig a le-
hető legkisebb részben. Igaz lehet, ha máshol 
élő társainál, pl. hidegebb éghajlatú területről 
származik, mert a természetben kialakult na-
gyobb hidegtűrése miatt alkalmas lehet sza-
badtéri tartásra más helyeken. Ez a tulajdon-
ság pedig, minden bizonnyal jellemzi majd az 
utódnövényeket is, tehát genetikailag rögzült 
tulajdonságról beszélhetünk. De ritka kivétel-
től eltekintve nincs ez így a gyűjtőszámmal 
megjelölt földrajzi helyen élő növények külső, 
eltérő morfológiai bélyegeivel, amelyek kü-
lönböznek a más földrajzi helyen élő társaiké-
tól. Mire gondolok? Adott egy kaktusz, mely-
nek ismerjük morfológiai jellemzőit, de más 
élőhelyen tőlük valamiben eltérő egyedeket 
találunk, pl. hosszabbak a töviseik, kékesebb 
színű az epidermiszük, nagyobb vagy kisebb a 
testük, az areolák szőrösebbek vagy csupa-
szok stb., stb. De az is lehetséges, hogy egy 
élőhelyen belül találunk egymástól eltérő 
egyedeket, mint a képeken is látható Grusonia 
invicta esetében. Sokan ilyenkor már taxonó-
miai megkülönböztetésért kiáltanak, aminek 
esetleg lehet is alapja, mert a valóság csak ké-
sőbbi vizsgálatok alkalmával derülhet ki. Leg-
valószínűbb azonban, hogy az adott taxon 
bemutatja önmaga változatosságát. A begyűj-
tött növényeket, magvakat szaporítják, ne-
velgetik, majd árulják, s közben talán nem is 
gondolják, hogy ezek a növények mást sem 
tettek, mint az eltérő földrajzi, természeti kö-
rülményekhez csak alkalmazkodtak, és eköz-
ben egyik-másik külső alaktani jellemzőjük 
megváltozott. Az erősebb napsütés miatt 
hosszabb lett tövisük, kékesebb a bőrük, vagy 
a több csapadék vagy tápanyag miatt nagyobb 
lett testük, a gyakori köd és pára miatt szőrö-
sebbek lettek az areolák. De ezek rendszerint 
nem maradandó tulajdonságok. Ha ezekből a 
növényekből hazatelepítünk, akkor azok az 
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eltérő természeti körülmények miatt előbb-
utóbb megváltoznak, s elveszítik azt a tulaj-
donságot, ami miatt elhoztuk. Elmondhatjuk 
mindezt a gyűjtőszámos magvakból keletkező 
szaporulatra is, hiszen tudjuk-e biztosítani 
mondjuk azt az erős, nagy energiájú, mienké-
től részben eltérő hullámhossz összetételű 
napfényt, ami kezdetektől fogva éri őket 2-3-
4000 m magasságban, déli fekvésű, meredek 
hegyoldalban? Pedig ez csak egy kiragadott 
körülmény a sok-sok lehetségesből. A válasz 
egyértelmű nem lehet! Látnunk kell tehát, 
hogy ezek a növények is állandóan változnak, 
és ezeket az örök és apró változásokat vagy 
nem vesszük észre, vagy ha észrevesszük, túl 
nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik. Válto-
zásuk olyan, mint a gyertyaláng, amely min-
den pillanatban változik, de mégis változat-
lannak látszik. Az élet utáni ragaszkodásukból 
merítenek újabb és újabb erőt, amely kikény-
szeríti belőlük a változást. A változások egy-
mást követő láncolatában pedig, a formájuk is 
más lesz, amit vagy képes meglátni szemünk, 
vagy nem. Ebben a láncolatban semmi nincs, 
aminek ne lenne oka, és semmi nincs, aminek 
ne lenne előzménye és következménye, és 
mégis, mi e láncolatnak mindig csak az utolsó 
néhány láncszemét tapogatjuk, mindig azt ke-
resve, ami elválaszt és elkülönít egyik formát 
a másiktól. Vajon miért nem azt keressük, ami 
összeköt, és ami hasonló, ami elvezethet egyik 
láncszemtől a megelőzőre s végezetül a legel-
sőre. Úgy tűnik, ez a gondolatmenet a kaktu-
szokkal foglalkozók körében nem nagyon si-
keres. Az élőhelyükről elhozott növények, 
vagy az elhozott magból kibúvó kis csírák az 
ember, a gondozó kertész ápoló kezeit kere-
sik. Már csak azért fogják virágjukat kinyitni, 
hogy bennünket gyönyörködtessenek, s las-
sabban lesz az illatozó virágból magvakat hozó 
gyümölcs. Érezzük-e néha, hogy a magvak 
sem tölthetik már be azt a feladatot, amit a 
láncolatban nekik szánt a teremtő, mert e lán-
colatból kiemelte őket az ember. Ha belátjuk 
és megértjük a körülmények okozta szüntelen 
változást, amelyek genetikailag csak ritkán fi-
xálódnak, akkor feltehetjük a kérdést: miért 
várjuk el a gyűjtőszámoktól a velük jelzett nö-
vények azonosságát? Itt természetesen nem a 
taxonómiai rangra kell gondolni, mert ezt a 

botanikai név egyértelműen jelöli, hanem 
azokra az alaktani eltérésekre, amelyek a be-
gyűjtött növényt jellemzik az élőhelyükön, és 
rendszerint csak és kizárólag az élőhelyükön. 
Tehát azonosságot a gyűjtőszám nem fog je-
lölni, de néhány fontos dolgot elvárhatunk 
tőle. Ez lehet a növény vagy mag begyűjtésé-
nek időpontja, az élőhely, lelőhely fekvésének, 
talajának, éghajlatának, az ott fellelhető és 
gyűjtőszámmal megjelölt növények jellegze-
tességeinek, a látott növénytársulás stb. leírá-
sa. Sajnos, az időpont szinte sosincs feltüntet-
ve, pedig milyen fontos lenne ahhoz, hogy az 
élőhely és a populáció jó vagy rossz irányú vál-
tozásaira a különböző időpontokban tudjunk 
következtetni. A többi háttér információ is 
nagyon szűkszavú, tisztelet a kivételnek. A 
gyűjtőszámnak mindenkor pontosan meg kel-
lene neveznie a földrajzi helyet, mert ettől 
lesz botanikailag értékes a növény, és állítólag 
ilyen növényektől lesz értékes a gyűjtemé-
nyünk. De máris értelmezési nehézségekbe 
ütközünk, mert mit is képviseljen a gyűjtőszá-
munk? Egy földrajzilag jól körülhatárolt po-
pulációt, e populáció bármilyen módon elha-
tárolt részletét, vagy e részletben egy bokor 
alján tenyésző néhány növényt, vagy a mai 
technika lehetőségével élve akár egyetlen 
egyedet? Ha nem egy populációt vagy egy 
adott taxon változékonyságát akarjuk jelle-
mezni, akkor pedig, mi értelme az egésznek? 
Adott élőhelyről begyűjtött egyedeket hánya-
dik nemzedékig van értelme szaporítani, amit 
még ugyanazzal a gyűjtőszámmal jelölünk, és 
mikortól fogjuk azt mondani, hogy ennek az 
utódnemzedéknek élőhelye XY gyűjteménye, 
mivel már nem mutatják valamikori élőhelyü-
kön látott jellegzetességeiket, s ami még meg-
maradt, az csak a származási hely? Összepo-
rozhatjuk-e az A és B élőhelyről származó nö-
vényeket? Mert néhány szakirodalmi nézet 
szerint ez helytelen cselekedett volna. De az 
ilyen vélekedés elfelejtkezik a természetes ál-
lati megporzókról, lepkékről, darazsakról, 
méhekről, madarakról, amelyek számára kö-
zömbös, melyik, ember által megjelölt élő-
helyről jutnak el egy másik, akár több 10 km, 
esetenként több száz km távolságra fekvő élő-
helyre. Mi garantálja azt, hogy gyűjtemé-
nyünkben nem porzódnak össze, s mi van, ha 
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mégis megtörténik az összeporzódás? A lelki-
ismereten kívül ki és mi garantálja a háttéris-
meretek valódiságát? Nem nehéz belátni azt 
sem, hogy egy adott élőhelyre végtelen számú 
gyűjtőszámot lehet létrehozni, hiszen csak 
személynév kezdőbetűk és számok végtelen 
kombinációja az egész, de jobb és értékesebb 
lesz-e attól egy gyűjtemény, ha minél több, 
különféle gyűjtőszámmal megjelölt egyed hal-
mazából tevődik össze egy-egy faj bemutatá-
sa? Nehezemre nem esne, de nem akarom a 
kérdéseket továbbszaporítani, csak még egy: 
lehetséges-e a gyűjtőszámos gyűjtésnek vala-
miféle értelmes szabályrendszerét megalkot-
ni? Talán igen, talán nem, mert az ilyen típusú 
gyűjtésnek csak akkor lehet értelme, ha a 
gyűjtőszám tartalmazza az előzőekben felso-
rolt információk mindegyikét, de úgy, hogy 
ezen információk mindenki által könnyen el-
érhetők is legyenek. Rendkívül rossz azonban 
a gyűjtőszám, mint fogalom kicsengése, mert 
a gyűjtésre, és a hozzákapcsolódó negatív kép-
zetekre asszociál, ezért jobb lenne elkerülni 
fogalmát és helyette az élőhelyi, de még in-
kább a lelőhelyi szám megnevezést alkalmaz-
ni. Lelőhelyi szám: mennyivel élet hűbben és 
pontosabban kifejezi mindazt, amit róla el 
akarunk mondani. Célszerű volna a GPS koor-
dináták mellőzése is, mert ez sokat mond an-
nak, aki a terepen keresgél, de csak egy pont a 
térképen azoknak, s ez a többség, akik nem 
tudván kijutni az élőhelyre, de mégis szeret-
nék megismerni a földrajzi helyet. Azt is 
mondhatnám, a GPS koordináta kiegészíti, de 
nem nélkülözheti a földrajzi hely megnevezé-
sét, leírását. Világszerte egyre többen kijut-
nak a kaktuszok élőhelyeire, és ez bizonyos 
szempontból örvendetes tény, de nem örven-
detes a gyűjtőszámok parttalan és sokszor 
semmitmondó, csak az emberi hiuságnak ide-
ig-óráig emléket állító szaporodása miatt. 
Nem örvendetes azért sem, mert a gyűjtőszá-
mok már olyan képzeteket szülnek, mintha 
azok a binominális nomenklatúra kereteit fe-
szegetnék, pedig ahhoz semmi közük nincs, és 
nem is lesz. Nem árt felfigyelni arra sem, hogy 
a növényvilágnak nincs még egy olyan szelete, 
ahol úgy burjánzanának a gyűjtőszámok, mint 
a Cactaceae családban, ami bizonyára egyenes 
arányban áll a gyűjtők számával, de ilyen mér-

tékben nem kelléke a botanika fejlődésének. 
Az élőhelyekre ellátogató magyar kaktusz-
gyűjtők követendően jó példát mutatnak azok 
részletes leírásával, a látottak megismerteté-
sével, de ők sem kerülhetik ki a gyűjtőszámok-
ban rejlő kérdésekre adandó választ, és ezen 
túlmenően remélhetően rövidesen olvasha-
tunk a terepen szerzett populációtanulmá-
nyokról, valamint a kaktuszos élőhelyek nö-
vénytársulásairól is. A gyűjtőszámból lesz-e 
élőhelyi, lelőhelyi szám, e gyűjtési módnak 
lesznek-e szabályai, vagy még inkább átvedlik 
keveset mondó, kereskedelmi érdekeket moz-
gató és kiszolgáló hókusz-pókusszá? A jövő 
majd eldönti.

Befejezésül szólnom kell néhány szót a 
„Szerkesztőségi levél” rovatról, amit lassan 
három éve a kibeszélés, a megvitatás, tudá-
sunk és ismereteink ütköztetése céljából a 
vita terepeként indítottam útjára, mivel más, 
szervezett formában erre nincsen lehetőség. 
Úgy érzem, célomat sikerült elérnem, mások 
szándékomra ráérző segítségével, s örültem 
annak, hogy az utóbbi egy évben már szóhoz 
sem juthattam e rovat hasábjain. Az elkövet-
kezőkben remélem, egyre többen lesznek, 
akik elmondják véleményüket, és senkit sem 
tántorít el a fogalmazással, a leírással járó 
többletmunka. Mert ez a rovat is csak addig 
élhet, amíg lesznek, akik életben tartják.

Ficzere Miklós
Debrecen

Képek: Tóth Norbert
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Könyvkínálatunkból ajánljuk

                                                                                                                            tagnak             nem tagnak
Dr. Pásztor Lajos: Kövirózsák 
177 old., 24 színes képtábla és számos rajz, méret: A/4                               2.000                   2.500
Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai
206 old. a Gymnocalyciumokról,302 színes kép,
térképekkel, méret:A/4                                                                                      2.500                    3.000
Deli Tamás: Virágzó kövek
59 old., sok színes képpel a kristályvirágokról                                                1.300                    1.700
Dr. Mészáros Zoltán: Kaktuszok között
88 old., 61 színes kép, méret: A/4                                                                    1.900                    2.400
Copasescu, S. V.: Cactusii
Román nyelvű Cactaceae monografia 696 oldalon,
több száz színes képpel, rajzzal, térképekkel, magyarul
is könnyen értelmezhető, méret: A/4                                                               6.000                    7.000
Kiss László: Latin-Német-Magyar etimológiai szótár
80 oldal, A/4 méret, egyszerű kivitel, dossziéba lefűzve,
több mint 4.000, kaktusznévben előforduló kifejezés 
szófejtését tartalmazza                                                                                         800                    1.000
Horváth Ferenc: Tillandsiák
72 oldal, A/5 méret, puha kötésben, 147 színes és
6 fekete-fehér képpel, 1 színes térképpel és 1, a taxonokat
összefoglaló hőigény táblázattal. Tillandsia kedvelőknek
nélkülözhetetlen!                                                                                                2.000

Megjegyzés: az árak Ft/kötet egységre értendők.

További felvilágosítás, megrendelés, fizetés: Szászi Róbert 
Tel.: 52/715-828, 20/549-0956 vagy 30/425-6067. 

E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu

9



10 Debreceni Pozsgástár 2009/1.

Dr. Erostyák Mihály, Kiss László, Tóth Norbert                                                                      

Ferocactus lindsayi H. Bravo

Elnevezése: A Ferocactus a vadkaktusz 
jelentésű nemzetségnevet a tövisezete, míg a 
lindsayi fajnevet Dr George Edmund Lindsay 
(1916-2002) után kapta, aki a Kaliforni-
ai Tudományos Akadémia igazgatója volt, s 
kutatta a kaktuszok ökológiáját és taxonó-
miáját. Monográfiát írt a Ferocactus-okról, 
ill. könyvet írt „San Diegó és Baja California 
kaktuszai” címmel. Munkásságának a róla 
elnevezett Ferocactus-on kívül Echinocereus, 
Mammillaria fajok is emléket állítanak.

Első leírása: A fajt Helia Bravo-Hollis 
mexikói professzorasszony írta le megtalálá-
sa után a Cactus Suculent Mexico 11(1): 9-12 
/1966. számában.

Leírása: A növény általában gömböly-
ded alakú, idővel azonban rövid oszlopos 

alakot ölt. Magassága max. 100, de többnyi-
re 60 cm, és átmérője 40 cm is lehet. Színe 
zöld, vagy kissé kékeszöld. A bordák száma 
13-18 darab, többnyire egyenesek, néha spi-
rális lefutásúak, magasságuk és szélességük 
a növény tövénél 4 cm is lehet, élük meglehe-
tősen erősek, az areoláknál kiemelkedők. Az 
areolák hosszúkás elliptikusak, egymástól 
6-10 mm-re állnak, meglehetősen nagyok, 
ugyanis kb. 3cm hosszúak, a virágzási zó-
nában kb. 1cm szélesek, de a tövisek zónája 
kb. 4 mm széles. A felső részben, ahol a virá-
gok képződnek az areolák sárgán gyapjasak, 
másutt sötétszürkén filcesek. A virágzási zó-
nában 7-9 piros mirigy található, melyekből 
6-8 a virág alatt, egy pedig felette helyezke-
dik el, amik a virágzást követően elfeketed-

Térkép Mexikó, az Infiernillói-viztároló környéke.
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nek, és elcsenevészedett kiemelkedésként 
maradnak vissza.

A perem- illetve középtövisek ár alakúak, 
szürkék. A peremtövisek száma 5-6, de leg-
többször 6, melyekből 2-3 az areola felső, míg 
3 az alsó részén helyezkedik el, s ezek több-
nyire kerek vagy enyhén ellapult kereszt-
metszetűek, egyformán sugaras állásúak. 
Hosszúságuk 2,5-3 cm, harántirányban csí-
kozottak, egyesek kissé íveltek, kemények, 
szürkék fekete heggyel, egészen vízszintes 
állásúak, közűlük az alsók valamivel hosz-
szabbak. Egy középtövise van, amely 4-5 cm 
hosszú, egyenes, ár-alakú, többé-kevésbé kör 
keresztmetszetű, haránt irányban csíkozott, 
és ugyanolyan színű, mint a peremtövisek, a 
növénytestétől elálló, de néha a szomszédos 
areola felé dől, esetenként sokkal rövidebb is 
lehet.

A virágok a hajtáscsúcs fiatal areoláiban 
képződnek, amelyek sárgák, harang ala-
kúak, és 5 cm hosszúak, 3-4 cm szélesek. A 
pericarpellum, azaz a virágcső 12 mm hosszú, 
alul 10, felül 15 mm átmérőjű, alján átfedően, 
míg felül lazábban pikkelyezett. Az alsó pik-
kelyek kerekdedek, kihegyezettek, kb. 5 mm 
szélesek, zöldessárga színűek piros középpel, 
a felsőbb pikkelyek szív alakúak, nem min-
dig hegyesek, zöldes alapúak, de felfelé piros-
ba mennek át, sárga szegéllyel, amely igen fi-
noman pillás. A külső sziromlevelek lándzsa 
alakúak, bíborpiros középvonallal és sárga 
szegéllyel, a hegyük ezeknek is finoman pil-
lás. A belső sziromlevelek keskeny lándzsa 
alakúak, 8 mm szélesek, 3 cm hosszúak, eny-
hén pillásak. A nagyszámú portok és a porzó-
szálak sárgák, a bibe vaskos, sárga, 12 lemeze 
(a bibelap) kb. 8 mm hosszú.

A termés meglehetősen kicsi, tojásdad 
alakú, 1,5 cm hosszú és széles, bíborpiros szí-
nű, bíborpiros egymást átfedő pikkelyekkel. 
A termésben nagyszámú mag képződik, me-
lyek hosszúkás pálca alakúak, 1 mm hosszú-
ak, 0,5 mm szélesek, és sötét kávébarna szí-
nűek, vagy feketék. A maghéj finoman rücs-
kös. A csírakapu bazálisan található.

Élőhelye: Mexikó, Michoacan szövet-
ségi államában, a Balsas folyó menti nedve-
sebb mélyedésekben, a Tepalcatepec folyóval 
való összefolyás környékén, közel Guerrero 

1. kép Ferocactus lindsayi öreg, 80 cm magas 
egyede, mellette egy cseperedő „magonc”.

2. kép Fiatal Ferocactus lindsayi.
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állam határához, Apatzingan-tól délkeletre, 
Cuenca del Balsas-nál, Paso de Chivo-nál, va-
lamint az Uruapan-ból Infiernillo-ba vezető 
út mentén, továbbá az infiernillo-i duzzasz-
tógát közelében 600 méter körüli magasság-
ban van. Ez utóbbi magasságérték abszolút 
maximális szélsőérték, a legtöbb populáció 
átlagosan 250-300m tengerszint feletti ma-
gasságban található. Általában rendkívül ki-
tett, ritkás cserjével borított hegyoldalakat 
népesítenek be, olykor megközelíthetetlen, 
erősen erodált, meredek vulkanikus kőzetek-
ből álló sziklafalakon élnek.

Egy-egy populáció egyedszáma viszony-
lag kicsi, de az idős, 60-70 cm-es példányok 
szomszédságában megfigyelhetők jóval ki-
sebb egyedek is, sőt apró magoncok jelenléte 
biztosítja az adott populáció életképességét. 
Az élőhelyén ősztől tavaszig folyamatosan 
lehet virágzó növényeket találni, termései 
viszonylag hamar, 2-3 hónap alatt beérnek, 
tavasszal egyszerre vannak jelen a nagyobb 
példányokon virágok és beérett termések.

Az élőhelyi klímájára vonatkozóan 
támpontként szolgálhat W. Reppenhagen 
könyve, a Mammillaria monográfia, amely 
szerint Michoacan államban levő Infiernillo, 
majd Villa Hermosa területén, ahol megta-

lálható a Mammillaria infiernillensis is, 1981. 
január 16-án 11 órakor mindössze 2oC-ot 
mértek 60%-os relatív páratartalom mellett, 
s e körzetben a talaj meszes-palás kőzetet 
tartalmaz. A hozzá közel lévő Aquilillo 850 
méter magasságú szilikátos talajú terüle-
tén, mely a Mammillaria nagliana élőhelye is, 
1975. november 2-án 31oC-ot mértek. Itt az 
átlagos éves csapadék 920 mm, és az esős idő-
szak májustól októberig tart. Coalcoman kör-
zetében (Mammillaria bambusiphilla v. parva 
élőhely is), 1450 méteren az átlaghőmérsék-
let december, január hónapban 19,5oC, míg 
áprilisban, májusban 23,5oC. Az éves közép-
hőmérséklet ugyanitt 21oC, az átlagos éves 
csapadék 1200 mm, az esős évszak június és 
október közötti időszakra esik. Huacana élő-
helyen, egyben a Mammillaria bambusiphila 
lelőhelyén, 500 méteren december és január 
átlaghőmérséklete 25oC, míg áprilistól júniu-
sig 29oC. Ugyancsak ezen a területen az éves 
középhőmérséklet 27oC, az átlagos éves csa-
padék 750 mm, míg júniustól szeptemberig 
tart az esős évszak. Mint a fentiekből kide-
rült a Ferocactus lindsayi a melegigényesebb 
Ferocactus-ok közé tartozik, így a telelteté-
si hőmérsékletet tekintve hasonló igényű a 
Ferocactus robustus-hoz vagy a Ferocactus 
recurvus-hoz. Már kora tavasszal extrém me-
leget kénytelen elviselni, ahogy azt március 
elejei infiernillo-i élőhelyén tett látogatása-
kor Tóth Norbert tapasztalhatta, amikor is 
késő délután még mindig magasan, 30ºC fö-
lött volt a levegő hőmérséklete.

Megjegyzés: Ami azt illeti, nem valami 
elterjedt faj a hazai gyűjteményekben, még a 
Ferocactus gyűjtők körében sem. Ennek az oka 
az, hogy a magjait az ismertebb magkeres-
kedők is csak az ezredforduló táján kezdték 
forgalmazni, de ennél nyomósabb az, hogy a 
Ferocactus fajok legkényesebbike. Egyes aján-
lások, szakcikkek szerint olyan tartási kö-
rülményeket igényel, mint a Melocactus-ok, 
tehát érzékeny a túl alacsony hőmérséklet-
re, ezért célszerű 10oC fölött tartani. Hazai 
tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a fi-
atal magoncok ennél jóval hidegebb hőmér-
sékleten is minden károsodás nélkül áttelel-
nek, de az idősebb példányok kényesebbek az 
alacsony hőfokú téli tartásra. A vegetációs 
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4. kép Virágzó Ferocactus lindsayi...

5. kép … és a jellegzetes vörösszinű termések.



Debreceni Pozsgástár 2009/1.14

6.
 k

ép
 F

er
oc

ac
tu

s l
in

ds
ay

i i
nfi

er
ni

llo
-i

 p
op

ul
ác

ió
já

na
k 

ré
sz

le
te

 ré
sz

le
te

.



Debreceni Pozsgástár 2009/1. 15

időszakban meleg helyen legjobb üveg alatt 
tartani, de óvni kell a tavaszi megégéstől. Ül-
tető közegként laza, könnyű, savanyú talajt 
igényel. Bővebb vízellátást ill. tápoldatozást 
késő nyáron vagy ősszel kell részére biztosí-
tani. Ráadásul, de nem utolsó sorban nehéz-
séget okoz a magról való szaporítása is, mivel 
rendkívül lassú növekedésű.

A hazai tapasztalatok szerint a magok 
ugyan elég jó kelési százalékot mutatnak, 
amely kb. 50-70%, de az első év végére is 
csak, vagy „már” 1-2 mm nagyság elérésére 
is képesek. A magvetéskor a magokat a talaj 
felszínére kell szórni, majd 1-2,5 mm-es kő-
zúzalékkal célszerű 1-1,5-ös rétegvastagság-
ban letakarni, hogy a kikelő csíranövények 
kedvező mikroklíma közepette fejlődhesse-
nek. A magoncok 4-5 éves korukban a 0,8-1,5 
cm nagyságot is elérhetik, de ezt követően 
növekedési ütemük némiképp felgyorsul, bár 
ennek mértéke nem vethető össze például a 
Ferocacrus herrerae fejlődési erélyével.

Gottfried Unger a Kakteen und andere 
Sukkulenten 2007/ 07. számában megjelent 
cikkében leírja, hogy: „Hernando Sanchez-
Mejorada 1970-ben prof. Eizi Matuda, Helia 
Bravo-Hollis és Castaneda mérnök kísérőjeként 
felkereste az akkor nemrég felfedezett faj szűken 
behatárolt élőhelyét. A tőle származó magokból 
nevelt magoncokból 1971-ben tudtam továbbne-
velésre beszerezni. Csak 35 év múlva, bonyolult 
nevelés után, egy nagyon forró nyarat követően 
2006-ban egy 13-14 cm átmérőjű növényen je-
lent meg először virág. A szeptemberben mutat-
kozó pirosas-barna bimbó alapján aligha gondol-
hatta az ember, hogy a virág sárga lesz. Az első 
virág végül október 7-én nyílt ki, az utolsó no-
vember 23-án.

Néhány kiegészítés a fenti leíráshoz: Saját 
növényemnél a virág felső részén nektármirigye-
ket nem találtam, a forradásnál (a virágcső felső 
szélén) legtöbb 18, a virág alapjánál csak néhány 
hajszerű fodros képletet találtam és nem koszo-
rút, mint a legtöbb Ferocactus-nál. A virágok kb. 

7. kép Ferocactus lindsayi egyik kisérője a Mammillaria limonensis(?).
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7 napig tartottak, csak napfénynél nyíltak ki, 
napmentes időben bezárultak. A virágzás kez-
detén illatot nem, vagy alig észleltem, de később 
egyre inkább ciklámenre hasonlító illata volt. Sa-
ját pollennel megporozva a növény termést ho-
zott. A faj eszerint öntermékeny.” írja Gottfried 
Unger

Nigel Taylor véleménye szerint a Ferocactus 
lindsayi a Ferocactus nemzetségen belül a 
Ferocactus szekció Feocactus pottsii csoportjá-
hoz tartozik, a F. diguetii-vel, a F. emoryi-val, 
illetve a F. pottsii-val együtt. Mindezt a ter-
mések hasonló morfológiai bélyegeire alapoz-
za, azonban elgondolkodtató egy esetleges F. 
reppenhagenii-vel és F. alamosanus-szal való 
rokonság ténye. A virágok, a termések sok te-
kintetben megegyezők, továbbá az élőhelyek-
ben is kísérteties hasonlóságok figyelhetők 
meg. Legfőképp a F. reppenhagenii emlékeztet 
a F. lindsayi-re, élőhelyeik is viszonylag közel 
vannak egymáshoz, átlagosan 100-200 km 
távolságra, bár néhány éve ettől jóval délebb-
re, Oaxaca állam területén is találtak egy F. 
reppenhagenii populációt. Az igazsághoz hoz-
zátartozik az is, hogy a Sierra Madre del Sur 
hegyvonulata, ebben a térségben még napja-8. kép Társulás alkotó többek között az 

Isolatocereus dumortieri.

9. kép Ferocactus lindsayi felnőtt példányai a meredek hegyoldalban. 
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inkban is intenzív kutatási területnek számít 
a botanikusok körében. Ez a rendkívül ritkán 
lakott térség egymás után ontja az új növény- 
és állatfajokat. Nem lennénk túlzottan meg-
lepve, ha a kaktuszbotanika számára is előke-
rülne végre valami izgalmas újdonság.

Dr Erostyák Mihály és Kiss László
Orosháza

Tóth Norbert
Debrecen

Irodalom: 
Walther Haage: Kakteen von A bis Z, 2. kiadás 
1983.
David Hunt: CITES Cactaceae Checklist 
Second Edition
Dr. Georg Edmund Lidsay: Ferocactus
W. Reppenhagen: Die Gattung Mammillaria
Gottfried Unger: Ferocactus lindsayi, Bravo, 
KuaS 2007/16.
Képek: Kiss László: 10,11, Tóth Norbert: 1-9, 
térkép repró: Ficzere Miklós

10. kép 6. éves Ferocactus lindsayi.
11. kép Feloltott magonc. 
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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 II.

Ahogy már korábban említettem, a bi-
zonyítékok szempontjából számíthatunk a 
fennmaradt növényfajokra, amelyek ma a 
növényvilág filogenetikai fejlődésének egy 
fokát képezik. Carl Linné-től kezdődően je-
lenünkig kidolgozásra került egy botanikai 
rendszer, amelynek a célja volt meghatározni 
ezen rendszer egyes elemeit, taxonjait, a köl-
csönös rokonsági viszonyok alapján. A külön-
böző szaktudományok egyre bővülő ismere-
teinek hatására bekövetkeztek kisebb-na-
gyobb változások, melynek eredményeként 
a filogenetikai rendszer kiegészült, és töké-
letesebb lett. Nehezíti a dolgokat, hogy a nö-
vények alkalmazkodnak a körülményekhez, 
és ennek látható jelei sokszor csak az alkal-
mazkodás következményei. A hasonlóságok 
és csak a rokoni viszonyok megkülönbözte-
tése, és ezek figyelembevételével a fejlődési 
sorrendek meghatározása sokszor szinte le-
hetetlen. Ez a probléma észrevehető a kak-

tuszoknál is. A taxonómia a filogenetikai 
kapcsolatok szerint foglalkozik az élőlények 
tudományos osztályozásával. Az alapegység 
a faj (species), amely az egyes egyedeket ösz-
szefoglalja az eredetük szerint, közös jellem-
zőkkel és tulajdonságokkal egyaránt, ame-
lyek megtalálhatók bizonyos területeken, és 
bizonyos ökológiai körülmények között. A 
gyakorlatban a faj tovább osztható alfajok-
ra (subspecies) és változatokra (varietas). A 
fajok alkotnak nemzetségeket (genus), ezek 
pedig, családokat (família). Még nem is olyan 
régen a gyakorlati kaktusz terminológiában 
szinte csak a nemzetség, faj, változat szerinti 
osztályozást használtuk, de az utóbbi időben 
gyakrabban találkozunk olyan csoportosí-
tással, amely alkalmazza a taxonómiai lehe-
tőségek széles skáláját, így megkülönböztet-
nek nemzetség, alnemzetség, faj, alfaj, válto-
zat, alváltozat és forma rendszertani kategó-
riákat. Ilyen csoportosítás azonban sokszor 

1. kép Tephrocactus papyracantha, Bernalillo 
Co., NM., papírszerű tövisekkel. 

2. kép Pediocactus simpsonii ssp. bensonii a ter-
mészetben. Larami Co., WY (USA).
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csak lehetséges, de nem szükséges. A kisebb-
nagyobb mértékű környezeti változékony-
ságuk miatt éppen a kaktuszokat elég ne-
héz beazonosítani. A kaktuszok családjában 
(Cactaceae) a legprimitívebb nemzetségnek a 
Peireskia féléket tartják, amely átmenetet al-
kot a leveles és száras pozsgások között. Ha 
alaposan megfigyeljük, akkor eljutunk ahhoz 
a felismeréshez, hogy bizonyos különbségek 
árulkodnak arról, hogy a kaktuszok éppen a 
különböző átmenetek határán helyezkednek 
el. A már említett jellemzők is tanúsítják a 
természet körülményeihez való alkalmazko-
dást, a generatív jelek viszont inkább az át-
meneti fokozatok jellemzői. Kifejlődésüket a 
természet valamilyen sikerületlen játékának 
lehet felfogni, az adott körülmények véletlen 
találkozásából eredően. Minden ember meg-
győződhet a kaktuszok filogenetikai fejlődé-
séről a magok elvetését követő és tapasztal-

ható változások alkalmával.
Ha ezt megértjük, akkor meg tudjuk te-

remteni növényeinknek az igazán optimális 
körülményeket, amelyek a termesztésükhöz 
szükségesek. Alapos megfigyeléssel megálla-
píthatjuk még az egyes nemzetségeken belüli 
fejlődési fokozatokat is, sőt nagyon érdekes 
a fejlődés egyes jellemzőinek az osztályozá-
sa is. Ha elvetjük, pl. az Opuntia nemzetség 
valamely fajának magját, elkezdődik egy bi-
zonyos fejlődési folyamat. A mag csak akkor 
hajt ki, ha elegendő vízhez juttatjuk, a kihaj-
tásban lévő növénynek, a csírának, azonban 
még nincs klorofillja. Ez egy kicsivel későb-
ben alakul ki. Ebben a stádiumban szüksége 
van elegendő nedvességre, melegre, és ennek 
a kicsi testnek még nincsen szukkulenciája. 
Következik az az időszak, amikor megmutat-
kozik a két sziklevél, de a pici szárnak még 
nincsen kaktuszformája. Már túléli az eny-

3. kép Természetes élőhelyén a Pediocactus nigrispinus ssp. nigrispinus, Jefferson Co., OR (USA)
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he szárazságot is, de még mindig nem lát-
hatók rajta a pozsgásság meghatározó jelei. 
Ezután kezd kiemelkedni a hajtásos levelek 
közül a henger alakú tövises test, amely fo-
lyamatosan növekszik, és eközben ledobja 
a leveleket. A magcsemetén már észrevehe-
tők a szukkulencia jellemzői. A test gömbö-
lyű, henger alakú, tövisek többé-kevésbé sű-
rűn borítják, és itt már kezdenek feltűnni 
a faji fejlődési bélyegei, például az Opuntia 
basilaris v. basilaris magcsemetéjét sűrűn 
borítják a tövisek, majd később teste tövis-
mentessé alakul. Az elkövetkezőkben a mag-
csemete lapos testecskévé alakul, és néhány 
faj kezd tövismentessé válni. A magcsemete 
ebben az életszakaszában elviseli a váltakozó 
nedvességet és szárazságot. Itt már fellelhe-
tők a szukkulencia egyértelmű jelei, a mag-
csemetének már nincs szüksége annyi vízre, 
és túléli a szárazságot is. Ez a fejlődés arány-
lag gyors a felnőtté válásig. A felnőtt növé-
nyek viszont gyakran érzékenyek a nagyobb 
nedvességre, ami a hosszú ideig tartott alkal-
mazkodás következménye abban a környe-
zetben, ahol most megtalálhatók a termé-
szetben. Ezért minden emberi tevékenység, 
amely változásokat okoz a körülményekben, 
veszélyezteti az ökológiai egyensúlyt. Emi-
att tartják a kaktuszokat veszélyeztetett nö-
vényeknek. Ahhoz, hogy kialakuljanak, több 
millió évre volt szükség, és ahhoz, hogy ki-
haljanak, valószínűleg egy emberi generáció 
is elegendő lehet. A környezet és az élő orga-
nizmusok kölcsönhatásban vannak egymás-
sal, amely tükröződik a külső és belső jel-
lemzőikben egyaránt. A biotópok sokfélesége 
befolyásolta a növények fejlődését a hosszú 
geológiai múltban, és ez a sokféleség okozza 
az élővilág ma is élő egyedeinek sokaságát és 
sokféleségét. Több kaktuszfaj más növények 
környezetében él, azokkal különböző közös-
ségekben, amelyek egymással konkurálnak, 
vagy szimbiózisban élnek, s ez utóbbival se-
gítik egymás életesélyeit. Ily módon behatá-
rolják helyüket és szerepüket a környezetben, 
törekedve az egyensúlyra. Egy valami közös 
bennük, az alkalmazkodási és túlélési képes-
ség egy konkrét környezetben. A környezet 
formálódása a geológiai korokban fontos volt 
a kaktuszok keletkezésében és fejlődésében, 

ezért szükséges bemutatni egy rövid földtör-
téneti kronológiát, valamint ismertetni azo-
kat a folyamatokat, amelyek Észak-Amerika 
térségeire hatással voltak. Az első fázisban, 
a karbon szakaszban, az alapvető változá-
sok magában a földkéregben lezajlottak, de 
a szárazföld és a tengerek elhelyezkedésében 
is. Létrejöttek nagy mélységekben a gránit-
rétegek és más lávakőzetek. A perm korszak 
határán kialakultak a geoszinklinálokból* a 
Kordillerák lánchegységének alapjai, és ki-
alakult a Sziklás hegység, a Kaszkád hegység 
és a Sierra Nevada. Erről gránitalapjuk ta-
núskodik. Mindezek a változások vulkanikus 
tevékenység kíséretében történtek. A triász-
ban a tenger sok helyütt betört a szárazföld-
re. A pacifikus geoszinklinálban végbement a 
hegység kialakulás folyamata. Intenzív vul-
kanikus tevékenység hatott a kordillerai és a 
csendes-óceáni geoszinklinálban is. Az időjá-
rás zonálisan különböző volt. Erre bizonyíték 
a száraz és meleg övezet vörös színű hordalé-
ka a mai Észak-Amerika déli részében. Nagy 
változások álltak be a tengerek és a kontinen-
sek elhelyezkedésében a felső jura korszaká-
ban. A tenger elárasztotta a mai Észak-Ame-
rika nyugati részét. E korszak végén megva-
lósult az alpoki gyűrődés neokimér fázisa, 
amely alapja volt a Csendes óceán környeze-
tében létrejött övezeti hegységeknek. A gyű-
rődés Alaszkától kezdődött, haladt néhány 
hegységláncon keresztül a Sziklás hegysé-
gen, a Parti hegységen és a Sierra Madrén át 
Dél-Amerikában az Andok hegységrendsze-
réig. Később megkezdődött a tenger vissza-
húzódása, ismét erős vulkanikus tevékeny-
ségek kíséretében. A kréta korszak végén a 
geoszinklinálokban ismét megvalósult viha-
ros gyűrődési folyamatok, és az Alpoki gyű-
rődés larami** fázisának keretében kialakul-
tak a csendes óceáni gyűrődési sáv további 
formái. A harmadkorban, a paleocén elején 
újra elöntötte a tenger a szárazföldek par-
ti részét. A korszak végén a kontinensek ki-
emelkedtek a vízből, és kinézetük a maihoz 
lett hasonló. Az eocén folyamán a hegyek ki-
alakulása véget ért, a sávos hegységek belse-
jében még fennmaradtak a vízgyűjtők, mint 
a geoszinklinálok maradékai. Nagy területe-
ken bekövetkeztek a földkéregben zajló ver-



4. kép USA, Monument Valley (Emlékmű Völgy), Utah államban: geoszinklinális vörös üle-
dékes kőzettel.



Térkép Hidegtűrő kaktuszok elterjedése USA és Kanada területén.

Jelzések:
 hidegtűrő kaktuszok, amelyek tűrik a hosszantartó hőmérsékletcsökkenést 0°C alá:
 alkalmasak az egész éves szabadban tartásra, ahol a csapadék mennyisége nem haladja meg a 
400 mm/év mennyiséget és a fűtés nélkül üzemelő üvegházak részére.
 alkalmasak az egész éves szabadban tartásra, ahol a csapadék mennyisége nem haladja meg a 
800 mm/év mennyiséget.
 alkalmasak az egész éves szabadban tartásra, kiegészítve a nyári időszakban történő öntözés-
sel.
 bizonyos feltételek között hidegtűrő kaktuszok, amelyek tűrik a rövid ideig tartó hőmérséklet 
csökkenést 0°C alá:
 alkalmasak a zárt, enyhén fűtött üvegházakba, -10°C-ig csökkenő hőmérséklet mellett.
 alkalmasak a zárt, enyhén fűtött üvegházakba, de a fűtött üvegházakba is, 0°C-ig csökkenő hő-
mérséklet mellett.

tikális mozgások, ezek süllyedések és kiemel-
kedések is voltak, ugyancsak vulkanikus te-
vékenység kíséretében. Erre bizonyítékok lát-
hatók a Parti hegységben. A negyedkorban, a 
pleisztocén korszakban, bekövetkezett a már 
említett jégkorszak és a jégkorszakok közötti 
időszakok. A jéghegyek mozgásai és a szedi-
mentáció, vagyis az üledék képződés okozta 
földfelszín formálódás következményeként, 

létrejöttek a lösztalajok, amelyek feltöltöt-
ték a mélyedéseket a geoszinklinálok után, 
és nagy részben hatottak Észak-Amerika kü-
lönböző talajtípusainak létrejöttére. Vastag 
moréna fedte a Nagy-préri területének észa-
ki részét, ahol egyúttal kialakultak a vastag 
löszrétegek.

Veres Gábor
Szlovákia
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Képek: Dr. Buglyó Péter: 4; Mühl, Adolf: 
2,3,5; Veres Gábor: 1.

*geoszinklinál: eredeti értelemben üledék-
gyűjtő medence, amely a földkéreg hosszan 
elnyúló vályúszerű süllyedékterülete. Ma, 
lemeztektonikai értelmezésben a kontinen-
tális litoszféra lemezek peremi részei, ahol az 
üledék felkalmozódik.
**larami: 1. hegyvonulat a Sziklás hegység 
középső szakaszán. 2. a larami hegységkép-
ződés azon hegységképződési folyamatok 
összessége, amelyek Észak-Amerika nyugati 
területein végbementek 50-70 millió évvel 
ezelőtt, melynek során a deformációs szaka-
szok intenzitása és ideje helyről-helyre válto-
zott. (szerk.)

Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt for-
mában közöljük.
(Ficzere Miklós főszerk.)

5. kép Pediocactus simpsonii ssp. bensonii a ter-
mészetben. Uintah Co., UT., (USA).
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Dr. Buglyó Péter

Folyóiratszemle: KuaS 2008/4., 5., 6..
2008/4.

Az áprilisi 
szám címlap-
ján egy Crassula 
farinacea virág-
zó példányá-
nak Sokotra 
szigeti élőhelyi 
fotója köszön-
ti az olvasót. 
W. E. Illert a 
venezuleai par-
tok előtt talál-
ható Holland-
Antillák sziget-
csoport közül 
Bonaire szige-

tének szukkulenseit tanulmányozta. A sziget 
két természetvédelmi területén – egyebek 
mellett – oszlopkaktuszok, így Subpilocereus 
repandus, Ritterocereus griseus és Pilosocereus 
lanuginosus, továbbá Melocactus, Agave, 
Opuntia és Jatropha fajok őshonosak. Két szín 
egy virágon a címe A. Mordhorst írásának, 
melyben az „Unikum” nevű Chamaecereus hib-
ridet mutatja be. W. E. Illert az Agave victoria-
reginae példányának virágzásáról tudósít. 
A kivehető belső oldalakon a Sulcorebutia 
pasopayana és a Sulcorebutia pulchra ismer-
tetését olvashatjuk. Egy új Aylostera faj, az 
Aylostera. mandingaensis leírását publikál-
ja R. Wahl, H. Jucker és W. Gertel. A bolívi-
ai Mandinga helységben talált új fajt a közel-
ben fellelhető Rebutia tarvitaensis-től lénye-
gesen kisebb virágai, fénylő zöld növényszí-
ne és teljesen eltérő gyökerei különböztetik 
meg. Az áprilisi szám havi növényápolási 
tennivalóit foglalja össze tartalmas írásá-
ban D. Herbel, aki ebben a rovatában ezút-
tal a következő pozsgásokat ajánlja a gyűj-
tők figyelmébe: Mammillaria bocensis var. 
rubida, Pachyphytum bracteosum, Tephrocactus 
articulatus, Mammillaria jaliscana, Haworthia 
magnifica és Rebutia fabrisii var. aureiflora.

2008/5.
A címlapfo-
tó ezúttal egy 
E c h i n o c e r e u s 
b o y c e -
thompsonii vi-
rágzó példá-
nyait ábrázol-
ja. W. van Heek 
az Astrophytum 
asterias Ciudad 
V ic tor i a - be l i 
élőhelyét fel-
keresve meg-
l e p e t é s s e l 
tapsztalta az 
E c h i n o c a c t u s 

(Homalocephala) texensis példányok felbuk-
kanását is ezen, a korábban megjelölt elő-
fordulástól mintegy 600 km-re délre fek-
vő területen is. G. Unger egy olyan érdekes 
Stenocactus (Echinofossulocactus) példányát 
mutatja be, amelynek meglepően hosszú és 
erősen tapadó virágmaradványa képződik 
az öntermékenyülő termésnél. B. Schregel 
a Gladbecki gimnáziumban indított kezde-
ményezést ismerteti, ahol az épületben nyi-
tott ágyásokba méretes kaktuszokat és egyéb 
pozsgásokat ültettek be, megfelelően ügyelve 
a tanulók biztoságára és azzal a céllal is, hogy 
a fiatal nemzedék érdeklődését is felkeltsék 
ezen növények iránt. A brazíliai Bahia-ból 
származó Micranthocereus flaviflorus subsp. 
uilianus taxonómiájával kapcsolatos isme-
reteket gyűjtötte össze P. J. Braun és E. E. 
Pereira. Munkájukat pompás fotók egészí-
tik ki.  A belső, kivehető oldalakon ezút-
tal az Echinocactus xeranthemoides és az Aloe 
bellatula leírása, előfordulása és tartásának 
körülményei kerültek összefoglalásra néhány 
jellemző fotóval kiegészítve. D. Herbel gyűj-
tésre ajánlott pozsgásai ezúttal Mammilaria 
vetula subsp. gracilis, Euphorbia aeruginosa és 
Sulcorebutia frankiana. A. Hofacker a brazíli-
ai Mucuge városka különleges, Santa Izabel 
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nevű temetőjében, amely a világ két bizán-
ci stílusú temetőjének egyike, a különbö-
ző ott fellelhető pozsgásokat (Pierrebraunia, 
Rhipsalis, Aechmea, Orthophytum, Peperomia) 
mutatja be. T. Linzen írásának a címe: „Új 
Mammillaria faj a mexikói Michoacanból 
vagy a Mammillaria multihamata újrafelfede-
zése?  A május havi aktuális tartási tippe-
ket, tennivalókat és ötleteket foglalja össze 
D. Herbel. 

2008/6.
A júniusi szám 
címlapnövénye 
egy szép sárga-
virágú Echeveria 
lutea példány. 
R. Schmied a 
Crassula nem-
zetség néhány 
új hibridjét mu-
tatja be az olva-
sónak és össze-
foglalja eredmé-
nyes termeszté-
sük mikéntjét is. 

„Krisztátaképződés egy tövistelen Parodia 
(Notocactus) scopa variánsnál„ a címe A. 
Mordhorst írásának, amelyet szép fotók egé-
szítenek ki.  D. Herbel ebben a számban a 
következő pozsgásokra hívja fel a figyelmet: 
Mammillaria virginis, Dioscorea elephantipes, 
Stenocactus crispatus, Sulcorebutia menesesii, 
Aloe bakeri és Turbinicarpus hoferi. A taxonó-
miai rovatban M. C. Machado és A. Hofacker 
munkája olvasható, amelyben az Euphorbia 
teres leírását adják. A brazíliai új faj közeli 
rokona az Euphorbia appariciana-nak. A cikk 
az egyéb Euphorbia fajokkal való rokonságot 
is tárgyalja. A kivehető belső oldalakon az 
Arthrocereus odorus és a Sulcorebutia arenacea-
ról találhat az olvasó hasznos információ-
kat.  M. Ritz és R. Mecklenburg rendszer-
tani munkájában a Rebutia nemzetség hova-
tartozását vizsgálta a dél-amerikai nemzet-
ségek között.  A Sokotra szigetén honos 
Caralluma socotrana bemutatására vállalko-
zik G. Lauchs. Írásából megtudhatjuk a faj 
előfordulásával, morfológiájával és termesz-
tésével kapcsolatos legfontosabb informáci-
ókat.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen

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

Ajándék előfizetéséhez !!

A Debreceni Pozsgástár 2009. évi évfolyama új előfizetőinek 1 db. CD-t adunk 2000 Ft 
 értékben, ajándékba. A CD-n található több száz kaktuszt és egyéb pozsgásnövényt 
ábrázoló, botanikai névvel ellátott kép segítségével meghatározhatja és rendszerez-
heti gyűjteménye növényeit. Különösen hasznos segítője azoknak, aki nemrégiben 
kezdtek el pozsgásnövényekkel foglalatoskodni. 
Új előfizetőink és tagjaink plusz ajándékként megkapják egyesületünk kitűzhető jel-
vényét is. Értéke 500 Ft, de mi ingyen adjuk!
Az ajándék CD és jelvény megküldése a 2009. évi 1. és 2. lapszámunk postázásával 
együtt történik.
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Amit tudnunk kell a 
Hesperaloe nemzetségről

A Hesperaloe nemzetség egy kis csoport-
ja a szárnélküli, fűcsomószerűen bokrosodó 

növényeknek, amelyek természetes előfor-
dulása az USA-ban, főleg Texas délnyugati 
részén, és Mexikó következő államaiban ta-
lálható: Sonora, Coahuila, Nuevo Leon, San 
Luis Potosi, ahol főleg meszes kőzeten és ta-
lajokon élnek. A nemzetséget G. Engelmann 
írta le 1871-ben. A nemzetségnév két szóból 
tevődik össze. Az első a ’hesper’ görög szó, je-
lentése este, arra asszociál, hogy a növények 
nyugaton fordulnak elő, amerre a nap estén-
ként lenyugszik. Az ’aloe’ tag a virágzat aloé-
félékhez való hasonlatosságára utal, amely 
szintén görög szó. De az ’aloe’ szó származ-
tatható az arab ’alloch’ vagy a héber ’ahalim’ 
szavakból is, amelyek mindegyik nyelvben 
magát a növényt jelentik. Azt gondolom, 
nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az elneve-
zés valójában nem a görög szóból eredeztet-
hető, hanem inkább az utóbbi kettőből. Ha 
a szóösszetétel jelentését szorosan vesszük, 
akkor elnevezésük esti aloék, ugyanis egy faj 
virága este nyílik, de mindegyik fajnál érde-
kes jelenség, hogy este a virágszirmok vége 
hátrahajlik, ezért a szirmok fehéres belső 
színe válik jobban láthatóvá, ami felkelti az 
éjszakai megporzók figyelmét. Elterjedt ne-
vük viszont a nyugati aloé elnevezés.

Az idetartozó növények már jóval le-
írásuk előtt ismertek voltak. Tudományos 
szempontból először John Torrey gyűjtöt-
te be az első példányokat Yucca parviflora, 
majd később Asa Gray 1867-ben, mint Aloe 
yuccoifolia néven. 1894-ben John Coulter 
egyesítette ezt a két taxont, és lett Hesperaloe 
parviflora. 1902-ben Trelease indítványoz-
ta a Yucca funifera besorolását a Hesperaloe 
nemzetségbe, amely faj 65 évvel később 
Hesperaloe nocturna néven lett leírva Gentry 

Zusammenfassung: Wir können in Ungarn sich als winterhart bewährte Saftpflanze kennen lernen, die nach den Erfah-
rungen der Autor im Freie ohne Schutz haltbar sind. Die einzige Vorausstzung ist die Fähigkeit der Wasserführung des Bodens.
Abstract: We could know such succulent plants hardy in Hungary what could grow outdoor without any protection, according to 
the author’s experiences. The only condition is ensuring the good water permeability of the soil.

Ficzere Miklós                                              Ritka télálló pozsgásnövények

A Hesperaloe Engelmann ex S. Watson 1871. nemzetség és a 
Hesperaloe parviflora (Torrey) J. M. Coulter 1894.

1. kép A H. parviflora habitusa és fejlődő vi-
rágzati szára.
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2. kép H. parviflora a szerző kertjében, alacsony bokrát takarja az előtte lévő Agave americana 
v. albomediapicta.
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által. Greg Star írta le 1998-ban a Hesperaloe 
campanulata és a Hesperaloe tenuifolia fajo-
kat, és így mára kialakult az 5 fajt tartalma-
zó nemzetség. A Hesperaloe és a monotipikus 
Hesperoyucca genusok egymással közeli ro-
konságban vannak, de ez utóbbitól különbö-
zik a Hesperaloe a durvább, fűcsomószerű ha-
bitusban, a levelek széléről leváló rostokban, 
a virág színében, ami sohasem tiszta fehér. 
A Hesperaloe parviflora megporzói a kolibrik 
és a méhek, a H. campanulata esetében kom-
binálódik az előző kettő: éjjel a denevérek és 
a lepkék, míg nappal, amikor a virágok cső-
szerű formává alakulnak, akkor kolibrik és 
méhek a megporzók.

A nemzetség növényei törzset nem, csak 
levelekből álló rozettát fejlesztenek, amelyek 
lehetnek kompaktak, mikor a levelek szoro-
san állnak, de lehet a rozetta laza is. Van kö-
zöttük monokarpikus faj is, amely egyszer 
terem, azaz egyszer hoz virágot, majd a virá-
got hozott rozetta elpusztul. De van közöt-
tük polikarpikus is, ez viszont nem pusztul 

el a virágzást követően, hanem többször vi-
rágzik, és többször hoz termést. A levelek ke-
mények, merevek és gyakran annyira vályú-
szerűek, hogy két szélük szinte teljes hosz-
szúságukban összeér. Általában egyenesek, 
de néha enyhén íveltek. Végük nem végződik 
tövisben, de csúcsa merev, hegyes. Színük a 
szürkészöldtől a fényes sárgászöldig változ-
hat. A Hesperaloék hajtásai ritkán feltűnő-
ek. A hajtások, vagyis a levelek néha a ren-
dezetlen vagy gyors fejlődés következtében 
összegubancolódnak, s így szövedékes lát-
szatot kelt a rozetta. Földalatti rizómákkal 
terjeszkednek, ami különösen jellemző a H. 
parviflora-ra. A rizómákból sok kis rozetta 
fejlődik, és ezekből új növény. A gyökere-
ik hasonlatosak az Agave-k gyökereihez. A 
növénytől sugárirányban, kis mélységben 
szétterjednek és nagyon szálasak, szinte 
drótszerűek. A Hesperaloe-k virága hat szi-
romlevélből áll, amelyek általában egyfor-
ma szélesek és hosszúak. A sziromlevelek az 
alapi részükön összeforrottak, míg tetejük 
irányában egymástól elválasztódnak. Hosz-
szúságuk és szélességük rendszerint a fajo-
kon belül egyforma és harangalakot formáz-
nak. A porzószál és a bibe ritkán emelkedik 
a sziromlevelek fölé. A virág színe lehet fe-
héres, zöldesfehér, lehet két tónusú, amikor 
kívül rózsaszínes vagy vöröses, belül pedig 
fehéres, krémszínű vagy sárgás. A virágzás 
mindegyik fajnál nagyon hosszú ideig tart. 
A virágzat lehet tömött vagy ritkás, de van, 
amikor a virágzati száron néhány elágazódás 
látható, melytől bugavirágzathoz lesz hason-
lóvá. A virágok megporzói kolibrik, kistestű 
denevérek, méhek és éjjeli lepkék. Termésük 
toktermés, sok lapos, fekete színű maggal. 
Előnyben részesítik a száraz, füves pusztá-
kat, sivatagok cserjés területeit és a száraz, 
tölgyes erdőket.

A télálló Hesperaloe parviflora 
(Torrey) J. M. Coulter 1894.

A köznyelvben leggyakrabban előfordu-
ló neve vörös jukka vagy vörös hesperaloé. A 
fentiekben már megismerhettük a nemzet-
ségnév jelentését. A ’parviflora’ (’parviflorus’) 
fajnév latin eredetű és kisvirágút jelent. A 

3. kép Az elágazó virágzati szár a virágbim-
bókkal.



botanikai elnevezés jelentése tehát kisvirá-
gú nyugati aloe, de ha az elnevezés szoro-
sabb jelentését tekintjük, akkor kisvirágú 
esti aloe. Először elfogadottan J. M. Coulter 
írta le, mely leírás 1894-ben jelent meg a 
„Contribution of the US National Herbarium” 
kiadványban.
Szinonimák: Yucca parviflora Torrey 1859.
Hesperaloe yuccoides (?)
Aloe yuccaefolia A. Gray 1867. (nom. illeg.)
Hesperaloe yuccaefolia (A. Gray) Emgelmann 
1871. (nom. illeg.)
Hesperaloe engelmannii Krauskopf ex S. Watson 
1879.
Hesperaloe parviflora v. engelmannii (Krauskopf 
ex S. Watson) Trelease 1902.

A növény törzset nem fejleszt, rendszerint 
1-1.2 m magas a virágzati szár nélkül. Sarjak-
ról lassan terjeszkedve kb. 1.8 m átmérőjű 
bokorrá alakul. Egy-egy rozetta kifejletten 
1 m átmérőjű. A levelek sötét olívazöldek, de 
inkább szürkés, kékeszöldek, vékonyak, ke-
mények és egyenesek, vagy enyhén hajlottak, 
hegyük irányába keskenyedők. Szélességük 
0.8-1.8 cm az alapjuknál mérve, hosszúsá-
guk 30-60 cm.. A levelek széléről szinte teljes 
hosszúságukban fehéres, göndörödő rostok 
válnak le. Hidegben a levelek színe gyakran 
vöröses színűvé változhat. Virágzata az aloék-
hoz hasonló megjelenésű és színű, de néhány 
változata könnyen elkülöníthető a virágszín 
alapján.. A virágzat szára 1.5-2.7 m(!) magas, 
de lehet ennél kevesebb is. A virágok alulról 
nyílnak felfelé, de nyílásuknak nincs határo-
zott sorrendje. Az egész virágzatban vegye-
sen találhatók teljesen vagy félig kinyílottak 
és még bimbós állapotúak is. A virágzati szár 
olykor sokkal rövidebb az említettnél, ilyen-
kor megjelenése karószerű. A hosszabbak is 
lehetnek egyenesek, de jellemzőbb, amikor 
ívelten meghajolnak. A virágzatban lehet sok 
virág, de lehet kevesebb is. Az egyes virágok 
hossza 25-30 mm, esetleg 40 mm. Alakja csö-
ves vagy harangszerűen kiöblösödő. Színük a 
mély kárminvöröstől a korálvörösig, rózsa-
színűig terjedhet, de van sárga színű szelek-
ció is. A virág belseje, vagyis a sziromleve-
lek belső színe világosabb, mint a külső szí-
nük. Néhány növénynél előfordulhat, hogy 
maga a virágzati szár rózsaszínes, vöröses. 

Ez a jelenség a kertemben lévő példányoknál 
is megmutatkozott. Ekkor igazán kecses és 
szemgyönyörködtető az egész virágzat. Ker-
tészetekben, sajnos még nem nálunk, hanem 
külföldön, olykor előfordul halvány krémszí-
nű vagy fényes sárga virágú forma is. A me-
leg beköszöntével a virágzás hazai viszonya-
ink között már május közepén kezdődik, és 
egészen október közepéig folyamatosan tart. 
Termése 2-4 cm átmérőjű toktermés, amely 
hosszúkás tojásdad, termésfala fásodott, ér-
des, ráncos tapintású. Benne sok fekete, lapos 
mag található. Ezek 9-10 mm hosszúak és 6-7 
mm szélesek. Szaporítása nem nehéz mag-
vakról sem, de sokkal gyorsabb a sarjakról 
történő szaporítás. Előfordulási helye Nyugat 
Texas és északkelet Mexikó, de Texasban jó-
val ritkábban található meg. Az USA délnyu-
gati területein sokfelé látható, mint kedvelt 
dísznövény. Texasban és Mexikó, Coahuila 
államában mészkövön, meszes talajokon él, 
mint természetes élőhelyén, száraz, jó vízve-
zető talajokon 600-2000 m közötti magassá-
gokban. Kerti kultúrában még Coloradóban is 
megtalálható.

4. kép Kinyílt virág közelről.
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Hasonló vagy rokon fajok: a konténer-
ben termesztett fiatal Hesperaloe parviflora 
könnyen összetéveszthető a hasonlóan fiatal 
jukka félékkel, de a H. parviflora levelei kemé-
nyebbek, és szélük jobban összehajlik, ezért a 
levél szinte hengeresnek látszik. Az idősebb 
növény, különösen virágzásban, mással ösz-
szetéveszthetetlen. A vöröses csöves vagy 
harang alakú virágok jól megkülönböztet-
hetők a többi Hesperaloe virágától, mert azok 
inkább harang alakúak. De másban is eltér a 
H. parviflora és a többi rokon faj. A H. funifera 
sokkal nagyobb növény, nagyon hosszú, fé-
nyes zöld, felfelé álló merev leveleivel, virág-
zata bugavirágával, melynek magassága a 4.6 
m-t is elérheti. A H. campanulata méretben ha-
sonlít a H. parviflorá-hoz, de a levelek színe és 
formája a H. funifera-hoz hasonlít. Hibridek 
elsősorban, de ritkán, a H. parviflora és a H. 
funifera között jönnek létre. Ezek a hibridek 

különösen szépek. Örökölték a H. funifera na-
gyobb méretét és igen magas virágzatát, va-
lamint a H. parviflora vöröses, rózsaszínes vi-
rágait. A H. nocturna első ránézésre hasonlít a 
H. parviflora-ra, de ennek nagyon keskenyek, 
szinte tűszerűek a levelei, és fehéres virágai 
éjjel nyílnak, melyek nagy, tömött csoportok-
ban helyezkednek el.

Termesztése: saját tapasztalatom alapján 
nagyon egyszerű, szinte csak el kell ültetni, 
majd később „szemmel” nevelni. Természetes 
élőhelyéből következően száraz, napos, akár 
tűző napos helyre is tehetjük, de nagyon jól 
elviseli a félárnyékos helyet is. Nálunk kór-
okozója még nem ismeretes, tehát permetez-
ni sem kell, csupán állati kártevői lehetnek, 
mint a nyulak, az őzek. Ezek az állatok ame-
rikai élőhelyeiken szívesen megeszik a friss
hajtásokat. Ilyen veszély nálunk csak télen és 
olyan helyen lehetséges, ahol a kerítés nem

5. kép A levél széléről leváló rostok.
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biztosít kellő védelmet. Nyáron a nagy me-
legben locsolhatjuk a többi növényünkkel 
együtt. A csapadékosabb időjárás, a téli ned-
vesség, vagy esetleg mindkettő együtt sem-
milyen káros hatással nincsen. Mindez téli 
fagytűrését sem befolyásolja, mintahogy az 
némely jukkafajnál megfigyelhető. Annak 
ellenére, hogy forró, sivatagos, alig csapa-
dékos területek bennszülöttje, télállósága 
hazai körülményeink között kiváló, egysze-
rűen mindent kibír! Télen védeni semmitől 
sem kell, nálam a –23 C° hideget minden 
károsodás nélkül kibírta, de biztosan bírja 
az ennél hidegebb, fagyos időt is. Szépsége, 
igénytelensége miatt minden kertbe tudom 
ajánlani, különösen a száraz, homokos tala-
jú kertek igazi ékessége lehetne. 

Habitusa miatt tómedencék, vízpartok 
szélére is ültethető. Szép virágzata miatt 
virágágyások sűrűbb beültetésére is jól le-
hetne alkalmazni. Viszonylag kis termete, 
szárazságtűrése miatt cserepes növényként 
szintén jól felhasználható lenne, amivel bel-
ső udvarokat, tereket, sétautak szélét lehet-
ne csinosítani, mivel hatalmas, szép színű, 
feltűnő virágzata mintegy 5-6 hónapon ke-
resztül díszit, de díszítőértéke tovább fokoz-
ható, ha egy cserépbe több tövet ültetünk. A 
növény sok-sok jó tulajdonságára figyelem-

mel, szerencsésnek tartanám szélesebb körű 
elterjesztését.

Ficzere Miklós, Debrecen
ficzere.miklos@gmail.com

Képek: 
Ficzere Miklós: 1,2,3,4,5,6., a szerző kertjé-
ben.
Joel Lodé: 7. (DVD cactus & Succulent 
Encyclopaedia by Joël Lodé)

6. kép Toktermések, benne magvakkal.

7. kép Hesperaloe parviflora, USA, New Mexico: köztéri alkalmazásban.
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Zusammenfassung: Csaba Kádár hat im Herbst 2008 solche Landschaften in Brasilien aufgesucht, wo in erster Linie die No-
tocactus-Taxen leben. Wir gewinnen Einblick in den Lebensraum dieser Pflanzen, und in die Vielfältigkeit der Taxa.
Abstract: Csaba Kádár visited those regions of Brasilia in 2008 where mainly Notocactus taxons live. We can take a look at the 
habitats of these plants and the variability of the taxons.

Kádár Csaba                                            

Dél-Brazíliai kaktuszok I.

Hosszú tervezést követően, megvalósult 
egy álom, azaz sikerült kedvenc kaktusza-
im élőhelyére eljutnom. Mivel alapvetően a 
Notocactus nemzetséget gyűjtöm, így adott 
volt úti célom, azaz Dél-Brazília. 4 hét alatt 
több mint 6.000 km-t utaztunk a Rio Grande 
do Sul állam déli felén, és átugrottunk pár 
Uruguayi lelőhelyet is megtekinteni. Útitár-
sam a cseh Notocactus szakértő, Stanislav 
STUCHLÍK volt, de több alkalommal helyi 
kaktuszkedvelők kísértek bennünket a kü-
lönböző lelőhelyekre. Utunk során 336 sor-
számig jegyeztem a gyűjtőszámokat, de van 
egy pár utólag beillesztett is, így összesen 
341 KCS előtaggal ellátott gyűjtőszám lett.

Ebben a cikksorozatban az élőhelyi ta-
pasztalatokat szeretném az olvasóval meg-

ismertetni, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, mivel szerintem csak egy nagyon hal-
vány képet tudtam magamban alkotni, hogy 
mi is a pontos helyzet az élőhelyen. A teljes 
kép megszerzéséhez jó lenne minden évszak-
ban tapasztalatot szerezni, és nem ártana a 
helyi nyelvismeret sem, hogy elbeszélgetve 
a helyi lakosokkal, bővebb információhoz 
lehessen jutni. Természetesen nem sikerült 
minden fajt felkutatni, így emiatt is hiányos 
az ismeretem erről a kaktuszok élőhelyéhez 
viszonyított kicsi területről.

A cikksorozat során azt a benyomásomat 
szeretném megosztani az olvasóval, ami en-
gem a lelőhelyeken ért. Itthon kedvencein-
ket dédelgetjük, védjük, egyesek hobbi szin-
ten pár darabot, mások tudományos háttér-

1. kép Notocactus arechavaletae var. alacriportana (a sárga virágot)az építkezési hulladék közt. 
KCS-0001.
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rel alapozzák meg a gyűjteményüket, míg 
az a gondolat sem távoli sok itthoni (kiter-
jeszthetném, nem a lelőhelyen élő) gyűjtőtől, 
hogy olyan állományt tudjon gyűjteményé-
ben, amiből alkalomadtán a kipusztult lelő-
helyen pótolni lehetne a kaktuszokat. Ehhez 
a gyűjtött növények pontos lelőhelyi adataira 
is szükség van, és az ilyen gyűjtemények mé-
rete nagyban növekszik a különböző lelőhe-
lyekről begyűjtött azonos fajok miatt. Az én 
szemléletem is ehhez a gondolkodásmódhoz 
áll közelebb, így igyekeztem minden utamba 
eső lelőhelyet átkutatni.

Kirándulásom tapasztalatait összesítve, 
felfedeztem egy csomó olyan elemet, amit 
sajnos elmulasztottam figyelmetlenségből 
vagy tudatlanságból, de ezeket egy későbbi 
kirándulás során több odafigyeléssel, az út 
még jobb előkészítésével ki lehet majd küsz-
öbölni.

Az utam során 7 Cereus, 16 Echinopsis, 
57 Frailea, 26 Gymnocalycium, 1 Lepismium, 
220 Notocactus (Eriocactus, Brasilicactus, 

Wigginsia), 12 Opuntia és 1 Rhipsalis fajt vagy 
változatait láthattam különböző helyeken.

A felfokozott várakozás azt az álképzetet 
állította szemem elé, hasonlóan, ahhoz az ál-
képzethez, hogy minden amerikai multimil-
liomos, hogy Brazíliában majd azt se tudom 
hova lépjek, annyi a kaktusz. A repülőből a 
reptéren már fürkésztem, hátha láthatok 
már valamilyen kaktuszt, de sajnos vissza 
kellett térnem a realitás talajára, és az első 
lelőhelyig majdnem egy órát kocsikáznom 
kellett. A kocsiból egy kertben láthattam egy 
Opuntia valamilyen változatát, de az igazi, 
első gyűjtőszámmal ellátott növényt egy ma-
gántelken fedezhettem fel, és ezen a telken 
keresztül tudtunk csak eljutni egy valódi lelő-
helyre. Élményromboló volt számomra, hogy 
az első felfedezésemet a telken épülő ház 
melletti építkezési hulladékrakás alatt kel-
lett megpillantanom, de a virágzó Notocactus 
arachevaletae var. alacriportana (KCS-0001) 
kárpótolt minden negatívumtól. Ezen a he-
lyen döbbentem rá, hogy az általunk gyűjte-

2. kép Kerítés mindenhol!
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ményünkben ápolgatott, sok odafigyeléssel 
dédelgetet kedvenceinket nem mindenhol 
övezi ilyen figyelem, sőt nagyon sok helyen 
csak a gondot jelenti. Biztos vagyok benne, 
hogy a törmelékek eltüntetésével egyidőben 
az ott lévő kaktuszpopulációt is eltüntetik, 
ezzel a növények életterének egy kis részét 
az emberiség magának ismét elrabolta. A tel-
ken a háztól távolabb eső részen bozótosok 
vannak, ezek mögött pedig, kisebb-nagyobb 
sziklakibúvások, amelyeken további növé-
nyeket fedeztünk fel, ez a rész remélhető-
leg hosszabb ideig érintetlen marad, de csak 
amiatt, mert az embereknek ez a terület túl 
sokba kerülne, hogy a maga hasznára átala-
kítsa. Itt több mint valószínű az állatok elől 
is védve lesznek ezek a növények, mivel a mo-
dern ház közvetlen közelében található ez a 
hely, és gondolom a ház tulajdonosa nem ál-
lattartással fog foglalkozni.

Brazíliában és Uruguayban amerre jár-
tam, ahogy a településeket elhagyjuk, min-
den földterület, mely nagysága általában 
sok-sok hektár, kerítéssel van elkerítve. El-
gondolkodtam, milyen jó üzlet arrafelé a ke-
rítéshez szükséges anyagok értékesítése. A 
tényleges okára nem tudtunk választ kapni, 
de több mint valószínű, hogy mivel majdnem 
minden telken marhákat, juhokat tartanak, 
és ezeket az állatokat éjjelre nem gyűjtik ka-
rámba, mint mifelénk, emiatt hasznos az el-
kerítés. Az érdekes számomra, hogy azok a 
telkek is hosszan el vannak kerítve, ahol lát-
szik, hogy földműveléssel foglalkoznak. Az 
elkerített telkek magánterületek, elméletileg 
nem szabad azokba bemenni, sőt néhány he-
lyen kifejezetten táblák jelzik, hogy szigorú-
an tilos idegeneknek a belépés.

Ottlétünk első napjaiban helyi kaktusz-
gyűjtőkhöz is eljutottunk, és kissé elcsodál-
koztunk, hogy az ott meglévő kedvező idő-
járási feltételek mellett is, kellő odafigyelés 
nélkül, milyen rosszul lehet nevelni kedven-
ceinket. Láttam gyönyörű nagy gyűjteményt, 
- sajnos!! - élőhelyről begyűjtött, nagy, sok-
éves növényritkaságokkal, ahol a növények 
nagy része már felnyurgult. Feltettem ma-
gamba a kérdést, hogy ezért miért kell kira-
bolni az élőhelyeket. Emiatt is döntöttünk 
úgy, hogy a ritkaságnak számító növények-

nek a GPS adatait nem adjuk ki, mint pl. a 
Notocactus herteri var. pseudoherteri (KCS-
0240, KCS-0243) lelőhelyét, ahol alig pár nö-
vényt sikerült csak találnunk, nagyon eldu-
gott helyen. További eszmefuttatásom pedig, 
azzal volt kapcsolatos, hogy ebben a gyűjte-
ményben látott élőhelyi, nagyméretű növé-
nyeket a helyiek elhozhatják, semmi gond 
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nélkül, nekünk, külföldieknek pedig, hiva-
talos álláspont szerint nem hogy növényt, 
legyen az akármilyen kicsi is, de még magot 
sem szabad begyűjtenünk, mert ha a hatósá-

gok elkapnának, akkor emiatt kemény retor-
zióra lehet számítani. 

A kaktuszos lelőhelyek számának csökke-
néséhez vezet a nagyipari terület átrendezés 
is, amit legmarkánsabban az eukaliptusz ül-
tetvények telepítése jelenti. Nagyon nagy te-
rületeket láttunk, amelyeket most hódítanak 
el a természettől a várt haszon növelése ér-
dekében, és ezzel értékes ritkaságokat pusz-
títanak el, ami sajnos legtöbbször tudatlan-
ság eredménye. A gond az, hogy a kaktuszok 
nagy része ezen a vidéken főleg sziklásabb 
helyen maradt meg, de amennyiben ezek a 
sziklakibúvások egy eukaliptusz ültetvényen 
belül vannak, a magasra növő fák árnyéka 
már a kaktuszok halálos ítéletével egyenérté-
kű. Sajnos szemtanúi voltunk egy Notocactus 
concinnus nagy növényekkel teli populáció el-
pusztításának, mivel eukaliptuszültetvény 
előkészítése során, a telken lévő bozótokat 
mind kivágták, és a telken kívülre gyűjtötték 

6. kép Eukaliptusz ültetvény előkészítése.

7. kép Notocactus uebelmannianus 
KCS-0166 kövekkel védve
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8. kép Notocactus leninghausii var. minor KCS-0012

össze, sajnos épp az említett kaktuszok fölé. 
A későbbiekben ezeket a bozótokat felmarko-
ló markológép mindent vitt magával, így pil-
lanatok alatt megszűnt létezni a fent említett 
populáció. És hány ilyen eset létezik még!

A Notocactus leninghausii var. minor (KCS-
0012) lelőhelye egy magánterületen van, 
ahol a domboldalból vágják ki a homokkő-
téglákat, lassan-lassan bontva le így a dom-
bot. A bánya azon részén, ahol elkezdtek 
belemarni a dombba, ott lógnak a szebbnél 
szebb példányok, illetve a dombtető közelé-
ben, a sziklásabb területeken körbe lehet lát-
ni a további növényeket. Itt is kérdés, hogy 
a tulajdonos mennyire tekinti szívügyének 
e növények védelmét, hogy unokáink még 
láthatják-e ezeket a növényeket itt, vagy 
már csak egy lebontott domb helyét találják 
majd. Elrettentő látvány volt az is, amikor az 

egyik telken a gazda, hogy az állatait meg-
védje, összegyűjtötte egy kupacba az Oputia 
és a Cereus állományt, amit eltüzelt. Az álla-
tokra nézve gondot okoz, ha beleakadnak a 
nagytüskés növényekbe, vagy ha megkóstol-
ják azokat.

Az embereken kívül a kaktuszoknak élő-
helyükön való életbemaradásuknak másik 
nagy ellensége a tenyésztett állatok. Addig, 
míg van elegendő fű és hasonló tápláléknak 
szolgáló zöld növény, és ezek minősége is 
megfelelő, addig az állatok nem fogyasztják 
el a kaktuszokat, esetleg mozgásuk során ki-
rúgják, eltapossák azokat. Amennyiben a kö-
rülmények megváltoznak, úgy étkezésre al-
kalmassá válnak a kaktuszok is, ezzel popu-
lációk tűnhetnek el. Sajnos szemtanúi lehet-
tünk, ahogy a szarvasmarhák a Notocactus 
uebelmannianus var. nilsonii telepének min-
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den nagyméretű növényét megették, és csak 
a kis magoncok tudtak megmenekülni.

Ilyen esetekben mit lehet tenni, itt a ma-
goncokat, máshol a növényeket körbebás-
tyáztuk kövekkel, a populációk védelme ér-
dekében a populáció köré ágakat húzunk, 
hogy ezzel is elkerüljük, ha csak ideig-óráig 
is, a növények elpusztítását, abban remény-
kedve, hogy később mások folytatják mind-
ezt, és tovább védik ezeket a lelőhelyeket.

A Notocactus arachnitis var. minor (KCS-
0104) lelőhelye egy olyan helyen található, 
ahol az út egy ház mellett halad el, a kanyar-
ban lévő kiemelkedő sziklák – ahol a kaktu-
szok vannak - nem kerültek elkerítésre, így 

szabadon megközelíthetőek. Már egy jó ide-
je, hogy az ott lévő sok-sok növényt fényké-
pezzük, amikor a ház tulajdonosnője odajön 
hozzánk, és indulatosan megkérdi: „-Mit aka-
runk az Ő köveivel kezdeni?”. Mikor elmond-
tam neki, hogy a kaktuszokat fényképezzük, 
és csak ennyi, amit csinálunk, értetlenséget 
fedeztem fel nála, hogy elsősorban mi is az 
a kaktusz, másodszor a rádöbbenés, hogy 
lám, itt ilyesmi is van, harmadsorban pedig, 
a hölgy elgondolása arról, hogy mi nem va-
gyunk száz százalékosak. Többször s vissza-
köszönt utunk során, hogy a helyiek nem is 
tudják, hogy kedvenceik ott vannak. A hölgy-
nek elmagyaráztam, ahogy tudtam a csekély 

9. kép Notocactus uebelmannianus v. nilsonii 
KCS-0185 élőhelyén szomorúan tapasz-
taltuk, hogy az állatok nem sokkal azelőtt 
tönkretették a populációt.

10. kép Állatok által megcsonkított Frailea sp.

11. kép Megmaradt néhány Notocactus 
haselbergii KCS-0014.

12. kép A Notocactus haselbergii KCS-0014 po-
puláció kirablásából felépített ház.
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brazil tájszólású portugál nyelvismeretem-
mel, hogy ezeket a kaktuszokat ezentúl véd-
je, mert ez egy kincs, és csak remélhetem, fel-
világosításom nem fordul a visszájára, hogy 
kihasználja a kincset, és kereskedni kezdjen 
vele. A Notocactus haselbergii (KCS-0014) le-
lőhelyére egy környékbeli ismerőssel men-
tünk el, aki többször járt már itt, és mindig 
gyönyörködött a nagyméretű populációban. 
A lelőhely mellett egy új, téglaépítésű ház-
ra lettünk figyelmesek, ami az ottani kör-
nyezetben kiemelkedő anyagi hátteret jelez, 
és sajnos megtudtuk az anyagi háttér forrá-
sát is, ami nem volt más, mint a függőleges 
sziklán növő N. haselbergii. A ház tulajdonosa 
felfigyelt arra, hogy kaktuszosok néha-néha 
felkeresik a lelőhelyet, fényképeznek, egye-
sek növényt visznek magukkal, így alakult 
ki, hogy kb. 2,5-3 m magasságtól maradtak 
csak meg a növények. Egy kis befektetéssel 
vásárolt a tulajdonos magának egy hosszú 
létrát, ezzel a fal teljes növényzetét lerabolta, 
eladta, és ennek bevételéből felépítette a há-
zát. A sok ezer növényt képező populációból 
mi már csak 10-20 kisméretű és egypár dió 
nagyságú növényt találtunk.

Találkoztunk jó példával is, amit egy kak-
tuszkedvelő házaspár kezdeményezett. Miu-
tán Angela és Frederico Jaekel felfedezték a 
kaktuszok szépségeit, amikor csak tudnak, 
hétvégeken beülnek a terepjárójukba, és a 
környéket bejárják, alaposan, aprólékosan 
átpásztázva minden területet. Minden olyan 
helyen, ahol látják, hogy a kaktuszok veszély-
nek vannak kitéve, igyekeznek a növényeket 
kövekkel körbekeríteni, és e munkájukat na-
gyon sok helyen láthattuk. Ugyanakkor a he-
lyi tulajdonosokkal is elbeszélgetnek, és el-
magyarázzák nekik, hogy a kaktuszok védel-

mére milyen nagy szükség lenne, és eddig sok 
embert sikerült maguk mellé állítaniuk. Ilyen 
formán találtuk meg az 51. lelőhelyen (Fa-
zenda Valter) a Gymnocalycium horstii (KCS-
0168) dróthálóval elkerített példányait.

A fenti házaspárhoz hasonlóan más embe-
rek is védelmezik a növényeket, mivel olyan 
helyeken is találkoztunk kővel körbekerített 
növényekkel, amerre még Ők nem jártak, így 
az állam nyugati részén, illetve Uruguay-ban 
is. A növényekre még a természeti csapások 
is leselkednek, sok helyen láttunk földcsu-
szamlást, elégett területeket, magas vízszin-
tet, … és sok beteg növényt, és találtunk, fő-
leg gombabetegséggel fertőzöttet.. Szaporo-
dás tekintetében, a hangyák a magokat oly 
gyorsan elhordják, hogy ezzel a természetes 
elszaporodás vonala szakad meg.

Kádár Csaba, Győr             Képek: Kádár Csaba

13. kép Akik a kaktuszokat védik: Angela és 
Frederico Jaekel, Pelotas, Rio Grande do 
Sul, Brazília.

14. kép Dróthálóval védett Gymnocalycium 
horstii KCS-0169 – Fazenda Valter.

2009. év I. negyedévi előadások
2009. április 25.: Sziklakertem élővilá-
ga. Előadó: Szászi Róbert
2009. május 30.: Látogatás a Debreceni 
Egyetem Botanikuskert Kaktuszházában.
Vezető: Papp László igazgató.
2009. junius 27.: Lithopsok és Cono-
phytumok gondozása és szaporítása. Elő-
adó.: Katona József
Az előadások helye: Csapókerti Közös-
ségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai 
úti Esso kútnál, a Jánosi utca végén, a 
templomnál.) Kezdési időpont a jelzett 
napokon: délután, 16 óra!!!
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Zusammenfassung: Der Autor beschreibt die mehr als 20 Jahre lange Züchterarbeit, deren Ergebnis ein neuer Kultivar, Astro-
phytum myriostigma cv. Szabó Imre ist.
Abstract: The author writes his more then 20 years-long breeding work of which result a new cultivar Astrophytum myriostigma 
cv. ’Szabó Imre’.

Szabó Imre                                              

Hogyan születik egy kultúrváltozat? Astrophytum myriostigma cv. Szabó Imre

Mielőtt elkezdeném ezt a hosszú történe-
tet, vissza kell menni az 1980-as évek elejére. 
Ekkor kaktuszos szakkönyveket be lehetett 
már szerezni, így az alapismereteket ezekből 
tanultam meg. Növényekhez ebben az idő-
ben még nehéz volt hozzájutni.

1981-ben már volt néhány virágzó 
Astrophytum-om, de az A. ornatum-okkal 
nem voltam megelégedve, szerettem volna 
fehérebb testű példányokat gyűjteményem-
be. Ilyet még szakkönyvben sem láttam. 
Ezért ilyeneket én akartam előállítani A. 
myriostigma és A. ornatum keresztezésével. 
Az utódok gyenge tövisűek lettek, bár voltak 
köztük szép fehér testűek is. Ezeket ismerő-
seim gyorsan elkapkodták.

Utoljára csak egy zöldes testű, ötbordás, 
kistövisekkel rendelkező, szépnek nem ne-
vezhető növény maradt. Három éves korában 
megjelent rajta a bimbó, s ez nagyon külön-
bözött a többi A. myriostigma-tól, mert igen 
nagy és rózsaszínű volt. Amikor kivirágzott, 
akkor láttam, hogy egy A. ornatum-ra jellem-
ző, de szélesebbre nyíló virágot produkált. 
Ezzel a példánnyal beporoztam A. asterias, A. 
capricorne, A. myriostigma és A. ornatum egye-
deket. Az A. capricorne és A. ornatum esetén 
romlott a virág mérete, míg az A. asterias és A. 
myriostigma esetén a virágok jóval nagyobbak 
lettek, mint az alapfajokon. Az A. asterias-
szal alkotott hibridek formája ellenben nem 
tetszett, ezért leálltam a további keresztezés-

1. kép Háttérben az ősapák az A. ornatumok, a 
csavart bordás A. myriostigma az ősanya, elő-
térben az első nagy virágú hibrid látható.

2. kép Elől a két ük-ükunoka, a hátérben az 
ősszülők. 
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3. kép A 24 évig tartó szelektációs kemény munka eredménye a létrehozott hibrid. Ez a to-
vábbi szaporításra kijelölt Astrophytum myriostigma cv. Szabó Imre.

4. kép Astrophytum asterias cv. Superkabuto X Astrophytum myriostigma cv. Szabó Imre hibrid.
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sel, majd később elkezdtem az A. myriostigma 
hibrideket egymás közti megporzással szapo-
rítani és szelektálni. Szelektálási szempont-
jaim a következők voltak: minél nagyobb és 
sötétebb sárga virág, a növénytesten minél 
több fehér petty, a tövisek minél kisebbek 
legyenek. Kialakítottam egy kis magterme-
lő csoportot, ez tizenöt növény volt. Ide a 
szelektációs feltételeknek legjobban megfele-
lő hibrideket válogattam be. A csoport tagjai 
közül évente négyet, ötöt lecserélek. Az úja-
kat mindig több száz, abban az évben először 
virágzó hibrid közül választottam ki. Ennek a 
24 évig tartó szelektációs munkának az ered-
ménye a létrehozott Astrophytum myriostigma 
cv. Szabó Imre. (3. kép.)

A kiszelektált növényeket értékesítettem, 
így az országban sok helyen megjelentek a fé-
lig nagyvirágú, vagy a 10 cm-nél is nagyobb 
virágátmérőjű növények. A szelektációs mun-
kát azonban nehezíti az a körülmény, hogy 

mint minden folyamatosan virágzó növény-
nél, ezeknél is kisebbek az őszi virágok.

Az elért sikerek ellenére még mindig elé-
gedetlen vagyok a munkámmal, mert szeret-
ném elérni, hogy az Astrophytum myriostigma 
fehérebb növényteste jobban megjelenjen a 
hibridekben. Ezért próbálkozom újabb hib-
ridizációkkal, például Astrophytum asteriás 
cv. Superkabuto, Astrophytum coahuilense, és 
az Astrophytum myriostgma cv. Onzuka be-
vonásával. A ’Superabuto’-val keresztezettek 
nagy része szép nagypettyes, de a formájuk 
leromlott. (4. kép.) Az ’Onzuka’ nem rontott a 
növény alakján és egyharmaduk szép fehér-
testű lett, (6. kép.) de a virágok mérete még 
a jövő titka! Az Astrophytum coahuilense-vel 
mindeddig nem sikerült életképes magot fo-
gatnom.

Szabó Imre
Mezőhegyes

Képek a szerző felvételei.

5. kép Még 20-25 év kitartó szelektációs 
munka szükséges ahhoz, hogy ebből a nö-
vényből sötét rózsaszín, esetleg piros virá-
gú kultúrváltozat legyen.

6. kép Astrophytum myriostigma cv. Szabó Imre 
X Astrophytum myriostigma cv. Onzuka hibri-
dek.

Kecskeméti Kaktuszkiállítás
Időpont: 2009. május 21-24.

Helyszín: Erdei Ferenc Kultúrális és Konferencia Központ Nagyterme
Cím: 6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Nyitva tartás: minden nap 9-től 18 óráig

Szervező: Ábel Győző
Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

a Kecskeméti Kaktuszbarátok Klubja és az Erdei Ferenc K.K.K.!
Bővebb információ: kaktuszbarat@freemail.hu, vagy tel.: 30/415-6271
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Ficzere Miklós                                           

Filatélia: Astrophytum asterias

2.

3.

4.

1. A. asterias (Vietnám) 2. A. asterias cv. Superkabuto (Csehország) 3. A. asterias és Pleiospilos 
willowmorensis (Benin) 4. A. asterias hibrid (Laosz) 5. A. asterias (Kambodzsa) 6. A. asterias 
(Csehország)
Gyűjtemény: Gonda István: 1, 2, 4, 6; Anonymus: 3, 5.

5.

6.
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Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Mánfai Gyula
Tudás, etika és felelősség, azaz Mánfai Gyula hitvallása, netán nekrológja

Egy rend-
hagyó bemu-
tatkozást ol-
vashat a ked-
ves Olvasó az 
alábbiakban. 
Megszokhat-
tuk, hogy a 
bemutatkozá-
sok alkalmá-
val általában 
a múlttal és a 
jelennel fog-
lalkozunk. A 
múltat és a 
jelent ezúttal 
csak a képek 
k é p v i s e l i k . 

Én azonban a jövő egyik lehetséges változa-
tával szeretném megismertetni az Olvasót, 
ezért is lett bemutatkozás helyett hitvallás e 
sorokból, amely valóban meggyőződéses hit-
vallásom. Hogy ne a közepébe vágjunk bele, 

ezért kérdések özönével kezdem, azokon el-
gondolkozván, olvasva soraimat, talán nem 
tartják majd egy örült ötletnek.

Akar Ön egy állandó kaktuszkiállítást és 
-vásárt? Akar Ön egy olyan referencia gyűj-
teményt a kaktuszfélék családjából, mely ál-
landóan látogatható? Akar Ön egy kataló-
gust erről a referencia gyűjteményről? Akar 
Ön a referencia gyűjtemény szaporulatából 
kereskedelmi ár alatt botanikailag értékes 
taxonokhoz jutni? Akar Ön egy folyamatosan 
változó témakörökkel, időszakos kiállításo-
kat a kaktusz félék családjából? Akar Ön egy 
gyakorlatilag állandóan hozzáférhető könyv-
tárat? Akar Ön egy olyan könyvtárat, mely-
nek olvasóterme is van? Akar Ön egy olyan 
könyvtárat, amelynek mindenki által hozzá-
férhető katalógusa van. Akar Ön egy jelentős 
szakirodalmi műből olyan kivonatot kapni, 
amelyben a szerző(k) által modernnek és jó-
nak mondott részek magyarul is olvashatók 
lennének? Akarja Ön, pl. a The New Cactus 
Lexicon általános részét részletesen is megis-
merni? Akarja Ön Dr. Mészáros Zoltán és Dr. 
Nemes Lajos (sorrend a könyvek megjelené-
si idejét tükrözi) könyvének általános részét 
utánnyomásban olvasni, sok-sok kaktuszos 
képpel? Összefoglalva: - akar Ön egy kaktu-
szos terülj-terülj asztalkámat?

Ha nem, akkor ne olvassa tovább, mert 
csak bosszankodni fog, netán annyira felide-
gesíti magát, hogy esetleg törni-zúzni fog. 
Ha valami célt el akarunk érni, feltétlenül le 
kell mondanunk mindarról, ami akadályoz, 
és azt kell választanunk, ami segít bennün-
ket az adott cél elérésében, másképpen soha 
nem érjük el kitűzött célunkat. Aki például 
Budapestről Pécsre akar eljutni, nem indul-
hat észak, csakis dél felé. De nyugat vagy ke-
let felé sem indulhat, még akkor sem, ha a táj 

1. kép Mánfai Gyula gyűjte-
ménylátogatóban. 

2. kép Gymnocalycium chiquitanum. 

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.
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3. kép Gymnocalycium carminanthum.
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szépsége, vagy az út kényelme ebbe az irányba 
vonzaná. Így van ez a mostani célunkkal (pro-
jektünkkel) is, és ezért az embernek le kell 
mondania mindarról, ami nem a cél felé vezet, 
és azt kell választania, ami által egyre köze-
lebb jutunk ahhoz. Az életben legkülönfélébb 
céljainknak csak annyi az értéke, amennyiben 
azok a végső célunkhoz elvezetnek. Amennyi-
ben attól eltávolítanának, bármilyen vonzóak 
legyenek is önmagukban, károsak számunk-
ra, ezért le kell mondanunk róluk. Még akkor 
is, ha a részsikerek nem ezt mutatják. Így hát 
érthető, hogy a cél követése, annak is, amit az 
alábbiakban javasolok, mindig egyfajta nehéz-
séggel jár együtt.

Visszatérő téma a kaktuszos berkekben 
a kaktuszgyűjteményeknek és a hozzá kap-
csolódó írott anyagnak, szakirodalomnak 
a sorsa. Ezzel kapcsolatosan számos kér-
dés és gondolat merült fel bennem, melyek 
közül egyesek nem biztos, hogy nem kelte-
nek bosszúságot, haragot egyes olvasókban. 
Mégis veszem a bátorságot és megteszem, 
hogy ezt közöljem. Akár tetszik, akár nem 
kaktuszgyűjteményeink túlélnek minket, 
nem beszélve az irodalmi anyagról. Felvető-
dött bennem a kérdés, vajon egyesületekbe 
kell-e tömörülniük azoknak, akik kaktuszo-
kat gyűjtenek? A kérdés azért is jogos, mert 
a kaktuszok összes faja védett, és a Washing-
toni Egyezmény I. vagy II. kategóriájába tar-
toznak. A kérdés tovább finomítható. Milyen 
szinten óhajtunk e növényekkel foglalkozni, 
illetve minek tekintjük őket? Amennyiben 

csak esztétikai szépségük miatt gyűjtjük, 
ahhoz akár egyesületi tagnak sem kell len-
ni. Vajon hányan vannak ilyenek? Ebben az 
esetben, sajnos a növényeket elsősorban nem 
élő anyagnak tekintjük, hanem csak hobbi-
tárgyaknak, még ha tudjuk is, hogy azokat 
gondozni kell. Azonban a kaktuszgyűjtők je-
lentős része nem így gondolkodik. Szeretnék 
a növényeiket minél jobban megismerni, és 
ehhez sokszor a kapcsolódó szakirodalmat 
is ismerni kell akár tetszik, akár nem. Ebből 
következik, mivel véleményem szerint jelen-
leg a fejlődés lehetősége nincs kihasználva, 
az egyesületek nem képesek a továbblépésre, 
csak az egyhelyben topogásra, attól függetle-
nül, hogy az alapszabályokban hangzatosan 
letették a voksukat a fejlődés mellett, ezért 
lépnünk kellene és lehetőleg nem hátra, nem 
oldalra, hanem előre. Mi a megoldás és egyál-
talán érdekli-e ez a gyűjtőtársakat?

Az egyesületek és más szervezetek he-
lyett egy, és nem kettő vagy több, Magyar 
Nemzeti Kaktusz Múzeumot (továbbiakban 
MNKM) kellene alapítani élő növényekből és 
a hozzá kapcsolódó irodalmi anyaggal. Ez az 
MNKM egyben egy referencia gyűjtemény is 
lenne, melyet szintén nem sikerült eddig lét-
rehozni és egyesületi keretek között belátha-
tó időn belül nem is lesz lehetséges. Országos 
jelleggel működő egyesületeken az idő túl-
lépett. Egy központi intézményre (MNKM) 
és ennek akár minden városban működő 
alintézményeire van szükség. Az, hogy eze-
ket hogyan nevezzük, az teljesen mind-

4. kép G. achirasense P 104.                                                          5. kép G. anisitsii ssp. holdii, sarjakkal.                                                      
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egy. A lényeg az országos egység és nem az 
elaprózódás, ami nem jelenti azt, hogy ezek 
az alintézmények bizonyos önálló tevékeny-
séget ne folytassanak, hiszen erre is szükség 
van. A kérdés, hogy fel tudjuk-e adni eddigi 
pozícióinkat egy magasabb és nemesebb cél 
érdekében, és vállalni tudunk-e sokkal több 
munkát, valamint életünkben a közösségi cé-
lokat is magába foglaló kaktuszgyűjtést nem 
az utolsó helyre tenni.

Az élő múzeum esetében nem csak az élő 
anyag, de az irodalmi anyag is múzeumi el-
bírálás szerint lenne kezelve, ami azt jelen-
ti, hogy az elavultnak ítélt irodalmi anyagot 
nem selejtezik, hanem tudománytörténeti 
dokumentumonként ismerik el, és a gyűjte-
ményben maradnának. De mi lenne egy mú-
zeum feladata? A gyűjtés mellett a képzés és 
kutatás. A gyűjtés kiterjed az élőnövény és 
az irodalom gyűjtésére. Az élőnövény láto-

gathatósága eleve adott az elhelyezés mód-
jából, vagyis a növényházakban, az irodalom 
elhelyezése a már megszokott könyvtárrend-
szerben lenne megoldható egy olvasóterem-
mel kibővítve, amely így valóban könyvtár és 
olvasóterem lenne, asztalokkal és másolási 
lehetőséggel stb. Rendszeres időközönként, 
pl. kétévente, katalógus kerülne kiadásra, 
mind az élőnövényekről, mind a könyvtári 
anyagról. A képzés minősége a kutatás szín-
vonalától is függ. Ehhez viszont elengedhe-
tetlen a tudományos testületek közremű-
ködése, illetve a tudományos szakemberek 
megfelelő létszámban és időráfordítással 
való részvétele egy ilyen alapítvány munká-
jában, ugyanis az MNKM alapítványi hát-
térrel működhetne. A kaktuszos élőhelye-
ket felkereső kutatóknak pedig, elsősorban 
ökológiai szemmel kellene nézniük a kaktusz 

8. kép G. bozsingianum.                                                                                                                      

7. kép G. fricianum.                                                                                                                      6. kép G. eurypleurum.

9. kép G. hyptiacanthum.
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populációkat, hogy az MNKM valóban kuta-
tó és képző munkát tudjon végezni. Elenged-
hetetlen tehát az ökológiai képzés is. Ökoló-
gia (gör.: oikos = ház, logos = tan). Az élőlény és 
környezete közötti kölcsönhatás-rendszert, a fi-
zikai, kémiai és biológiai ismereteket hasznosít-
va, rendszerelméleti alapon elemző tudomány. 
Több tudomány részismereteit ötvözi, összefüg-
géseiket vizsgálja (interdiszciplina). Kutatásá-
nak alapegysége legtöbbször az ökoszisztéma, 
amelyben a környezet (biotóp) a benne, illetve 
rajta élő biocönózissal együtt szoros kölcsönha-
tás-rendszert hoz létre és tart fenn. A kialakuló 
sajátos struktúra- és a funkciórendszer térben és 
időben dinamikusan változik, miközben az öko-
szisztéma keretén belül sajátos anyag-körforga-
lom és energiaáramlás zajlik. Az ökológia tehát 
az ökoszisztéma struktúráját és funkcióját, il-
letve az ezekben lejátszódó változások törvény-
szerűségeit vizsgáló tudomány. Az élőlény és 
környezete közötti kölcsönhatások részleteit az 
egyedi környezettan (autökológia), a populáci-
ók struktúráját és funkcióját a populációökoló-
gia (demökológia), az életközösségek kölcsönha-
tás-rendszerét pedig, a közösségi környezettan 
(szünökológia) vizsgálja; míg az ökoszisztéma 
egész anyagkörforgalmának és energiagazdálko-
dásának törvényszerűségeit a produkcióbiológia 
tárgyalja. Egy-egy élőlénycsoportra vonatkozó-
an alkalmazott ökológiai ismereteket tárgyal a 
növény- illetve állatökológia; utóbbit tovább szű-
kíti a kertészeti ökológia, vadászati ökológia stb. 
Egyes biotóptípusokra is leszűkíthető az ökoló-
giai ismeretek köre (vizek ökológiája, erdészeti 

ökológia, talajökológia  stb.) A természet, így a 
kaktuszok sokszínűségéből is adódik, hogy a 
szakosodás elkerülhetetlen. Bármilyen meg-
lepő, de ez kaktuszos polihisztorok kinevelé-
sével képzelhető el, mégpedig úgy, hogy egy-
egy polihisztor egy-egy nagyobb, vagy több 
kisebb kaktusznemzetséggel foglalkozna. E 
nélkül, számomra úgy tűnik, nincs fejlődés. 
A növény- és ismeretanyag nagymértékű fel-
halmozódása egyértelműen bizonyítja a sza-
kosodás jelentőségét és szükségszerűségének 
kialakítását, amennyiben nem akarjuk vesz-
ni hagyni a megszerzett növény- és ismeret-
anyagot. Itt eszembe jut a világhírű atomfi-
zikus, Heisenberg egyik gondolata, amely 
számos kérdést hoz felszínre, tovább bont-
va a már fentebb feltetteket: „A tudomány-
ból az első korty az ateizmushoz vezet, de a 
pohár alján ott van az Isten.” Miért is jutott 
eszembe ez a gondolat? Az Istent úgy értsük, 
mint a teljes igazságot. Hol is tartunk most? 
A kaktuszokkal kapcsolatos igazságokat mi-
lyen szinten is ismerjük? Meglehet, hogy még 
az első kortyig sem jutottunk? És ez a pohár 
egyre csak nagyobbodik. Egy másik gondolat, 
de ennek „szerzője” nem jut az eszembe: „A 
tudományban egy megoldott kérdés után to-
vábbi három keletkezik.” Akkor most mekko-
ra is az a pohár?

Egy eddig fel nem merült indok is az 
MNKM létrehozása mellett szól. Kevesen 
gondolnak arra, nekem is kb. 3 évtizedbe 
került, míg rájöttem, hogy gyűjteményeink 
akár tetszik, akár nem, bizonyos mértékben 

10. kép Gymnocalycium denudatum ’Kayo 
Mayo’.

11. kép Gymnocalycium nigriareolatum P132.
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12. kép Gymnocalycium moserianum.



52 Debreceni Pozsgástár 2009/1.

nemzeti kincs is. És ezzel a nemzeti kincs-
csel méltóképpen kellene bánni. Gondoljuk 
csak meg: mióta gyűjtjük a kaktuszokat? A 
XX. század elejétől datálható ez az idő. Ez idő 
alatt hányan foglalkoztak ezekkel a növé-
nyekkel? Saccolni lehet, kb. több tízezren, ne-
tán több százezren? Ez idő alatt mennyi nö-
vényt gondoztunk gyűjteményeinkben? Az 
előbb említett számokat meg lehet szorozni 
netán akár több tízezerrel is? Mennyi lett eb-
ből a nemzeti vagyon? Amit nemzeti vagyon-
nak nevezhetünk, mint közgyűjteményeket, 
azok nagyobb részét nem lehet sem látogat-
ni, sem információt kapni róluk, illetve az 
ott lévő élő- és irodalmi anyagról. Magya-
rul ezek az úgynevezett közgyűjtemények is 
gyakorlatilag magángyűjteményekként mű-
ködnek. A bemutatáson kívül, ha van egyál-
talán, más célt nem szolgálnak. Az már más 
kérdés, hogy tulajdonképpen ezeket is mi 
tartjuk fenn az adóforintjainkból. Csak egy 
magángyűjteményt ismerek, amely kb. 100-
120 éve egy család kezelésében található, és 
ez az erfurti Haage-féle gyűjtemény. A töb-
bi magángyűjtemény szétszóródott és nagy-
részük előbb vagy utóbb elveszett. Vajon hol 
lehetnek a nemzetközileg is elismert Kondér 
István gyűjtemény darabjai, nem beszélve a 
jelentős irodalmi anyagról? De itt még jó pár 
nevet lehetne említeni a teljesség igénye nél-
kül: Lejtovicz László, dr. Kiss József, Gaál Jó-
zsef, dr. Schummel Rezső stb. Mennyit lép-
tünk előre tehát a kezdet óta? 

Mondanivalómat egy idézettel folytatom 
Semsey Andor: Az én programmom című írá-

sából, amely megjelent a Természettudomá-
nyi Közlöny-ben 1888-ban:

„Sokan kérdezték már, mi az oka annak, hogy 
én a természetiek tudományára annyit áldozok. 
Nekem ez áldozat is, nem is. Áldozat, mert hazai 
ügyünknek kedveskedni kívánok, nem áldozat pe-
dig, mert kötelességemet rovom le. Mindnyájunk 
kötelessége az, hogy hazánk előhaladásán közre-
munkáljunk. Nálunk nyelvészet, történetírás és 
az egybefüggők, régóta ápolt, gondosan fejlesztett 
tárgyai kulturális tevékenységünknek. A termé-
szetiek tudományát azonban még mindig nem ka-
rolják úgy fel, hogy az az említettekkel egy sorban 
volna. A természetiek tudományáról himnuszt 
írni nem akarok. Azt mondhatnánk, hogy haza be-
szélek. Fontossága úgyis önmagában gyökerezik 
annak. A természetben élünk, az nyújt mindenhez 
segítő kezet és csak az az ország halad, melyben 
a természetiek tudományát is kiváló gonddal mű-
velik. Közreműködésemmel nem akartam én kicsi-
nyelni a természetiek tudományát fejlesztő hiva-
tottaknak intézkedéseit, mert beavatkozásomnak 
különös fontosságot nem tulajdonítok. Én ezen 
urakat munkájukban támogatni és a művelődés 
haladását siettetni óhajtottam. Mert ha ma szét-
tekintünk, a nem rég múlt időkhöz mérve, nálunk 
nagy haladást tapasztalhatunk itt is. De elvégre 
az állam mindent nem tehet. Kulturális tevékeny-
ségében az egyesek meg a társadalom kötelessége 
támogatni azt. Tudom, hogy az, mit tettem, az 
idők változó sorában eltűnik. A vasat is megrágja 
az idő. De ha idővel nálunk is a természetiek tu-
dományában egy serdülő munkás, életrevaló nem-
zedék támad, akkor tudom egyúttal: nem hiába 
tettünk mindannyian és én is elértem czélomat.” 

13. kép G. pungens.                                           14. kép G. schickendantzii P17i.
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Eddig az idézet, de a megjelenés dátumát 1888 
helyett akár kicserélhetnénk 2008-ra is.

1975-ben a Természet Világa októberi szá-
mának hasábjain megjelent egy tanulmány „A 
levegő, mint nemzeti kincs” címmel. A szer-
ző arra akart másodlagosan rámutatni, hogy 
nemcsak a megtermelt javak lehetnek a nem-
zeti kincs részei, hanem az eleve adott termé-
szeti kincsek is. Természetesen elsősorban a 
levegőszennyezésről van szó a cikkben. A nem-
zeti kinccsel viszont megfelelően kell bánni. 
Tulajdonképpen a nemzetet alkotó polgárok is 
nemzeti kincsnek tekinthetők, azzal a különb-
séggel, hogy egyedül ők tudják a nemzeti kin-
cset tovább gyarapítani, esetleg csökkenteni. 
Felelősségünk tehát meglehetősen nagy, mert 
mit hagyunk az utókorra? Emlékeket csupán, 
vagy egy tovább is gyarapítható nemzeti kin-
cset? Hűek tudunk-e maradni az értékeinkhez, 
tovább tudjuk-e adni a következő, ebben érde-
kelt és elkötelezett generációknak? Álljon itt 

minden kommentár nélkül egy idézet és az 
idézeten való elmélkedés kérésével, mely Vizi 
E. Szilveszter, az MTA elnökétől származik: „A 
XXI. századnak új képlete van, tudás + információ 
= hatalom. Ebből a képletből azonban aggasztóan 
hiányzik valami: az erkölcs!”

15. kép G. oenenthemum.

16. kép G. megalothelon.
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Visszatérve egy kérdés erejéig a kaktusz-
gyűjtő egyesületekre és szervezetekre. Nem 
az oszd meg, és uralkodj elvét követtük, ami-
kor ennyire elapróztuk magunkat, még ha 
ezt jóhiszeműen is tettük eddig? Vajon nem 
a biztonságos bizonytalanság jellemzi a mos-
tani egyesületi életet? Véleményem szerint itt 
semmi helye nincs a demokrácia kifejezésnek 
és annak követésének, mivel nem egy társa-
dalmi kérdésről van szó, hanem egy sokkal 
nagyobb horderejűről. Egy kissé nagyképűen, 
legalábbis a kezdetben, a tudományról és a 
kaktuszok megismeréséről, illetve azok gene-
tikai tisztaságú elterjesztéséről és megtartá-
sáról, már amennyire ez lehetséges. Ez termé-
szetesen nem azonos a környezetvédelemmel 
és különösen nem a fajok megmentésével. 
Egy korábbi, a honlapomon is megjelent gon-
dolataimban már kifejtettem véleményemet, 
amely komoly kutatók és szakemberek megál-
lapításai is, hogy a gyűjtemények, botanikus 
kertek, állatkertek és esetünkben az MNKM 
miért nem alkalmas a fajok megmentésére. 
Ma már bizonyított tény, hogy egy fajt csak 
kb. 10 ezer km2–nyi területen lehet úgy meg-
menteni a saját élőhelyén, hogy azt genetikai 
károsodás, szakszóval génerózió, azaz génje-
inek oly mértékű átalakulása, elvesztése ne 
érje, amely a természetes élőhelyen előfordu-
ló populációknál nem lelhető fel. Vélhetőleg a 
kaktuszfélék fajaira kisebb szám érvényes, de 
a saját élőhely marad.

Kérdés, van-e annyi áldozatkészség és 
alázat e növények iránt, mind az egyesüle-

tekben, vagy egyéb szervezetekben, és a tel-
jesen magányos gyűjtőkben ahhoz, hogy vég-
re Magyarországon is létrejöhessen egy olyan 
referenciagyűjtemény, amely valóban a kak-
tusz taxonok mintapéldányait tartalmazza, 
természetesen a hozzá kapcsolódó irodalmi 
anyaggal, és amely egyben egy állandóan nö-
vekedő nemzeti kincs is lenne. Ezzel elkerül-
hetővé válna értékes növényeink és a szak-
irodalmi anyag velünk, gyűjtőkkel való pusz-
tulása. A megoldás a kezünkben van.

Meg kell azonban mondani azt is, hogy az 
MNKM létrehozása több évi, de inkább több 
évtizedes munkát igényel, mert csak több év-
tizedig tartó kitartó elhatározás és tettre-
készség vezethet eredményre. Az első 10-20 
évben valószínűleg többet kellene befektet-
ni, mint amennyit adhatna az új szervezet. A 
ma működő egyesületek szolgáltatásait itt is 
meg lehetne valósítani, hiszen a gyűjtés és a 
képzés most is megvalósul, csak nem olyan 
hatékonysággal, ahogyan az lehetséges len-
ne. Természetesen az MNKM-t egy alapít-
vány működtetné, hazai és külföldi növény, 
tárgyi és pénzbeli adományozók bevonásá-
val. Ezzel a tervezett projekttel valóban egy, 
akár világviszonylatban is mindeddig pél-
da nélkül álló „művet” tudnánk létrehozni, 
melynek eredménye is példa nélküli lenne, 
melyhez azonban sok merészség és még több 
fáradságos munka szükségeltetik. Idáig érve, 
vajon megrémült-e a tisztelt gyűjtő a felvá-
zolt sok és nehéz munkától? Vagy az jutott 
az eszébe, hogy „sokat akar a szarka, de nem 

17. kép G. riograndense. 18. kép G. schuetzianum.
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bírja a farka”? Igen, a mérce meglehetősen 
magasra tétetett. Talán tegyük lejjebb? Most 
ott vagyunk!

Emiatt kell a referencia gyűjteményt 
meg valósítani. Mert különben marad a ke-
reskedők által biztosított kaktuszok beszer-
zési lehetősége, ahol a fajok száma alacsony 
és majdhogynem állandó a nemzetségenkén-
ti fajösszetétel. Hiszen a gyűjtők által bota-
nikailag is értékesnek mondható taxonok 
mennyisége olyan csekély, hogy az szinte el-
hanyagolhatónak tekinthető, így a több évti-
zedes, kb. 100 éves múltra visszatekintő kak-
tuszgyűjtési tevékenység szakgyűjtemény 
létrehozása tekintetében, igen alacsony szin-
tűnek mondható. És ami még lényegesebb, a 
nagyobb eszmei és financiális értéket képvi-
selő gyűjtemények kialakítása csak a tehető-
sebb emberek kiváltsága marad, és ezek több-
ségénél csak financiális érték is marad.

Ennyi elmélkedés és kérdés föltevés után 
lássuk mit is tudnék én hozzáadni ehhez a 
projekthez. Sajnos gyűjteményem a lehető-
ségek miatt kicsi, így csak mintegy száz da-
rab növényt adhatnék a Gymnocalycium 
nemzetségből. De a több mint 30 éves gyűj-
tői múltam alatt a szakirodalom gyűjtésében 
viszont meglehetősen „sikeres voltam”. Töb-
bek között megtalálható az osztrák és né-
met Gymnos szakkiadvány, amely az egyéb 
kiadványokkal együtt mintegy 2 millió fo-
rint vagy ennél is értékesebb szakirodalom 
gyűjtemény. Ezen felül, amennyiben komo-
lyan beindulna a projekt, és ha a kitartás sem 
lankadna, a nehézségek ellenére sem, melyek 
bizonnyal szép számmal lesznek, akkor egy 
jelenleg kb. 9 millió Ft értékű lakással is tud-
nám az MNKM-t működtető alapítványt tá-
mogatni. Ha tetszik, ez a jövő csak rajtunk 
múlik, és az is, hogy mikor valósul meg.

Akik csak egy egyszerű hobbinak tartják 
a kaktuszgyűjtést, kaktusztartást, beleért-
ve az ezzel kapcsolatos irodalmi anyagot is, 
azoknak nagyon megfelel a mára kialakult 
helybenjárás. Végtére ez is egy megoldás, 
hisz sok anyagi és erkölcsi áldozatot hoztunk 
gyűjteményeink létrehozásához, és egyszerű 
gondolkodással természetesnek tűnik, hogy 
azok a szokásos örökség tárgyává váljanak, 
feltéve, ha már előzőleg nem szabadultunk 

meg tőlük. De, vajon megelégedhetünk-e az-
zal, hogy több-kevesebb odafigyeléssel az 
utolsó pillanatokban „megszabadulunk” nö-
vényeinktől? Nem lenne ideje ezen a szoká-
son túllépni?

Lehet, hogy csak bennem merült fel, hogy 
mi lesz a növények, és az értékes szakirodal-
mi anyag sorsa halálom után? Az, hogy ne 
csak egy ismeretlen ember kezébe kerülje-
nek? 

A gyűjtőknek azonban fel kell ismerniük, 
hogy gyűjteményük egészében vagy részben 
valóban nemzeti kincs, és azzal nem bán-
hatnak kényük-kedvük szerint. Gondolnunk 
kell arra is, hogy kifejezzük, az MNKM egy-
szerre őrzi, s korának követelményei szerint 
gazdagítja is az elődök időt álló hagyománya-
it, ugyanakkor méltó módon becsüli minden 
segítőtársának fáradozásait. De ennek ki-
munkálása nem eme hitvallásom feladata. 
Eredményeinket csak akkor őrizhetjük meg 
és gyarapíthatjuk, ha érdekesen, látványosan 
vonzó, egyben hitelesen és tartalmasan igaz 
lesz mondanivalónk, illetve a fenti projekt. 
Újra meg újra csatát kell nyernünk a projekt 
minden egyes részének megőrzéséért, vala-
mint a gyarapításáért vívott küzdelemben. A 
rohanó Ma feleletet vár kérdésekre, amelyek-
re elsősorban a jól képzett kaktuszgyűjtők-
nek, kaktuszos polihisztoroknak kell felelni-
ük, mégpedig úgy, hogy az is megértse, aki-
nek a tudomány nem kenyere, csak szükség-
lete és szórakozása, mondom ezt Lambrecht 
Kálmán után szabadon. Számos más, ennél 
óvatosabb lépés is létezik még, de meg kelle-
ne már tenni az első lépéseket, és azok mel-
lett ki kellene tartani, ahol a végső cél az 
MNKM lenne. A fent leírtaknak csak akkor 
van értelme, ha tényleg át tudjuk gondolni az 
említetteket és elismerjük, hogy gyűjtemé-
nyeink, vagy annak egyes részei, valóban a 
nemzeti kincs egy részét képezik.

Mánfai Gyula
Budapest

Elérhetőség: manfai@freeweb.hu

Képek: 
Mánfai Gyula: 2-18-ig

Varga Zoltán (Lábatlan): 1.
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Kósik Péter                                              

Különös virágzások
Először: Echinocactus plathyacanthus

Kb. 5 éve egy megunt gyűjteményből vá-
sároltam több más növénnyel együtt egy 
Echinocactus plathyacanthus-t. Egy picit lapos 
volt a növény, az alsó tövisei egészen hosszú-
ra megnőttek. Habitusára nézve valamikor 
valószínűleg élőhelyi növény lehetett. Sokáig 
meg sem mozdult, mígnem 2006-ban észre-
vettem a tenyészcsúcson valami kis dudoro-
kat. Rögtön bimbókra gondoltam, de mivel 
nem nagy növényről van szó, mert csak 20-
25 cm az átmérője, elhatároltam magam a vi-
rágzás gondolatától.

2007 nyarán ismét észrevettem, „hogy 
ott lehet valami”. Mivel ismét nem mozdult 
semmi, gondoltam, adok egy esélyt számára, 
és a növényt augusztusban átültettem. Ko-
rábban kint volt a helye a sziklakertben, így 
kapott napfényt, esőt bőségesen. És láss cso-
dát, a bimbók elkezdtek duzzadni, de ekkor-
ra már közeledett a hideg idő, így be kellett 
vinnem a többi társával együtt az üvegházba, 
a telelőbe.

2007. szeptember 24-én azonban meg-
történt a csoda! Egyetlen egy napra, egyet-
len egy virág kinyílott. Még most, utólag sem 
akarom elhinni, olyan mintha álmodnék, de 

a képek nem csalnak! Nem fiatal már a nö-
vény, de szerintem még nem lehet a „hiva-
talosan virágzó” korban. A magyarázat egy-
előre függőben, a lényeg, hogy van virágzó 
Echinocactus plathyacanthus-om. 

Másodszor: 
Ferocactus glaucescens f. nuda

Már több éve annak, hogy írni akarok er-
ről az esetről, de mindig elhessegettem a gon-
dolatot, mert ez a virágzás is csak a véletlen 
műve lehet. Aztán jött a következő év, majd 
az azt követő, és mindig így jártam. A nö-
vény mindig virágzott, én pedig, még mindig 
nem írtam e szokatlan eseményről egy sort 
sem. De most már elhatároztam, hogy meg 
kell osztanom mindenkivel a szokatlan tü-
neményt, hátha lesz valakinek valami jó öt-
lete, magyarázata okáról. Meglepetésemre 
a jó pár éve vásárolt legnagyobb Ferocactus 
glaucescens f. nuda növényem elkezdett bim-
bózni, de nem a szokványos módon. Néhány 
areolából duplán tolta ki a bimbókat. 

Mára már szinte mindegyik ezt csinálja, 
és olyan is volt, hogy az összes areolából bim-
bó képződött. Az viszont érdekes, hogy az 
alapfaj nem produkál hasonló dolgokat, leg-

1. kép A virágzó Echinocactus plathya canthus. 2. kép Bimbókkal dúsan berakott Ferocactus 
glaucescens f. nuda.
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3. kép Néhány bimbó közelről .

alábbis nálam nem. Talán egy gén megválto-
zása, vagy valami vegyszer az oka, ki tudja?! 
Próbáltam változtatni a locsoláson, a vegy-
szerezésen, át is ültettem őket, még helyüket 
is megváltoztattam, de a növényeken semmi 
érdemleges nem történt. A lényeg az, hogy ez 
is érdekes és szép látvány, a magyarázat már 
csak másodlagos lehet.

Akinek van véleménye, ötlete, elgondolá-
sa az ismertetett virágzások okáról, azt ké-
rem, ossza meg velem és a többi olvasóval!

Kósik Péter
Bükkzsérc

Képek a szerző felvételei.

4. kép A kinyílt virágok.
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Ábel Győző                                            

Kaktuszkiállítás Kecskeméten 
és Bácsalmáson

Kecskeméten a Kertészeti Főiskola tanácster-
mében rendezték utolsó kiállításukat a kecskemé-
ti gyűjtők a 2008. november 5 és 7 között. A kiál-
lított növényeket a tavalyi évhez hasonlóan nagy 
számban tekintették meg a főiskola hallgatói és 
oktatói, valamint a november 6-i AGTEDU tudo-
mányos konferenciára összesereglett vendégek. A 
kiállítás látogatói idén is ízelítőt kaptak az észak- 
és dél-amerikai kaktuszok, valamint a világ más 
részeiről származó pozsgások szépségéből, válto-
zatosságából. A három napos rendezvényen a kiál-
lítók hasznos tanácsokkal látták el a pozsgásokkal 
még csak ismerkedő vendégeket, illetve kellemes 
eszmecseréket folytattak a több-kevesebb tapasz-
talattal rendelkező gyűjtőtársakkal. A kiállítás 
Ábel Győző, Rózsa László, Schmidt Attila és Gede-
on Tamás gyűjteményéből került berendezésre.

Bácsalmáson újabb iskolai kiállítással bővült 
egyesületünk iskolaprogramja. A bácsalmási Hu-
nyadi János Gimnázium vezetése élt a felkínált le-
hetőséggel, és helyet biztosított a kecskeméti kak-
tuszgyűjtők által megálmodott kiállításnak 2008. 
október 9-én és 10-én. Bár a távolság kissé megne-
hezítette a szépnek ígérkező feladat kivitelezését, 
a diákok aktív érdeklődése és lelkesedése kárpótolt 
minket a sok fáradozásért. A hat osztályos gim-
názium tanulói, dolgozói, valamint a Kecskeméti 
Főiskola Kertészeti Karának bácsalmási levelezős 
hallgatói is örömmel fogadták a bemutatott nö-
vénykülönlegességeket. Látogatóink sok-sok hasz-
nos információval és néhány új kedvenccel tértek 
haza rendezvényünkről. A kezdeti sikeren felbuz-
dulva, bizakodva tervezzük a történet folytatását!

Szöveg és képek: Ábel Győző, Kecskemét

1. kép A kecskeméti kiállítás.

5. kép Fenestraria ropalophylla ssp. ropa lophylla 
Ábel Győző gyűjteményéből.

2. kép Epithelantha micromeris.
Gyűjtemény: Schmidt Attila.

3. kép Bácsalmáson Ábel Győző és Rózsa 
László.
4. kép Ariocarpus retusus Rózsa László gyűjte-
ményéből.

                           A, a

asparagoides asparagusähnlich aszparáguszhoz hasonló

asperatum rauh érdes, durva

asperifolia rauhblättrig érdeslevelű

aspillagae benannt nach Herkunft helységnévről elnevezve

asselliformis asselförmig pinceászka alakú

assumptionis aus Assumption, Paraguay. Assumption-ból való

assurgens aufstrebe nd feltörekvő

aster der Stern csillag

asterias sternartig /see / csillaghoz hasonló

asterioides sternartig / see / csillagszerű

astilbe lichtdicht fénybő,

astrophytum (See) stern-Pflanze (tengeri) csillag szerű,  
csillag alakú növény

atacamensis benannt nach Herkunft: Atacama Atacama-ból való (si-
vatag)

athyrium ändern megváltozó

atrispinosa, atrispina schwarzbedornte feketetövisű

atrocaeruleus dunkelblau sötétkék

atroflorens dunkel(rot) blühende sötét (pirosan) virágzó

atropes sötét aljú “lábú”

atropilosus sötétszőrű

atrospinosus dunkeldorniger sötét tövisű

atrocarnea dunkel fleischfarbig sötéthússzínű

atrocyaneus dunkelblau sötétkék

atrofuscus dunkelbraun sötétbarna

atropurpurea dunkelpurpur sötétbibor

atrosanguineus dunkelblutrot sötétvérpiros

atrostriatus dunkelstreifig sötétcsíkú, csíkozott

atroviolaceus dunkellila sötétlila
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 
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Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.




