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Kádár I. Csaba                                                                Szerkesztőségi levél 

Reagálás a Ficzere Miklós: „Gyűjtögetünk és számozunk: gondola-
tok a gyűjtőszámos gyűjtésről” című szerkesztői levélre.

Örömmel olvastam a cikket, és nagyon ér-
dekesnek találom. Az utolsó három győri kak-
tuszos összejöveteleken parázs viták alakul-
tak ki ebben a témában, pro és kontra érvek 
hangoztak el ezzel kapcsolatosan.

Mivel a cikkben megszólítva lettem, mint 
a terepen megfordult, illetve gyűjtőszámo-
kat is létrehozó személy, felvázolnám az én 
észrevételeimet is ebben a témában, amiről 
nagyon sok vitát lehet kezdeményezni, és 
nagyon sokat tudnánk róla vitázni. Rengeteg 
érvet és ellenérvet lehet felhozni, egy biztos, 
hogy sajnos a gyűjtőszámok tisztaságát nem 
lehet megőrizni, mert óhatatlanul a mai kor 
embere, a kereskedelem, a hiúság beszennye-
zi, és nagyon is elronthatja a jó elvet. A kér-
dés, hogy hogyan lehet a körülmények közt a 
leghitelesebben fenntartani ezt a rendszert, 
és hogyan lehet a visszaéléseket a legjobban 
csökkenteni?

Visszatérve a gyűjtőszámok keletkezésé-
hez, én nagyon jó kezdeményezésnek tartom 

ennek a gondolatnak az alkalmazását. Jó gon-
dolatnak tartom, mivel gyűjtőszámmal lehet 
a legpontosabban leírni és azonosítani, hogy 
egy elterjedési területen, az ott élő, az otta-
ni körülményekhez alkalmazkodó növények 
honnan is származnak, a különböző körül-
mények hogyan befolyásolhatják a növények 
fejlődését. A cikkben is szerepel, hogy az on-
nan elhozott növények, vagy az ottani növé-
nyek magjaiból felnövő növények, egy másik 
környezetben milyen, az ottani sajátos tulaj-
donságokat képes megőrizni, illetve milyen 
tulajdonságok maradnak meg az ezekből szár-
maztatható utódoknál.

Az egy nyitott kérdés számomra, hogy 
hogyan is lehet jó gyűjtőszámot generálni. 
Sajnos, ezzel kapcsolatosan nagyon eltérő 
elveket volt szerencsém megismerni, mert 
vannak olyanok akik „minden lépésnél” új 
számot képeznek, hogy esetleg minél eladha-
tóbb legyen a begyűjtött növény vagy mag, 
mások nagy kiterjedésű területre egy számot 
használnak, de olyan példával is találkoztam, 
amikor a terepkutató ismét ellátogatva egy 
már bejárt területre, ugyanazon növényeknek 
újabb számot generált.

Véleményem szerint egy jó megoldás lehet-
ne, ha a gyűjtőszámok is két jelzéssel szerepel-
nének. Az első a gyűjtő saját száma, zárójelben 
pedig, lehetőleg az első, időrendi gyűjtőszám 
szerepeljen, amit ugyannak a megtalált nö-
vénynek vagy populációnak adtak. Példaként 
a Notocactus haselbergii-t említem, amit sike-
rült megtalálnom, és ennek a KCS-0014 szá-
mot adtam, de ugyanakkor a Gf 176 gyűjtő-
szám is ugyanerre a helyre és fajra vonatkozik. 
Javaslatom szerint ezt a helyzetet a KCS-0014 
(Gf 176) formában kellene közhírré tenni, s 
ezzel lehetne a legtisztességesebben tisztázni 
ezt az egyre kuszábbá váló helyzetet.

Én az utam során, ha kocsival megálltunk 
egy helyen, amikor is jellemzően a legkisebb 
távolság általában két megállóhely közt több 

Kádár I. Csaba, Minas do Camaqua közelé-
ben Notocactus neobuenekeri telepek társasá-
gában.
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tíz km-t, vagy még ennél is többet jelentett, 
ott már új gyűjtőszámokat írtam. Számomra 
a megalkotott gyűjtőszám másodlagos kér-
dés, szerintem a fő kérdés az, hogy lehetőleg 
a legjobban próbáljunk egy teljes körű képet 
alkotni és dokumentálni, hogy hol, milyen 
növények, populációk találhatóak. Itt jönne 
elő, hogy a terepen megforduló emberek a 
birtokukba került információkat osszák meg 
a többi érdekelttel is, de itt jön a DE is! Sajnos, 
voltam olyan helyen, ahol állítólag már ki-
pusztult a Notocactus calvescens, és olyan öröm 
volt számomra, hogy mégis sikerült belőle két 
példányt találni. Ezeknek a növényeknek a 
testvéreit, amelyeket már öreg növényként 
gyűjtöttek be, különböző magángyűjtemé-
nyekben láthattam korábban, nem megfelelő 
körülmények között tartva. Itt felmerül az a 
kérdés, hogy kinek is adjam ki a lelőhellyel 
kapcsolatos információt? Osszam meg min-
denkivel, és ezzel felkínálva a terep kirablói-
nak, a pénzre vágyóknak a lehetőséget, hogy 
kipusztítsák az élőhelyet? Hasznos vajon ez? 
Hasonlóképpen, megtaláltuk két eldugott 
helyen a Notocactus herteri fa. pseudoherteri 
néhány példányát. Ennek a pontos helyét 
hozzam-e nyilvánosságra, hogy mások, mint 
ritkaságért kifoszthassák a terepet?

Ezek mind olyan kérdések, amire vála-
szolni nem nagyon lehet, mi úgy döntöttünk, 
hogy nagyon erősen megszűrjük, kinek is 
adjuk át ezeknek a ritkaságoknak a pontos 
elérési adatait, ez által is védve a természe-
tet. Bennem, mint laikusban, az az álomkép 
is folyamatosan szemem előtt lebeg, hogy egy 
valamilyen ok miatt kipusztult populáció az 
előzőleg begyűjtött gyűjtőszámos utódokból 
valamikor később visszaállítható legyen. Saj-
nos ennek a gondolatnak a megvalósulása na-
gyon álomvilágnak tűnik, de sose lehet tudni, 
mikor értékelődhet fel ez a gondolat. Ekkor 
jönne a kérdés ismét, hogy az onnan szárma-
zó növények utódai mit is örökítettek át.

Visszatérve a gyűjtőszámok generálásá-
nak jogosságára, az utam során a legmar-
kánsabb példa volt a Notocactus mammulosus 
különböző helyeken megtalált példányai. 
Olyan különbségeket mutattak szemre, amely 
különbségek megtartása a gyűjteményekben 
minden gyűjtő számára természetesnek tűnő 

vágyként jelentkezik. És ez egy tipikus példa, 
ami miatt érdemes gyűjtőszámot alkotni. Más 
területről hozva egy hasonlatot, a nyelvünk is 
hasonló, de különböző településeken, kis kö-
zösségekben kialakul egy nyelvjárás, hangsú-
lyozás, ami nagyon is jellemző lehet, de sajnos 
ez is átváltozhat, új környezeti hatásokra.

Az én véleményem, hogy nagyon jó len-
ne, ha minden terepkutató olyan hozzáállást 
tanúsítana, hogy a begyűjtött információkat 
közkincsé tenné. Ennek sajnos a bizalom kér-
dése gátat szab, így csak egy szűk csoport az, 
aki együttműködhet ebben a témában. Sajnos, 
a mai, kereskedelem által manipulált világ-
ban, nagyon jól jön, ha valaki újabb és újabb 
gyűjtőszámokkal jelenik meg a piacon, mert 
az lesz eladható, az hat újnak, az termel profi-
tot valakinek. Szerintem a legtisztességesebb 
hozzáállás az lenne, ha mindenki a már ismert 
gyűjtőszámokkal össze tudná vetni az ő általa 
létrehozottakat, és ezzel a sok duplikációt el 
lehetne kerülni, és egy tisztább képet lehet-
ne kialakítani. Ennek sajnos akadálya, hogy 
sok gyűjtőszám pontos helye nem nyilvános, 
másodsorban, magamból kiindulva, nagyon 
időigényes, és munkaigényes.

Híve vagyok annak, hogy a gyűjtőszámo-
kat mindazok, akiknek erre megadatik a lehe-
tőség, használják, ha pedig valaki terepkuta-
tást tud végezni, az generáljon gyűjtőszámo-
kat, de mint mindenhol az életben, a mérték, 
a józan paraszti ész megléte nagyon fontos 
ezek létrehozásánál.

Kádár I. Csaba
Győrújbarát

A gyűjtőszámos gyűjtésről mind-
két, ezzel a témával foglalkozó szer-
ző közreadta gondolatait, egyaránt 
hangoztatva a gyűjtőszámok fon-
tosságát, de nem lehet közömbös az 
sem, hogy a gyűjtőszámoknak milyen 
háttérinformációkkal kell illetve kel-
lene rendelkezniük. Számos kérdést 
is megfogalmaztak, melynek megvála-
szolását köszönettel fogadnánk olva-
sóinktól, véleményükkel együtt. 
Várja leveleiket: 

A szerkesztőség
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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 III.

A hidegtűrő kaktuszok termőhelye szem-
pontjából esetünkben legfontosabb Észak 
Amerika, s ennek a területnek is a nyugati ré-
sze. Ezért többet kell foglalkoznunk ezzel a te-
rülettel, mert szorosan összefügg témánkkal. 
A tudat alatt biztosan leperegnek szemünk 
előtt az ismerős képek a Vadnyugatról, az indi-
ánokról és bevándorlókról, vagy az aranyásók-
ról, és különböző jelenetek a westernfilmek-
ből, valamint a könyvekből. Az biztos, hogy 
egy látványos területről van szó, és nemcsak a 
kaktuszok lelőhelyeinek tekintetében, hanem 
geográfiai, geológiai és klimatológiai szem-
pontból egyaránt. A már említett jéghegyek, 
újkori földmozgások, avagy a víz- és szélerózió 
létrehozták a legkülönbözőbb, bizarrnál bizar-
rabb alakzatokat, amelyek ebben az éghajlati 
övezetben felhívják magukra minden látogató 
figyelmét sokszínűségükkel, és mindenkire 
mély benyomást tesznek. A növényzet egye-
disége és különbözősége csak kiegészíti ezt a 
színes palettát. A kaktuszok keletkezése szo-
rosan kapcsolódott a környezet változásaihoz, 
amelyben léteztek. Az idő múlásával formá-
lódtak genetikai adottságaik, amelyekkel ma 
is rendelkeznek. Egészen pontosan meghatá-
rozható geológiai korszakok befolyásolták a 
kőzetek kialakulását, ezek pedig a klímát, és 
természetesen a víz a környezet többi össze-
tevőjét. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de az 
egymásra ható tényezők láncolata és a prob-
lémák megértéséhez nem lehet megkerülni a 
legfontosabb feltételek megismerését.

Kb.10 millió km2-es területen találhatók a 
kaktuszok legkülönbözőbb fajai, amelyeket le-
het a geológiai korszakok, az adott területnek 

fejlődése és változásai szerint csoportosítani 
néhány térségre, így a Kordillerák, a Központi 
síkság, a Parti övezet és az Apalach hegyvidék 
térségeire.

A Kordillerák a hegyláncolatok együttes 
elnevezése, amelyek egymásba kapcsolódnak, 
szétválasztódnak és újra összekapcsolódnak, 
így kialakítva egy egyedi rendszert, amely 
geológiai szempontból sokrétű, kinézetével 
monumentális, és nagy befolyással bír a tér-
ségre jellemző fitoklimatikai (növényéghaj-
lati) feltételekre. Kezdjük nyugaton, ahol a 
Csendes óceán vizéből kilépve elkezdődik a 
Parti övezet, mint a kontinens első védőfala. 
Vele párhuzamosan húzódik a Parti hegység 
vonulata, amely áll a Kanadai Parti hegység-
ből, és az ehhez kacsolódó Sierra Nevadából. A 
Sziklás hegység alkotja e térség keleti részét, 
ezzel lezárva a területet, és külön egységként 
található a Kolumbiai síkság, a Nagy síkság, és 
a Kolorádói síkság, északról dél felé terjedve 
szórványos megszakításokkal. Ez az említett 
egység nem alkot a mi fogalmaink szerinti sík-
ságot, hanem mélyföldekkel, magaslatokkal 
és kanyonokkal szabdalt síkságra emlékeztet. 
Egyes felszínek tagoltak kisebb hegységekkel, 
közülük mindegyikben megtalálható a sajátos 
vegetációval rendelkező sivatagi terület. Ez 
egy tökéletesen kialakított terep, erdei öve-
zetekkel, vulkánokkal és sóstavakkal, melyek 
egy része lefolyástalan, ahol a folyók az év na-
gyobb részében kiszáradnak. Csak a Colorado 
folyó folyik déli irányba és torkollik a Kalifor-
niai öbölbe. Ezzel leküzdi a szintkülönbsége-
ket és meghatározza a terület lejtését. A to-
vábbi lejtést délkeleti irányba meghatározza a 
Rio Grande folyó, amelyik a Sziklás hegység-
ből ered és a Mexikói öbölbe torkollik. Észa-
kon a Kolumbia folyó mellékfolyóival együtt 

Geográfia

Kaktuszok az élőhelyükön
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követi a Kolumbiai síkság lejtését, és nyugatra 
folyik, ezzel megszakítva a hegyláncot, és a 
Csendes óceánba torkollik. A mezőgazdaság 
minimális hatást gyakorol erre a térségre a 
klíma és a terméketlen föld következtében. 
Ez egy sivatagi, vagy inkább félsivatagi térség, 
nem teljesen kialakult sivatagi talajjal és kevés 
csapadékkal. A hidegtűrő kaktuszok előfordu-
lása szempontjából ez a legjelentősebb térség 
nemcsak Észak Amerikában, de a világon is, 
ahol nagy mennyiségű ritka, értékes kaktusz-
faj található. Emiatt elegendő a többi térség 
kevésbé alapos említése. A Sziklás hegység 
mögött terül el észak-déli irányban egy alföld 
formációjú terület, a Központi síkság, melyet 
a következő egységek alkotnak: a Nagy Tavak 

vidéke, a Mississippi folyó, és a Kanadában 
végződő Nagy Préri térségei. A felszíne foko-
zatosan, alig észrevehetően emelkedik a Szik-
lás hegység irányába. A folyók hálózata, amely 
ezen a területen eléggé szétágazott, követi az 
említett lejtést. A Mississippi folyó a mellék-
folyóival együtt keresztül folyik ezen a terü-
leten, és délkeleten a Mexikói öbölbe ömlik. 
Az említett terület nagy részét mezőgazda-
sági termeléshez használják, de egy részüket 
lombhullató erdők borítják. A kaktuszok ter-
mészetben való előfordulása szempontjából a 
Nagy Préri déli része a legérdekesebb, amely 
a száraz sztyeppi klímaövezetben található, 
300-400 mm éves csapadékkal, ahol az ala-
csony fűfélékkel borított területen a kaktu-
szok is megtalálják helyüket. Ez az alacsony 
fű a nyári szárazságban teret enged nekik, és 
ilyenkor azok konkurenciává válnak. Sajnos, 
az alsó Texasban honos kaktuszok nem annyi-
ra hidegtűrők, hogy azokat nálunk egész év-
ben lehessen szabadban termeszteni. Az észa-
ki rész nem annyira érdekes, itt a magasabbra 
növő fűféléknek csak az Opuntia humifusa 
áll ellent. Az USA keleti részén a Parti övezet 
kezdődik a Hudson öböllel, és délen végződik 
a Rio Grande folyó torkolatával. Ezen a részen 
a Parti hegységek már nem összefüggőek, 
törésekkel és lépcsőkkel vannak elválasztva, 
melyek következtében kialakultak a nagy te-
rületű síkságok. A harmadkorban a tenger ha-
tása, és a folyók hordalékai kialakították a mai 
terület arculatát, amely a nedves, szubtrópusi 

2. kép Sclerocactus whipplei ssp. busekii élőhe-
lyén, Coconino megyében. (Arizona, USA)

3. kép Sclerocactus wrightiae Utah állam Emery 
megyéjében.

4. kép Sclerocactus mesae-verdae Montezuma 
megyében, Coloradó államban.
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klímaövezetben található. Az északi homokos 
parti részen a vegetáció védelme nem elégsé-
ges, ott csak néhány Opuntia és Yucca faj ta-
lálható. A Floridai félsziget területének mész-
köves alapján szubtrópusi flóra keletkezett. 
Az aránylag sűrűn lakott terület elnyomja a 
természetes vegetációt és átformálja a tér-
ség arculatát. Legkevésbé érdekes az Apalach 
hegyvidék területe. Itt csak néhány kevésbé 
érdekes faj képes ellenállni a többi növény 
konkurenciájának.

A litorális, vagyis partmenti sáv láncolatát 
többnyire homokkövek és a fiatalabb vulkani-
kus képződmények alkotják. A Parti hegység 
(Kaszkád-hegység, Sierra Nevada) alapja grá-
nitból van, amelyen harmadkori üledékek ta-
lálhatók. A Sziklás hegység alapja szintén grá-
nitból jött létre, de ezek szeizmikusan megsé-
rültek, és a törésekből felszínre tört a láva. Ez 

a rész most fedett az eredeti kőzetek maradvá-
nyaival, amelyek gyakran szintén vulkanikus 
eredetűek. A láncolat déli része két részre osz-
lik, közöttük találhatók a vulkanikus eredetű 
tektonikus törések, ezeket hordalékok fedik, 
és nagy mélységekben puha üledékek találha-
tók. A Kaszkád hegység, a Sierra Nevada, és a 
Parti hegység között található egy kb. 100 km 
széles és 700 km hosszú területű tektonikus 
süllyedés, amely az Oregoni mélyedés északi 
részén kezdődik, és délen átterjed a Kalifor-
niai völgybe. Ez a mélyedés feltöltődött hor-
dalékokkal, de megtalálhatók völgyek és más 
mélyedések is. A Sziklás hegység és a Parti 
hegység között kialakult egy majdnem 1,7 
millió km2-es nagyságú terület, a már koráb-
ban említett Kolumbiai síkság, a Nagy síkság 
és Kolorádói síkság képződményeként. Amíg 
a Kolumbiai síkság az egyik legnagyobb har-
madkori eredetű lávakiömlések közé tarto-
zik a világon, addig a Nagy medence tele van 

Térkép Az USA sivatagjai és fontosabb geológiai formációi.

Sziklás hegység
Kaszkád hegység
Sierra Nevada
Parti hegység

Kolumbiai síkság
200-1000 m
Nagy medence
1500-3000 m
Mohave sivatag
600-1500 m
Kolorádó fennsík
300-1500 m
Kolorádó sivatag
450-1200 m
Sonora sivatag
550-1050 m
Chihuahua sivatag
1200-1800 m
Edward fennsík
600-900 m
Rio Grande síkság
0-200 m
Nagy Fennsík
500-1500 m

Geológia
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agyagos, puha hordalékokkal, keverve növé-
nyi hulladékokkal és a környező hegységek 
szétmállott hordalékaival. Ezért a föld ezen a 
területen sokkal több tápanyagot tartalmaz, 
mint másutt. A Kolorádói síkságon a külön-
böző geológiai rétegekben táblás területek 
alakultak ki. A víz és a szél eróziója hatására 
kialakultak a hatalmas hegyvonulatok, a mély 
völgyek és kanyonok. Említésre méltó a Grand 
Canyon, amely helyenként majdnem 2000 m 
mély, 350 km hosszú és a felső pereménél 16 
km széles, és van, ahol a Kolorádó folyó medre 
leszűkül 7 m szélességre. A kanyonban külön-
leges klíma alakult ki, ahol természetes nem 
hiányozhatnak a kaktuszok sem. A Kaliforniai 
völgy déli része száraz sivatag, és ezt Kalifor-
niai sivatagnak is nevezik.

Veres Gábor
Szlovákia

Fordította: Hajtman Jan
Képek: Dr. Buglyó Péter: 1,5., Mühl, A.: 
2,3,4.
Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt for-
mában közöljük.

(Ficzere Miklós főszerk.)5. kép Grand Canyon déli pereme télen, hó-
val. 

Helyesbítés: Előző, 2009. 1. számunk 19. oldalán lévő 1. kép Tephrocactus papiracanthus 
felirata helytelen. Helyesen! Toumeya papiracantha.

A Szerk.

KAKTUSZ KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
DEBRECENBEN 2009. AUGUSZTUS 14-21.

A Kölcsey Központ felvetése alapján minden eddiginél nagyobb és látványosabb kiállí-
tást kívánunk közösen megvalósítani. A kiállított anyag térben tagoltabb lenne, mely-
nek élményét különbözőképpen alkalmazott megvilágítások tennék hatásosabbá, új-
szerűen és színvonalassabban illeszkedve a virágkarneválhoz, mint annak egyik kísérő 
rendezvénye. 

A kiállítás augusztus 14-én kezdődik és augusztus 21-ig tart, 
naponkénti nyitva tartás: 10-20 óráig. 

A kiállításon való részvételre jelentkezés, és további információ: 
Tóth Norbert Tel.: 70/366-0492, E-mail: cactusdraco@gmail.com

Mindenkit szeretettel hív és vár: 
az MPKE elnöksége
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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 II.

Jelen cikkben az utam során talált leg-
nagyobb kaktuszokról, a Cereus, illetve az 
Opuntia, Echinopsis, Gymnocalycium és a 
fánlakó kaktuszokról számolok be. Sajnos 
ezekről a fajokról nincsen elfogadható szak-
ismeretem, nincs olyan alapom, hogy különb-
ségeket tudjak tenni a különböző apró válto-
zatok közt, így kérem, olvassák úgy írásomat, 
mint egy teljesen kívülálló beszámolóját.

A legméretesebb kaktusz, amit sikerült 
az élőhelyén lencsevégre kapnom, az a Cereus 
hildmannianus volt. Ez a kaktusz Rio Grande 
do Sul államban majdnem mindenhol megta-

lálható. Jellemzően egyedül nő szerteágazó 
szártagjaival, csak a nagyobb növények tövé-
ben képződik esetleg kisebb csoport. Nagy-
méretű növényeket csak valamilyen másik 
növény, bozót, fa társaságában, vagy valami-
lyen szikla által védett helyen láttam, ennek 
okát arra vezettem vissza, hogy az erős szél-
nek csak így képes ellenállni, mivel az erős 
szélnek kitett, magukban növő növények 
mérete maximum 2,5-3 m magas volt, de 
ezeknél is a legmagasabbra növő ágakon lát-
szódtak már a természet erői által képzett se-
bek. Sok helyen láthattunk olyan képet, ahol 
az erősebb szártagok épek voltak, de a szélső 
szártagok már a földön hevertek, elszáradva. 
A Cereus-ok nagyon jó alapot képeznek a fé-
szekrakásnak, többféle madárfészket is si-
került látnunk rajtuk, főleg a papagájok nagy 
fészkeit, illetve egy érdekes agyagfészket le-
hetett több helyen látni. Ahol a szél letöri az 
ágakat, ott jellemzően az erősebbnek bizo-
nyuló edénynyalábok pár centivel hosszabb 
része kiemelkedik a testből. A növényekre 
az időjáráson kívül az állatok jelentik a má-
sik nagy veszélyt, a kisebb méretű, még zsen-
ge növényeket az állatok előszeretettel dézs-
málják, amikor a nagy forróságban a többi 
növény már kiszáradt, és az se zavaró, hogy 
nagyméretű tövisek is párosulnak a „finom” 
csemegéhez. Ami ellenben inkább szomo-
rú, az előbbi természetes folyamatokkal el-
lentétben az, hogy az ember ennél nagyobb 
károkat képes okozni. Nagyon sok farmon a 
gazda kivágja ezeket a méretes növényeket, 
mert az állatokra veszélyt jelentenek, a gazda 
elgondolása szerint, külső sérülés okozása, 
illetve esetleges megevés miatt. Több helyen 
is szemtanúi voltunk, hogy a kivágott növé-
nyeket egy helyre összegyűjtötték a későbbi 
elégetés céljából. Egy viccesnek tűnő kép is 
elénk tárult, amikor egy szemétlerakó kö-

1. kép Termetes Cereus hildmannianus és a 
szerző. 



zelében haladtunk el, ahol a Cereus tövisein 
megakadtak a szél fújta reklámszatyrok.

Az Opuntia különböző fajai is megtalál-
hatóak Dél-Brazíliában. Az Opuntia is egy 
olyan növény, amit a gauchók nem szeret-
nek, emiatt a fentebb már említett kivágás és 
égetés ezekre a növényekre is vonatkozik. E 
magatartás ellenére, a városokban néhol ker-
ti díszként is sikerült felfedeznünk Opuntia-
kat., Ha el tudnak szaporodni, az Opuntia-k 
jellemzően kisebb telepeket alkotnak. Na-
gyon sok esetben a kisebb méretű Cereus 
hildmannianus növényekkel alkotnak csopor-
tot. A virágok amint kinyílnak, azonnal elle-
pik a rovarok, és azt tapasztaltuk, hogy eze-
ket a virágokat a hangyák teljes mértékben 
elpusztították, és nagyon rövid idő alatt a ki-
nyílt virágból csak a bibeszár és a bibék ma-
radtak meg. Az Opuntia azonosításhoz nyúj-
tott segítségért Fábián Font argentin kaktusz 
szakértőnek ezúton mondok köszönetet.

Az Echinopsis nem olyan elterjedt, mint 
a két fenti nemzetség. Utunk során az 
Echinopsis oxygona és az E. eyriesii példánya-

it sikerült fellelni, az első elterjedtebb, a má-
sodikat csak egy kis területen találtuk meg. 
Az első E. oxygona példányait a Minas do 
Camaqua környékén levő sziklák tetején lát-
tam, és hosszú ideig az a kép alakult ki ben-
nem, hogy kifejezetten sziklalakó növény, 
mindaddig, amíg később sziklafelszíneken 
illetve fűben is előkerültek. Jellemzően kis 
csoportot alkotnak, és ezek a csoportok na-
gyon távol helyezkednek el egymástól. Mi-
vel itthon majdnem minden háztartásban, 
ahol egy kaktusz van, az általában valami-
lyen Echinopsis hibrid, emiatt mindeddig ez 
a nemzetség számomra nem volt kihívás, 
így gyűjteményemben nem is tartottam. Az 
első növényt megpillantva a 30-40 m ma-
gas szikla egyik víz marta teraszán, egyből 
átértékeltem ehhez a fajhoz való hozzáállá-
somat, főleg amikor később a gyönyörű ki-
nyílt virágját is sikerült közelről megcsodál-
nom. Az Echinopsis eyriesii-t Pedregulho kör-
nyékén sikerült megtalálnunk. Érdekes volt 
számomra, hogy egy kisebb folyó mindkét 
partján volt néhány példány belőlük, de csak 

2. kép Papagájfészkek a Cereus hildmannianus ágai között.
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egy helyen, kb. 10 m hosszon, pedig mindkét 
parton több km-en kerestük ezeket a kak-
tuszokat. Fő célunk a Notocactus gutierezii 
megtalálása lett volna, de ez a törekvésünk 
sajnos, nem járt eredménnyel. Számomra a 
kaktusz mindig valamilyen földbe gyökerező 

növényt jelentett, a fánlakó kaktuszok kima-
radtak az érdeklődési körömből, így az utam 
elején el is mentem mellettük, észre se véve, 
hogy ilyesmi is van, annyira koncentráltam 
a számomra kedvelt kaktuszokra. Az utunk 
vége felé, amikor Barra do Quarai mellett ke-

3. kép Szél által lecsepült Cereus hildmanni-
anus.

4. kép Cereus hildmannianus (balra) és Opuntia 
elata (jobbra).

5. kép A képeken sorrendben egy Opuntia elata virág, rovarok okozta kártételének fázisai 
láthatók. 

a) b)

c) d)
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6. kép Hátul Opuntia megapotamica, alul Opuntia elata a Notocactus neohorstii var. prestlii élőhe-
lyén.

7. kép Opuntia megapotamica.
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restük a Notocactus calvescens-t, akkor tűnt 
fel először egy fán, ez a fán lakó tüskés nö-
vény, melynek átmérője alig volt 4-5 mm. A 
különböző kaktuszos fórumokon próbáltam 
utánajárni, hogy mi is lehet ez a növény, saj-
nos biztos választ senki se tudott adni kérdé-
semre. Így tovább próbálkozva, végre Marlon 
Machado brazil kaktusz szakértővel sikerült 
felvennem közvetlenül a kapcsolatot, és az 
ő segítségével azonosításra kerültek ezek a 
növények is. Ezt követően a következő na-
pokban már nyitottabb szemmel figyeltem a 
környezetet, különös tekintettel a fán talál-
ható növényzetre, így Nova Esperanca köze-
lében sikerült lencsevégre kapnom ismétel-
ten fánlakó kaktuszokat. Utólagosan nagyon 
sajnálom, hogy korábban nem fordítottam fi-
gyelmet ezekre a növényekre, főleg mikor itt-
hon észrevettem, hogy az ottlétem második 
napján a Notocactus leninghausii var. minor le-
lőhelyén készített fényképeimen ott van na-
gyon is szem előtt a Lepismium cruciforme.

Alapjában véve én a Notocactus nemzet-
ség szerelmese vagyok, de az utam során más 

nemzetségek ott látott fajai nagyon is elnyer-
ték a tetszésemet, így több mint valószínű, 
hogy a jövőben a Gymnocalycium példányai is 
egyre nagyobb számban lesznek gyűjtemé-
nyemben. Három Gymnocalycium fajt sike-
rült találnunk. A keleti részt a Gymnocalycium 

8. kép Opuntia arechavaletae Rio Negra-nál.

9. kép Opuntia arechavaletae virága Ernesto 
Alvares közelében.
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denudatum jellemezte, Minas do Camaqua 
környékén a fenti faj mellett a Gymnocalycium 
horstii is jelen volt, a déli, illetve nyugati ré-
szen pedig, a legelterjedtebb a Gymnocalycium 
uruguayense. Aguas Clara környékén talál-
tunk rá az első Gymnocalycium denudatum cso-
portra, ami egy pálmafa tövében, teljesen ho-
mokos, inkább apró szemű kavicsos talajban 
nőtt. Sajnos, esős időben jártunk erre, így a vi-
rágok nem tudtak kinyílni. Stanislav kedvence 
ez a nemzetség is, és az ő szemének nagyon ér-
dekesnek tűnt egy kicsivel odébb, a magas fű-
ben talált G. denudatum forma, s emiatt, hogy 
a virágját is láthassa ennek a növénynek, egy 
bimbós példányt magunkkal vittünk, amit 
majdnem két hétig próbáltunk napon tartani 
kocsinkban, míg végre kivirágzott.

Utólagosan sikerült bővebb informáci-
ókhoz jutnom a Gymnocalycium horstii-ról is, 
amelynek egyedei vagy bibéket, vagy porzó-
kat fejlesztenek ki, ezáltal a növények sza-
porítása, magtermelése nem egyszerű fel-
adat. Európában kevésbé volt elterjedt ez a 

faj, mivel a hatvanas évek közepén kezdte el 
Leopold Horst szállítani, mint újonnan felfe-
dezett növényeket, de nagyon magas áron, 20 
német márkát is elkértek egy fejlettebb pél-
dányért. Emiatt kevesen vettek két példány-
nál többet, és mivel a két példány nem biztos, 
hogy szaporításra megfelelő volt, emiatt a 
magtermelés sem volt jellemző. Tudomásom 
szerint, a különböző magkereskedők kínála-
tából is hiányzott hosszú ideig ez a faj, példá-
ul a Mesa idei kínálatában sem szerepel. A faj 
első leírásában öt, illetve ritkán hat bordás 
növényeket ír le. Nekem azonban szerencsém 
volt látni 7, illetve 8 bordás, nagyméretű pél-
dányokat, illetve csoportokat is élőhelyükön. 
Sajnos, ezek a növények is ki vannak téve a 
pusztulásnak az állatok miatt, de itt külön 
meg kell említenem ismét a Jaekel házaspár 
kiemelkedő tevékenységét, akik rávettek ed-
dig jó pár telektulajdonost, hogy védje a tel-
kén lévő növényeket, így került sor arra is, 
hogy például Gymnocalycium horstii csoportok 
elkerítésre kerültek, ezért azok az állatoktól 

10. kép Echinopsis oxygona telep a Minas do Camaqua környékén levő sziklákon.
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11. kép Echinopsis oxygona (felső sor), Echopsis eyriesii (alsó sor).
12. kép Fán lakó kaktuszok. Lepismium lumbricoides Barra do Quarai mellett (balra) és ugyan-
az a faj (!?) Nova Esperanca közelében (jobbra).
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13. kép Notocactus 
leninghausii var. minor, 
mellette Lepismium 
cruciforme.

14. kép Aguas Clara kör-
nyéki Gymnocalycium 
denudatum.
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védettek. A „kalapos hegy” tetején is láttuk 
kisebb csoportjaikat, szerencsére ezeket már 
az állatok nem tudják elérni, mivel mi is alig 
tudtunk feljutni a csúcsra a magas sziklafalak 
miatt. Nemrégiben kaptam képeket baráta-
imtól, amiben látható, hogy egy nagyobb mé-
retű példánynál, elkezdődött a 7. borda kép-
ződése. A Gymnocalycium uruguayense jellem-
zően sziklafelszínen, köves talajon, illetve 

ritkábban, füves részen volt fellelhető, úgy-
mint teljesen napsütötte területen, úgymint 
fák árnyékában. Nagyon sok helyen az állatok 
útvonalán voltak megtalálhatóak, ennek kö-
vetkeztében a sérült növények látványa na-
gyon sok esetben elszomorított bennünket.

Folytatás következik.
Képek a szerző felvételei.

Kádár I. Csaba, Győrújbarát

15. kép Gymnocalycium denudatum Lavras környékén.

16. kép Nyolc és hétbordás Gymnocalycium horstii egyedek.

17. kép A Gymnocalycium uruguayense jellemzően sziklafelszínen, köves talajon található.
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Zusammenfassung: Der Autor beschäftigt sich mit der inneren Morphologie der Kakteen, besonders mit der Entstehung der 
Dornen und Podarien, und widerspricht einiger verbreiteten Ansichten.
Abstract: The author treats the outer and inner morphology of cacti, especially the formation of the spines and podariums, and he 
refutes some widespread views.

Ficzere Miklós                                            

A növényi test alaktanától a kaktuszok alaktanáig

A Kaktusz-Világ 2008. 4. számában meg-
jelent „A növényi test alaktana: test, hajtás, 
szár, törzs és a többiek” című írásomban a 
felsorolt fogalmakra kerestem a helyes vá-
laszt, elsősorban a kaktuszokra koncentrál-
va. Mondhatnánk, hogy az ott leírtak bőven 
elegendőek a kaktuszgyűjtők számára, ami 
lényegében igaz is lenne, ha minden gyűjtő 
egyformán lenne éhes az ismeretekre. Va-
gyunk azonban nem kevesen, akik szeretünk 
jobban elmélyedni a tudnivalókban és véle-
ményünket rendszertani besorolásokban is 
kinyilvánítjuk. Ahhoz azonban, hogy ez a vé-
leményünk, meglátásunk a helyes irányt kö-
zelítse, nagyban megkívánja a növényi alak-
tan minél alaposabb elsajátítását. Miért tar-
tom annyira fontosnak az alaktan megisme-
rését? Azért, mert a botanikában, ezen belül 
a Cactaceae családban is, a rendszertani ka-
tegóriákba történő besorolás, azaz nemzet-
ség, faj, alfaj stb. taxonokra történő elkülö-
nítés, még manapság is szinte 99%-ban alak-
tani tulajdonságok alapján történik. Ezért 
komolyabb alaktani ismeretek nélkül, csak 
ritkán mondhatunk fajsúlyos véleményt, és 
nehezen érthetjük meg mások véleményét. 

Emiatt is szükséges megismernünk a növé-
nyi szervek keletkezését, mivel a keletkezés 
meghatározza a formát, és a formát módo-
síthatják a környezeti adottságok. Beveze-
tőben szükséges visszatérni néhány korábbi 
állításra. Mint említettem, a földfeletti szár 
állománya szerint lehet fásszár és lágyszár, 
melyeknél fontos szempont volt az áttelelé-
si képesség. A legfrissebb meghatározás ezt 
a szempontot kihagyja, és csak a fásodottság 
mértéke alapján különböztet meg fásszárt 
és lágyszárt. Azt azonban nem mondja meg, 
milyen fásodottsági mértéktől beszélhe-
tünk lágy- ill. fásszárról. Ez a meghatározás 
azért is érdekes, mert az elfásodás folyama-
tának különbözőségétől függetlenül elisme-
ri a lágyszár fásodását is. A szárak vastago-
dása hasonló folyamat a Cactaceae egyedei 
és a Pinophyta törzs fái esetében. Ugyanis a 
zárvatermők törzsének valódi kétszikűek 
kládjára (idetartozik a Cactaceae) és a nyitva-
termők törzseire, köztük a Pinophyta törzsre 
egyformán jellemző a szár másodlagos vas-
tagodása, amivel követik a törzs vastagodá-
sát úgy, hogy a kambium, osztódóképességét 
visszanyerve, képes másodlagos szöveteket 
létrehozni. Ez a másodlagos vastagodás meg-
található azonban a zárvatermők törzse egy-
szikűek kládjának pozsgás taxonjaiban is, 
mint Aloe, Yucca, Xanthorrhoeaceae, Cordyline, 
Sansevieria, Dracaena. Talán nem meglepő, 
de zömében itt is olyan növényekről van szó, 
amelyek törzset nevelnek. A kaktuszok alak-
tanának és ennek során felmerülő problémák 
minél jobb megismeréséhez kénytelen-kellet-
len, de még el kell időznünk a szárnál. Bizo-
nyos csoportosítások, állítások és meghatá-
rozások időközben változnak, sokszor a leíró 
személy egyéni véleményétől függően. Ezt 
bemutatandó, kanyarodjunk vissza cikkem 
előző részének módosult földfeletti hajtások 1. kép A kökény szártövisei



csoportosításához, amely földfeletti szármó-
dosulásokra változott az alábbiak szerint:

- szárkacs
- szártövis (spina): a hajtástengely hegyes, 

kemény, védelmi (?) funkciójú módosulata, 
(pl.: kökény, lásd 1. kép). A szártövisen rügye-
ket, és azokból fejlődő leveleket és virágokat 
is láthatunk.

 - inda
- fillokládium (levélszerű szár, 3. kép)
- kladódium (2. kép)
- pozsgásszár
Ebben a csoportosításban a változás csu-

pán a hajtás szárra való leszűkítését jelenti, 
ugyanis a levél ill. levéleredetű módosulások 
másik csoportosításba, a levél módosulások 
közé kerültek. Ha a hajtás földfeletti módosu-
lásairól beszélünk, akkor abba a szár és a levél 
módosulásai egyformán beletartoznak, mivel 
a levél és a szár együttesen alkotja a növény 
hajtását. Tudjuk, hogy a kladódium olyan mó-

dosult szár, amely levélhez hasonló, és szárta-
gokból áll. A kladódium elvileg korlátlan növe-
kedésű, (2. kép). A klád a görög kladosz szóból 
származik, jelentése: ág. A fillokládium szin-
tén levélhez hasonlóan ellaposodott, levél-
szerű szár, amely nem tagolódik szártagokra 
és korlátolt növekedésű,(3. kép). A kladódium 
egyes szártagjai nem csak laposak lehetnek, 
hanem hengeresek is, igaz, ekkor már klasz-
szikusan értelmezve, nem beszélhetünk le-
vélhez való hasonlóságról, de szártagokra ta-
golódásról igen. Ezt megkülönböztetve olvas-
ható alkalmanként a platikládium, azaz lapos 
szártag, vagy a cilindrokládium, azaz a hen-
geres szártag megjelölés. (4. kép). De helye-
sebb volna kládium helyett a kladódium hasz-
nálata, mert enélkűl könnyen a fillokládium 
juthat eszünkbe. Tehát a fillokládium és a 
kladódium elsősorban növekedésük kor-
látolt vagy korlátlan voltában és a szár 
tagolódásában különböznek egymástól, 
vagyis a formai megjelenés csak másodlagos 
tényező.
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2. kép Kladódium (platikládium), amely levélhez hasonló, és szártagokból álló szár. 
(Schlumbergera truncata)

Földfeletti szármódosulások
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A következőkben nem ígérhetek könnyen 
megérthető olvasmányt, nem kerülhetem meg az 
idegen kifejezéseket, a megértéshez valószínűleg 
többször is el kell olvasni és értelmezni egy-egy 
részt, de azt ígérhetem mindenkinek, hogy elol-
vasva kicsit másképpen tekint majd ezekre a kü-
lönös lényekre, de a többi, kaktuszokhoz hason-
ló megjelenésű pozsgásnövényre is, főként azu-
tán, ha írásom következő folytatásában eljutunk 
azokra a szokatlan és meglepő következtetések-
re, amelyekhez alapot az alábbi ismeretek szol-
gáltatják.

Talán már az is meglepő és túl merésznek 
tűnő vélemény, de a kaktuszok egyik legfon-
tosabb szerve a levél, mert minden kaktusz-
nemzetségnél a levelekből kialakuló módo-
sulások döntően meghatározzák e növények 
életét, és külső alaktani formálódását. E 
mondat fontosságát akkor fogjuk megérteni, 
ha végig kísérjük és megismerjük a levél, köz-
tük a kaktuszlevél keletkezését, teljes kifejlő-
dését és módosulásait. A levelek fontosságát 

annak ellenére állítom, hogy valódi levelek-
nek a Pereskia, Pereskiopsis, és a Quiabentia fa-
jok leveleit mondják. Azonban valódi levelek-
kel rendelkeznek a Maihuenia, Cylindropuntia, 
Opuntia nemzetségek fajai is, melyek leveleit 
gyakran nevezik csökevényes leveleknek, de 
ha ez igaz lenne, akkor a Portulaca és Sedum 
nemzetség sok fajának leveleit is csökevé-
nyesnek kellene neveznünk, mivel az emlí-
tettek levelei is lehetnek hasonlók, azaz hen-
geresek, hegyben végződők, és változó élet-
tartamúak. Ezek a levelek az Opuntia-nál az 
új hajtásokról viszonylag hamar lehullnak, 
mert elöregednek, de a Cylindropuntia egyes 
fajainál egy-két tenyészidőn keresztül is meg-
maradnak, míg a Maihuenia nemzetségnél té-
len-nyáron, állandóan megtalálhatók, miköz-
ben a fenyőkhöz hasonló levélváltás figyelhe-
tő meg. Ezért levelei alapján a Maihuéniá-t 
leveles örökzöldnek is nevezhetném. Ismer-
kedésünket a mindennapok nyelvén „tenyé-
szőcsúcs”-nak nevezett hajtáscsúcs-csal kell 
kezdenünk, mert az itt elhelyezkedő csúcs-

3. kép Fillokládium: korlátolt növekedésű szár (Epiphyllum coccineus). Jól látható a köz-
ponti edénnyaláb, és az ezekből elágazó, az areolák, pontosabban rügyek irányába tartó 
edénnyalábok.
A kaktuszlevél és a tövisek keletkezése



rügyből fűződnek le a podáriumok, csúcsu-
kon, vagy közvetlen szomszédságukban az 
areolákkal, az areolákban pedig az oldalrü-
gyekkel.

A hajtás csúcsán vagy precízebben a haj-
tástengely csúcsán találjuk a hajtás tenyé-
szőkúpját. Figyeljünk fel arra, hogy a haj-
tás tenyészőkúpjáról beszélünk, és nem a 
szár tenyészőkúpjáról, mert ez utóbbi nem 
létezik, de helytelenül, mégis úgy emlege-
tik, mintha a szárnak tenyészőkúpja len-
ne. A tenyészőkúpot (1. ábra) a hajtáscsúcs, 
és az azon kialakuló apró dudorok, mint 
a fejlődő levelek kezdeményei, szakszóval 
levélprimordiumok együttesen alkotják. Ez 
az ábrán a kék vonal feletti rész. A legfiata-
labb levélprimordiumnál mért hajtáscsúcs 
szélesség a kaktuszoknál 90-200 mikromé-
ter lehet. A hajtáscsúcsban belső alaktanilag 
két szövettájat különítünk el:

1. tunika: ez a hajtáscsúcsot borító felü-
leti réteg

2. korpusz: amely a hajtáscsúcs tunika 
alatti tömegét jelenti.

A levélkezdemények (levélprimordiumok) 
tehát a Cactaceae esetében is már a tenyésző-
kúpban megfigyelhetőek. A tenyészőkúpban 
a levélprimordiumok akropetális sorrendben, 
magyarul csúcskövető sorrendben, egymás-
tól meghatározott távolságra helyezkednek 
el, és ez a távolság arányos az egymást követő 
primordiumok megjelenése között eltelt idő-
vel, amely időt plasztochrom-nak nevezzük. 
A plasztochrom ideje alatt a levélprimordium 
keletkezése előtt a hajtáscsúcs kiszélesedik, 
majd a keletkezés után elkeskenyedik. Aho-
gyan a levélprimordiumok keletkezési ide-
jével arányosan lefelé távolodunk a hajtás-
csúcstól, úgy jelennek meg újabb és újabb 
primordiumok, de ezek már az oldalhajtások 
primordiumai lesznek, mint oldalrügyek, s 
mint ilyenek, egyenértékűvé válnak a hajtás 
tenyészőkúpjával. A 2. ábrán látható a két-
szikűek hajtáscsúcsának vázlatos rajza, csú-
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4. kép Henger alakú kladódium, ezért 
cilindrokládium (Tephrocactus stobiliformis).

1 ábra A tenyészőkúp (von Denfer nyomán 
Ficzere)



csán a tenyészőkúppal. Az oldalrügyekben 
hasonló tenyészőkúp alakul ki. A hajtáscsúcs 
kiszélesedésével keletkezik a nódusz (szár-

csomó) és elkeskenyedésével az internódi-
um (szártag), melynek embrionális hossza a 
plasztochrom időtartamától függ. A szárban 
háromféle szövettájt, mint internodiális szö-
veteket különítünk el:

1. bőrszövettáj: ez rendszerint elsődle-
ges bőrszövet, a protodermából kialakuló 
epidermisz.

2. elsődleges kéreg: a Cactaceae, de mások 
fotoszintetizáló száraiban is klorenchima, 
mint klorofillban gazdag parenchima talál-
ható az epidermisz alatt, ahol más szövetek 
is fellelhetők.

3. központi henger (sztéle): a szállító-
edény-nyalábokat tartalmazza a sztéle alap-
szövetben. A szállítónyalábok között bélsu-
garak találhatók, a sztélealapszövet nyalá-
bon belüli része a bélszövet.

A szárcsomók szöveti szerkezete azonban 
bonyolultabb. A nóduszok a szár azon eredési 
pontjai, ahonnan a levelek erednek. A kétszi-
kűek és zárvatermők (Cactaceae is) embrioná-
lis nóduszán a levélprimordium kis csap vagy 
fülszerű dudorként jelentkezik, amelyből 
akár több is fejlődhet a nóduszon. Innen lép-
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2. ábra A kétszikűek tenyészőkúpjának emb-
rionális zónája vázlatosan. (Ficzere)

5. kép A születés diadala először: egy 
areolánál világra törekvő virágbimbó. 
(Echinocereus triglochidiatus)

6. kép A születés diadala másodszor: egyre 
kijjebb a világba, a formáldó virágbimbó. 
(Echinocereus triglochidiatus)
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nek a levélbe a szállítónyalábok, amelyeket 
levélnyomnyalábnak nevezünk. Szállítónya-
lábok a levélkezdeményekben is kialakulhat-
nak, és a szár irányába haladnak, melyek szin-
tén levélnyomnyalábok. A levélnyomnyalábok 
összességét levélnyom nak nevezzük. Az egy-
szikűek levélnyomnyaláb száma megegyezik 
a levelükben található levélerek számával, 
míg a kétszikűeknél, így a kaktuszoknál is, 
csak egy nyaláb hajlik a szárból a levélbe. A 
szárból a nóduszon keresztül a levélbe kilépő 
nyalábok a szárra merőlegesek vagy ferdék, 
és emiatt a nódusz különböző pontjain készí-
tett keresztmetszet más-más szöveti szerke-
zetet mutathat. A nóduszok nodális hálóza-
tot alkotnak, amelyek sokszor igen bonyolul-
tak is lehetnek a különböző irányokba haladó 
nyalábok következtében. Ez nagyon jól megfi-
gyelhető a kaktuszok testén. Ahol a nóduszból 
kilép a levélnyomnyaláb, ott a szállítószö-
vetben (kambium) egy rés, egy megszakítás 
keletkezik, amit levélrésnek (lacuna) neve-
zünk. A levélrés azonban nem egy nyitott 
képződmény, hanem elzárja a legegyszerűbb 
alapszövet, a parenchima, amelynek jellegze-
tessége, hogy más szövetté is átalakulhat, és 
lehet belőle osztódószövet (merisztéma) is. A 

levélrések legszembeötlőbbek azoknál a nö-
vényeknél, ahol összefüggő hengerfelületet 
alkotnak a szállítószövetek. Valószínűleg 
ennél a résnél alakultak ki az areolák. Kü-
lön hangsúlyozni szeretném, hogy a szár és 
a levelek edénynyalábjai ugyanabból a közös 
merisztémából fejlődnek ki. Emiatt közvetle-
nül és szerkezeti átalakulás nélkül mennek 
át egymásba. Talán ez magyarázza meg egyes 
kaktuszok, főleg a „levélkaktusz” félék azon 
különös tulajdonságát, amikor a lapos szár 
minden átmenet nélkül átvált szögletes vagy 

7. kép A Berberis pilar, egy sóskaborbolya faj 
levéltövisei.

8. kép Epiphyllum sp. különböző formai megje-
lenést mutató hajtásai.
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hengeres szárrá, de ez megfordítva, visszafe-
lé is működik, azaz a hengeres, szögletes szár 
lapos szárként növekszik tovább. Ez a jelen-
ség jól látható a 8. képen, ahol egy Epiphyllum 
faj három élű (három bordás) hajtása henge-
resen, rajta léggyökerekkel, vagy a hat bordás 
hajtás három bordásan, majd laposan, vagy a 
hengeres hajtás laposan folytatódik. De kér-
dezhetnénk, hogy hová lépnek ki a nóduszból 
a levélnyomnyalábok, ha nincsenek a száron 
levelek? Látszólag valóban úgy néz ki, hogy 
nincsenek levelek, de csak látszólag, mert a 
levelek benne találhatók a nóduszon lévő rü-
gyekben (gemma), amely a hajtás embrioná-
lis állapota. A rügy alakja és mérete fajra jel-
lemző tulajdonság. A hajtástengely csúcsa a 
hajtástenyészőkúpjával a csúcsrügyben, míg 
az oldalhajtások tenyészőkúpjai a csúcsrü-
gyekben a rügytengelyen találhatók. A csúcs-
rügy és az oldalrügyek a növények rendes 
rügyei. A rügytengely nóduszain erednek a 
többszörösen összegöngyölt lomblevél és/
vagy viráglevél kezdemények. Tehát megta-
láltuk a leveleket, nem látjuk, de léteznek. 
Egy hasonlattal élve olyan ez, mint édesanya 
hasában a kisgyerek, nem látjuk, de már ott 
van egy kis emberke, csak még nem született 
a világra. Így van ez a rügyben is, ott vannak 
a levelek, a virágok, az egész új hajtás, de még 
nem jöttek a világra. Az 5-6. képen éppen egy 
születést, a virágrügyből a világra igyekvő 
virágbimbót figyelhetjük meg. Az 5. kép kü-
lönösen érdekes, mert bizonyítja, hogy nem 

az areola a rügy, hanem az areola az a terü-
let, ahonnan, és amelynek a felszínét meg-
repesztve előtör az addig passzív állapotban 
lévő virágrügy, a korábbi tövisek helyét pe-
dig, egy kör alakú folt alakjában láthatjuk, 
de tövisek, érdekes módon, már nincsenek. 
A rügyben a nóduszok egymás fölött helyez-
kednek el szorosan, ezért a nóduszok közötti 
internódiumok rövidek, s emiatt rövid szár-
tagú hajtás a rügy. A rügyek három fő típusát 
különböztetjük meg:

1. hajtásrügyek: leveles szárat fejleszte-
nek

2. virágrügyek: virágot vagy virágzatot 
rejtenek magukban. Kaktuszoknál csak virá-
got, mert virágzatuk nincsen. (5-6. kép)

3. vegyesrügyek: egyaránt fejlődhetnek 
belőlük lomblevelek, virágok, vagy virágza-
tok.

Kaktuszoknál a hajtásrügyből új sarjak, 
másképpen hajtások, a virágrügyekből a vi-
rágok fejlődnek ki, míg vegyes rügy kevésbé 
található. A hajtásrendszeren való elhelyez-
kedés szerint szempontunkból fontosak még 
a már említett csúcs- és oldalrügyeken kívül 
a lomblevelek hónaljában fejlődő hónaljrü-
gyek, valamint a rejtett rügyek, amelyek a 
szárba vagy a levélalapba teljesen besüpped-

9. kép A köszméte (Ribes uva-crispa) levéltövi-
sei.

10. kép Robinia sp. pálhalevelekből kialakult 
pálhatövisei.
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nek. A hónaljrügy (gemma axillares), az úgy-
nevezett szemölcsök, vagy mammillák hón-
aljában képződő rügy, amit a Cactaceae szak-
irodalom axillának nevez.

A rügyből kifejlődő levél

A levél olyan exogén keletkezésű szerv, 
melynek növekedése kifejlett állapota elérésé-
vel a csúcsmerisztéma osztódóképességének 
elvesztése miatt leáll. Ezért a levél korlátolt 
növekedésű növényi szerv. A levél végleges 
kialakulását hosszanti, szélességi és vastag-
sági növekedés határozza meg. A nóduszokon 
lévő levélprimordium hosszirányú növeke-
dését az apikális (csúcsi helyzetű) és/vagy 
az interkaláris (szártag) merisztémák ini-
cializálódása, osztódásának elkezdődése 
okozza. Amennyiben az osztódás gyorsabb 
az abaxiális oldalon, azaz a levélkezdemény 
gyökerek irányába néző oldalán, abban az 
esetben a levélkezdemény a hajtáscsúcs irá-
nyába hajol. Ez a magyarázata, amikor a haj-
táscsúcs közeli tövisek a hajtáscsúcs irányá-
ba elhajolnak, mintegy védve azt a külső be-
hatások ártalmaitól. Ha a merisztéma a le-
vélkezdemény alapi részét gyarapítja, akkor 
blaziplaszt típusú levélnövekedésről beszé-
lünk. És ekkor érthető meg, miért pusztul a 
Welwitschia mirabilis leveleinek vége. Ugyanis 
a levélalapjánál, a levél tövénél képződnek az 
új sejtek, míg innen egy bizonyos távolság-
ra az idős sejtek fokozatosan elhalnak. Nem 
azért pusztul el, mert a hosszú levelet tépi, ci-

bálja a szél, vagy tönkreteszik az állatok, ha-
nem egyszerűen az elöregedés miatt. Kertje-
inkben ugyanígy nő a pázsitfűfélék levele is, 
vagy még közelebbi példával ujjainkon a kö-
röm, mely szintén a tövétől nő. A vége már el-
öregedett s ezért nem is fáj, amikor levágjuk. 
Az interkaláris (szártag) merisztéma hármas 
tagolású (2. ábra):

1. levéllemezmerisztéma
2. levélnyélmerisztéma
3. levélalapmerisztéma
A levélalapon is kialakulhatnak oldal kinö-

vések, amelyekből pálhalevelek fejlődhetnek.
A levéllemez vastagsági és szélességi növe-

kedését az adaxiális, vagyis a tengely felé néző 
merisztémák, és azok a peremmerisztémák 
okozzák, amelyek a levélprimordium két ol-
dalán differenciálódtak. Opuntia, Maihuenia, 
Cylindropuntia leveleinek kifejlődésekor a le-
véllemez- és a levélnyélmerisztéma műkö-
dése genetikusan gátolt, de az apikális- és 
levélalapmerisztéma működése nem gátolt. 
A Pereskia, Pereskiopsis, Quiabentia levelei 
normálisan kifejlődnek, mert az említett 
merisztémák működése nem gátolt. A többi 
nemzetségnél a levélalapmerisztéma eltérő 
mértékű, fokozott működést mutat. E műkö-
dés következményei a megduzzadt levél-
alapok, a podáriumok, amelyek az Opuntia 
és Cylidropuntia nemzetségeknél is, különbö-
ző mértékben megtalálhatóak. Amikor gá-
tolt a levéllemez- és levélnyélmerisztéma, 
valamint a peremmerisztémák, de nem gá-
tolt az apikális merisztéma, akkor a levélkez-
deménybe hajló nyaláb töviskezdeménnyé 
alakul, melynek kialakulásában nyalábközeli 
egyéb sejtek is résztvesznek. A merisztéma 
gátlások genetikailag meghatározottak. A ki-
fejlett levéllemezben két nagy szövettáj ta-
lálható (Pereskia, stb.):

1. az epidermisz: a hajtás elsődleges bőr-
szövete, amely a levelet kívülről borítja, ál-
talában egy sejtsor vastagságú. Ebben talál-
hatók a gázcserét végző sztóma komplexek. 
Hengeres leveleken a sztómakomplexek az 
epidermisz teljes felületén egyenletes sűrű-
ségben helyezkednek el, pl. a kaktuszok hen-
geres levelein.

2. a mezofillum: a levelet borító epider-
misz rétegek között helyezkedik el, és leg-

11. kép Mahonia bealei tövises levele.
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nagyobb része asszimiláló alapszövet, más 
néven klorenchima. Ebből következően a 
mezofillum (levélközép) a fotoszintézis fő 
helyszíne.

A mezofillumba ágyazódik az anyagszál-
lítás szállítószövete, a szállítónyalábok, mint 
levélerek. A magvas növényekben kollaterális, 
zárt nyalábokat találunk, néhány tűlevelű faj 
kivételével, amelyekben a nyalábok háncs és 
farésze egy egyenes mentén érintkeznek. Ezt 
az érintkezést úgy képzeljük el, mint ami-
kor két pálcát hosszirányban egymáshoz 
érintünk. A mezofillum többi sejtjétől elté-
rő alakú, a sejtfalfelület másodlagos vasta-
godásából létrejövő mechanikai alapszövet, 
a szklerenchima. Ez a nyalábok körül nya-
lábhüvelyeket, (szklerenchimahüvely) hoz 
létre, amelyek vastag falú sejtjeivel a mere-
vítés feladatát látják el. A szklerenchimák 
hasonlatosak a fenyőknél és a kaktuszok-
nál, és ebből már óvatos filogenetikai (fej-
lődéstörténeti) következtetés is levonható. 
A levélnyélmerisztémából kialakuló levél-
nyél szöveti felépítése a szárhoz hasonló. A 
sztómákban szegényes epidermisz alatt asszi-
miláló alapszövet található. A levélnyél mere-
vítését elsősorban a kollaterális szállítónya-
lábok biztosítják. A levélalapmerisztémából 
képződik a levélalap (basis folii vagy fundus). 
A levelek öregedésével bekövetkezik a levelek 
lehullása, az abszcisszió, amikor a levélalap-
ban leválasztó réteg, az abszcissziós zóna ala-
kul ki, ahol a szállítónyalábok elzáródnak, a 
nedvkeringés megszakad, a levélnyél elvéko-
nyodik, és a levél lehull. Hasonló módon zaj-
lik le az elöregedett tövisek lehullása is.

Amit idáig megismertünk, az nem látha-
tó, mert a rügyekben rejtetten, embrionálisan 
várják azt az impulzust, amely elindíthatja 
világraszületésüket és végső kifejlődésüket. 
Ezért lássuk és vegyük sorra a fejlődés e lát-
ható szakaszát.

Az interkaláris, azaz szártagmerisz té-
mából a már említett hármas tagolódás-
nak megfelelően kifejlődik először a levél-
alap, és mint a levelek proximális, vagyis az 
eredési ponthoz legközelebbi vége illeszke-
dik a nóduszhoz. A levélalap levélpárnává 
(pulvinus) duzzad sok kétszikű esetében, pl. 
Oxalis – madársóska fajoknál, és feladata a 

levéllemez fényhez igazítása. Kaktuszoknál 
a levélalap szintén megduzzad, és ezt a sok-
szor terjedelmes duzzanatot levélpárná-
nak, másképpen podáriumnak nevezzük. 
A kétféle elnevezés nem játék a szavakkal, 
mert a podáriumnak nevezett duzzanatnak 
más a feladata, de erről később. Feltételezhe-
tő, hogy a podárium annyi levélalap összeol-
vadásából, összenövéséből jön létre, ahány 
levélkezdemény átalakul tövissé, vagyis 
ahány tövis, annyi levélalap alkotja a szem-
mel is jól látható, egyetlen, kisebb-nagyobb 
méretű podáriumot. A levélalapokon is kiala-
kulhatnak oldalkinövések, amelyekből pál-
halevelek lesznek. Kaktuszoknál valószinű 
az a feltételezés, hogy az ún. középtövisek a 
valódi lomblevelek, míg az ún. peremtövisek 
a páhalevelek módosulásaként keletkeztek. 
Ezért a középtövisek levéltövisek, míg a pe-
remtövisek páhatövisek lehetnek eredetük 
szerint. A levélalapot követő képlet a levél-
nyél, a petiolusz. Ez biztosítja a levélalap és 
a levéllemez összeköttetését és tartja a levél-
lemezt. A levélnyél is végez fotoszintézist, és 
a benne lévő nyalábokban a szár és a levélle-
mez közötti anyagszállítás történik. A levél-
nyél sokszor lehet nagyon rövid, de hiányoz-
hat is, és ekkor a levélalap nem különböz-
tethető meg. Ilyenkor ülő levél alakul ki, pl.: 
Maihuenia esetében. A levéllemez (lamina) a 
fotoszintézis legfontosabb helyszíne. Alakja 
roppant változatos lehet. Mivel a kaktuszok 
levelei nem túlzottan változatosak, ezért 
nem sorolom fel a botanikai szakkönyvek ál-
tal említett mintegy 28 féle levélalakot. Ér-
dekesnek tartom azonban, hogy a levélala-
kok között a hengeres levél, amely a kaktu-
szok leggyakoribb levélformája, nem kerül 
említésre, amire nem találok magyarázatot. 
Azonos növényen különböző levélalakok is 
megjelenhetnek, amit heteroblasztiának ne-
vezünk. Ha egy időben, egy növényen a kifej-
lett levelek alakja különbözik, akkor ez a je-
lenség a felemás-levelűség, azaz heterofília, 
amelynek különleges esete az anizofilia, az 
egyenlőtlenlevelűség, amikor ugyanazon a 
nóduszon jönnek létre különböző levelek. A 
heterofília megfigyelhető a borostyán idő-
sebb és fiatalabb leveleinél, míg az anizofilia 
pl. a csipkeharaszt (Selaginella) esetében. A 
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levelek jellegzetessége a levéllemezen talál-
ható edénynyalábok, mint szállítószövet-
rendszer, mely rendszert erezetnek, vagy 
másképpen nervációnak nevezünk. Az erezet 
három típusát különböztetjük meg:

I. villás (dichotomikus) erezet: főér nincs, 
egyes harasztok és nyitvatermők erezete.

II. főeres erezet: ezt a típust monopodiális, 
közalapos, hálózatos erezetnek is nevezik, és 
főleg a zárvatermő kétszikűekben fordul elő. 
A levélnyélből egyetlen nyaláb, mint főér lép 
a levéllemezbe, ahol elágazásokat képez. A 
főeres erezet lehet:

1. szárnyasan erezett: az ilyen levélben a 
főér a levélcsúcsig hatol (Quiabentia zehntneri, 
Pereskia bleo, Pereskiopsis blakeana). 

2. tenyeresen erezett: a főér a levéllemez-
be érve azonnal oldalágakra, majd ezek újabb 
oldalágakra oszlanak, s ez így folytatódik to-
vább.

A szárnyasan és tenyeresen erezett tí-
pusnál az erek periférikusan végződhetnek 
vakon, ez a kraszpedodrom erezet, ha egy-
mással kapcsolódnak, akkor brochododrom 
erezet keletkezik. Az egymáshoz kapcsoló-
dó összeköttetések az anasztomózisok. Az 
elágazó és egymással egyesülő erek érszi-
geteket, areolákat zárnak közre, melyeket 
a bennük végződő legvékonyabb nyalábok 
alapján tipizálnak.

3. párhuzamos erezet: az egyszikűek le-
velére jellemző erezet (Aloe, Agave, Yucca stb.), 
ahol a levéllemezbe szállítónyaláb lép be, 
amelyek egymással párhuzamosan, elágazás 
nélkül haladnak. E párhuzamos ereket a rájuk 
merőlegesen anasztomózisos erek kapcsolják 
össze. A középső, legvastagabb ér a középér.

Gondolom, az areoláknál sokan megle-
petten kapták fel fejüket, s kérdezik joggal: ez 
lenne az areola? Igen, a legújabb, és ezért leg-
korszerűbbnek tekinthető szakirodalom [8.] 
szerint ez az areola botanikai meghatározása. 
És itt jut eszembe Mánfai Gyula „Tanmese” 
című írása. Beszélgethet két növénykedvelő 
az areolákról, de nem biztos, hogy ugyanarra 
gondolnak. Nem éppen szerencsés, ha egy tu-
dományágon belül egy elnevezést használunk 
két különböző dologra. Esetleg a kaktuszok 
areolája a botanika szemszögéből nem az, 
és nem olyan kitüntetett helyzetű fogalom, 

mint aminek mi, kaktuszkedvelők hisszük? 
Később megvizsgáljuk ezt a lehetőséget is.

A hajtás levéleredetű módosulásai a levél-
módosulások, melyek a következők:

a, levélkacs
b, levélkekacs
c, levéltövis: a levél elfásodott módosu-

lása. (pl.: Berberis – borbolyafélék, pl.: egres, 
köszméte, pöszméte, ki milyen néven isme-
ri (Ribes uva-crispa) és kaktuszfélék, stb.) Ha 
jól megnézzük a 7. képen a borbolya levéltö-
visének és levelének tövét, ami ez utóbbinál a 
podárium, akkor érdekes, finom bolyhozott-
ságot, szőrözöttséget láthatunk.

d, pálhatövis: a pálhalevél elfásodott mó-
dosulása, pl. akác fajoknál (Robinia sp.)

e, tövises levél: a levél csak részben módo-
sult, az erek, azaz a szállítónyalábok kinyúl-
nak a levélből, mint tövises hegy. Másképpen 
mondva a levélerek tövisben végződnek, pl. 
(Mahónia sp., Agave sp.). A 10. képen figyeljük 
meg, hogy a tövises levél minden egyes tövis-
kéjéhez levélér, azaz edénynyaláb vezet.

f, kupacslevél
g, raktározásra módosult levelek: a pozs-

gásnövények levelei víztározó alapszövetet is 
tartalmaznak. Hagymások húsos alleveleiben 
fagyáspontot csökkentő kénvegyületek és tar-
talék tápanyagok halmozódnak fel. A csíra táp-
láló sziklevele is raktározásra módosult levél.

h, gyökérszerű levél: a sulyom (Trapa 
natans ) esetében.

j, rovarfogó levelek
Jegyezzük meg, hogy a c-d-e olyan tö-

visek, amelyek levelek módosulásaiból 
keletkeznek. Minden csoportosítás valami-
lyen szempont szerint történik. Ahány szem-
pont, annyi csoportosítás, de mindegyik igaz 
a csoportosítás elve szerint. Ezért, ha a szár- 
és levélmódosulások csoportját összevonom 
módosult földfeletti hajtások elnevezésű cso-
portba, akkor ez is helyes, és mindkét emlí-
tett csoportot tartalmazza. Megalkothat-
nánk a tövisek csoportját is a következőkép-
pen:

Tövis: a szár belső szöveteiből is keletke-
ző módosulás. Lehet:

1. szármódosulású tövis
- szártövis (1. kép): a hajtástengely ke-

mény, hengeres földfeletti hajtásmódosulá-



sa, rövidebben a hajtástengely hegyben vég-
ződő homogén elágazása.

2. levélmódosulású tövis
- levéltövis (7,8. kép)
- pálhatövis (9. kép)
- tövises levél (10. kép)
3. gyökérmódosulású tövis
- gyökértövis: a gyökércsúcs szklerenchi-

mává alakult sejtjeiből álló hegyes, kemény 
képletek. Eredetük szerint korlátolt növe-
kedésű oldalgyökerekből vagy hajtásgyöke-
rekből keletkeznek. Ilyenek, pl. a Pandanus 
nemzetség (csavar pálmák) támasztó léggyö-
kerein létrejött gyökértövisek. A könnyű át-
tekinthetőség kedvéért az alábbi táblázatban 
foglalom össze a töviseket.

1. táblázat
A tövisek eredetük szerinti 

összefoglaló táblázata (Ficzere)

A tövis

szármódosulású szártövis

levélmódosulású

levéltövis

pálhatövis

tövises levél

gyökérmó-
dosulású gyökértövis

A növényeken, köztük a kaktuszo-
kon, a módosulásokon kívül olyan kinö-
véseket is találunk, amelyek a bőrszö-
vet (epidermisz) sejtjeiből alakulnak ki, és 
epidermiszfüggelékeknek nevezzük. A kak-
tuszokon többféle ilyen képletet is láthatunk. 
Az epidermiszfüggelékek lehetnek 1. szőr-
képletek (trichomák) és 2. emergenciák.

1. Szőrképletek: mindig az epidermiszből 
keletkeznek, egy vagy többsejtűek lehetnek, 
működésük és szerkezetük igen változatos. 

A szőrök lehetnek:
- papillák: kidomborodó egysejtű epider-

misz sejtek. A felületet nagyobbítva azt bár-
sonyossá teszik. Emiatt lesznek a virág szir-
mai bársonyos tapintásúak.

- víztartó szőrök: hólyaghoz hasonló, ki-
emelkedő epidermisz sejtek, melyekben víz 
gyűl össze. Pl.: Cryophytum criniflorum.

- fedőszőrök: levegővel teltek, árnyékol-
nak, rossz hővezetésük miatt védenek a hir-
telen hőmérsékletváltozásoktól.

- serteszőrök: gyakran elmeszesedett 
vagy elkovásodott sejtfalú epidermisz sejtek-
ből áll, ezért a növény felülete érdes tapin-
tású. Gyakori az érdeslevelűek családjánál 
(Boraginaceae).

- csalánszőrök vagy fullánkszőrök: a szőr-
ből sajátos mechanizmus alapján az általuk 
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A szőr (trichoma)
puha merev

rövid hosszú rövid hosszú

A testtől 
elálló

kuszált molyhos 
(tomentosus)

pelyhes 
(lanuginosus)

borzas 
(hirsutus)

sertés 
(setosus)

rendezett bársonyos 
(velitinus) pillás (ciliatus) érdes (hirtus) kemény 

(hispidus)

A testfelület-
re rásimult

kuszált szöszös 
(villosus)

gyapjas 
(lanatus) — —

rendezett szőrösödő 
(pubescens)

selymes 
(sericeus) — —

A szőrözet 
(indumentum)

nemezes (tomentosus) A molyhos szőrözet  
nemezhez hasonlóan összefügg.

pamutos (floccosus) A gyapjas szőrözet,  
könnyen leválik, vagy letörölhető.

pókhálós (arachnoideus) Hosszú, vékony, pelyhes,  
erősen kuszált szőrözet.

2. táblázat
A szőr és a szőrözet összefoglaló táblázata (Mándy nyomán, kiegészítette: Ficzere)
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okozott állati sebbe acetilkolin, vagy hiszta-
min kerül, ami fájdalmat okoz.

- horgas szőrök: merev, horogszerűen be-
görbült heggyel.

- mirigyszőrök: vékony sejtfalú, plazmá-
ban bővelkedő, elválasztó sejtek. Mézgát, il-
lóolajat, keserűanyagot stb. választanak ki. A 
termelt anyag és a mirigyszőr alakja gyakran 
jellemző a rendszertani kategóriákra.

- vízfelszívó szőrök: képesek a rajtuk levő 
nedvességet felszívni, de ez a tulajdonság 
egyes fedő és mirigyszőrökre is jellemző. 
Leginkább a Tillandsia fajokon található.

- repítő szőrök: magvak, termések szél ál-
tali terjesztését szolgálják. Az Asclepios nem-
zetség magvainak jellegzetes képződményei.

- érzőszőrök: mechanikai ingerek felvételé-
re alkalmas, változatos formájú szőrök. Megje-
lenhetnek érző papillaként porzószálakon is.

A felsorolás alapján, a kaktuszokon az em-
lített szőrféleségekből többféle is megtalálha-
tó. De miért nem találkoztunk a glochidával, 
mint szőrképlettel? Vagy megint egy olyan el-
nevezés, amit a botanika nem használ? Vagy 
csak kaktuszosok által használt fogalom? Je-
lentései magyarul a magyar nyelvű kaktuszos 
szakirodalomban a következők: horgasszőr, 
szigonyhegyű serték, glochidium-szőrök, a 
tövis egyik fajtája, módosult levél, módosult 
rügypikkelyek, serteszerű tüske. Ennyi el-
nevezés tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a 
sokminden semmit se jelentsen. Nem kívá-
nom a különböző jelentéstartalmakat ele-
mezni, mert a glochida, ismérvei alapján, 
egyértelműen a horgas szőrökhöz sorolható 
szőrképlet, azaz horgas szőr. Egy növényen 
a szőrképletek összességét szőrözetnek, 
indumentumnak nevezzük, amely fedheti 
az egész testet, vagy csak kisebb felületét. A 
szőrözet jellegzetességét, csoportosítását a 2. 
táblázat mutatja be, amely az elnevezésekből 
következőleg könnyen érthetővé teszi a kak-
tuszok és más pozsgások szőrözetét, és sok 
esetben faji elnevezésükre is rávilágít, mert 
sok kaktuszfaj nevét éppen a testén fellelhe-
tő szőrözet alapján kapta. Ezért a szőrözet 
pontos felismerése és megnevezése a faji ho-
vatartozás fontos ismérve is lehet.

2. Emergenciák: olyan epidermisz füg-
gelékek, amelyek keletkezésében és felépíté-

sében az epidermisz sejtjein kívül más, az epi-
dermisz alatti alap- és kiválasztószövetek is 
résztvesznek. Emergencia pl. a rózsa tüskéje 
vagy a harmatfű (Drosera rotundifolia) levelei-
nek tentákulumai. A 3. sz. ábrán látható a rózsa-
tüske metszete és vázlatos szöveti felépítése. A 
legnagyobb különbség a tüske és a tövis között 
az, hogy a tövis edénynyalábot tartalmaz, míg a 
tüskében edénynyaláb nem látható.

Az előzőekben leírtak ismerete nem nél-
külözhetők a folytatásban következők meg-
értéséhez, amikor levonjuk azokat a követ-
keztetéseket, melyek minden bizonnyal szo-
katlanok, és meglepőek lesznek a kaktusz-
kedvelők számára.

Ficzere Miklós, Debrecen
Képek a szerző felvételei.
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Debreceni Pozsgástár. 2008. 4. MPKE 
4. Hortobágyi T. (szerk.) (1974): Agrobotanika. 
Mg. Kiadó. Bp.
5. Kárpáti Z., Görgényi Lné., Terpó A. (1968): Ker-
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Zusammenfassung: Wir können das Leben und die Arbeiterschaft eines unwürdig vergessenen Botanikers kennenlernen. Er 
hat /Welwitschia mirabilis /gefunden/, /die bis heute als botanische Sensation gilt, und andere sukkulente und nicht-sukkulente 
Pflanzen tragen seinen Namen, als Zeichen der Ehrerbietung der Folgewelt.
Abstract: Readers get information about the life and work of an unfairly forgotten botanist. He found Welwitschia mirabilis what 
is considered a botanical sensation till now, but other succulent and not succulent plants have his name, as a mark of honour of pos-
terity.

Tóka Márta                                           

Egy elfeledett botanikus: Friedrick Welwitsch

33

2006-ban volt 200 éve annak, hogy meg-
született, éppen ezért időszerű a feledés ho-
mályába merült személyének és munkássá-
gának megismertetése mindazokkal, akik 
szeretik a növényeket, és azokkal, akik meg-
csodálják Földünk egyik legősibb és legkülö-
nösebb növényét, a Welwitschia mirabilis-t. A 
XIX. század rengeteg természettudóst von-
zott a régi és új világ számos tájára. Oszt-

rák tudósok is részt vettek a természet ku-
tatásának ilyen útjain, amelyek ebben az 
időben még meghódítandó területek voltak. 
Köztük volt számos botanikus is, és közü-
lük sokan kiemelkedő eredményeket értek 
el, mégis haláluk után a feledés homályába 
merült nevük. Ezek egyike a karintiai szüle-
tésű Friedrich Welwitsch. Nem csak osztrák 
növénykutatóként tartották számon, hanem 
ő alapította a portugáliai országos herbári-
umot, és meghatározta Angola növényzetét 
is. Afrikai növénygyűjteménye a mai napig 
a legnagyobbnak és legjobb minőségűnek 
számít azok közül, amelyek az európai terü-
letre eljutottak. Miközben Angliában szak-
emberként nagy tekintélynek örvendett, és 
Portugáliában is elismerték érdemeit, addig 
munkásságát Ausztriában és az ottani szak-
mai körökben hamar elfelejtették. Ez azért 
is furcsa, mert nem csak kísérletező útjai 
által került a köztudatba, hanem legismer-
tebb felfedezésének, a Welwitschia mirabilis-
nek köszönhetően is. És jóllehet, ennek neve 
szoros összefüggésben áll nevével, mégis 
alig emlékeznek személyiségére, illetve bo-
tanikusi munkájára. Welwitsch életútja kü-
lönösen egyedi és izgalmas volt, teljes életét 
szinte kizárólag a növényvilág tanulmányo-
zásának szentelte, és ezen a téren figyelem-
reméltót alkotott. A pozsgásnövénygyűjtők 
neki köszönhetik a Welwitschia, de az Afrika- 
és Madagaszkár-specialisták gyűjteménye-
iben csak ritkaságként előforduló jó néhány 
Euphorbia, Apocynaceae, Vitaceae, Crassulaceae 
és Asclepiadaceae taxon megismerését is.

Friedrich Martin Joseph Welwitsch, 
vagy rövidebben használt névvel Friedrich 
Welwitsch 1806. február 25-én a közép-
karintiai Maria Saal-ban született, aki apja, 

1. kép Friedrich Welwitsch. 
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Joseph Anton Welwitsch salzburgi főherce-
gi udvari kamarás, gondnok és törvényszé-
ki bíró Genovefa Mayr a „Probstey-intéző” 
lányával kötött második házasságából szár-
mazott és egyetlen fia volt. Friedrich ötéves 
korában elveszítette édesanyját, és ezután 
az apja nevelte. Ő terelte figyelmét elsőként 
a természettudományok felé. Az apja, mint 
mezőgazdasági szakember, gyakran sétált fi-
ával a környező hegyekbe, a mocsaras terüle-
tekre, ahol Friedrich növényt gyűjtött, hogy 
ezután otthonában könyveiből meghatároz-
hassa azokat. Welwitsch később botanikai 

érdeklődését erre az időszakra, karintiai ifjú-
sága idejére eredeztette vissza. A Maria Saal-i 
általános iskola befejezése után a gimnáziu-
mot Klagenfurtban végezte el, ahol Alois 
Traunfellner, kitűnő növénygyűjteménnyel 
rendelkező patikus, és Mathias Achazel ter-
mészettörténész-professzor segítették és 
egyengették törekvéseit. Támogatói azon a 
vidéken tudósnagyságoknak számítottak. A 
gimnáziumi tanulmányok befejezése után 
ellenszegülve apja kívánságának, hogy jogot 
tanuljon, 1824-ben Bécsben növénytani ér-
deklődésének megfelelően beiratkozott az 
orvosi karra. Ebben az időben kifejezetten 
növényekkel foglalkozó, önálló szakirány 
még nem létezett. Megemlítendő, hogy taná-
ra az a Joseph Franz von Jacquin volt, akinek 
tanítási módszereit a hallgatók nem nagyon 
szerették. Az orvosi karon oktatott növény-
tan ebben az időben elmaradt régi hírnevétől, 
mert idejétmúlt tanításokhoz ragaszkodtak, 
nem törekedtek az új ismeretek átvételére. A 
legjobb tanulási lehetőséget azonban botani-
kus kertek és a császári gyűjtemények kínál-
ták. Kiváló találkozási helyet biztosítottak a 

2. kép Földünk egyik legkülönösebb növénye a Welwitschia mirabilis.

3. kép Kalanchoe scapigera.
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4. kép Welwitschia mirabilis ábrázolás, akkoriban még Welwitschia bainesii néven Rudolph 
Marloth: The Flora of South-Africa című, 1913-ban kiadott könyve I. kötetéből. 
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hallgatóknak és magántudósoknak, illetve 
az elkötelezett, lelkes természettudósoknak. 
Az egyetemi oktatással ellentétben Bécs nö-
vényházainak színvonalát világszerte elis-
merték. Különösen a Schönbrunn-i növény-
házét, ahol megtalálhatók voltak az alpesi 
növények, valamint a Kanári-szigetek növé-
nyei, és a délnyugat-afrikai szukkulensek.

Welwitsch sok időt töltött Leopold 
Trattinick-kel, a bécsi udvari természet-
tudományi-tár őrével, aki Alexander von 
Humboldt-tal, Augustin Pyrame de Candolle-
val és Johann Wolfgang von Goethével le-
velezett. Támogatóra talált a belvedere-i 
Botanikuskert igazgatója, Nicholas T. Host 
személyében, akinek segítségével széleskörű 
alsó-ausztriai terepgyakorlatokon való rész-
vételre nyílt lehetősége. A szünidőkben ezek 
egészen Steiermarkig és Karintiáig kiterjed-
tek. Buzgalma következtében azonban hiva-
talos tanulmányai hamarosan háttérbe szo-
rultak, és rákényszerült, hogy szűkös anya-
gi viszonyait színház- és zenekritikai írások 

elkészítésével javítsa. Néhány diáktársával 
botanikai tanulókört létesített, ahol tovább 
mélyítette botanikai ismereteit, és ennek is 
köszönhetően 1834-ben sikeresen letette 
szigorlatait. Botanikusként már akkoriban 
is nevet szerzett magának, és első tudomá-
nyos értekezését: „Tanulmányok Alsó-Auszt-
ria Cryptogam növényzetéről”, már ugyanazon 
évben Bécs városa díjjal ismerte el. Hallga-
tótársai között olyan nevek voltak, mint 
Heinrich W. Schott, aki később a Bécsi Ud-
vari Kert igazgatója lett, vagy F. Simony, aki 
később híres földrajztudós lett.  Welwitsch 
1835-ben már mint orvos ment Laibachba a 
mai Ljubljanába, és később kolera-gyógyító-
ként Zirknitzbe. 1836-ban doktorált, majd 
különböző állásokat vállalt el nevelőként és 
háziorvosként, hogy az ebből származó jö-
vedelméből finanszírozza növénykutatói te-
vékenységét. Több tudóstársaságnak is tag-
ja lett, kisebb előadásokat tartott, és Adrien 
Laurent de Jussieu „Természetes növényrend-
szeré”-vel, majd Humboldt, de Candolle és 

5. kép Tavaresia angolensis (hibrid?)



37Debreceni Pozsgástár 2009/2.

R. Brown műveivel foglalatoskodott. 1835 
májusában elhagyta Bécset, hogy az Azori 
szigetekre utazzon természettudományos 
gyűjtőútra. Később, 1838-ban Drezdába ér-
kezett, ahol találkozott Heinrich Gottlieb 
Reichenbach botanikussal, és itt ajánlották 
támogatói, mint ügyes növénygyűjtőt a Por-
tugáliába induló „Württembergi botanikai 
utazóegylet”-be. Ezt követték párizsi és lon-
doni útjai. Egy programban gazdag látogatás 
során eljutott a párizsi „Jardin des Plantes”-
be is, és találkozott neves természettudós-
okkal, így Jussieu-val vagy Augustin F. St. 
Hilaire-val. London akkoriban világszerte 
vezető szerepet játszott a botanikai tudomá-
nyok terén.

Lisszabonba érkezve a mediterrán növény-
zet látványa az első pillanatban lenyűgözte. 
Innen így írt az osztrák J. Burger agrártu-
dósnak: „… az egész nagy ország egy virágzó 
kert. …gazdagon virágzó három ölnyi magas 
szárú Agave americana-k állják körbe őrként 
a közeli szőlőskerteket.” Eredeti tervét, hogy 
a közép-azori szigeteket megtekintse, fel kel-
lett adnia, mert a hajó-összeköttetés rossz és 
rendszertelen volt, valamint viharok nehezí-
tették az utat. Az indulás egyre késett. Hogy 
a hátrányból előnyt kovácsoljon, kihasznál-
ta az idejét, hogy Portugália növényvilágát 
tanulmányozza, és a portugál nyelv alapjait 
elsajátítsa. Így akart nagyobb ismeretségre 
és a kormánynál közbenjárásra szert tenni. 
Burger ajánlólevelének köszönhetően beve-
zették a Portugál Tudományos Akadémia 
köreibe, ahol kapcsolatokat szerzett a hiva-
talos és legfelsőbb országos tudományos he-
lyekhez. Amikor 1840-ben Pedro de Soussa 
Holstein elsőminiszter, Pamella hercege a 
lisszaboni Ajuda-ban, a Királyi Botanikus 
Kertbe vezetői posztot ajánlott neki; végleg 
feladta eredeti, Azori-szigeteki tervét. 1844-
ben elhagyta hivatali helyét, és tanári állását 
a lisszaboni politechnikai iskolában, hogy a 
lumiari herceg magánkertjének lehessen ve-
zetője, amely számára nagyobb anyagi gya-
rapodást jelentett. Miután a herceget 1846-
ban miniszterelnökké választották és Lon-
donba utazott, akkor Welwitsch Algaverbe 
és Alcantarába indúlt, hogy széleskörű gyűj-
tőmunkába kezdjen. Welwitsch hivatalait és 

állásait mindig is gyűjtőútjai anyagi forrása-
inak tekintette. Kirándulásain rengeteg bo-
tanikai és zoológiai anyagot gyűjtött össze, 
bár az utazóegyletnek az ígért Azori-szigeti 
növényzet helyett portugál növényprepará-
tumokat küldött, s emiatt keveredett velük 
konfliktusba, mert küldeményei késtek. Ké-
sésben volt az ígért Portugália növényvilágá-
ról készített értekezésével is, melynek követ-
keztében egy ideig megbízhatatlannak nyil-
vánították. Welwitsch a késlekedést túl sok 
munkájával magyarázta, mivel tudományos 
kísérleti munkája mellett a kevés munkaerő 
miatt kétkezi kertészeti munkákat is el kel-
lett végeznie. Így aztán legtöbbször csak az 
éjszakák maradtak a gyűjtött anyagok fel-
dolgozására, és postázására. Amikor csak tu-
dott, nagy gyűjtősétákat tett, és csak ritkán 
fordult elő az, hogy ilyen útjaira hozzáértő 
kísérő társuljon. Mivel Portugáliában szemé-
lye nagy tekintélynek örvendett, ezért gyak-
ran kapott katonai védő kíséretet, amely le-
hetővé tette, hogy a nem biztonságos terüle-
ten is botanizáljon. A pihenést nem ismerő 
gyűjtő lelkes szemlélője volt a természetnek, 
és ugyanezt a lelkesedést feltételezte mások-
ról is. Annál nagyobb keserűséggel tapasztal-
hatta azonban a helyi lakosság érdektelensé-
gét az őket körülvevő gyönyörű portugáliai 
vidék növényvilágával szemben. Begyűjtött 
növényei tökéletesen voltak preparálva, cím-
kékkel és megjegyzésekkel ellátva; adatokkal 
a származási helyről, elterjedtségről, gazda-
sági hasznosíthatóságról stb. Eltekintve a pá-
rizsi és londoni villámlátogatásoktól, illetve 
a Spanyolország nyugati partjához tett kirán-
dulástól, Welwitsch 1847-1853 között kizá-
rólag Portugáliában állomásozott, ahol az ot-
tani növényvilágot tanulmányozó kutatásai 
a végükhöz közeledtek. Régóta, már Bécsből 
való távozása óta arra vágyott, hogy Afrika 
trópusi világát kutathassa. Többször próbált 
hivatalos helyeken ilyen utakhoz segítséget 
is kérni, míg végül 1850-ben megbízta őt a 
portugál kormány, hogy Anglia nyugat-afri-
kai gyarmatain kutasson. Az uralkodó úgy 
kívánta, hogy a gyarmatok természeti kin-
cseinek lehető legátfogóbb ismeretét érjék el, 
amelyben kétségkívül gazdasági szempontok 
is közrejátszottak. Welwitsch tanácsot kért 
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Londonban R. Browntól és más támogató-
itól, majd beszerezte a szükséges felszere-
lést. Londoni tartózkodása idején a „Royal 
Society of London” beválasztotta tagjai sorá-
ba. A „Duque de Braganza” hadihajón 1853. 
augusztus 8-án indult el Lisszabonból Afri-
kába. Az útvonal nem volt megszabott, ezért 
elsőként Madeirán kötöttek ki. A szigetekről 
a Sierra Leone-i Freetown-ba jutott, ahol elő-
ször ért lába afrikai földet. Guineából érte el 
Sao Paulo de Loanda-t, a mai Luandá-t Ango-
lában. Az utazás során érintett minden he-
lyen elsődleges célja a növények, rovarok és 
kagylók gyűjtése volt. Richard Kippistnek, a 
„Linneau Society of London” könyvtárosá-
nak címzett egyik levelében így írt erről: „… 
ez idő óta egyetlen pillanatot sem vesztegel-
tem, hanem minden időmet kitöltik a kirán-
dulások.” Kiadásai azonban messze megha-
ladták bevételeit. A sok járhatatlan út miatt 
sok hordozó állatra lett volna szüksége, de 
pénz híján nem tudott elegendőt vásárolni. 
1854 szeptemberében elhagyta Luandát, és 
a Benop folyót követve elérte Sange-t. Ott 
állította fel fő telephelyét. Amint a csak he-
lyi hordárokra alapozott szállítási körülmé-
nyek, és éppen lázas, skorbutos állapota le-
hetővé tette, azon nyomban számos kirán-
dulást tett a környéken. Sangéban találko-
zott az angol Afrika-kutatóval, David Living-
stone-nal, aki eltérítette attól a szándékától, 
hogy a földrészt nyugatról keletre szelje át, 
és hogy a kelet-afrikai portugál gyarmatokat 
is meglátogassa. Ennek a találkozásnak az 
emlékére Welwitsch a Cissus livingstoniana-t 
nevezte el. Két év alatt kikutatta a Columgo 
Alto területét, miközben különböző betegsé-
gek kínozták, és a hordárok gyakran sztráj-
kokkal akadályozták. A lábai okozták legna-
gyobb fájdalmait, mivel szinte minden útját 
gyalog tette meg. Gondot jelentett az is, hogy 
sok növény rendszertelenül virágzott, és ho-
zott termést. Hogy van-e termés, az csak a 
fa több órát felemésztő kivágása után derül-
hetett ki. Olykor majmok fedezték fel a gyü-
mölcsöket, és még éretlenül megették. Itt ta-
lálta meg a Rhipsalis aethiopica-nak egy óvilá-
gi elődjét is, a Rhipsalis cassytha-t. Welwitsch 
1856 októberében áttette székhelyét Pungon 
Andomgo-ba (Pungo Ndongo), amelyet első 

lelkesedésében Eldorádó-nak nevezett. E vi-
dék sziklás lejtőire az Opuntia coccinillifera 
kultúráját javasolta haszonnövényként ter-
mesztésre.

Tanulmányozta a Lombe és Guingo 
(Cuiji) parti területeit, Cuanza-ban Calemba 
szigeteinek belsejét, és nagy erdőkön át elju-
tott egészen a Cuanza zuhatagig. 1857 szep-
temberében újra eljutott Luandába, ahol a 
láz öt hétig ágyba kényszerítette. 1858 janu-
árjában Welwitsch találkozott H. W. Ritter 
von Fernsee osztrák botanikussal, aki a 
Dél-Afrikába tartó osztrák „Karolina” vitor-
lás hajó hajóorvosaként érkezett Angolába. 
Többnapos kirándulást terveztek a közeli 
Euphorbia erdőkbe, de ez a hajón kitört jár-
vány miatt meghiúsult. Welwitsch ebben az 
időben élénk levelezést is folytatott külön-
böző botanikusokkal. Eddigi úti élményeiről 
szóló beszámolóját 1858 júniusában befejez-
te. Welwitsch azonban nem felelt meg ko-
rának az afrikai utazókról alkotott minták-
nak, mert az érdeklődő európai közönségnek 
nem szolgált érdekes kalandtörténetekkel, 
hanem a környezetének alapos kutatására 
összpontosított, illetve a növénylenyomatok 
Európába küldésére, és ezzel egyetlen kivétel 
volt az akkori „Plant Hunters”-ek, azaz nö-
vényvadászok között. Kutatásai során legin-
kább arra törekedett, hogy a helyi növény-
világot a legrészletesebben tanulmányozza. 
Welwitsch így írt erről 1836-ban: „… már ak-
koriban nagyobb élvezetet jelentett számom-
ra a különböző fajták keresgélésénél a több-
alakú specifikumok alaktani besorolása.” 
Egy benguela-i rövid pihenő után 1858 jú-
niusában Welwitsch Mossamedes-be, ango-
lul Little Fish Bay-be utazott, ahol a jó éghaj-
latnak köszönhetően egészségi állapota so-
kat javult. Újult erővel egyre nagyobb utakat 
tett északra a Cap Negro-hoz és délre, egé-
szen a Baia dos Tigres-ig. Egy gyér növény-
zetű sivatagi területen Cap Negronál 1859 
szeptemberében rátalált egy érdekes „törpe-
fára”, arra a növényre, amely őt híressé tette, 
a Welwitschia mirabilis-re. Rögtön felismerte 
ennek a növénynek a különleges karakterét, 
letérdelt elé a homokos földre, és alaposan 
szemügyre vette felfedezését, hogy megje-
gyezhesse ezt a látványt örökre. Magával 
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ragadó volt az a hatás, amelyet ez a különle-
ges növény gyakorolt rá, amely a növényvilág 
egy élő kövülete. Előfordulási területe első-
sorban a tengerhez közeli ködös sivatag, An-
gola déli része pedig, az északi elterjedési te-
rülete. 1858 októberében a Huilla-fennsíkra 
utazott, ahol egy teljesen megváltozott buja 
növényzetre bukkant, amely szintén mély 
benyomást keltett benne: „Nagyon boldog és 
elégedett vagyok, hogy megtettem ezt az utat 
ide, mert meg vagyok győződve arról, hogy 
Dél-Afrika trópusi vidékeinek legcsodálato-
sabb és legnagyszerűbb látványa tárult elém.” 
Felfedezőútjai azonban gyorsan véget értek, 
amikor a munanok törzse a lopollo-i gyarma-
tot megtámadta. A település gyenge védelme 
ellenére két hónapig tartotta magát, mígnem 
a bennszülöttek feladták, és a hegyekbe me-
nekültek. A védők között volt Welwitsch is, 
akit egy mérgezett nyíl megsebzett. Európá-
ba ebben az időben semmi hír nem érkezett 
róla, és így halottnak hitték. Két év haloga-
tás után, 1860-ban elhatározta, hogy haza-
utazik. A trópusi forróságból a hideg európai 
télbe érkezett Lisszabonba, ahol újra megbe-
tegedett, romlott fizikai állapota, sebesülé-
se miatt is sokat szenvedett. Hazatérte után 
kinevezték őt különböző kormányzati bi-
zottságokba, többek között az angolai gyap-
jútermesztésért felelős bizottságba, és több 
ország is elismerte tudományos munkássá-
gát számos kitüntetéssel. A portugál király 
Welwitsch-nek angolai fizetésének felével 
egyenértékű nyugdíjat biztosított. Portugáli-
ának annak idején nem volt jelentősebb helyi 
növénygyűjteménye, és a botanikusok mun-
kakörülményei is reménytelenek voltak. Sir 
Joseph Dalton Hookers támogatásával, aki a 
Welwitschia mirabilis-t is meghatározta és el-
nevezte, kiutazási engedélyt kapott V. Pedro 
királytól. Így Welwitsch az angliai Kew-ba 
költözhetett, és londoni tartózkodása ide-
jére, melynek során gyűjteményét dolgozta 
fel, egy szerény anyagi támogatást is kapott. 
Londonban kizárólag angolai gyűjteményé-
nek rendezésével foglalkozott, és teljes na-
pirendjét tudományos tevékenységének ren-
delte alá. Közben gyakran tanácskozott a 
kew-i Királyi Botanikus Kert és a British Mú-
zeum gyűjtőivel. Gyűjteményének egyedisé-

ge ellenére keveset publikált. Ezért támad-
hatóvá vált, és eltávolodott megbízójától, a 
portugál kormánytól. Bár Londonban nem 
szenvedett semmiben hiányt, soha nem érez-
te magát otthon és munkáját betegsége mi-
att is többször meg kellett szakítania. Visz-
szatérését Portugáliába 1872-ben tervezte, 
ahol azonban hosszú távolléte miatt intrikák 
és hitelvesztés áldozatává vált. Így tehát a 
visszatérésre már nem gondolhatott. Ugyan-
ezen év nyarán kigyulladt a lakóháza, amely 
gyűjteményét is veszélyeztette és majdnem 
megsemmisítette. Bár mindent sikerült meg-
menteni, de ez az izgalom az egészségében is 
meggyengült embernek túl sok volt, és ideg-
lázat kapott, melynek következtében 1872. 
október 20. hajnalán magányosan, utódok 
nélkül meghalt. Welwitsch élete során 6 nö-
vénynemzetséget, 332 növény- és 26 állatfajt 
fedezett fel, 56000 példányt gyűjtött eladás-
ra és 9000-et magánygyűjteményébe. Ennek 
az anyagnak a feldolgozása természettudós-
ok generációit foglalkoztatta hosszú időn 

6. kép Pachypodium namaquanum
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keresztűl. A Welwitsch által felfedezett, illet-
ve meghatározott nyugat-afrikai szukkulens 
nemzetségekhez tartoznak többek között a 
Sesamothamnus, a Tavaresia, és a növényfajok 
közül az Euphorbia opuntioides, a Pachypodium 
namaquanum, Kalanchoe scapigera, a Ptero-
discus aurantiacus, Pachypodium lealii és a Tava-
resia angolensis. Botanikai gyűjtésének meg-
becsüléseként sok növény viseli nevét, így a 
teljesség igénye nélkül a Protea welwitschii, 
az Armeria welwitschii nevű pázsitszegfű, az 
Eulophia welwitschii, amely egy orchidea faj, 
stb. A magának való, határozott, de önfejű 
Welwitsch soha nem házasodott meg, és test-
véreivel szemben is mindig távolságot tar-
tott. Sírja Londonban található, sírkövét egy 
Welwitschia mirabilis dombormű díszíti. Utol-
só kívánságát nem teljesítették, és végren-
delete, amelyben portugál gyűjteményéről, 
mint saját tulajdonáról rendelkezett, heves 
vitát váltott ki. A halálosan beteg ember óha-
ja valószínűleg az volt, hogy véghez vigyék 
gyűjteménye teljes feldolgozását, amelyet 
azonban Lisszabonban veszélyeztetve ér-
zett. Ez a feldolgozás Angliában 1896-ra vég-
re meg is történt, ekkor adták ki Welwitsch 
Afrikában gyűjtött növényeinek katalógusát 
két kötetben. Intézményekhez és más szemé-
lyekhez kapcsolódó óhaját a nem tisztázott 
jogi viszonyok miatt soha nem teljesítették. 
Tiszteletére az 1873-as bécsi világkiállításon 

három példány Welwitschia mirabilis-t állítot-
tak ki.

Tóka Márta
Szolnok

Irodalom:
Back, Roland (2006): Friedrich Welwitsch (…) 
in Kakt. And. Sukk. 57. (12.)
Hiern, W. P. (1896): Catalogue of the African 
plants collected by Dr. Friedrich Welwitsch in 
1853-61. I-II. London 1896.
Dolezal, H. (1959): Friedrich Welwitsch. Leben 
und Werk. Portugaliae Acta Biologica VI/3.
Dolezal, H. (1960-1964): Friedrich Welwitsch. 
Leben und Werk. Portugaliae Acta Biologica. 
VII. 1-3.
Dolezal, H. (1974): Friedrich Welwitsch - 
Vida e Obra. Lisboa : Junta de Investigaçőes 
Científicas do Ultramar, 1974.

A főszerkesztőtől: Welwitschről visszahúzó-
dó, zárkózott természete miatt szinte alig ké-
szült fénykép. Ezért nagyon örültem, amikor 
rábukkantam a Catalogue of the African plants 
collected by Dr. Friedrich Welwitsch in 1853-61 
című, a cikkben is említett könyv címlapjának 
belső oldalán található fényképre, amit most 
ezennel közre is adunk.

Ficzere Miklós
Képek:
Anonymus: 1, 3, 4, Dr. Gellén János: 2, Szabó 
Imre: 5, Tóth Norbert: 6.

Kiállítás Bogácson
2009. július 24-25-26: Bogácsi kaktusz és pozsgásnövény kiállítás és vásár.

2009. év III. negyedévi programok
2009. július: Nyári szünet.
2009. augusztus 14-21.: Virágkarneváli kiállítás a Kölcsey Központban.
2009. szeptember 26.: Dél-Brazíliai útibeszámoló. Előadó: Kádár I. Csaba.

Az előadások helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u. 3. (a Kassai úti 
Esso kútnál, a Jánosi utca végén, a templomnál.) Kezdési időpont a jelzett napokon: 
délután, 16 óra!!!
Az utóbbi előadás helye és ideje változhat, melyről az érdeklődőket előzőleg értesítjük.



Meghívó
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egye-

sülete és a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú 
Egyesülete védnökségével Mánfai Gyula és 
Holló László meghív minden kaktuszkedvelő 
növénybarátot az őszi MKOE által szervezett 
Füvészkerti Kiállításra, melyet Szabó Dezső, 
az első magyar Gymnocalycium specialista, és 
dr. Kiss József tiszteletére rendeznénk meg. 
Erre, valamint a Budapesti Helyi csoport őszi 
első, esetleg második, szeptember vagy októ-
ber második hétfőjén tartandó összejövetelé-
re terveznénk egy Gymnocalyciumos találkozót, 
ahol beszélgethetnénk a jelenről és a jövőtől.

Az utóbbi hetekben, hónapokban több-
ször olvasgattam a 2000 és 2003 között ön-
kéntességi alapon bekerült gyűjtők névsorát 
és egyéb adatait az Újréti Miklós és Dr. Végh 
Gerzson által szerkesztett Magyar pozsgás-
növény-gyűjtők címtára kiadványban. Ebben 
a 325 nyilatkozó közül 220-230 jelezte, hogy 
valamilyen szinten szerepel gyűjteményében 
a Gymnocalycium nemzetség. A pár évvel az-
előtt kiadott, hasonló kiadványban szintén 
előkelő helyet, a másodikat szerezte meg a 
népszerűségi listán a Gymnocalycium nemzet-
ség, amelyet csak a Mammillaria nemzetség 
előzött meg. De nem is a rangsor fontos, ha-
nem az a tény, hogy a gyűjtemények egyik leg-
kedveltebb nemzetsége a Gymnocalycium. Fog-
lalkozunk-e eleget a nemzetség növényeivel, 
illetve azok megismerésével? Sajnos, sokáig 
én sem ismertem fel, hogy egy kaktuszgyűj-
tő számára elsődlegesen a növények ismerete 
a fontos. Ezt a mulasztást most pótolni sze-
retném, de lehet, nem érek a végére. A kaktu-
szok különleges helyet foglalnak el a növény-
világban, olyan tekintetben, hogy minden fa-
juk fokozottan védett és ezért különlegesebb 
„bánásmódot” kívánnak, mint a többi dísznö-
vény. Ezért is mertem a honlapomon (www.
manfai.freeweb.hu) a CITES emblémáját két 
Gymnocalycium fotó közé beilleszteni, mely 
remélem nem törvénysértő. Ezzel kapcsolato-
san nekünk is fokozottabb felelősségünk adó-
dik. Én is kötelességemnek érzem e növények 
védelmének előmozdítását legalább azáltal, 
hogy pontos növényismertetésekkel, és a le-

hető legtöbb fotóval próbálom a gyűjtőtársa-
kat, valamint az érdeklődőket ellátni. Remé-
lem minden gyűjtőtárs és érdeklődő osztozik 
e véleményemben.

Ismét megkísérlem, hogy a fent említett 
Gymnocalycium gyűjtők és -kedvelők ne csak 
tudjunk egymásról, hanem rendszeresen ta-
lálkozzunk és tegyünk is egymásért, vala-
mint a Gymnocalycium nemzetségért. Évi egy-
két találkozó senkit sem terhelne meg, leg-
alábbis én így gondolom. A gyűjtőtársakat 
csak némi anyagi- és időráfordítás terhelné, 
amennyiben évi egy-két ad hoc jellegű talál-
kozón kívül egyebet is kívánnak tenni.

Amint fentebb írtam, lehet, hogy a nö-
vényismertetések végére nem érek, és ez el-
sődlegesen nem rajtam múlik, hanem az élet 
végességén, és ennek végső időpontját nem 
ismerjük. Tehát valamilyen formában va-
lakiknek, az elkezdett munkámat folytat-
ni kellene. Egyik megoldás egy el nem évülő 
nyomdai kiadvány, a másik a fent említett 
honlap folytatása lehetne. Egy könyv előbb-
utóbb elévül, azt egy idő után újra ki kell adni 
a több-kevesebb újabb információ miatt. Még 
nem néztem utána annak, hogy az újabb ki-
adásokban, pl. %-osan mennyi az új és meny-
nyi a régi anyag, de valószínűleg zömében le-
het a régi anyag. Az el nem évülő nyomdai ki-
adványra is van egy, eddig még máshol nem 
látott projektem. A honlapomat úgy lehetne 
továbbfejleszteni, és időtállóvá tenni, ha sa-
ját domain névvel rendelkeznénk, és a honla-
pot egy webmesterre bíznánk. Véleményeket, 
ötleteket, továbbá azok jelentkezését várom, 
név és elérési cím megadásával, akik nemcsak 
beszélgetnének, hanem a fenti, és más lehe-
tőségek megvalósítása érdekében, anyagi és 
erkölcsi hozzájárulást (munka, stb.) hosszú-
távon is vállalnának 20-50 év távlatában. A 
második szám nem elírás, mert ezek több ge-
nerációs projektek. Szívesen várom a jelent-
kezőket a Mánfai Gyula 1138 Budapest, Nép-
fürdő u. 35. címre, és tisztelettel üdvözöl min-
den kaktuszgyűjtőt a www.manfai.freeweb.
hu Gymnocalyciumos honlap kompilátora:

Mánfai Gyu la
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Ficzere Miklós                                          

Filatélia: F. Welwitsch-ről elnevezett növények bélyegeken
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A 8. bélyegen az Ipomoea welwitschii, az összes többin a legnagyobb felfedezés, a Welwitschia 
mirabilis látható.
Gyűjtemény: 7, 10, 11, 13, 14: Gonda István, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12: Anonymus.
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Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Katona József

Tősgyökeres debreceni vagyok, középis-
kolás koromban biológusnak készültem, de 
rádió-amatőrködéssel is foglalkoztam. Vé-
gül rádió-műszerész szakmát szereztem, és 
a televízió megjelenésével a GELKA, majd a 
VIDEOTON szervizben dolgoztam nyugdí-
jazásomig. 1970-ben a németországi bará-
tom hozott egy virágzó mamilláriát, és en-
nek hatására még ebben az évben megvettem 
az első kaktuszos könyvem, amely nem volt 
más, mint: Mészáros Zoltán: Virágzó kaktu-
szok című könyve. De ugyanekkor megvásá-
roltam Domokos Borbála: Broméliák c. köny-
vét is, és ebből ismerhettem meg tüzetesen 
a Tillandsiákat, amelyek szívemnek szintén 
kedves növényei. Rövidesen megépítettem 
az 1x1 méteres szobavitrinem üvegből, egy 
könyvespolc helyére telepítve a keleti ablak 

közelébe, és ez lett a Tillandsiák és Bromé-
liák otthona. 1971-ben újból kivirágzott a 
két ablak között nevelt ajándék Mamillária. 
Ebben az évben, aug. 12-16 között az új Köl-
csey Művelődési Házban nagy országos Kak-
tuszkiállítás került megrendezésre, amit csa-
ládommal együtt közösen meglátogattunk, 
és csodálatosnak találtuk a bemutatott nö-
vényeket. Itt ismerkedtem meg Dr. Nemes 
Lajossal, a debreceni Botanikus Kert veze-
tőjével, valamint a többi gyűjtővel, köztük 
Kunkli Ferenccel, akitől egy kaktuszt vásá-
roltam. Feleségem biztatására felkerestük az 
üvegházát is, ahol jól bevásároltunk. Ekkor 
végzetesen és végérvényesen megfertőződ-
tem a „cactus-vírussal”

Néhány év elteltével Budapesten meg-
ismerkedtem Domokos Borbálával, aki a 

1. kép Katona József a kaktuszgyűjtemény üvegházában. 

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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Broméliák könyvet írta, és bemutatott Dr. 
Makara Györgynek. Nála nagyon szép üveg-
házat láthattam, ami nem volt meglepő, mert 
személye az egyik legnagyobb szaktekintély 
az orchideák és broméliák világában. Tőle két 
Tillandsiát kaptam, így sikeresen „megfertő-
zött” e növény szeretetével is. Hazánkban, 
ezekben az években Tillandsiákat beszerez-
ni nagyon nehéz volt, többnyire vezető be-
osztású emberek hivatalos külföldi útjaik al-
kalmával tudtak egyet-egyet behozni. Debre-
cenben, a Botanikuskertben Dr. Nemes Lajos 
és felesége Terike, mindig segítőkészek vol-
tak, ha valamilyen növényekkel kapcsolatos 
ügyes-bajos dologban hozzájuk fordultam. 
Évente, általában decemberben, januárban 
Werner Rausch két kötetes Bromélia köny-
vét mindig megkaptam tőlük kölcsönbe. A 
Botanikuskertben ebben az időben, vagyis az 
1970-es években még csak néhány Tillandsia 
éldegélt, és a gyűjtemény gyarapítására kü-
lönböző helyekről kaptak magokat, és ezek-

ből a magvakból egy keveset én is kértem a 
sikeres keltetés reményében, de a sok-sok 
próbálkozás igen kevés eredményt hozott. 
Időközben az erkélyt átalakítottam üvegház-
zá, mert helyre volt szükségem a kaktuszok 
számára, amiből vegyes gyűjtemény alakult 
ki. E növények magvetései kezdettől fogva si-
keresek voltak, nem úgy, mint a Tillandsiáké. 
A magvetésekből rengeteg tűzdelt kaktusz 
fejlődött, úgyhogy a lányom, aki iskolában 
tanárnő, ingyen osztogatta a gyerekeknek. 
Jelenlegi kaktuszaim 90%-a mind saját ne-
velésű. Lehet vagy 10-15 éve annak, amikor 
az első Paródiákat megvettem, és azóta ezt 
a nemzetséget szeretem a legjobban, mert 
szépen virágzanak, de mellettük még a ha-
jas Mamilláriákat is jól kezelhetőnek, köny-
nyen nevelhetőnek tartom. Újabb szerelem a 
Matucana nemzetség szép virágú növényei.

Az 1970-es években külföldre utazni 
csak háromévente lehetett, és egy alkalom-
mal sikerült elmennünk Hollandiába is, ahol 

2. kép Szépen virágzó Paródiá-k.



46 Debreceni Pozsgástár 2009/2.

holland barátom elvitt Asendelft-be, Euró-
pa egyik legnagyobb bromélia-kertészetébe, 
ahol a szakember Corn Bak elmondott, meg-
mutatott mindent a Tillandsiákról. Itthon a 
szakember tanácsai szerint megpróbáltam 
a magvak vetését, ami szépen sikerült is, és 
a kis magoncok lassacskán növekedtek. Er-
ről a sikerről lehetett olvasni a Debreceni 
Pozsgástár 2003. 1. számában a 70. oldalon 
kezdődő cikkben. Egyszer-egyszer elmen-
tem a botanikus kerti kaktusz összejövetel-
re, ahol Dr. Nemes Lajos hasznos praktikák-
ra tanította az érdeklődő társaságot. Még a 
kaktuszgyűjtésben „öreg rókák” is szívesen, 
nagy figyelemmel hallgatták előadásait. Egy 
alkalommal bemutatta a kaktuszok külön-
böző oltási módozatait. A hallottak alapján 
megpróbáltam az oltást, és sikerült nekem 
is. Az egyesületnek akkor nem lettem tagja, 
hiszen abban az időben még aktívan dolgoz-
tam, sokszor még este is, ezért nem kötelez-
hettem el magam más területekre. Úgy gon-

doltam, és ezt a gondolatot melegen ajánl-
hatom bármilyen más egyesület tagjainak 
is, hogy egy egyesületi tagnak a legalapve-
tőbb kötelessége, hogy az összejövetele-
ken mindig részt vegyen. Mióta nyugdíjas 
lettem, a növények gyűjtésére, a velük való 
foglalatoskodásra lényegesen több időm jut. 
1999-ben találkoztam az ellenállhatatlanul 
kedves modorú Molnár Imrével az állatker-
ti kaktusz kiállításon, kinek hívó szavára 
hallgatva beléptem a debreceni és budapes-
ti egyesületekbe, majd a szegedi gyűjtőtárs, 
Barna János segítségével az angol Mesemb 
Study Group-nak is tagja lettem. Egy másik 
alkalommal, szintén a debreceni állatkerti 
kiállításon, Sajti Sándor gyulai, és Papp Ist-
ván szegedi gyűjtők Lithopsai, valamint Dr. 
Nemes Lajos, Lithopsokról tartott előadása 
döntő hatással volt rám. Elbűvöltek ezek az 
apró és termetükhöz képest hatalmas virá-
gú növények. Igaz ugyan, hogy 27 éve már 
nevelek belőlük 3 db-ot, de különösebben 

3. kép Conophytum ficiforme.
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4. kép Mammillaria zeilmanniana. 5. kép Egy ritkaság: Orthopterum coeganum.

6. kép Parodia sangviniflora.                                               7. kép Conophytum lithopsoides.      

8. kép Conophytum lydiae.                                                                                        9. kép Lithops inae.                                                                                      
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nem törődtem velük. A benyomások hatásá-
ra elővettem, és a legjobb helyre állítottam 
e régóta meglévő, de mellőzött apróságokat. 
Egyéves Lithops veteményt is napos helyre 
tettem a legjobb szándékkal, de a jóakarat, 
sajnos nem kívánt következményekkel járt, 
ugyanis a magoncok egy része megperzselő-
dött. A további bajokat elkerülendő, elmen-
tem baráti beszélgetésre Rácz Lászlóhoz, aki 
tapasztalatokat, útmutatást, növényeket, jó 
magvakat és szakirodalmat adott részemre. 
A hallottakon felbuzdulva a Mesagardenből, 
Uwe Bayertől rögtön magokat rendeltem, és 
az ezekből felnőtt Lithopsok már virágza-
nak. Hamarosan feleségemmel együtt meg-
látogattam Németországban Uwe Bayert, aki 
megismertetett a Conophytumokkal, majd 
Prágában Petr Pável, PALKOWITSCHIA nevű 
kertészetét, amely a kristályvirágfélék vi-
lágszerte közismert kertészete. Tapasztala-
tokban és Lithopsokban itt is gazdagabbak 
lettünk. Később Uwe Bayertől nagyszámú 
Conophytumot is vásároltam. (Pozsgástár, 

2004/1. 29. o.) Ettől kezdve a Tillandsiák, 
kaktuszok és Lithopsok mellett a téli esős 
Conophytumok topográfiáját és igényét is át 
kellett rágnom. Ma már ebből a nemzetség-
ből is saját vetésből származó, virágzó növé-
nyeim vannak. Nagy kedvvel és türelemmel 
vetem a magvakat, majd a kikelteket, úgy 
érzem, megfelelő szakmai hozzáértéssel tu-
dom felnevelni. A „Conokat” szeptember ele-
jén, a Lithopsokat január, február végén 10-
16 °C-nál vetem el. A vetőközeget 10x10 cm-
es átlátszó műanyag edénybe helyezem a kö-
vetkezők szerint: az aljára, nedvességre zöld 
színre váltó riolitot teszek, közé keverve 6 
szem osmocot tápot, rá földkeveréket, legfe-
lülre 5-6 mm vastagságban, 1-2 mm szemcse 
méretű mészmentes akváriumi kvarckavi-
csot. Ha ez kész, akkor az edény mikrohullá-
mú sütőbe kerül a teljes sterilitásra törekvés 
érdekében. Forralt esővízbe miután az ki-
hűlt Chinosol gombaölőt keverek, 1 liter víz-
hez 1 tabletta keverési arányban, majd ezzel 
szívatom meg alulról, és a magot rászórom, 

10. kép Egy újabb kedvenc: Matucana pujupati.
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11. kép Virágzó Lithopsok: felső sor: L. leslie 
’Albinica’, L. leslie ’Rubrobrounea’, alsó sor: L. 
gesinea, L. leslie ’Pietersborg form’.
 

12. kép Nem könnyű virágzásra bírni a Lithops 
optica ’Rubra’- át. 

13. kép Virágba öltözött erkély 2007. szept. 
25-én: Lithopsok és Conophytumok.

14. kép Tillandsiák a lakásban.

15. kép Az egyik legkedveltebb Tillandsia: a T. edithea.
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befejezésként a Chinosolos vízzel megper-
metezem, és 1-2 napig lefedem, de nem to-
vább! A Chinosol a nyugati országokban hu-
mán fertőtlenítőszer, patikában kapható. A 
növényeimet rovarok ellen Zolone-val, de az 
atkák ellen Nissorum-ot használok. Csak és 
kizárólag esővízzel öntözök. Átültetni ritkán 
szoktam, melynek oka a helyhiány, de ha erre 
mégis sort kerítek, akkor az alábbi talajkeve-
réket használom: 1/3 rész sovány homok, 1/3 
rész zeolit+sötét erdei homok, és 1/3 rész fo-
lyami vagy kvarchomok. A vegetációs időben 
egyszer felére hígított kaktusztápoldattal lo-
csolok. A kaktuszokat 8-12 C°-os száraz pin-
cében, a Lithopsokat 4-15 °C-os világos tető-
térben, a Conophytumokat, Gibbaeumokat 
a magvetésekkel és a Lithopsok egyrészével 
együtt a 4-15 °C-os erkélyen kialakított 
üvegházban teleltetem. A Tillandsiák a la-
kás egyik szobájában lévő szobai vitrinben, 
fénycső megvilágítás mellett 18-20 °C-on, 

más részük a fagymentes lépcsőházban vé-
szelik át a téli megpróbáltatásokat. Vege-
tációs időben, nyáron a Tillandsiák 90%-a 
szabadban, félárnyékban vagy rashelháló 
alatt, kisebb részük a szobában, üvegvit-
rinben, míg a. Lithopsok az erkély üvegház-
ban, ventilátoros légkondicionálással fejlőd-
nek. Kaktuszok, Conophytumok, 1-2 tálca 
Lithops az udvaron lévő 2,5 x 3 m-es fűtet-
len üvegházban kerülnek elhelyezésre. Jö-
vőt illető terveim között szerepel a kaktusz-
gyűjteményem szakosítása, és csökkentése a 
Lithopsok, Conophytumok javára. 1970-től 
kezdve a mai napig vásárolok szakkönyve-
ket. Az utóbbi években angol, német, francia 
nyelven is, így szakkönyvtáram naprakész-
re bővült, elsősorban Tillandsia, Lithops, és 
Conophytumok vonatkozásában.

Katona József Debrecen, Hadházi u. 78. 
Képek: Ficzere Miklós: 1,2., 

Katona József: 3-16-ig.

16. kép Tillandsiák a kertben.



51Debreceni Pozsgástár 2009/2.

Ficzere Miklós                                            

Folyóíratismertetés: Quepo 2008. évf. 22. szám.
Quepo a perui Kaktusz és Szukkulens 

Társaság (Sociedad Peruana de Cactus y 
Suculentas) szaklapja, amely évente egy alka-
lommal jelenik meg 114 oldalon. A társaság el-
nöke Carlos Ostolaza Nano, az újság szerkesz-
tője Carlos Ostaloza. Néhány fekete-fehér 
fotó kivételével a képek színesek. Nem mond-
ható el minden képről a tökéletesség, vannak 
nem kellő mélységélességűek, színhibásak és 
kevésbé élesek, ahogyan az élvonalban lévő 
nagyobb múltú és anyagilag tehetősebb nyu-
gati társainál is előfordul ilyesmi. Aki művé-
szi kivitelű képekre vágyik, az inkább az is-
mert, nagy méretű olasz újságot lapozgassa, 
de akinek sokat mondanak a 
gyengébb minőségű képek, 
és magas színvonalú tartal-
mat kíván, annak ez az új-
ság kikerülhetetlen. Más-
hol nehezen megtalálható, 
vagy csak itt olvasható is-
mereteket meríthetünk be-
lőle. Tartalmilag sokkal át-
fogóbb annál, hogy csak az 
új vagy újnak vélt taxonok 
bemutatására szorítkozzon. 
Tematikailag négy részre ta-
golódik. Az első az ember 
és a kaktuszok kapcsola-
tát vizsgálja etnobotanikai, 
zoológiai, kémiai és kak-
tusz élőhelyeket bemutató 
írásokkal. Következő rész a „Tövises témák”, 
ahol művészeti, irodalmi és filatéliai vonatko-
zásokat, a harmadik részben „Kaktuszok és 
szukkulensek” témakörben különböző pozs-
gásnövényeket ismertet az olvasókkal. A záró 
4. rész tartalmazza az egyesületi, társasági 
programokat, az angol nyelvű összefoglaló-
kat, és végül a könyv- és folyóirat-ismerteté-
seket. E rövid bevezetőt követően ismerked-
jünk meg az újság cikkeivel.

Oriana Pardo: Az Agave a prehispán 
kúltúrákban c. írásában főleg az A. americana 
gazdasági és kulturális jelentőségét ismerte-
ti a spanyol hódítások előtti amerikai ősla-

kos civilizációk életében. Az európaiakat leg-
először Hernandez Francisco tudósította er-
ről a növényről 1615-ben Historia Natural de 
Nueva Espana (Újspanyolország természetraj-
za) c. műve első kötetében. Közép-Ameriká-
ban 8-10.000 évre vezethető vissza az az idő, 
amelyben bizonyított az agavé vallási, orvosi, 
étkezési és egyéb gazdasági célú felhasználása. 
A korabeli orvosi alkalmazás ismereteit legát-
fogóbban a Sahagun Codex tartalmazza. Leg-
érdekesebb számomra a zoológia fejezet Judith 
Figueroa és Marcela Stucchii dolgozata „Kak-
tuszok az andoki medve (Tremarctos ornatus) 
táplálékában, Peruban” címmel. Egyre több-

ször olvashatunk a kaktu-
szok és az állatvilág kapcso-
latáról, nagyban elősegítve 
a különböző begyepesedett 
tévhitek szertefoszlatását. 
Az Andoki medve élőhelye 
260.000 km2 területen talál-
ható az Andok hegységben, 
észak-déli irányban több 
ezer km hosszban elnyúlva, 
követve a hegyvonulatot. 
Főleg Venezuela, Kolumbia, 
Ecuador, Peru és Bolívia te-
rületén, de Panama déli és 
Argentína északi részében is 
előfordul. 1999-ben Peyton 
már 4750 m magasságban is 
találkozott vele. Táplálkozá-

sa során előnyben részesíti a friss növényi rág-
csálni valót, különösen kedveli a kaktuszokat. 
A Browningia microsperma törzsén felmászva 
a friss elágazásokat lerágva, letörve hazavi-
szi fészkéhez és megeszi. De nem veti meg a 
Melocactus peruvianus pozsgástörzsét és bizo-
nyára ízletes gyümölcsét sem. Ezt a kaktuszt 
az ottélők emiatt nagyon találóan melon de oso-
nak nevezik, amely az oso, azaz a medve diny-
nyéjét jelenti. Peruban az említett Browningia és 
Melocactus fajon kívül fontos tápláléka még az 
Echinopsis pachanoi, a Neoraimondia arequipensis 
subsp. gigantea minden része a gyökéren kívül. 
Érdekes, hogy a kevésbé tövises Opuntia ficus-
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indica-nak csak a termését szereti, a többi ré-
szét nem. Perun kívül táplálékaként megfigyel-
tek már különböző Echinocactus és Mammillaria 
fajokat, amelyeket szószerint értve szőröstül-
bőröstül elfogyaszt. Mindezt olvasva rögtön 
eszembe jutott egy kérdés: mi ellen is védenek 
a tövisek??

„A Trichocereus nemzetség kémiai fito-
geográfiája Peru déli részén” c. írásában 
Carlos A. Serrano bemutatja a Peru déli ré-
szében előforduló Trichocereus taxonok 
meszkalin tartalmának változását a külön-
böző földrajzi környezettől függően. Peruban 
a Cactaceae 40 nemzetségének 250 faja talál-
ható jelenlegi ismereteink szerint, és ebből 
14 faj képviseli a Trichocereus nemzetséget. 
Az Andok hegységben található T. puquiensis, 
T. cuzcoensis, T. schoenii, T. bridgesii meszkalin 
tartalma a hegység szárazföld felőli, keleti 
sávjában élőknél 0,00%, a T. bridgesii kivé-
telével, amelynél ez az érték kiugróan ma-
gas, 0,56%. De ez utóbbi élőhelye már Bolí-
via, La Paz környéke 3400 m magasságban. 
Érdekes módon a hegység óceánhoz közeli 
és magasabb vonulatán élő T. puquiensis, T. 
schoenii meszkalin tartalma 0,11 és 0,50% 
között változik, de a mérési eredmények vál-
toznak a mérés időpontjától, a tengerszint fe-
letti magasságtól függően is. Cajamarca tar-
tomány endemikus Matucana-it mutatja be 
Prof. N. C. Padilla és Prof. M. B. Rojas. Most 
a M. huagalensis és a M. aureiflora fajokkal 
foglalkoznak. Új élőhelyét találták meg a M. 
aureiflora-nak a San Nicolas tó környékén, és 
az egyik élőhelyi fotón láthatunk egy olyan 
példányt, amelynek valószínűleg egy tőről 
fakadó egyik hajtásán a virág citromsárga, 
a másikon narancssárga. Pozsgás társnövé-
nyei az Austrocylindropuntia subulata subsp. 
exaltata, Cleistocactus cajamarcensis valamint 
a Peperomia nivalis var. sanmarcensis.

A Tövises témák művészet részében megis-
merkedhetünk Venancio Shinki festőművész-
szel és pozsgásnövényt ábrázoló egyik festmé-
nyével. A Filatélia részben Enrique Carbajal 
„Sebastian” szobrásszal, akinek két kubista 
jellegű műve mexikói bélyegeken is megjelent. 
Az egyik a Cactus Rojo (lásd a bélyeget), má-
sik az El Caballito. Az irodalom részben Wa-
shington Delgado perui költő Cactus c. versét, 

és Gabriella Mistral chilei költő El Órgano c. 
lektűrjét olvashatjuk. (El Órgano=Cactus 
órgano: Pachycereus marginatus). A Kaktuszok 
és pozsgások fejezet három cikket tartalmaz. 
Az elsőt J. L. M. Pena és C. Ostolaza Nano írta 
„Jaen kaktuszai - Cajamarca, Peru” címmel, 
amely egy nagyszerű képpel indít, ahol a lom-
bos fák között Armatocereus rauhii, Browningia 
bellevistensis tövében Melocactus bellavistensis 
látható, inkább árnyékos, mint napos he-
lyen. Peru Cajamarca tartományának 5,232 
km2 nagyságú része Jaen megye. Terüle-
tén 12 nemzetség 12 faja és 3 alfaja találha-
tó, melyekből 10 taxon endemikus, mint pl. 
Armatocereus rauhii, Borzicactus tenuiserpens, 
Espostoa superba stb. A növényeket szép élő-
helyi képek illusztrálják. Következő cikk 
„Peru pozsgás Peperomiái”-val foglalkozik G. 
P. Infante tollából, és kilenc Peperomia taxon 
részletes leírását ismerhetjük meg kiváló fo-
tók kíséretében.

Gyönyörű képeket láthatunk F. Cáceres, 
C. Telavera, F. Villasante, A. Ortega: „Caraveli 
kaktuszai - Arequipa, Peru” c. írásában is. 
Caraveli megye 400-3500 m tf. fekszik Peru 
délnyugati részén található Arequipa tar-
tomány északi csücskében. Ezen a kis te-
rületen 15 nemzetség 38 faja él, köztük 
Pygmaeocereus familiaris, Islaya islayensis, 
Oreocereus hempelianus, Browningia candelaris 
stb. Végül kis rövid hír a bélyeggyűjtőknek. 
A perui posta újabb sorozatot bocsát ki 3 bé-
lyeggel, amelyeken látható lesz az Espostoa 
mirabilis, Matucana oreodoxa és a Melocactus 
onychacanthus. Bővebb információ a Quepo 
2009. 23. számában. 

Ismertetőm végén méltán elmondhatom, 
hogy a Quepo mindenképpen nagyobb figyel-
met érdemel az eddigieknél.

Ficzere Miklós
Debrecen

Friss hír: már 
mind a három 

bélyeg megjelent!

Cactus Rojo.
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Gonda István                                           

Újabb látogatásunk Csehországban
Ez évben is sikerült néhány napot főleg 

csehországi gyűjtemények meglátogatásával 
tölteni. Szunyogh Menyus barátommal igye-
keztünk úgy összeállítani az útitervet, hogy 
minél több helyre jussunk el. Nagy segítsé-
günkre volt csehországi barátom, Majkus 
Rudolf. Ő közvetített közöttünk és a meglá-
togatni szándékozott gyűjtők között. Több 
levélváltás után kialakult a program. Kicsit 
szorosnak tűnt az útiterv, de ha tartjuk ma-
gunkat az ütemtervhez, akkor végrehajtha-
tónak látszott. Szeptember elsején hajnalban 
indultunk Nyíregyházáról. Első megállónk 
Szlovákiában Sliac-on volt, Veres Gabrielnél. 
Alig múlt 8 óra és mi már odaértünk. Sok időt 
nem szándékoztunk itt tölteni, tekintettel 
arra, hogy még jókora út állt előttünk. Azért 
nem sajnáltuk az időt, amit a növények kö-
zött töltöttünk. Volt is néznivaló bőségesen.

A rengeteg virágmaradvány mutatta, 
hogy milyen dúsan virágzottak. Működésbe 
léptek a fényképezőgépek, megörökítve szá-
munkra az érdekességek sorát, a sok szebb-
nél-szebb, pompás tövisű Sclerocactus-t, 
Echinocereus-t és más különlegességet. De a 
nézelődést hamarosan meg kellett szakíta-
ni, mert a házigazda reggelizni invitált ben-
nünket. A finom és bőséges reggelihez igazi 
italkülönlegességet kaptunk. Opuntia gyü-

mölcsből házilag készült szörpöt. Gábor el-
mondta, hogy a télálló Opuntiá-k gyümölcsé-
ből készíti, és tea ízesítéséhez használja, de 
„töményen” is finom. Reggeli után még egy 
kis időre visszamentünk a kaktuszok közé, 
és néhány új növénnyel sikerült is bővíteni 
gyűjteményünket. Maradtunk volna szíve-
sen tovább is, de menni kellett, mert még 
messze volt Lanskroun-sazava, ahol Otmar 
Kokora úr várt bennünket. Ez a több órás út 
sok csodálatos látnivalóval szolgált. Először 
is az erdő, ami szinte az egész úton végig-
kísért bennünket. Ez felejthetetlen látvány 
alföldi szemnek, amelynek már harminc fa 
is dzsungelnek tűnik, és ráadásnak ott vol-
tak a Tátra és Fátra hegyei és sziklái, ami 
az Alföldön szintén hiánycikknek számít. 
Az út elég jó állapotúnak bizonyult, de nem 
túl széles, kanyar, kanyar után következett. 
Számtalan kis falun mentünk keresztül, so-
kuk csak tucatnyi házból állt, a térképen hi-
ába is keresnénk. A GPS nagyon hasznosnak 
bizonyult, mert ha térkép alapján navigá-
lunk, akkor a térképnek legalább egy az egy-
hez méretarányúnak kellett volna lennie. A 
házak mellett hatalmas tűzifarakások, gon-
dolom itt „nincs gáz, ha nincs gáz”. Tiszta, 
rendezett porták, szépen karbantartott há-
zak sok virággal. Aránylag kevés megművelt 

1. kép Sclerocactus polyancistrus egyedek Veres 
Gábor gyűjteményében.

2. kép Kokora méretes Melocactus növényei.
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földet láttunk, inkább kaszálók voltak a lan-
kásabb helyeken.

Lanskroun-ba érkezve egy kicsit kérde-
zősködni kellett, mert a GPS valamiért nem 
jól értelmezte a beirt címet. Utólag rájöt-
tünk, nem lett beírva a Sázava szó, csak a 
Lanskroun. Végül kiderült, hogy a várostól 
néhány kilométerre van az a hely, ahol Kokora 
úr él. Innen kezdve könnyű lett a dolgunk. 
Mikor megálltunk a ház előtt rögtön láttuk, 
hogy jó helyen járunk, mert egy nagy üvegház 
és több hidegágy látszott az udvaron. Kokora 
úr fia fogadott bennünket a kapuban, meg-
mutatta hova parkolhatunk, majd bevezetett 
bennünket. Itt találkoztunk az egész család-
dal, szemmel láthatólag mindenki kiveszi ré-
szét a kaktusznevelésből. Mint később meg-
tudtuk a haltenyésztés a főfoglalkozásuk, a 
kaktusz csak másodlagos. A terepszemlét az 
üvegházban kezdtük, ahol az asztalok és pol-
cok zsúfolásig voltak pakolva növényekkel. 
Sok nagyméretű Melocactus és Gymnocalycium 
alkotta a gyűjtemény gerincét, de szép szám-
mal volt növény más nemzetségekből is. Az 
udvaron sorakozó hidegágyakat főleg fiatal, 
eladásra szánt Gymnocalycium-ok foglalták 
el. Szaporitóládákba ültetve ezek csak a nya-
rat töltik itt. Szolid árakon sikerült vásárol-
ni több szép fiatal növényt gyűjteményem 
részére. A nézelődést megszakította egy kis 
kávé és sörszünet, amely beszélgetéssel telt 
el. Kokora úr lánya beszélt angolul és így tud-
tunk információt cserélni, de ha valami nem 
volt érthető, akkor rajzoltunk is. Elmondták, 

hogy a városban foglaltak szobát részünkre 
egy hotelben, és majd később odavezetnek. 
Kezdett alkonyodni, ezért igyekeztünk fotó-
zással megörökíteni mindent, amit csak lehe-
tett. Majd elbúcsúzva Kokora úrtól és felesé-
gétől, fia és lánya vezetésével elindultunk a 
szállásunk felé. A hotel hangulatos, kis macs-
kaköves utcában állt, földszintjén bárral, de 
Kokora úr lánya mondta, hogy ne sörözzünk 
ezen a helyen, mert drága, de szemben van 
egy vendéglő, ami olcsóbb. Parkolni a hotel 
előtt nem lehetett, de nem messze egy té-
ren találtunk reggel hétig ingyenes parkolót. 
Ez nekünk pontosan megfelelt, mert korán 
akartunk indulni tovább. Azért a vendéglőt 
csak meglátogattuk. Furcsa keveréke volt ez 
a hely az egyháztörténeti kiállításnak és a sö-
rözőnek. A dekorációt ugyanis szentek szob-
rai, gyertyatartók, füstölők és más hasonló 
dolgok alkották. A sör egyébként jó volt és a 
pincérnő csinos. Sokat azért nem időztünk, 
mert másnap korán kellett kelnünk. Reggel, 
amíg Menyus az autó szélvédőjét tisztítot-
ta, addig én gyorsan körbefényképeztem a 
kis hangulatos teret, melyet szépen felújított 
házak és egy templom szegélyezett. Közepén 
még egy szökőkút is helyet kapott.

A következő úti cél Jaroslav Martinec úr 
volt, Svinistany-ban. A GPS valami miatt, 
bár elfogadta a beleirt címet, mégis máshova 
vezetett. Egy Doubrava nevű falu végén kije-
lentette, hogy célnál vagyunk, amiben rög-
tön kételkedni kezdtünk, és egy valószínűleg 
helybéli kerékpárostól megkérdeztük, hogy 

3. kép Még mindig Kokorá-nál: Buiningia 
aurea.

4. kép Gazdag termést hozó Epithelantha 
micromeris-ek.
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a keresett falu merre van. Rövid töprengés 
után mutatta, hogy menjünk tovább, a követ-
kező az lesz. Szótfogadtunk, de a következő 
falu sem az volt, itt már egy boltba mentem 
be, és a boltos lerajzolta, hogy visszafelé kell 
menni két falut és utána tovább a fő úton. Ez-
után a rövid kitérő után már gyerekjáték volt 
odatalálni. Ott viszont utcaneveket nem ta-
láltunk, csak házszámokat, valószínűleg az 
építkezések sorrendjében adhatták ki ezeket, 
mert a 42 mellett a 79 volt és így tovább, de a 
falu nem volt nagy és ismerték Martinec urat, 
aki rögtön az üvegházba vezetett bennünket. 
Háza domboldalban épült és így az üvegház a 
lakás alagsorából nyílt. Az asztalok és a pol-
cok itt is zsúfolásig rakva növényekkel, kaktu-
szokkal és pozsgásokkal vegyesen. Az erős ár-
nyékolás ellenére csak néhány növényen lát-
szott, hogy kevesli a fényt. A polcon közvetle-
nül az üveg alatt több tucat ökölnyi nagyságú 
Astrophytum asterias „Supercabuto” sorakozott, 
némelyik már a cserepét is szétrepesztette nö-
vekedés közben. Lent az asztalon a hatalmas, 
öreg Astrophytum-ok alig látszottak ki a ren-
geteg virágmaradvány alól. Az Epithelanthá-k 
is kitettek magukért terméshozás ügyben. A 
sok Lophophora is szép látványt nyújtott.

A növényházból ki lehetett menni az ud-
varra, ahol lábakon álló fólia tetős asztalo-

kon kisebb növények töltik a nyarat. Sok szép 
Sulcorebutia-t is találtunk közöttük, legtöbb-
jüket oltványként.

Ezek egy részét meg lehetett vásárolni, 
így hozzájutottunk több szép példányhoz. 
Láttunk néhány gyönyörű Haworthia hibri-
det is, sajnos nem eladót Azért találtunk több 
olyan növényt is, amit szívesen megvásárol-
tunk. Innen tovább indultunk, most már 
Martinec úrral együtt, aki vállalta a továb-
bi navigálást. Következő cél Tomás Duben, 
Jassena-ban Az Interneten már láttunk fotó-
kat a kertészetről, de a valóság lenyűgözőbb 
lett a vártnál. Méretei miatt több alkalma-
zott is dolgozott benne. Duben úr rövid eliga-
zítást tartott, megmutatta, hogy melyik fó-
liasátorban vannak a megvásárolható növé-
nyek, és melyik a gyűjtemény. Azután ment 
a dolgára, mi pedig szabadon csatangolhat-
tunk. A nézelődést természetesen a gyűjte-
ményes házzal kezdtük. Csak erős idegze-
tűeknek való az a látvány, ami belépve ben-
nünket fogadott. Hirtelen azt se tudtuk mer-
re nézzünk. Sokféle Tephrocactus, Ferocactus, 
cristaták Echinocactus-ok, Mammillariá-k, 
Stenocactus-ok stb., stb., és az egyik asztalon 
jó néhány négyzetméter Digitostigma caput 
medusae, tele bimbóval és termésekkel. Ki-
csit távolabb tőlük sok Astrophytum asterias 
’Supercabuto’, nagy részük oltványként. Meg-
figyeltük, hogy soknak az oldala felrepedt, 
nyilván a hirtelen vízfelvétel lehetett az oka, 
láttunk olyat is, amely sarjakat nevelt a seb-
felületből. Más különleges Astrophytum-ok is 
voltak. Hirtelen a fényképezőgépeknek sok 
munkájuk lett. A következő fóliasátorban a 
magvetések kaptak helyet, némelyikre már 
nagyon ráfért volna a pikirozás, a legszeré-
nyebb becslésem szerint is több százezer le-
hetett az apró magoncok száma. A harmadik 
sátorban rovarfogó növények és fiatal kak-
tuszok töltötték ki az asztalokat és polcokat. 
Utoljára maradt az eladó növények sátra. A 
saját nevelésű növények mellett sok holland 
tömegárú is növelte a választékot. Egy kis 
bogarászás után azért sikerült több különle-
gességet is vásárolni normális árakon. Délfe-
lé járt az idő, és a szervezet már követelte a 
folyadék és tápanyag utánpótlást. Azonban 
indulni kellett tovább, mert még hátravolt 

5. kép Astrophytum asterias cv. super kabuto: így 
is szaporathatjuk!
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több gyűjtemény megtekintése. Következő 
látogatásunk helye Hertus úr kaktuszáru-
háza, Sibrina-ban, de előtte még rövid ebéd-
szünet erejéig megálltunk. A menü Moravski 
Vrabec (morva veréb) némi sörrel megúsztat-
va. A név ellenére egy verebet sem leltünk az 
ételben, melynek fő összetevője knédli, pá-
rolt káposzta és hús, csak az arányokkal volt 
baj, ahogy Menyus megállapította: a húsnak 
kellett volna többnek lenni, nem a köretnek. 
Hertus úr kaktuszáruházát már messziről 
megláttuk, az út mellett állt. Valóban áruház 
jellegű, mert bevásárlókocsit, vagy kosarat 
kellett ragadni a belépőnek. A bejárat mellet-
ti sarokban különféle kertészeti kellékeket le-
hetett vásárolni, mindent, ami a sikeres kak-
tuszneveléshez szükséges. A választék sok 
nagyméretű növényből állt, de aki kisebbet 
szeretne, az is megleli a neki valót. Kínáltak 
importált árút is hollandiából, a Kanári szi-
getekről, kicsit már magasabb árakon. A nö-
vényház végében néhány szívfájdító méretű 
virágzó és terméses Ferocactus-t láttunk, át-

számolva potom 300 000 Ft körüli áron. Pénz 
és hely hiányában csak a fotóját hoztuk haza. 
Mi inkább kisebb növényeket választottunk 
helyettük. A vásárlás befejeztével visszafelé 
indultunk, útközben egy nem tervezett gyűj-
teménylátogatásra is sor került. Lukscheiter 
úrnál Chotec-ben. Előzetes bejelentés nélkül 
érkeztünk, de szerencsére a gazda otthon tar-
tózkodott. Növényháza a gazdasági épület te-
tejére épűlt. Kissé vízhiányosaknak látszottak 
növényei, főleg a pozsgások. A kollekció nagy 
részét Tillandsiá-k, Bromeliá-k, Hoyá-k alkot-
ták, nagyon ötletesen elhelyezve az udvaron. 
Az eladó növények dróthálós asztalokra, jól 
láthatóan név és ártáblával megjelölve. a gyűj-
temény pedig, függőleges keretre feszített és 
lábakon álló dróthálóra kerültek. Így a keret 
mindkét oldalát jól ki lehetett használni. Nem 
számoltam meg, de legalább 6-8 db a képen 
látható keret állt az udvaron, zsúfolásig növé-
nyekkel. Kis gonosz elképzelés mocorgott ben-
nem: nyilván azért foglalkozik Lukscheiter úr 
Tillandsiá-kkal, mert nem kell talajkeveréket 

6. kép Szunyogh Menyhért, a Hertus kaktusz áruházban.



57Debreceni Pozsgástár 2009/2.

készítenie, nem kell edényeket vásárolnia, elég 
néhány méter drótháló, és tíz évre meg van 
oldva a dolog. Kis sátor alatt eladó pozsgásokat 
és kaktuszokat láttunk. Sikerült egy szép hib-
rid Aloé-t vásárolnom és két Testudinaria-t. Ez 
utóbbiak gyökér és hajtás nélkül, nyugalmi ál-
lapotban kerültek hozzám.

Erősen benne voltunk a délutánban, 
pedig még egy látogatás várt ránk Lubos 
Hojny úrnál, Dvur Kralove nad Labem-ban. 
Ő Euphorbia, Pachypodium, Ceropegia, Aloe és 

más szukkulensekkel foglalkozik. Növényhá-
za egybe van építve lakásával, nem sok helyet 
hagyva szabadon a telekből. Itt is vásároltam 
több szép növényt, többek között Ceropegia 
petignatii-t és Euphorbia vigueri-t.

Erre a napra tervezett látogatásunknak 
ez volt utolsó állomása, s indultunk szállá-
sunkra, ami most Dvur Kralove-ban, egy 
sportiskola vendégszobája lett. Itt elbúcsúz-
tunk Martinec úrtól, akit egy barátja vitt in-
nen haza. Másnap reggel korán indultunk 
Chrudim felé, hogy Pavlicek úrnál kezdjük 
erre a napra rendelt látogatásainkat. A GPS 
segítségével minden gond nélkül odatalál-
tunk. Pavlicek úr már várt bennünket. A ta-
valyihoz képest változást jelentett, hogy a 
gyűjteményét átrendezte. Most is nagy vá-
lasztékkal szembesültünk az eladó növé-
nyekből, és hozzájutottam a Mammillaria 
theresae fehér virágú változatához, valamint 
e faj szép cristata formájához is. Rövid időre 
félbehagytuk a vásárlást és nézelődést, amíg 
leültünk kávé és sörszünetre a Pavlicek csa-
láddal együtt. Ezt követően felfrissülve foly-
tattuk tovább a böngészést. A sör nyilván 

7. kép Tillandsiá-k praktikus tartóállványokon elhelyezve.

8. kép Eladó Dioscorea gumók.
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élesíti a látást, mert újabb megvásárolandó 
növényekre bukkantam, olyanokra, amiket 
eddig nem vettem észre. Maradék pénzün-
ket elköltve indultunk tovább, utazásunk 
kilencedik állomása felé, Jaromir Vavrouch 
úrhoz, Litovel-be, aki főleg Agavé-kat gyűjt, 
de azért néhány kaktusz és más pozsgás is 
helyet kapott a kollekciójában. Növényhá-
za nem nagyméretű, de alaposan tele pakol-
ta. Egy Neobuxbaumia polylopha éppen virág-
zott. Az Agavé-k közül rögtön szemet szúrt 
egy Agave victoria-reginae sárga középcsíkos 
levelekkel. A házigazda nemcsak növényeket 
gyűjt, de nagy kollekciója van kaktuszos jel-
vényekből, plakettekből is, Eladásra nem ne-
vel semmit, inkább cserél olyanra, ami még 
hiányzik a gyűjteményéből. Eddig nem túl-
ságosan rajongtam az Agavé-kért, főleg nagy 
termetük miatt, de itt látva a szebbnél szebb 

törpe fajokat, eddigi hozzáállásom gyökere-
sen megváltozott. Látogatásunkat rövidre 
kellett szabni, mert időben szerettünk volna 
haza érni. Visszaúton már csak tankolni és 
néhány falatot bekapni álltunk meg. Este ki-
lenc óra tájban megérkeztünk Menyusékhoz 
Kótajba, növényekkel és élményekkel megra-
kodva, ahonnan a bőséges és finom vacsora 
után még egy kis autózás várt rám egészen 
Mezőtúrig. Útközben már azt tervezgettem, 
hogy jövőre hova kellene menni Csehország-
ba. Remélem, 2009-ben is lesz folytatás.

Gonda István
Mezőtúr

Képek: Gonda István: 1-6-ig, Szunyogh 
Menyhért: 7-12-ig.

9. kép Egy érdekesség a Hojny gyűjtemény-
ből: Uncarinia hoesliana.

10. kép Középen Turbinicarpus valdezianus v. 
albispinus.

11. kép Csendélet a Pavlicek családnál.
 

12. kép Agave victoria-reginae ’variegata’. 

                           A, a

atrovirens schwarzgrün sötétzöld

atroviridis dunkelgrün werdend sötétzöldre változó

attenuatus vers  chmälert keskenyített

auberii Eigenname Auber-féle

aubertii Eigenname Aubert-féle

aucuparia vogellockernd madárcsalogató

aucupator der Vogler madarász

aulacophyllus Furchigblättrig barázda levelű

aulacospermus furchigkernig, furchigsamia barázdás magvú

aulicus vorne  hm előkelő

aurantiaca,aurantiacum goldfarbig aranyszínű, aranysárga

aurata, auratum vergoldet aranyozott

aurea, aureus goldfarbig aranyos /színű/

aureicentra aranyos (színű) közepű

aureiflora goldblumig aranysárga virágú

aureimarginatus goldrandig aranyszegélyű

aureispina, aureispinus golddornig aranytövisű

aureilanata goldwollig aranygyapjas

aureoreticulatus gelbnetzadrig aranyoshálózatú

aureosenilis gold- greisinartige arany-őszes (szürkés)

aureovariegatus goldgelblich, gescheckt aranysárgán tarkázott

auriareolis goldareolige aranyareolájú

auriazureus sárga-kékes színű

auricarpa goldfruchtig aranysárga termésű

auricomus goldhaarig, schorfig aranyhajú, aranybóbitás

auricula goldohrchen aranyfüleske

aurihamatus goldhakig aranyhorgas

aurisetosus aranysörtés



                           A, a

atrovirens schwarzgrün sötétzöld

atroviridis dunkelgrün werdend sötétzöldre változó

attenuatus vers  chmälert keskenyített

auberii Eigenname Auber-féle

aubertii Eigenname Aubert-féle

aucuparia vogellockernd madárcsalogató

aucupator der Vogler madarász

aulacophyllus Furchigblättrig barázda levelű

aulacospermus furchigkernig, furchigsamia barázdás magvú

aulicus vorne  hm előkelő

aurantiaca,aurantiacum goldfarbig aranyszínű, aranysárga

aurata, auratum vergoldet aranyozott

aurea, aureus goldfarbig aranyos /színű/

aureicentra aranyos (színű) közepű

aureiflora goldblumig aranysárga virágú

aureimarginatus goldrandig aranyszegélyű

aureispina, aureispinus golddornig aranytövisű

aureilanata goldwollig aranygyapjas

aureoreticulatus gelbnetzadrig aranyoshálózatú

aureosenilis gold- greisinartige arany-őszes (szürkés)

aureovariegatus goldgelblich, gescheckt aranysárgán tarkázott

auriareolis goldareolige aranyareolájú

auriazureus sárga-kékes színű

auricarpa goldfruchtig aranysárga termésű

auricomus goldhaarig, schorfig aranyhajú, aranybóbitás

auricula goldohrchen aranyfüleske

aurihamatus goldhakig aranyhorgas

aurisetosus aranysörtés

ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                                          Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.




