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Mánfai Gyula                                                                  Szerkesztőségi levél 

Fajok, populációk, élőhelyek, gyűjtőszámok
Ne csodálkozzon a kedves Olvasó, ha eme 

elmélkedés egyes mondatai vagy mondatré-
szei ismerősnek tűnnek majd olvasás közben. 
A címben szereplő három, a kaktuszokat na-
gyon is érintő témakörökkel kisebb-nagyobb 
mértékben foglalkoztam, amióta „tollat mer-
tem ragadni”, hogy gondolataimat és állás-
pontjaimat másokkal is megosszam.

Legtöbbször a fajjal kapcsolatos vélemé-
nyemet írtam le, így azzal most nem is fog-
lalkoznék behatóbban. A faj, a populáció, az 
élőhely, a gyűjtőszámok és még sok egyéb is 
szoros összefüggésben állnak egymással, és 
így ezek kategorikus elkülönítése hibás. Leg-
szorosabb kapcsolatban a faj és a populáció 
áll. Amint már előző elmélkedéseimben idéz-
tem a „faj megjelenési formái a populációk”, 
és minden populáció „egy fajt képvisel”. Ez 
utóbbit azonban ne úgy képzeljük el, hogy 
minden populáció egy különálló faj, hanem 
több populáció is képviselhet egy fajt. Ez az 
általánosabb. Az élőhelyek is különbözőek, 
de nemcsak méretben és minőségben, mi-
vel különböző ökológiai tényezőkkel ren-
delkeznek. Éghajlat, földrajzi adottságok, 
talajviszonyok, növénytársulások, stb. ala-
kítják az élőhelyek különbözőségét. A fajok 
különböző változékonysággal rendelkeznek, 
mind fenotípusosan, mind genotípusosan. 
Fenotípus az egyed érzékelhető, megállapít-
ható, vagyis leírható és mérhető külső és bel-
ső tulajdonságainak összessége. Genotípus az 
adott egyed genetikai készlete. Elsődlegesen 
ezek teszik lehetővé az egyed környezethez 
való alkalmazkodását. A környezethez való 
alkalmazkodás képessége teszi lehetővé, hogy 
az adott faj egyedei egy bizonyos élőhelyen 
sikeresek vagy sem. Minél nagyobb genetikai 
változatossággal rendelkezik egy faj, annál 
nagyobb az esélye arra, hogy több élőhelyen is 
megjelenhessen. A fentebb leírtak alapján ter-
mészetes, hogy a különböző élőhelyeken élő 
fajok populációi (populáció=népesség) nem 
egységesek, azok többé-kevésbé különböznek 
egymástól. Egyes növényfajoknál ezek a kü-

lönbségek alig észrevehetőek, míg másoknál 
lényegesnek tűnő különbségeket fedezhetünk 
fel. Ez utóbbiak közé tartozik a kaktuszok fa-
jainak többsége is. Így már érthetővé válik, 
hogy egy fajt olykor, netán sokszor, miért ne-
vezzük annyiféleképpen. Még manapság sincs 
meg a lehetőség arra, hogy az élőhelyen pon-
tosan meg tudnánk határozni, hogy az adott 
populáció melyik fajba tartozik. Egyrészt a 
kaktuszkutatók, köztük nagyobb részben 
amatőr botanikusok, másrészt a felszerelt-
ség sem alkalmas a helyszínen való pontos 
fajmeghatározásra. Így maradt a növények 
begyűjtése, herbáriumban való elhelyezése, 
a növények lelőhelyének pontos dokumentá-
lása és a továbbiakban való pontosabb meg-
határozása, egy már meglévő fajba való beil-
lesztése, vagy új fajként való leírása. Mivel a 
kaktuszok a Washingtoni Egyezmény I. és II. 
kategóriájába tartoznak, az élőhelyről tilos élő 
növényt begyűjteni. A vélhetőleg új taxon, és 
sajnos azt kell írnom, hogy taxon és nem faj, 
herbáriumban való elhelyezéséhez külön pro-
cedúrával engedélyezik a növény begyűjtését. 
Régebben az első leírásokhoz előnyben voltak 
a szárított, és Herbáriumban letett növény-
egyedek, addig ma már, sokszor az élőhelyhez 
tartozó Herbáriumban helyezik el a herbári-
umi példányokat és az alkoholos tartósítást 
részesítik előnyben, amely jobban megőrzi a 
növény külső megjelenési formáit, de a színek 
módosulhatnak mindkét módszernél.

A dokumentálás egyik kritériuma az un. 
gyűjtőszám. Álljon itt egy példa, hogyan kell 
dokumentálni egy új taxonként bevezetendő, 
vagy annak vélt növényt. A Gymnocalycium 
bruchii subsp. cumbresitense Neuhuber taxon 
herbáriumi adatai a Wien Universität (Bécsi 
Egyetem, továbbiakban, WU) Herbáriumában 
találhatók. A következő paratípusok a feltün-
tetett leltári vagy más néven inventáriumi 
számon kerültek bejegyzésre: a folyadék pre-
parátum WU Nr. 383, virág (GN90-232/715) 
inventárium WU Nr. 1180, virág (GN90-
232/696); inventárium WU Nr. 1405, növény 
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(GN90-232/710); inventárium WU Nr. 1642, 
virág (GN90-232/717); inventárium WU Nr. 
1643, virág (GN90-232/710); inventárium 
WU Nr. 1668, virág (GN90-232/715); inven-
tárium WU Nr. 2196, virág (GN90-232/717); 
inventárium WU Nr. 2525, virág (GN90-
232/713); inventárium WU Nr. 3038, növény 
(GN90- 232/697). Az így megjelölt növényi 
részek alapján készült a leírás, illetve az így 
elhelyezett és bejegyzett növényi részek hi-
telesítik a leírást. Ezenkívül Argentínában, 
a córdobai Herbáriumban lett a holotípus 
letéve. Régebben a szárított növény egyes 
részei, un. herbáriumi lapokra kerültek. Ter-
mészetesen ezeken a herbáriumi lapokon is 
sok adat szerepelt a gyűjtőszám mellett. Ezek 
azonban a gyűjtőszám kivételével az esetek 
többségében nem kerültek nagyobb nyilvá-
nosságra, mivel az első leírások, valamint a 
hatékony és érvényes közlések sok esetben 
speciális tudományos lapokban, pl. a Taxon-
ban jelent meg, amely kifejezetten a növényi 
taxonok hatékony és érvényes közlésére ala-
píttatott.

Gyűjtőszám, élőhelyi szám, lelőhelyi szám? 
- teszi fel a kérdést Ficzere Miklós a Debreceni 
Pozsgástár XII. évfolyam 1. számának (2009) 
8. oldalán. Bármilyen meglepő, a gyűjtőszám 
látszik egyedüli használhatónak a három kö-
zül. Az élőhelyi szám és a lelőhelyi szám gya-
korlatilag egy és ugyanazt jelentheti, azzal a 
különbséggel, hogy a lelőhelyi szám ugyan-
azokat a „kilengéseket” hordozhatja magával, 
mint a gyűjtőszám. Az élőhelyi szám pedig 
megegyezik a gyűjtőszámmal, legalábbis a ma 
már elfogadható gyűjtőszámmal. Ez így néz 
ki: Gyűjtőszám (lelőhelyi szám, élőhelyi szám): 
STO 87-1. Gyűjtők: Helmut Amerhause, Franz 
Strigl és Hans Till. Faj: Gymnocalycium mostii; 
élőhely: Agua del Oro, Córdoba, Argentína 
750m; Dátum: 1987. Ezek után még egyéb 
megjegyzések is következhetnek. Ennél több 
adatra nincs is szükség, amennyiben a terepen 
be tudjuk a populációt valamelyik fajba sorol-
ni, ha nem, marad a G. spec. megjelölés.

Magyarul, esetünkben a lelőhelyi szám 
szinonimája a gyűjtőszámnak és egyben az 
élőhelyi számnak is. Egy esetben lenne más 

(?) a lelőhelyi szám. Ez 
pedig, csak úgy történ-
het, hogy a térképet 
például 2, 4, 8 km2-es 
nagyságú területekre 
osztanánk fel, és ezek-
nek adnánk valami rö-
vidített megnevezést. 
Például a déli szélességi 
és az északi hosszúsági 
koordinátákat. De ez 
is hosszabb, mint egy 
gyűjtőszám. Kérdés: Mi 
van akkor, ha egy popu-
láció két egymásmelletti 
két, netán több, külön-
böző koordinátákkal 
rendelkező területen 
foglalja el a maga ökoló-
giai fülkéjét? Az élőhelyi 
szám pedig, szélsőséges 
esetben, olyan betű és 
számhalmazt tartal-
mazna, amely egyrészt 
m e g j e g ye z h e te t l e n , 
másrészt értelmezhe-

Gymnocalycium eurypleurum.
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tet len. Például: ACSdeCh 1234m tsz 31° 22’; 
65° 11’ ChDK 2 km leg. MGY 0001-09, (a 
számadatok csak közelítő értékek). A kód 
megfejtése után így néz ki eme betű és szám-
halmaz: Argentína, Córdoba tartomány Sierra 
de Chica hegységben 1234 m tengerszint fe-
letti magasságban a déli szélesség 31° 22’, az 
északi hosszúság 65° 11’ Chuna városától 2 
km-re délkeletre, legitimáció Gy. Mánfai MGY 
0001-09, 2009-04-27. És akkor még kimaradt 
a délkelet koordinátái. Véleményem szerint 
erre a formára nincs szükség, elég nagy zavar 
van e nélkül is. Amint látjuk teljesen mindegy, 
minek nevezzük a gyűjtőszámot, gyűjtőszám-
nak, élőhelyi számnak, lelőhelyi számnak, mi-
vel ha új fajt találunk, valamelyikükre szükség 
van. A gyűjtőszám megszokott, maradjunk 
ennél. Megjegyzem azonban, hogy minél ke-
vesebb adatot tartalmaz a gyűjtőszám, annál 
kevesebbet is érhet. Fentebb szándékosan 
nem taxont írtam, hanem „amennyiben új 
fajt találunk”, mert meggyőződésem, hogy a 
növények megnevezéséhez a nemzetségen és 
fajon kívül semmi egyéb alkategóriákra nincs 
szükség, akár mesterséges, akár „természe-
tes” rendszerekbe akarjuk őket behelyezni. 
Ha viszont a talált populáció már egy leírt faj 
részpopulációja, akkor a gyűjtőszám mellőz-
hető a lelőhelyi- és élőhelyi számmal együtt, 
illetve közölni kellene melyik holotípus, vagy 
egyéb típus gyűjtőszámával azonos. Ilyenkor 
a populációt a következőképpen kellene leír-
ni: nemzetségnév, fajnév, Argentína, Córdoba 
tartomány, Sierra de Chica hegységben 1234 
m tengerszint feletti magasságban Chuna vá-
rosától 2km-re délkeletre, és ezután jönne az 
alapfajtól való különbségek leírása, amely a 
terepkutató személyes adataival záródna. Ez-
zel azt is ki lehetne küszöbölni, hogy egy-egy 
fajhoz, akár 15-20 faj alatti taxont is meghatá-
rozzanak, amint azt jelenleg a Gymnocalycium 
bruchii esetében is tették. Azonban mindez 
szinte csak a gyűjtő érdeke, ha ugyan az érde-
ke. Így, az ezzel a módszerrel meghatározott 
populációkat is különféle „sajtóhibákkal” gya-
rapítani lehet, minden felelősségvállalás nél-
kül. Az ICBN-nek ideje lenne felülvizsgálni ed-
digi álláspontját és betiltani a fajalatti taxonok 
használatát, mert az csak további bonyodal-
makat, a nevek indokolatlan felhalmozódását 

eredményezi, legalábbis a kaktuszoknál. A töb-
bi növénycsaládot illetően nincs kompetenci-
ám nyilatkozni, vagy akár véleményt formálni.

Miért kell mégis gyűjtőszámos növénye-
ket gyűjteni? Ezzel a kérdéssel is foglalkoztam 
már. Egyes-egyedül a több évtizede kultúrá-
ban tartott növények vérfrissítésére illetve le-
cserélésére érdemes, de inkább azt írom, hogy 
kell gyűjtőszámos növényeket tartanunk. 
Természetesen törekednünk kell arra, hogy 
ezek csak egy-két generációsak legyenek. Va-
lóban egy 50-100 éve kultúrában szaporított 
növényfaj változáson megy át, akár gyűjtő-
számos, akár nem. De így kezdtük 100-300 
évvel ezelőtt is. Azok a növények is az élőhely-
ről származtak, még ha a pontos élőhelyüket 
nem is jegyezték fel. Valakinek eszébe jutott-e, 
hogy sok esetben tulajdonképpen egy nemesí-
tett gyűjteménnyel, illetve gyűjteményrészlet-
tel rendelkezünk? Hiszen a vásárlásnál egyéni 
ízlés szerint választjuk ki a növényegyedeket, 
ami egy idő után nem más, mint mesterséges 
szelekció! Természetesen a különböző fajok 
és egyedeik más és másféleképpen reagálnak 
erre a mesterséges szelekcióra. Ma már sem-
mi akadálya annak, hogy rendszeresen magot 
gyűjtsünk az élőhelyeken. Ezek pontos gyűj-
tőszámmal történő ellátása nélkülözhetetlen. 
Ismétlés: kaktuszok élőhelyről való begyűj-
tése tilos és törvénysértő Kivéve a fent emlí-
tett esetet. A kultúrában tartott kaktuszfajok 
genetikailag alig térhetnének el az élőhelyi 
fajoktól. Így van ez? Nem! „Sok érv szól amel-
lett, hogy az evolúciós verseny valójában nem 
az egyedek, és még kevésbé a fajok, hanem a 
hordozó egyedek tulajdonságait kialakító gé-
nek, pontosabban génváltozatok, azaz allélok 
között zajlik. Velünk, egyedekkel ellentétben 
ugyanis az allélok, a mutációktól eltekintve, 
melyeket új allél születésének lehet felfogni, 
pontosan másolják át magukat a következő 
nemzedékbe. Eközben testet, Dawkins pro-
vokatív, de találó megfogalmazásában túl-
élőgépet cserélnek, miközben az ivaros sza-
porodás következtében új gének társaságába 
keveredve alakítják ki az új egyedet. (Gidó 
Zsolt: Szülői hatások a vándorlás evolúciójára 
In. Természet Világa 140. évfolyam 5. füzet 
218. oldal) Mennyi egyedet is tartunk egy faj-
ból a gyűjteményben? Amennyiben módjával 
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akarjuk szaporítani kb. 2, ha kereskedni is 
akarunk a szaporulattal, akkor sincs sokszor 
egy fajból 3-5 egyednél több. Rontja a hely-
zetet, ha ezek is a szaporulat szaporulatából 
származnak. Mi itt a lényeg? Az élőhelyen 
több tíz, vagy száz egyedből is álló populációk 
„vad” alléljainak száma megszámlálhatatlan, 
de bizonyos számadatot nem tud túllépni. 
Tudomásom szerint ilyen számadat egyik 
populációról sem ismert a magvas növények 
körében. A kultúrában tartott növények „vad” 
alléljainak száma természetesen az egyed-
szám arányában csökken. Ez a csökkenést 
azzal jár, hogy beszűkül a kultúrában tartott 
egyedek genetikai állománya és a károsnak 
mondható, megváltozott genetikai állományú 
felhalmozódhat, amely egy idő után biológiai 
pokolgéppé válik. A megjelenési forma drasz-
tikus változása, betegségek elleni gyenge vé-
dekezési mechanizmus, rövidebb életkor, stb. 
kivédésére a növény olykor a hozzá közel álló 
faj egyedével való hibridizációt „keresi”, ilyen-
kor felbomlik a hibridizációs gát. Azt hiszem, 
ezen elgondolkodva beláthatjuk, ma már nem 
lehet kérdéses a gyűjtőszámos növények je-
lenléte a gyűjteményeinkben.

Egy észrevételemet szeretném megosz-
tani a kedves Olvasókkal. A Gymnocalycium 
nemzetség egyre jobban szaporodó változatai 
és alfajai fotói között találtam olyant, amelye-
ket magyarországi gyűjteményekben mint-
ha már láttam volna. Hogyan lehetséges ez? 
Egyszerűen a faj változékonyságára vezethető 
vissza. Magvetésekből számos különböző for-
májú egyed kelhet ki. Az élőhelyen alfajként 
„elkülönülő” populáció génjei gyakorlatilag 
megtalálhatók a faj populációinak egyede-
iben is. Hogy miért nem tud ez a forma el-
szaporodni, annak vélhetőleg az élőhely az 
oka. Azért tudott ez a forma más élőhelyen 
alfajként megjelenni, mert ez a más élőhely 
alkalmasabb volt az alfaj egyedeinek elszapo-
rodásához, mint az általunk „alapfajnak” titu-
lált egyedek elszaporodásához. Ez az indoklás 
fordítva is igaz. Egy régebbi P 29-es gyűjtőszá-
mú G. ambatoense magvetésből, egy vagy két 
adag mag, 40-50 szemből felnevelődött öt nö-
vény, és mind az öt másként néz ki, olyannyi-
ra, hogy egyesek akár különböző taxonoknak 
is tarthatnák őket. Ezek méretben, alakban, 

tövisezettségben és virágban is mutatnak kü-
lönbségeket. Mégis a két-három virágzó egyed 
egymással összeporozható volt és magot is 
hoztak. Tehát a gyűjteményekben fellelhető 
fajok egyedeit időnként érdemes lecserélni. 
Ez pedig, csak az élőhelyen begyűjtött magok-
ból felnevelt egyedekkel lehetséges. Meg kell 
említenem a G. baldianum-ot. Ezt a fajt már 
régóta kultúrában szaporították. Amikor az 
első élőhelyi növények, magok bekerültek a 
gyűjteményekbe ezek mind habitusban, mind 
a virág színében eltértek a kultúrában tartot-
taktól. Különösen a virágszín volt feltűnő. A 
kultúrában nevelt növényeknél, legalábbis 
Magyarországon, alig lehetett fellelni vérpiros 
virágú egyedeket, annál többet a lilásra színe-
ződő virágú egyedekből. Remélem ezek után 
nem jutott senkinek az eszébe az eddigieket 
olvasva, hogy ezt a genetikai hasonlóságot 
géntechnológiai módszerekkel is meg lehet 
oldani. Szerencsére erre a közeljövőben sem 
lesz anyagi háttér, legalábbis remélem. Egy 
kérdés: senki sem tapasztalta még, hogy egy 
kb. 150 évvel ezelőtt leírt változat mára már 
eltűnt a gyűjteményekből és az élőhelyekről 
is? A jelenség megegyezik, de fordított előjel-
lel, a fentebb említett faj és alfaj példájával. 
És még egy különösnek tűnő kérdés: kizár-
hatjuk-e azt a lehetőséget, hogy a kultúrába 
vétel során bármilyen formában is megválto-
zott genetikai anyag, az élőhelyen is található 
populációk genetikai anyagához visszaálljon? 
Véleményem szerint ezt sem zárhatjuk ki. Van 
még kutatási cél akár több száz évre is.

Nem lehet cikkemben szó nélkül hagy-
ni a publikációkat. Itt elsősorban a meglévő 
és ezután keletkező gyűjtőszámok pontos 
dokumentálását, és azok könnyű hozzáfér-
hetőségét kell említeni. A Gymnocalycium 
nemzetséget illetőleg ebből a szempontból 
a helyzet jónak mondható. Azonban meg 
kell jegyezni, hogy itt is a saját kárán tanul 
az ember. A szakirodalom, és egyéb informá-
ciók ismerete nélkülözhetetlen. Ilyen szem-
szögből nézve a gyűjtőszámok két csoportra 
oszthatók. Az egyik, a biztos első generáci-
óból származó magvak, míg a másik, a min-
den egyéb. Ennek megfelelően kell kezelni a 
beszerzett magvakat, illetve növényeket. Az 
Interneten és a külföldi szakirodalmakban 
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ugyan kielégítő módon beszerezhetők a kü-
lönböző gyűjtőszámok, azonban mit tegyen 
az a gyűjtő, akinek nincs Internete és nincs 
anyagi lehetősége sem a külföldi szakiroda-
lom beszerzésére?

Felmerült a kérdést, hogy összeporoz-
hatjuk-e az A és B élőhelyről származó növé-
nyeket? Mindenképpen igen a válasz, hiszen 
azonos fajról van szó. Amint a G. ambatoense 
esetében is írtam, az egy élőhelyről szárma-
zó magvakból is nagyon különböző egyedek 
kelhetnek ki. Mivel a gyűjtemények alkalmat-
lanok a fajok megmentésére, különösen az 
európaiak, de az élőhelyen kialakított gyűj-
temények is, nem lehet indok a faj különbö-
ző élőhelyein fellelhető diverzitásának, azaz 
változatosságának a megőrzése. Erre alkal-
matlanok vagyunk, még ha egyesek az ellen-
kezőjét is állítják. Nemcsak személyi, hanem 
egyéb akadály miatt is, amelyekre egyszerűen 
nincs ráhatásunk. Egy fajt csak a természe-
tes élőhelyen lehet megőrizni! Még nem 
hallottam arról, hogy kultúrában nevelt nö-
vényeket visszatelepítettek volna az eredeti 
élőhelyükre. Ez az európai gyűjteményekben 
felnevelt egyedekre teljes képtelenségnek tű-
nik, de nem kisebb képtelenség az élőhelyen, 
ún. „védett körülmények között” nevelt egye-
dekre nézve is. Amennyiben valaki tud ilyen 
kísérletről, szívesen venném, ha megosztaná 
velünk ismereteit. Visszatérve az előző kér-
désre, természetesen az ilyen szaporulatot, 
mint A és B élőhelyről származó növények 
utódaiként adhatjuk tovább, és jelölhetjük 
egyszerűen A x B jelöléssel. Mielőtt felhábo-
rodna a kedves Olvasó, az „x” jelet nemcsak 
két faj hibridizációjánál használjuk, hanem 
egy faj két eltérő élőhelyéről származó keresz-
tezésekor, összeporzásakor, legalábbis leg-
jobb tudásom szerint, így kellene eljárni. De 
mi van akkor, ha az A és B élőhelyről, amúgy 
azonos fajnak tartott populáció egyedei, nem 
keresztezhetők egymással. Ekkor bizony, két 
fajjal van dolgunk! Mindazonáltal töreked-
nünk kell, amennyiben lehetséges, az egy 
élőhelyről származó egyedek egymás közöt-
ti összeporzására. Csak ilyenkor írhatjuk az 
utódnemzedék növényeihez a gyűjtőszámot. 
Ellenkező esetben „csak”, mint a faj egyedét 
tarthatjuk nyílván. És ez nem ront a növény, 

mint faj financiális, vagy genetikai értékén.
Még egy dolog a pontos gyűjtőszámok 

jelentőségéről. 1976-ban a Csili Kaktuszked-
velő Szakkör Tájékoztatójában jelentek meg 
Friedrich Ritter gyűjtőszámai, az 1130-tól az 
1240-es számig. Ebben kétféle érdekességet 
fedeztem fel. Tudvalevőleg Ritter rendkívül 
precíz ember volt, így nem csodálkozhatunk 
azon, hogy ő nem a gyűjtőszámai mennyi-
ségét akarta növelni, hanem a pontos infor-
mációra törekedett. Így nem okozott számá-
ra presztízsveszteséget, hogy az FR 1162-es 
számhoz nem fajnevet és nem sp.-t írt, hanem 
egyértelműen jelöli, hogy ez a szám azonos az 
FR 551-es számú növénnyel. Számomra érde-
kesebb az alábbi lista:

FR 1176:  G.stenopleurum
FR 1177:  G. paediophilum
FR 1178:  G. eurypleurum
FR 1179:  G. damsii
FR 1179a: G. damsii var. roseiflorum
FR 1180:  G. spec
FR 1181:  G. mihanovichii var. filadelfiense
1976-ban már ismert volt Buxbaum rend-

szere, így egy Gymnocalycium gyűjtő könnyen 
feltételezhette, hogy az FR 1180-as gyűjtő-
számú növény a Mihanovichiana fajsorhoz 
tartozik. És valóban, később kiderült az FR 
1180-as gyűjtőszámú növény nem más, mint 
a G. tudae vagy, ha jobban tetszik a G. megatae. 
Tehát a mag ismerete nélkül is viszonylag 
megbízható adat állt, és áll rendelkezésünkre 
egy faj (spec) lehetséges hovatartozása eldön-
téséhez, amennyiben a gyűjtőszámokat nem 
ad hoc alapon használjuk ill. adjuk meg.

Vélhetőleg sok kérdés maradt még nyitott, 
vagy inkább fel sem merült eddig, és csak 
később kerül látókörünkbe. Az idő többek 
között evolúciós tényező, és nemcsak az élő-
lények kihalásához vagy továbbfejlődéséhez, 
hanem gondolatok és minden egyéb szellemi 
és tárgyi dolog kihalásához vagy továbbfej-
lődéséhez vezethet. Tehát rajtunk múlik, mi 
lesz ennek az igen sokrétű problémának a 
további sorsa, mert e kérdés evolúcióját mi is 
befolyásoljuk.

Mánfai Gyula
www.manfai.freeweb.hu

Képek: Havas László



Zusammenfassung: Der Verfasser stellt die Mannigfaltigkeit der Gattung, die Widersprüche, die sich aus der Mannigfaltig-
keit ergeben dar.
Abstract: The author shows the diversity of the genus Austrocactus and the contradictions and thwartings in taxonomy caused by 
that diversity.

Kiss László                                            

Austrocactus-ok
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 Általában azt tartjuk megszokottnak, 
hogy az emberek többsége élete során a ki-
sebbik ellenállás irányába halad, kiiktatva 
ezzel a konfliktusok, a kétségek, a stressz stb. 
jelentős részét. Aki viszont valamely gyűjtői 
szenvedély rabjává lett, azt rendre a saját 
maga által felállított célkitűzések vezérelik, 
és így nagy eséllyel rátér a nehezen járható 
útra. Magam is így jártam, amikor elhatá-
roztam, hogy megpróbálok egy Austrocactus 
szakgyűjteményt létrehozni. Nem elég, hogy 
növényhez nagyon nehéz hozzájutni, és a 
magról való szaporítás sem sima ügy, más 
nehézségek is felmerültek a rendszertani 
tisztázatlanságok, változások miatt. Mert 
ugye egyszerű a helyzet, ha tételezzük fel, el-
fogadom, hogy az A. bertinii szinonimája az 
A. dusenii és az A. gracilis, akkor elég egyet 
beszerezni, és egyből „három szinonim faj 
boldog birtokosává válhatok”. Ez talán így 
is lenne, ha a minimális „túlképzettségem” 
következtében nem ismerném e fajok erede-
ti leírását, mondjuk W. Haage: Kakteen von A 
bis Z (Kaktuszok A-tól Z-ig) című jeles művé-
ből, mert hát ezek azon kívül, hogy kaktu-
szok és „tüskések”, nem sok közös vonásuk-

ban egyeznek. Ráadásul a jobb eligazodás 
érdekében több internetes honlapon is pró-
báltam tájékozódni, de egyáltalán nem lett 
megnyugtatóbb a helyzet, és a túl sok infor-
máció sem mutatott egy irányba, sőt…! Mert 
az  A. dusenii-ből találtam sárga virágút vörös 
és sárga bibével, sárga egyenes, máshol hor-
gas, illetve barnás, feketés, hajlott, (horgas) 
tövisűt a www.tephrowelt.de, a http://sfield.
atw.hu, a www.cactuslowe.ru oldalakon.

Az a tény, hogy az egyes fajok leírásában 
is vannak kisebb nagyobb eltérések, nem fel-
tétlenül nehezíti meg a helyzetet, mert hát 
az egy növényfajon belüli változékonyság és 
formai különbségek általában az adott faj 
formai jegyein belüli karakterré állnak össze, 
és megtanultuk egy fajként elfogadni az ilyen 
jegyeket mutató növényeket. Ennek kapcsán 
felvetődik a kérdés, hogy egy fajon belül a nö-
vények változatossága milyen határok között 
értendő, illetve ez mennyire terjeszthető ki.

David Hunt: CITES Cactaceae Checklist 
Second Edition (1999) kiadványában az 
Austrocactus nemzetség következő öt faját 
fogadja el:

1/a. kép Austrocactus bertinii, El Buitre. 1/b. kép Austrocactus bertinii, El Buitre.



Austrocactus bertinii (Cels & Herinq) 
Britton & Rose

Syn.: Cereus bertinii Cels & Herinq., Austrocactus 
dusenii (Weber) Spegazzini, Austrocactus   gracilis 
Backeberg

Austrocactus coxii (Schhumann) 
Backeberg

Austrocactus patagonicus (Weber ex 
Spegazzini) Hosseus

Austrocactus philippii (Regel & Schmidt) 
Buxbaum &Ritter

Syn.: Erdisia  philippi (Regel & Schmidt) Britton 
& Rose, Austrocactus hibernus Ritter Austrocactus 
spiniflorus (Philippi) Ritter

David Hunt legfrissebb, The New Cactus 
Lexicon (2006) című monográfiájában leszű-
kítette háromra a nemzetség fajainak szá-
mát, és semmilyen alfajt vagy változatot nem 
különböztet meg. Az itt található „jó” fajok:

Austrocactus bertinii 
Syn: Cereus bertinii, Austrocactus coxii, Austrocactus 

dusenii, Austrocactus gracilis, Austrocactus hibernus, 
Austrocactus patagonicus 

Austrocactus philippii 
Syn.: Erdisia philippii, Cereus philippii 
Austricactus spiniflorus 
Syn.: Erdisia spiniflora, Corryocactus spiniflorus, 

Opuntia spiniflora
Szerintem így sem tisztázódott megnyug-

tatóan és meggyőzően a nemzetség fajainak 
elkülönítése. Megítélésem szerint elég felü-
letes megközelítését adja a nemzetségnek, 
s több szót nem is érdemel a dolog, ezért a 
továbbiakban az elismert fajok, és a szino-
nim fajok leírására, bemutatására térek át. A 
leírásokat E. F. Anderson: The Cactus Family 
könyve alapján ismertetem, a növényleírások 
zárójeles részei C. Backeberg: Das Kakteen Le-
xikon (1970), a dőltbetűs megfogalmazásai W. 
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2. kép Austrocactus bertinii. 3. kép Austrocactus bertinii Buen Pasto, 87406.

4. kép Austrocactus gracilis gyűjteményben. 5. kép Austrocactus dusenii.



Haage: Kakteen von A bis Z művei szerinti elté-
rő, vagy pótlólagos információkat tartalmaz-
zák. Ezeken kívül az általam összegyűjtött 
szöveges és képi információkkal, és fordítá-
sokkal egészítem ki az egyes fajok ismerteté-
sét, így ezek nem képeznek egy összefüggő és 
összevont egészet, mert a cikk megírásának 
célja nem lehet az ellentmondások feloldása, 
annál inkább a sokrétűség szemléltetése.

1. Austrocactus bertinii (Cels & Herinq 
Britton & Rose 1922.

Syn.: Cereus bertinii Cels & Herinq 1863, 
Malacocarpus bertinii (Cels & Herinq) Hosseus 1939, 
Notocactus bertinii (Cels & Herinq) W.T. Marshall 
1941, Cereus dusenii F.A.C. Weber 1899, Austrocactus 
dusenii (F.A.C. Weber) Spegazzini1923, Austrocactus 
gracilis Backeberg 1942

A növénytest olajzöld színű, 40 cm magas, 
és 5 cm, vagy több az átmérője. A bordák szá-
ma 10-12 db, erősen dudoros, az areoláknál ki-
emelkedően dudorosak. A középtövisek szá-

ma 4-6 db, mérsékelten, máskor erősen hor-
gas, vagy egyenes, sudár, olykor mind horgas, 
de így is egyenes, színe barnától a feketésig, 
sárgától a barnásig változik, max. 6 cm hosz-
szú. A peremtövisek száma max. 15, világos 
színű, 1 cm hosszú. A virág rózsaszínű sárga 
torokkal, 6 cm hosszú és 10 cm átmérőjű. A 
virágcső hajas, és erősen sörtézett. A bibe és 
a bibeszál piros, a porzó sárga, a porzószál vilá-
gos-sárga. A mag sima, lapos.

Élőhelye: Dél-Argentina, Comodoro Riva-
davia

Szolgáljanak ehhez kiegészítésként 
Britton & Rose: Cactaceae (1919) könyvéből 
a következők: „A növény egyedülálló, vagy 
néha sarjadó,… 10-40 cm magas,…. Az areola 
kör alakú, sárgán nemezes. … A peremtövis…
,szétterülő… A középtövisek száma 4, … az 
alsó és egyben leghosszabb 3 cm. A virág …, 
külső sziromlevelek száma kb. 30, színe ró-
zsaszínűtől a barnáig terjed, hosszan kihe-
gyesedik. A belső sziromlevelek száma kb. 
20, pirosas – sárga, hosszan kihegyesedő, 4 
cm hosszú, 1 cm széles. … A porzószálak két 

6. kép Austrocactus dusenii, D. 1206K.



csoportba rendeződnek… A magház és a vi-
rágcső hajas, a sörték kis tűszerűek 5-ös vagy 
6-os csoportba rendeződnek.”

Roberto Kiessling: Flora Patagonica 1988 
című könyvében az alábbi leírás szerepel az 
Austrocactus bertinii (Cels) Britton & Rose 
fajról:

„A növény (10)15-40 cm magas, (1,2)8-
15 cm átmérőjű, oszlopos, felfele álló. A 
bordák száma (8)10-12, előreálló (kiugró), 
tompa(élű). Peremtövise 8-10(11) vékony, kb. 
1 cm hosszú. Középtövise (1)3-4, vastagabb, 
2-3 cm hosszú, ívelt, vagy horgas. A virág 6 
cm, 10 cm átmérőjű, a csúcs alatt, oldalt kép-
ződik. A magház nagyon pelyhes (pikkelyes?). 
A sziromlevél részben rózsaszínű, illetve sár-
ga. A sziromnyél vaskos, piros. A bibe 16 bi-
belapból áll, bíborszínű.

Élőhelye: Neuquen: Alumine megye, 4 
km-re Catán Lill határa előtt, M. N. Correa és 
E. G. Nicora gyűjtőszáma 9346; Rio Negro: 
San Antonio megye, 8 km SRN3, E. G. Nicora 
3195; Mayo megye, Curi Laufquen út, M. N. 
Correa és E. G. Nicora 3691 1/2; Chubut: 
Escalante megye, 35 km-re délre Comodoro 
Rivadaviotól, M. N. Corea 4001; Sarmiento 
megye, Colhue Huapi-t mellett, M. N. 

Correa 4128; Biedma megye, Pro. Madryn, 
YPF, B. Gonjian, I-1981, cserjés széle; Santa 
Cruz: Corpen Aike 12 km-re Santa Cruz 
Piedrahuena ponttól, M. N. Correa 6624; RN 
3. Rio Chico, M. N. Correa 6691; Deseado me-
gye, erdőn átvezető út mentén, M. N. Correa 
és E. G. Nicora 3368 és 3376, és Tellier-nél 
San Juan-ban, M. N. Correa és E. G. Nicora; 
Magallanes megye, Trev Cerron, O. Boelcke 
15372; és 32 km-re délre Trev Cerros-tól, M. 
N. Correa 6477.”

„M. N. Correa 3368 és 3691 példányai 
kétségesen ugyan, de méretük alapján eh-
hez a fajhoz vannak sorolva, de mert a tövi-
sei egyenesek, ezért A. patagonicus-nak is 
 nevezik. Valójában mindkét jellemzője – a tö-
vis és testméret – változatos lehet, a tövisek 
horgas alakja a környezeti tényezőktől füg-
gően ugyanúgy lehet egyenes is, de igaz ez a 
törzs változatos méretére is. Több összefüggő 
jellemző hiánya dacára, pillanatnyilag e ket-
tőt vesszük figyelembe. Az A. gracilis jelenleg 
a faj szinonimái közé tartozik, miután felfe-
dezték, hogy csak az alakjában tér el, amit a 
szegényes feltételek közötti növekedés okoz. 
A fajnak ebben az esetben csak 1-2 cm-es át-
mérője van, és a tövisei is csak 2 cm-re nő-
nek.”

Jaromir Dohnalik 2009. évi maglistájá- 
ban még a következő gyűjtőszámokon vannak 
argentínai élőhelyek megjelölve: Neuquén: 
BKN7A/1.2 Neuqén-Las Balderas, II 
É(észak)/8,7 km 269m; BKN7A/1.1 Neuquén-
Las Balderas, II É/ 5 km, 260m; BKN125, Las 
Barbas-Puente 300m; BKN4A Aqua del Orero 
É-K, 454m; BKN6A Neuquén-Las Balderas É, 
kőfejtő, 275m; Chubut: WP89-47/58 Dolavon 
200m, Valdes-félsziget. 

Az interneten található www.flickr.com/
photos/elbuitre/Page145/ és …/page147/ cí-
men megtekinthető képek két formát mu-
tatnak be, igaz, hogy csak a virágra vo-
natkozóan. A www.flickr.com/photos/
elbuitre/117575243/ és a www.flickr.com/
photos/elbuitre/117176022/ oldalon levő nö-
vény (1a. és 1b. kép) virága közepes rózsaszí-
nű, kékes árnyalattal, a virágtorok halvány 
barnás-sárga. A belső sziromlevelek (lepelle-
velek) 3-4 sorban állnak, a belsők sárgák, a 
külsők sötétebbek. A sziromlevelek alsó része 
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1/4-1/5 olyan széles, mint a legszélesebb ré-
szen, sötét tűszerű hegyben végződnek, fel-
ső szélük fogazott. A belső lepellevelek külső 
oldalán keskeny barna középsáv van. A külső 
sziromlevelek 1-2 sorban állnak, rövidebbek 
és keskenyebbek a belsőknél, hasonlóan he-
gyesek, sötét barnás középsávval. A virágcső 
barnás-fekete sörtével sűrűn borított, néhány 
világosabb sörtével vegyítve. Felső ritkán fo-
gazott, pikkelyes pereme átmenetet képez a 
sziromlevelek irányába, s ennek megfelelően 
a sörték ezeken a hegyeken sűrűn csoporto-
sulnak. A bibeszál matt pirosas, a bibefej vas-
kos, hosszú, sötét bordó színű, 15 ágú, a por-
zók fölé 1-1,5 bibefej hosszúságnyira emelke-
dik ki. A porzók két részre csoportosulnak. 
Az egyik szorosan a belső lepellevelek mellett 
helyezkedik el. A porzószálak sajátosan kirá-
lyi koronához hasonlóak, melynek alsó pere-
me a teljes magasság 2/3 részéig egybenőtt, 
fehéres, míg a felső 1/3 része külön szálakra 
tagolódik, fokozatosan halványuló sárga. Az 
egyes szálak végén 1-3 portok lehet, amiknek 
szélessége 3-5-szöröse a vastagságuknak. A 
másik, a belső csoport, a bibeszál körül tömö-
rül rendezetlen sorokban, mélyebben ülnek, 
mint a külső sorban levők.

A www.flickr.com/photos/rolfson/page54/ 
képén (2. kép) a növény virága halvány bar-
nás-sárga, halvány, fehéres sárga torokkal. A 
belső sziromlevelei két sorban állnak, felül 
tűszerű hegyben végződnek, felső peremük 
fogazott. A bibeszál matt piros, a bibe sötét 
bordó, 15-16 ágú, hasonló az előbb leírtak-
hoz, és a porzók fölé emelkedik. A porzószá-
lak hasonló sajátosságokat és jellemzőket 
mutatnak, mint az előzőnél, azzal a különb-
séggel, hogy a végükön 1-2 portok találha-
tó, de ezek gömb alakúak, halvány sárgák. A 
www.tephrowelt.de oldalon egy más formájú 
növény látható a 3. képen. A leírások szerint 
-12 Co-ig télállóak.

2. Austrocactus gracilis Backeberg. (Az A. 
bertinii szinonimája.)

Sarjadzó, az egyes szártagok karcsúak, vé-
konyak, kb. 35 cm hosszúak, max. 1,6 cm át-
mérőjűek, többnyire elfekszenek. 8-9 bordája, 
alacsony bordaközzel, hosszában csaknem egy-
befüggő a dudor. Az areola kb. 1mm átmérőjű, 
kezdetben halvány sárgás, ami később kifehére-
dik, majd lehull.  Oldalt léggyökérszerű képződ-
ményeket fejleszt, melyeken keresztül könnyen 

8/a. kép Austrocactus coxii. 8/b. kép Virágzó Austrocactus coxii.



legyökeredzik. Az areolák nyugalmi időszakban 
2-3 mm-re vannak egymástól. 10-14 (max. 11) 
peremtövise kb. 0,5 cm hosszú (olykor a felső 1-3 
pici, 5 mm hosszú), fehér, sárga heggyel. 1-3 kö-
zéptövise, max. 2 cm hosszú, erős, az alsó állású 
olykor horgas, sárgás, barna heggyel.

Élőhelye: Dél-Argentina, Patagonia, Rio 
Negro vagy Neuquen 41 szélességi foktól délre.

A leírtak alapján könnyen belátható, 
hogy az A. gracilis nem sok alaktani jegyé-
ben egyezik meg az A. bertinii-vel, és az A. 
dusenii-vel. Annál inkább mutat rokonságot 
az A. hibernus-sal, legalább változat szinten. 
A leírások szerint -12 oC-ig tűrik a fagyot. (4. 
kép)

Hadd szolgáljon érdekességként Gottfried 
Milkuhn cikke, Dr. Erostyák Mihály fordítá-
sában:

„Austrocactus gracilis Backeberg.
Az Austrocactus nemzetség fajai eddig 

gyűjteményekben ritkán fellelhető növé-
nyeknek számítottak. Ez nem utolsó sorban 
a szegényes kínálatnak is köszönhető. Elő-
ször csak az utóbbi időben jelent meg néhány 
faj a maglisták ritkaságaiként, melyek aztán 
rendre gyorsan kifogytak. Ezen kívül néhány 

szem mag birtoklása még nem jelent semmi-
féle garanciát a sikerre, erre még vissza kell 
térnünk.

Backeberg az Austrocactus nemzetséget 
saját Austroechinocactus-aihoz sorolta be, 
Buxbaum saját filogenetikai rendszere sze-
rint a Corryocactus és Pyrrhocactus közötti 
összeköttetést az Austrocactus-ok által adja 
meg. Kétségkívül mindkét nemzetség mutat 
olyan ismertetőjegyeket, melyek még további 
vizsgálatra szorulnak.

Backeberg már 1942-ben leírta az 
Austrocactus gracilis-t. Felmerül a gyanú, hogy 
az A. dusenii Web. esetében ugyanarról a nö-
vényről van szó, amint azt az utóbbi faj fiatal 
egyedei mutatják, ennek virágzását azonban 
nem várták ki.

A faj fő elterjedési területe Argentína déli 
részén, Patagóniában található a Rió Negró 
mentén, 800-1000 méter magasságban. A 
hőmérsékleti értékek ezen a szélességen nor-
málisan maximum 40Co és -10Co közöttiek. A 
klimatikus feltételeken belüli kifejezett ellen-
tétek (különbségek) azonban biztosan közre-
játszanak az élőhelyi növények küllemének, 
dekoratív tövisezettségének kialakulásában. 
Kultúrában nevelt növényeknél az elvárások-
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nak nem megfelelő eredmény éppen erre az 
okra vezethető vissza. Legutolsóként helyt-
álló az a nézet, hogy az Austrocactus fajok 
kényes és „hírhedt” növényekként ismertek. 
Hogy ezt nem lehet szabályként felállítani, 
azt gyűjteményekben bizonyítják az itt-ott 
jól érvényesülő növények. 

Az élőhelyi feltételekből minden esetre 
figyelembe kell venni néhányat, hogy sze-
rény eredményt elérhessünk. A viszonylag 
nagy magok vetésének rövidnappalos idő-
szakban kell történnie, mivel ezután a ma-
goncok növekedésére a teljes vegetációs idő-
szak rendelkezésre áll. Sikeres vetés után a 
magokat erős hőingadozásnak kell kitenni, 
ami a vetési edény helyváltoztatásával ebben 
az évszakban könnyen elérhető. Napközben 
20 Co körüli, éjjelente 2-5 Co hőmérséklettel, 
vagy a tartási hely hetenkénti változtatásá-
val a csírázást gátló anyagok leépülése elér-
hető, s ezzel a csírázási készség aktiválható. 
Néhány szerző a fagyhatást is ajánlja, de ez 
még nem biztos, mert lehet, hogy csak vé-

letlen eredmény érhető el. Az élőhelyükön, a 
növények gyakran vannak fagyhatásnak ki-
téve, de csaknem mindig száraz talaj és cse-
kély légnedvesség mellett. Azokban az ese-
tekben, amikor a magok életképesek, a fenti 
helyváltoztató módszernek eredményre kell 
vezetnie. A legtöbb esetben importmagokat 
vásárolnak, melyek csírázóképessége alig 
befolyásolható. Ezek a magok gyakran már 
gombával fertőzöttek, mely aztán a vetés 
után „sikeresen” kitenyészhet. Ilyen esetek-
ben hasonlóan a nagymagú, ritka észak-ame-
rikai fajokhoz, mint a Toumeya és a Navajoa, 
már többnyire az egész mag-adag fertőzött, 
és ezzel értéktelenné válik. Ha hosszabb idő-
tartamon keresztül nem fordult elő a magon-
coknál látható gombás eset, akkor egy szem 
magot óvatosan fel kell nyitni, hogy a nö-
vénykezdeményt nagyítóval megvizsgálhas-
suk. Ha életképesnek látszik, a vető edényt 
a maradék magokkal a továbbiakban változ-
tató kezelésnek kell kitenni. Gyakran lehet 
találni üres, léha magokat, vagy mumifiká-

11. kép Austrocactus patagonicus, V486.



lódott csírákat, melyek a további balsiker 
jelei. Sikeres csírázás után a magoncok to-
vábbi nevelése jó érzéket kíván. Biztosabb a 
magoncok mielőbbi átoltása alanyra, ami le-
het Selenicereus, Eriocereus, Echinopsis, tél-
álló Echinocereus, és ezzel biztosítható első 
sorban a faj, a magonc megmaradása. Kellő 
időben való átoltás az anyanövény bő sarja-
dzását eredményezi. Általánosan elterjedt a 
lassú növekedésű alanyra való oltás egy saját 
gyökerű kultúra létrehozásához. Az import-
növények, vagy dugványok gyökereztetése is 
még nehéz feladat. Saját gyökerű növény tar-
tása mindig kockázatos marad. Bőséges nö-
vényanyag esetén a télállóságot és gyökere-
sedést télálló Opuntiára való oltással tesztel-
hetjük. A növényházban való elhelyezés na-
gyon világos és levegős helyen történjen, pl.: 
polcon. Nyáron meleg és mérsékelten nedves, 
télen hideg, 5 oC körüli, és száraz tartás kí-
vánatos.

Különböző gyűjtők megfigyelései szerint 
különösen a téli napos időszakok fontosak a 
virágzás indukálásához, a bimbóképződés-
hez. A bimbók évente rendszerint idejében 
megjelennek, azonban „ülve” maradnak, ha 
túl gyors felmelegedés és bőséges víz éri őket. 
Az Austrocactus gracilis mellett az A. bertinii 
is hasonlóan viselkedik. Ez irányú pontosabb 
összefüggés tisztázása kísérletező kedvű nö-
vénybarát érdekes feladata lehet. Leírásában 
Backeberg még így adja meg: virága ismeret-
len. A következő rövid leírás segít ennek a hi-
ányosságnak a kiküszöbölésében.

Austrocactus gracilis Backeberg.
Tövétől sarjadzó, telepet képez. Az egyes 

hajtások kb. 30 (35) cm hosszúak, 1-2 cm át-
mérőjűek, többnyire elfekvők. 7-9 bordája 
kb. 4 mm magas dudorokra tagozódik. 6-10 
peremtövise van, melyek fésűszerűen a nö-
vénytestre simulnak, 0,4-2 cm hosszúak, 
miközben a legkisebbek hamar lehullnak, 
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13. kép Austrocactus pagagonicus. 14. kép A. patagonicus, El Chalton-Estancia, 
La Angostura

15/a. kép Austrocactus patagnicus. 15/b. kép Austrocactus patagonicus.

15/c. kép Austrocactus patagonicus.
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16. kép Austrocactus philippii Ficzere Miklós 
gyűj teményében (balra).

18. kép Austrocactus hibernus.

20. kép Austrocactus spiniflorus

17. kép Austrocactus hibernus (jobbra).

19. kép Austrocactus spiniflorus.

21. kép Austrocactus sp.: pagatonicus vagy coxii?
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vagy nem is fejlődnek ki. Legfeljebb 3 (1-3) 
középtövise van, melyek 3 cm hosszúak le-
hetnek, a leghosszabb előre tekint, kissé haj-
lott és enyhén horgas. Teljes napon az epi-
dermisz (bőrszövet) bétacián képződés kö-
vetkeztében lilás színűvé válik. Bimbókép-
ződést eddig csak a csúcs közeli areolákból 
lehetett megfigyelni. A virágok 5-6 cm át-
mérőjűek, harang formájúra nyílnak. A va-
cok (magház) 0,5 cm hosszú, pikkelyes, 
gyapjas és sörtés. A külső sziromlevelek 
barna vagy olajzöld színűek, hegyesen vég-
ződnek. A belső sziromlevelek kívül világos 
barnák, belül világos sárgába mennek át, fi-
noman fogazott szélűek. A porzószálak két 
csoportba sorolódnak, a sziromlevelek hatá-
rán elfekszenek, a többiek szorosan a bibé-
hez nyomulnak, s a bibe ezek közül emelke-
dik ki. A bibe hatágú, sárga. A porzószálak 
és a porzók sárga színűek.”

3. Austrocactus dusenii (F.A.C.Weber) 
Spegazini a Cereus dusenii F.A.C. Weber alap-
ján (Elvileg az A. bertinii szinonimái.)

Sajnos, erről a fajról a legellentmondáso-
sabb információk állnak rendelkezésemre, 
s egyben a legkevesebb is mindaddig, míg 
hozzá nem jutottam Roberto Kiessling: Flora 
Patagonica 1988. évi kiadásából a következő 
leíráshoz:

„Austrocactus dusenii (Web.) Backeberg 
1936. Syn.: Cereus dusenii Webber 1899.

A hajtások hossza 20-60 cm, átmérőjük 
3-5 cm, hengeres, felfelé álló vagy elfekvő. 
Bordája 6-10, azok előre állók és tompák az 
élük. Peremtövise 6-10, vékony, finom, 5-10 
mm hosszú, egyenes. Középtövise 1-4, 2-4 
cm hosszú, erős, (vastag) és ívelt. A virág kb. 
3,5 cm magas és átmérőjű, a hajtáscsúcs alatt 
képződik. A virágcső és a magház számos ki-
csi pikkellyel fedett, melyek hosszú szőröket 
növesztenek a hónaljból, de nem sörtéket. A 
sziromlevelek külső része pirosas, a belsők 
lándzsa alakúak, melyek fehéres-rózsaszí-
nűek. A porzószálak két sorban elrendezet-
tek. A bibeszál vaskos, rózsaszínű, a bibeágak 
száma 12, sötét bíbor színűek.

Élőhelye: Trelew-nél Chubut-ban, sivatag 
szélén?”

Ez a növény a Backeberg féle Kaktuszle-
xikonban, mint az A. coxii szinonimája szere-
pel, de az aszerinti leírás a rendelkezésre álló 
képanyag birtokában nem meggyőző, mert 
ellentmondásban van a többi képi, és leírás 
béli információval. Az Interneten szereplő 
képek között az alábbi 3 forma karakterében 
nagyon hasonlít egymásra:

A www.gargamel-cactus.com/photos/
album04?page=2 lapon szereplő növény (5. 
kép) csoportot alkot. A bordák száma kb. 
8-10, azok csak kissé dudorosak. Az areola 
ovális, erősen hajazott, fehér, halvány barna 
beütéssel. A peremtövisek száma 7-10, a szél-
ső 2-2 hosszabb és fehér, az alsó és felső ál-
lásúak rövidebbek, vékonyabbak, inkább sza-
ru színűek. A középtövisek száma 3-4 db, az 
alsó állású vége horgas. A középtövisek ham-
vas sötét barnák, sötét heggyel, később foko-
zatosan kifehérednek, de a felső 1/2 részük 
megőrzi eredeti színét. A sziromlevelek 2 sor-
ban állnak, s a belső sorban állók felső 1/3-
1/2 része halvány rózsaszínű, az alsó 1/2-2/3 
része sárga, felül hegyesek és hegyben vég-
ződnek, a felső szélükön kissé fogazottak. 
A külső sorban álló hasonlóak, de rövidebb 
hosszúságúak. A külső sziromlevelek szintén 
hegyesek, sötét-barnás középsávval. A bibe-
szál matt pirosas-barnás, a bibe csak kissé 
emelkedik a porzók fölé, sötét barnás-piros, 
kb. 10 bibeágból áll. A porzószálak fehérek, 
felső részükön kissé sárgák, két csoportban 
elrendezettek. Az egyik a belső sziromlevelek 
mellett egy sorban áll, míg a belső csoport a 
bibeszál körül több sorban elrendezve rend-
szertelen tömböt alkot. A virágcső fehéres 
szőrrel fedett, valamint fehéres sörtékkel kö-
zepesen borított.

A www.tephrowelt.de oldalon két forma 
található. Az 6. képen (A. dusenii D.1206K) 
a bordák erősen dudorosak az areolák körül, 
számuk kb. 8, vagy 9. Az areolák 3:1 arány-
ban hosszúkásak, oválisak. A középtövisek 
száma 4-5, halvány szaru színűek, egyene-
sek. A peremtövisek száma 10-14, halvány 
sárgák, sárgák, a felsők és az alsók rövidek, 
a szélsők hosszabbak. A virág öblösen tölcsé-
res. A belső sziromlevelek 2-3 sorban állnak, 
alsó részük sárga, a felső 1/4-1/5 részük hal-
ványan, míg a külső sorban állóké közepesen 
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barnás, felső peremük szinte lekerekített és 
fogazott. A külső sziromlevelek 1-2 sorban 
találhatók, hegyesek, a középsáv barnás-vö-
rös. A virágcső fehéren hajas, többnyire bar-
na, ritkábban fehér sörtékkel borított, me-
lyek felérnek a külső sziromlevelek pereméig. 
A porzók és a porzószálak sárgák. Ez utóbbi-
ak elrendeződése megegyezik az előzővel. A 
bibeszál halvány rózsaszínű, a bibe fehér, 6-7 
bibeággal.

A másik képen (7. kép) a bordák hasonló-
ak az előbbihez. A középtövisek szaru színű-
ek, az alsó állásúak vége horgas. A peremtö-
visek száma 12, halvány sárgák és fehérek. 
Az oldalsó 3-3 fésűszerűen álló, az alsó és fel-
ső 3-3 hossza ezeknek 1/2-1/5 része. A virág 
színe, alakja, felépítése azonos az előzővel. A 
bibeszál vöröses, a bibe piros, 10-11 ágú. A 
porzók elrendeződése ugyanolyan, mint az 
előzőeknek.

4. Austrocactus coxii (K. Schumann) 
Backeberg 1959

Syn.:Echinocactus coxii K. Schumann 1898

A növény (8a. kép: www.cactuslove.ru) 
rövid oszlopos, 10-60 cm magas és 5 cm át-
mérőjű. A bordák száma 6-10, azok dudo-
rosak, púposak. Az areola ovális, megnyúlt, 
halványsárga, később kifehéredik. A közép-
tövisek száma 1-4, színük a világos barnás-
tól a fehérig változhat, (erősek) egyenesek 
vagy többé-kevésbé horgasak. 4 cm hosszú-
ak, csaknem fehérek. A peremtövisek szá-
ma 6-10-12, vékonyak, összefűződőek, össze- 
vissza emelkedőek, vékonyak, 1 cm hosszúak. A 
virág halvány piros, 3,5 cm magas és 3,5 cm át-
mérőjű, sörtés, a magház gyéren hajas, a virágnyél 
rózsaszínű. A bibe feketés-piros, (a bibeszál rózsa-
színű). (A magház sörtés, gyéren hajazott.)

22-23. kép Austrocactus coxii (balra) és Austrocactus hibernus, ma A. philippii (jobbra) télen Papp 
László gyűjteményében.
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Élőhelye: Dél-Amerika, Argentinában, 
Chubut környékén, közel a chilei határhoz.

A növény nagyon hasonlít az A. patagonicus-
hoz, és Haage szerint annak bizonyára csak vál-
tozata.

2007-ben az egyik növényem (8b. kép) vi-
rágzott, és az első két virágot, amelyek egy-
más után nyíltak, beporoztam, de nem ter-
mékenyültek meg. Ezt követően két virág 
egyszerre nyílott, melyeket összeporozva si-
került magot fognom. Az is igaz, hogy a kö-
vetkező évben elvetve egy sem kelt ki, de eh-
hez hozzá tartozik, hogy az eddig elvetett im-
port magokból ugyan ezt az eredményt sike-
rült elérnem. Épp ezért célszerű tovább vizs-
gálni az önporzásra való hajlamát. A leírások 
szerint -12 oC-ig fagyálló.

5. Austrocactus patagonicus (F.A.C. 
Weber ex Spegazzini) Hosseus 1926

Syn.: Cereus patagonicus F.A.C. Weber ex 
Spegazzini 1903.

A növény kerekded, idősebb korban osz-
lopos, sarjadzó, számos hajtást fejleszt, max. 
50 cm magas, oszlopos testű, max. 8 cm át-
mérőjű. A bordák száma 9-12, az areolák kö-
rül dudorosak, megvastagodottak. Az areola 
nagy, sárgás, később szürke. 1-4 középtövise 
a sárgásbarnától a sötétig változhat (kezdet-
ben szaruszínűek, később feketések), néha 
horgasak, tövüknél hagymaszerűen megvasta-
godottak, szaru-színűek, 3-4 cm hosszúak, ke-
resztszerűen elrendezettek. A peremtövisek 
száma 6-10-16, világos színűek, max. 1,5, 1-2 
cm hosszúak, fehérek, barnás heggyel. A virág 
fehér, halvány rózsaszínű, a belső sziromle-
velek középsávjában egy kevés lilával, 4 cm 
hosszúak. A sziromlevél külső széle kissé rojto-
zott, fullánkszerű heggyel, zöldes, sötét közép-
sávval. (A virágcső piszkos-fehéren gyapjas, 
sörtéi a szaruszínűtől a feketésig változnak. 
A bibeszál rózsaszínű, a bibe ibolyakék). A 
termés gömbölyű, megérve beszárad, (sör-
tés). 1,5 x 1,2 cm nagy, fekete sörtékkel fe-
dett. Magja kevés (sötét lapos).

Élőhelye: Chubut és Rio Negro környékén 
az Argentin Patagóniában, és Chile-ben van. 
A bokros, füves sztyepp-övezetében él, elviseli a 

nagy hőmérsékletingadozásokat, és a mély lehű-
léseket.

Roberto Kiessling (1988): Flora Patagonica 
című könyvében az alábbi leírás szerepel:

„A test 2-50 cm magas, 5-8 cm átmérőjű, 
oszlopos, felálló vagy elfekvő. A bordák kife-
lé állók, tompák. Tövisei erősek, merevek, tö-
vüknél hagyma alakúak. Peremtövisek szá-
ma 8-10, hosszuk 1-1,5 cm, egyenesek. Kö-
zéptövisek száma 1-4, hosszuk 1,5-2,5 cm, 
egyenesek. A virág 4 cm hosszú, 5 cm átmé-
rőjű, lágy, finom illattal. A sziromlevelek kül-
ső része csészeszerű, rózsaszínű, a belsők szi-
romlepel-szerűek, színük fehér, fehéres-ró-
zsaszínű, vagy sárga. A bibeszál rózsaszínű, 
vaskos, a bibeágak száma 8-12, lilák. A ter-
més 1,5x1,2 cm átmérőjű, ovális.

Élőhelye: Neuquen: Los Lagos megye, 
Ea. Fortin Chacabuco, M. N. Correa 2776; 
Rio Negro: Pichi Mahuida megye, 88 km-re 
RioColorado-tól, M. N. Correa 3171; Pilcaniyeu 
megye, Rio Pichileufu, M. N. Correa; (25km-
re) Mayo megyétől, Jacobacci-Maquinchao 
útnál, M. N. Correa 3820; Chubut: Escalante 
megye, 35 km-re északra C. Rivadavia-tól, 
M. N. Correa 4002; Futaleufu megye, Escuel, 
A. Soriano 3764; Rio Seuguerr megye, Ea. 
Pepita, A. Soriano 2584; Santa Cruz: Rio 
Chico megye, Rio Olnie, M. N. Correa és E, 
G. Nicora 3572; (Est.Exp.) Canadon Leon, A. 
Soriano 5092.

A középtövisek többnyire íveltek. A vi-
rág belső lepellevelei 3 sorban állnak, Felső 
részük lilás rózsaszínű, peremükön fogazot-
tak, tüskés hegyben végződnek, alsó része 
fehér-halvány rózsaszínű. A virágcső sző-
rös (hajas), felül barna, alul fehér 15-20 mm 
hosszú sörtékkel borított. A bibeszál rózsa-
színű, a bibe a porzók fölé emelkedik kb. 5 
mm-rel, sötét bordós-piros, a bibeágak szá-
ma 11. A virág május hónapban nyílik, és a 
termés szeptemberre megérik. A termés kb. 
8-12 mm átmérőjű, kissé tojásdad, éretten 
sárgás, könnyen felreped, felszíne fehéren 
gyapjas, 1-20 mm hosszú sörtékkel borított. 
A mag fekete, 1,8-2,1x1,6-1,8x0,7 mm nagy-
ságú (9. 10. 11. kép). A leírások szerint -12 
oC-ig fagyálló.
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A www.flickr.com/photos/elbuitre/
page145/ oldalon (12. kép) a virág színe sár-
ga, barnás beütéssel. A sziromlevelek felső 
széle sötétebb árnyalatú, kissé fogazott pe-
remmel. A porzók egy laza tömbben helyez-
kednek el, a portokok aranysárgák, nagyok. 
A porzószál sárga és vastag. A bibeszál sárga, 
a bibe 5 ágú, vastag, sárga.

Egy másik (13. kép) oldalon, a www.flickr.
com/photos/elbuitre/page128/, vagy a …/
elbuitre/118840450/ oldalon a virág sárga, 
zöldes árnyalattal, a sziromlevelek kissé he-
gyesek, több sorban állnak. A porzószál és a 
portokok kicsik és sárgák. A bibeszál barnás-
piros, a bibe vaskos, zöld, 4-5 ágú. Mindkét 
képen a tövisek rövidebbek, mint a leírásban 
szereplőnek.

A www.flickr.com/photos/rienpieterman/
page2/ és /page3/ oldalakon a /2995573880/ 
és /2994768639/ képeken levő növénynek a 
virága kékes piros (bordós-lilás), a belső szi-
romlevelek fogazottak, hegyben végződnek, 
3-4 sorban állnak, külső oldaluk fénylő, a vé-
gük hegyben végződik. A külső sziromlevelek 
pereme hasonló, a középsáv széles és barnás 
fekete. A bibe feketés bordó, sokágú. Élőhe-
lye: El Chalton, Estancia La Angostura. (14. 
kép)

További formákat lehet megfigyelni a 
www.f lckr.com/photos/rolfson/page54/ 
(15a.) képen, valamint Török László felvéte-
lén a 15b. képen, és a www.cactuspro.com/
photos¬_galerie_16.html 15c. képen.

Lehet, hogy nem kellett volna ily részlete-
sen taglalni a fellelhető internetes képeket, 
de ez is mutatja, hogy mennyire változatosak 
lehetnek egyes fajok.

6. Austrocactus philippii (Regel & 
Schmidt) Buxbaum 1963

Syn.: Cereus philippii Regel & Schmidt 1882, Erdisia 
philippii (Regel & Schmidt) Britton & Rose 1920,

Austrocactus hibernus F.Ritter 1963

A növény gyakran elágazó, oszlopos, zöl-
des, (kékeszöld), karcsú, (vékony), kúszó vagy 
felálló, kicsi, oszlopos formájú. A hajtás 10-40 
cm hosszú, és max. 3 cm átmérőjű. A bordák 
száma 7(8)-10, életlenek,  az areolák körül 

megvastagodottak, ellipszoid alakúak, dudo-
rosak. 1-5, 4-5 középtövise vaskos, erős, éles, 
egyenes, sárgás barna színű, 1-3, kb 2,5 cm 
hosszú, a legfelső a hosszabb. 5-8 peremtö-
vise tűszerű, egyenes, fehéres, vékony, 1,5-2, 
1,2 cm hosszú. A virág sárgás barna színű (a 
könyvben vöröses barna színű a fényképen), 
4-5 cm hosszú és átmérőjű, harangtölcsér ala-
kú, alsó része sárga, belül (felül) pirosas. A bibe 
lila, (a bibeszál bíborszínű). A termés zöld, 
éretten fehér, belseje mézgás.

Élőhelye: Chile-ben Cordillera de Maule 
környéke, Argentínában Mendoza-ban, 
Malargile, Las Lenas-tól keletre 2000 m ma-
gasan,. Az A. philippii kimondottan ritkán 
fordul elő.

A The New Cactus Lexicon-ban levő képek 
alapján: a virág halvány barna színű. A por-
zók két csoportban rendezettek: az első a bel-
ső sziromlevelek mellett 1(2) sorban, a máso-
dik a bibeszál mellett tömörül rendezetlenül. 
A porzószálak korona alakúak, alsó 2/3-a 
összenőtt, a portokok fehéres-sárgák. A bibe 
fehéres-sárga színű, alig emelkedik a porzók 
fölé. A termés felületét ritkás töviscsoportok 
borítják, amint ez látható a 16. képen.

A http://home-and-garden.webshots.
com/album/339399340LhHFVf/ szerint a 
középtövisek tövüknél hagymafejhez hason-
lítanak, ahol kezdetben sárgák, majd barna 
színűek, Egyébként sárgák a tövisek, felfele 
állók. Ennél a növénynél a peremtövisek szá-
ma 11-13, sárgák, az alsó és felső peremtö-
visek rövidek, melyeknél a szélsők 2-3-szor 
hosszabbak.

7. Austrocactus hibernus F. Ritter 1963

Sarjadzó, a hajtás 10 cm hosszú, 3 cm átmé-
rőjű, zöld színű (elfekvő, vagy felálló). Areolája 
halvány sárga.  7-8 bordája kb.0,6 cm magas du-
dorokkal (erősen púpos, a növénytest zöld színű). 
Erős fő és mellékgyökereket fejleszt, az egyes 
hajtások oldalukon léggyökereket fejlesztenek, 
melyek könnyen legyökereznek. Az areolák vi-
lágos sárga színűek, (oválisak). 5-8 peremtövise 
0,3(1) cm hosszú, vékony, fehéres, a felső 2 cm 
hosszú, kemény és sárgásbarna. 1-4 középtövi-
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se 1-3 cm hosszú, egyenes, sárgásbarna. A virág 
5 cm hosszú, valószínűleg kétlaki – azaz nem 
öntermékeny, (sárgásbarna), vagy rézvörös. 
(A porzószál fehéres, a bibeszál felül pirosas, 
a bibe kicsi) A termés puha, zöld. A mag kb. 2 
(2,25) mm nagy,  felülete kissé gödrözött, kis 
köldökkel,  fekete (lapított).

Élőhelye: Maule környéki szurdokokban ta-
lálható Chile-ben a Mine Dolomitokban, 2000 m 
magasan.

Ha az A. philippii és a A. hibernus (16-17. 
kép) leírását összehasonlítjuk, akkor megál-
lapítható, hogy néhány vonatkozásban van 
hasonlóság, pl. bordaszám, középtövisek szá-
ma és hossza, a virág mérete, élőhely, de ezek 
alapján, valamint a különbségek alapján, pl. 
a hajtások hossza és vastagsága, a középtövi-
sek száma, a virág és a bibe színe, és a hiány-
zó információk ismeretében, szerintem nem 
lehet felelősen állást foglalni a fajok össze-
vonásának jogosultságát illetően. De talán e 
fajok összevonása a legmegalapozottabb. Le-
írások szerint -10 Co-ig télálló.

A www.tephrowelt.de képtárában levő kép 
(18. kép) alapján a virág belső sziromlevelei 2 
sorban állnak a belső sorban lévők felső fele 
barnás-vörös (rozsdavörös), az alsó fele vilá-
gosabb, sárga tónusú. A külső sorban levők 
felső és oldalsó széle sárgás-barnás, barnás 
vörös középsávval. A sziromlevelek felső ré-
sze szögben végződik. A virágcső fehéren ha-
jas, és sörtés. A bibe alig emelkedik a porzók 
fölé, 4-5 bibelapból tevődik össze, azok hal-
vány barnás vörösek. A porzószálak alul hal-
vány rózsaszínűek, felül inkább sárgásak. A 
porzók sárgák, a belső sziromlevelek mellett 
1-2 sorban elrendezettek, a másik csoportjuk 
a bibeszálat több sorban veszi körül. 

A nálam ezen a néven levő növények gaz-
dagon sarjadnak. Megfigyelésem szerint in-
kább tavasszal fejlődnek, a tűző napsütést 
nem kedvelik!

Tartásukhoz sokat segíthet Walther Jung 
alábbi cikke, Dr. Erostyák Mihály fordításá-
ban:

„Az Austrocactus hibernus élőhelye. 
Az Austrocactus hibernus (Ritter) lelő-

helye Chile déli részén, a Magas Kordillerák-
ban található, 2180 m tengerszint feletti ma-
gasságban (Ny. h.70o54’, D. sz. 36o28’). Ez a 

Ritter által 1963-ban leírt faj a kaktuszkedve-
lők körében kevéssé ismert, ezért a róla szóló 
információk bizonyára érdekesek. Mindössze 
Ritter „Kakteen in Südamerika” című művének 
3. kötetben, egy bevezető tudósításban esik 
szó az Austrocactus hibernus-ról. Ilyen szem-
pontok alapján vállalkoztam 1975 márciusá-
ban, ahol a déli féltekén ez idő tájt késő nyár 
van, megkísérelni az Austrocactus hibernus 
élőhelyének felkutatására.

Meredek kiszögelléses terepen három nap 
fáradságos mászás után fáradozásaimat si-
ker koronázta, minden strapát elfelejtettem, 
amikor egy három méter magas sziklatömb-
ön, két alacsony Ephedra andina (Poeppig ex 
C. A. Mayer) bokor közé elbújva, csak mint-
egy két négyzetméternyi területen megtalál-
tam. Onnan fentről gyönyörű látvány nyílt 
a lenti völgyben sok tekervénnyel kanyargó 
Maule folyóra, és a hófedte Magas Kordille-
rák hegyvonulatára. A további élőhely kere-
sés eredménytelen volt. Meg kellett állapíta-
nom, hogy a faj csak ezen a behatárolt terü-
leten él, ezzel az igazán veszélyeztetett fajok 
közé tartozik.

Ezen az élőhelyen összesen 47 növényt 
számoltam meg, melyek legfeljebb 12 hajtás-
sal, rhizomás gyökérzettel egymáshoz kötő-
döttek voltak. Ilyen tekintetben öt elkülönü-
lő növénycsoport képződött. Az egyik oldalon 
a nagy sziklatömb látszott, ferdén lefelé futó, 
szélesen egymásba nyíló mély hasadékokkal, 
melyek lombfölddel voltak kitöltve. Valószí-
nűleg a vízzel odamosott magok következté-
ben ezekben a hasadékokban kedvező csíra-
kezdeményeket, magoncokat találtunk, és a 
tavasz elmúlásával nagyszámú hajtás tört elő. 
Remélhető, hogy ezek a fiatal növények jól 
fejlődnek és biztosítják a faj fennmaradását. 
A sziklatetőn teknő alakú mélyedésben bősé-
gesen volt található átnedvesedett, teljesen 
tiszta lombföldből képződött talaj kb. 25 cm 
vastagságban, holott hosszabb ideje nem esett 
eső. Ez a talajnedvesség feltehetően az erős éj-
szakai ködképződésre vezethető vissza.

Olykor a növények zivatarok következté-
ben rövid ideig víztől borítottak, a talaj mé-
lyen átnedvesedik, és a gyakori eső bőséges 
nedvességet biztosít számukra. Itt fenn a klí-
ma nagyon erős ingadozást mutat. Nyáron 
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a nappali hőmérséklet 34 Co-ig emelkedik, 
ugyanakkor éjjel 14 Co-ig süllyed. A téli hóna-
pokban a nappali átlaghőmérséklet eléri a 6 
Co-ot, az éjjeli lehűlés eléri a -7 Co-ot. A forró 
nyári hónapokon enyhe szelek lehűlést hoz-
nak a havas területek felől, ezen kívül zivata-
rok is fellépnek. Tavasszal és ősszel gyakran 
jegyeztek fel esőzéseket. Télen a növények a 
hideg és a jeges viharoktól a vastag hótakaró 
alatt húzódnak meg.

Ritter adatai (Backeberg, 1960) az álta-
lam megfigyelt ismertető jegyekkel teljesen 
azonosak. Az Austrocactus hibernus teste erő-
sen húsos és nagyon nedvdús, epidermisze 
(bőrszövete) zöld, mintegy 3,5 cm átmérőjű 
és 14 cm-ig terjedő hosszúságú. Lehetnek fel-
felé állótól, a teljesen elfekvő hajtású megje-
lenésűek, melyek csoportot képeznek.

A növények 8 db, kb. 1 cm magas bordát 
képeznek. A bordákon kb. 6 mm távolságban 
kis dudorok állnak, s ezeken találhatók a tö-
viscsomók. A többnyire 7 peremtövis hosszú-
ságában különböző, hosszuk 8 mm-ig terjed, 
viszonylag vékonyak és enyhén hajlottak, 
minden irányban elállóak. A mintegy 6 kö-
zéptövis 5 cm hosszúra nő, ezek kör (tölcsér) 
alakban kifelé tekintenek. Színük világos 
szürkétől a sárgás barnáig változó. A termő-
hely keresésekor a virágzás és a terméskép-
ződés ideje már elmúlt, ezért ugyanazon év 
novemberében, a déli féltekén tavasszal, ezt 
az élőhelyet újra felkerestem. Sok különböző 
nagyságú bimbót és néhány még nem telje-
sen kinyílt virágot láthattam fáradozásom 
jutalmaként. Mind a réz-barna virág szín, 
mind a virág mérete (kb. 4,5 cm) megegye-
zett a Ritter által közölt adatokkal.

A faj neve „hibernus” áttelelőt jelent. En-
nek azonban nem kell feltétlen annak elfo-
gadásához vezetnie, hogy ez a faj az úgyne-
vezett télállók csoportjába tartozna. (Ennek 
ellentmond Ritter az említett munkájában, 
ami közép-európai körülmények között a 
megbízhatóan teljes télállóságot jelenti.) Az 
élőhelyen a növényeket 3 hónapig vastag 
hóréteg fedi, így felülről a fagytól védettek. 
Sajátságos, hogy az Andok chilei oldalán az 
Austrocactus nemzetség csak ezen egy faja 
él, miközben az argentínai oldalon több fajt 
találunk. Ez a körülmény az Andok kiemel-

kedésével magyarázható, ami által ez a faj a 
nemzetségétől elszakadt.”

A szerző utólagos kiegészítése, tekintet-
tel F. Ritter élőhely leírására a Kakteen in 
Südamarika c. művében foglaltakra (3. kötet, 
867. oldal):

„F. Ritter által részletezett A. hibernus élő-
hely klimatikus körülményeit illetően ellent-
mondás van az általam megfigyelt adatok-
kal. Adataim az élőhely négyszeri felkeresése 
után - egyszer 10 napot töltöttem ott fenn -, 
egyeznek egy közelben lévő határrendészeti 
állomás megfigyeléseivel. Nyáron nincs éj-
szakai fagy, és 3 hónapnál nem hosszabb ide-
ig hótakaró fed minden hegyoldalt, ahol az A. 
hibernus-t találtam. Április-májusban az ot-
tani őszön, kezdődnek az éjszakai fagyok és 
szeptember – október hónapig, az ottani ta-
vaszig tartanak. Ezek a fagyok azonban nin-
csenek különösebb hatással az A. hibernus-
ra, mivel a napközben felmelegedő sziklák 
éjjel hőraktárként működnek és hőkisugár-
zásukkal fagymentes légréteget eredményez-
nek. Másrészt azok a bokrok és füvek, ame-
lyeknek takarásában élnek, további védelmet 
nyújtanak számukra.”

8. Austrocactus spiniflorus (Philippii) 
F.Ritter

Syn.: Opuntia spiniflora 1859, Erdisia spiniflora 
(Philippii) Britton & Rose1920, Corryocactus spiniflorus 
(Philippii) Hutchicon 1963

A növény számos hajtásból álló, többnyi-
re a tövében, a talaj felszínén elágazó. A nö-
vénytest furkósbot, bunkó alakú, kékes zöld 
színű, max. 20 cm hosszú, 4,5 cm átmérőjű. A 
bordák száma 6-8, élei tompák, mérsékelten 
hornyoltak. Tövisei tűszerűek, egyenesek, 
sötétebb alappal, (1) 1-3 középtövise 1,5-2,5 
cm hosszú, (alul feketés, felül barnás). Perm-
töviseinek száma 5-8, szétterülők, 0,5-1 cm 
hosszúak. A virágai oldalt képződnek (!), li-
lás-pirosas színűek (halvány bíborszínű, 
alulsó belső része besárgul), 6,5-7,5 cm hosz-
szú, szétterülő. A termés tojásdad, ellipszoid 
alakú, zöld, majd sárgás, kezdetben tüskés, 5 
cm hosszú és 2,5-3 cm széles, (sárgás színű-
ek).
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Élőhelye: Chilében Mina Las Aranas, San-
tiago, Los Valdes, 2000 m, Argentínában 
Mina Las Aranas.

A növény erőteljes karógyökeret fejleszt, 
mely lehet répaszerű, de lehet megnyúlt, 
hosszú, és girbe-gurba is, mely eltérés való-
színűleg a különböző talajadottságokra ve-
zethető vissza. A többi Austrocactus fajhoz 
viszonyítva szembeötlő, hogy a virág oldalt 
is kifejlődhet, de a hajtáscsúcson körben is 
láttam egy felvételen bimbót. A bimbók kül-
ső lepellevelei bordós pirosas színűek. A The 
Cactus Family-ban levő, róla készült felvéte-
len a virág teljesen szétterül, a sziromlevelek 
belül teljesen sárgák, külső szélükön, a kö-
zépsávban halvány-bíbor színűek, mondhat-
ni teljesen eltérnek a leírásban szereplő lilás 
pirosas színtől!

A The New Cactus Lexicon képei alapján: A 
belső sziromlevelek 2-3 sorban helyezkednek 
el, felső szélük lekerekített, felső 1/3-1/4-e 
halvány rózsaszínű, a többi része ennél is 
halványabb fehéres rózsaszínű. A külső lepel-
levelek sötét rózsaszínű középsávval rendel-
keznek. A barnás-vörös virágcsövet és a mag-
házat ritkásan, 3-5 darabos tövis-csoportok 
borítják, melyek rövidek és vékonyak. A por-
zók sárgás fehér színűek, a bibe alig emelke-
dik a porzók fölé, színe halvány sárga.

A www.flickr.com/photos/rolfson/
page29/ és a …/page54/ oldalon Maths 
Rolfson képei (19.20. kép) szemléletesen 
bemutatják a faj sajátosságait. A leírások 
szerint -10 oC-ig télálló. A www.flickr.com/
photos/rolfson/page1/ és a .../page2/ olda-
lán egy beazonosítatlan Austrocactus látható 
a 21. képen, mely lehet, hogy a patagonicus, 
vagy a coxii formakörbe tartozik. Az Olvasók 
figyelmébe ajánlom a www.chileflora.com ol-
dalt is, ahol az A. spiniflorus és philippi fajok-
ra vonatkozó hasznos információk találha-
tók. A 16., 22. és 23. képen példát láthatunk 
az Austrocactus fajok hazai, teljes mértékben 
kültéren való tartására.

A térképeken szemléltetem az egyes fajok 
elterjedési területét, amely alapján tovább 
gondolhatjuk a rendszertani változásik indo-
koltságát.

A magam részéről nem kívánok állást fog-
lalni a fajok összevonásának indokoltságát 

illetően, mivel úgy vélem, hogy felkészült-
ségem és végzettségem erre nem jogosít fel, 
inkább csak kétségeimet és fenntartásaimat 
törekedtem megfogalmazni, s inkább a leírá-
sok, ismertetések ellentmondásaira, és átté-
telesen a nemzetség tisztázatlan voltára pró-
báltan rámutatni. Ezek mellett igyekeztem a 
fajokra fellelhető információkat összegyűjte-
ni, és azokat a faj iránt érdeklődő olvasókkal 
és gyűjtőtársakkal megismertetni.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetemet fe-
jezem ki Barna János, Dr Erostyák Mihály, 
Ficzere Miklós, Hódi Sándor és Török Lász-
ló gyűjtőtársamnak a cikk megírásához nyúj-
tott segítségükért.

Kiss László
Orosháza

Irodalom: 
Anderson, E. F.,(2001): The Cactus Family
Backegerg, C., (1970): Das Kakteen Lexicon
Haage, W.,(1983): Kakteen von A bis Z
Hunt, D.,(1999): CITES Cactaceae Checklist
Hunt, D.,(2006): The New Cactus Lexicon 
Kiesling, R,(1988): Flora Patagonica vol.V.: 
Cactus de la Patagonica

Képek: 1a.1b.12.13. internet…elbuitre; 
2.15a.20.21. internet-Mats Rolfson; 
4.8b.9.16.17. Kiss L.; 8a. Dmitrij Gyemin; 
3.6.7.10.11.18. internet-Michael Kiessling; 
5. internet-photos de Georges; 22, 23.: Papp 
László; 14. internet-rienpieterman; 15b. Tö-
rök L.; 15c. internet cactuspro-Alain Laroze.

Megjegyzés: A szövegben hivatkozott forrású 
képek az előző listában külön felsorolásra nem 
kerültek.

Térképek: Ficzere Miklós: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
                     Kiss László: 1.
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Az Austrocactusok földrajzi elterjedését szemléltető térképek

1. térkép Austrocactus philippii (hibernus).

2. térkép Austrocactus bertinii. 3. térkép Austrocactus patagonicus.



4. térkép Austrocactus gracilis. 5. térkép Austrocactus dusenii.

6. térkép Austrocactus coxii. 7. térkép Austrocactus spiniflorus.
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2009. év IV. negyedévi programok
2009. október 31.: Lithopsok és conophytumok gondozása és szaporítása.
Előadó: Katona József.
2009. november 28.: A kaktuszok evolúciója Előadó: Papp László.
2009. december 19.: Évzáró találkozó.

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 egyesületi programok és előadások szervezője Debrecenben:
Herczeg István, E-mail: herczeg4200@freemail hu
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Zusammenfassung: Wir können Detaille über das Leben, aber hauptsächlich über die Arbeit von Salm-Dyck kennenlernen, der 
ein dauerhaftes Werk in der Systematisierung der Kakteen geschaffen hat, auch neue Gattungen einführend.
Abstract: The readers could get special information about Salm-Dyck, especially about his work in cactus systematics what is sig-
nificant and substantial till now, entering new genera too.

Kissné Balogh Judit                                            

Joseph Fürst Salm-Reifferscheid-Dyck, a gyűjtő és növényrendszerező

A Föld ko-
rábban isme-
retlen terü-
leteinek nö-
vekvő kuta-
tása különö-
sen a 19. szá-
zadban az új 
növényfajok 
ismeretének 
u g r á s s z e r ű 
növekedésé-
hez vezetett. 
Ez különö-
sen észreve-
hető a más 
kontinensek-
ről szárma-
zó növények 

esetében, de elsősorban a minket különösen 
érdeklő Cactaceae család vonatkozásában, 
amelynek tagjai szinte kizárólag csak az ame-
rikai kontinensen találhatóak. A kaktuszok 
és más pozsgásnövények jelen-
tős gyűjtője és rendszerezője volt 
Salm-Reifferscheid-Dyck herceg, 
vagy ahogyan a latin nevek után 
írják, röviden Salm-Dyck, aki 
1773. szeptember 3-án született 
a Düsseldorf melletti Dyck kas-
télyban. A család őse Siegfried 
moselgaui gróf, aki 998-ban halt 
meg. Tehát a család több mint 
ezer éves múltra tekinthet visz-
sza. Nevét az Ardennekben lévő 
Salm várától vette. 1204-ben 
a család Ober- és Nieder-Salm 
ágakra szakadt. Ez utóbbi csa-
lád 1204-ben kihalt és vagyo-
nát a Reifferscheidt grófok örö-
költék. E családnak ma két ága 

virágzik: a Salm-Reifferscheidt-Krautheim 
und Dyck, amely 1804 óta herceg, és a Salm-
Reifferscheidt-Raitz, s ez 1790 óta herceg.

Salm-Dyck nagy szorgalommal és fáradt-
sággal gyűjtötte a növényeket, és más növé-
nyek mellett korának legátfogóbb pozsgás-
gyűjteményét hozta létre. Ki kell azonban 
emelni, hogy ezeket a növénykincseket nem 
csupán gyűjtőszenvedélyből halmozta fel, 
hanem széleskörű tudományos tanulmánya-
ihoz is felhasználta. Ezen túlmenően, aho-
gyan ő is sokfelől kapott támogatást, nagy-
vonalúan adományozott növényeket botani-
kus kerteknek, magángyűjteményeknek, és 
ezzel nem alábecsülendő mértékben támo-
gatta a pozsgás növények ismeretének elter-
jedését. Anyagi gondoktól menetesen, vagyo-
na jelentős részét fordíthatta kedvtelésére. 
Ily módon a kialakult különféle növénygyűj-
teményekkel sajátos összehasonlítási lehető-
séget teremtett a rendszertani vizsgálatok-
hoz. Másrészt nagyon jó megfigyelő-tehetség 
is jellemezte. Érdeklődését a növényi életfor-

1. kép Az egyetlen fenn-
maradt ábrázolás: Salm-
Reifferscheid-Dyck. Készí-
tette 1892-ben Lindberg.

2. kép Pfeiffer ezt a könyvét 
Salm-Dyck-nek ajánlotta.

3. kép Salm-Dyck főmű-
ve.
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4. kép Aloe nigricans (Gasteria disticha) a Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi c. 
monográfiájából. 
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mák sokfélesége iránt a róla elnevezett kert-
jének, a „Hortus Dyckensis” üvegházában és 
szabadtéri parkjaiban lévő értékes és gazdag 
gyűjteménye biztosította, amely minden to-
vábbi nélkül vetekedhetett a kor vezető bota-
nikus kertjeinek állományával.

A kertben lévő sokféleség ellenére mindig 
a pozsgás növények iránt érzett legnagyobb 
vonzalmat, mert úgy érezte, hogy élete külö-
nösen az úgynevezett „egyéb pozsgásokhoz” 
kötődik. Az is bizonyítható, hogy az 1830-
1850-ig tartó periódusban kaktuszokkal is 
elmélyülten foglalkozott. Számos párizsi 
tartózkodása idején ismeretséget kötött kü-
lönböző botanikusokkal, és segítségükkel 
jól megalapozott botanikai tudást szerzett. 
1799-től füzetekben jelent meg De Candolles 
„Plantarum historia succulentarum” műve 
és más gyűjteményes kertek kaktuszgyűj-
teménye által ösztönözve Salm-Dyck egy-
re nagyobb mértékben foglalkozott ezek-
kel az akkori nyelvhasználat szerint „kövér 
növényekként” megnevezett növénycso-

porttal. Cactus név alatt 1753-ban Linné 22 
fajt sorolt fel. 75 évvel később De Candolle 
a Cactaceae családot már hét nemzetségbe 
sorolta 174 fajjal. A Cactaceae rendszerezés 
egyik alapműve Pfeiffer 1837-ben megjelent 
„Enumeratio diagnostica Cactearum…” című 
könyve, amelyben már tíz menzetség 424 
faja található. Pfeiffer egyébként ezt a köny-
vét Salm-Dycknek ajánlotta. Erre az időszak-
ra esett az alábbiakban megnevezett kak-
tuszrendszerezéssel kapcsolatos publikációk 
kiadása is. A számokból is láthatjuk, hogy a 
kaktuszok megismerése rohamosan bővült, s 
ezzel párhuzamosan a rendszerezésükre irá-
nyuló próbálkozások is. Salm-Dyck is rend-
szerbe foglalta a kaktuszokat az 1850-ben 
kiadott „Cacteae in horto Dyckensi cultae 
anno 1849…” című könyvében, amely egyút-
tal a főművének tekinthető. A könyvben ösz-
szesen 807 taxont sorol fel, és nem csak azo-
kat, amelyek saját gyűjteményében voltak 
megtalálhatók. Tartalmazta más szerzők faj 
és nemzetség leírásait is, és mindazokat az 
újdonságokat, amelyek a Pfieffer könyv meg-
jelenése óta kerültek napvilágra. Továbbá 
minden fajnál leírja egyrészt a szinonimákat, 
másrészt pedig megnevezi azt az irodalmat, 
ahol az első leírás vagy a növény ábrázolása 
szerepel. Könyvében a Pfeiffernél fellelhe-
tő nemzetségekre alapozva és saját megfi-
gyeléseit figyelembe véve határozó kulcsot 
is közölt az általa elfogadott 20 nemzetség-
hez. Ezáltal is remélte, hogy egy jól tagolt és 
korszerű kaktusz rendszertant sikerült meg-
alkotnia. A húsz nemzetséget hét tribuszba 
sorolta. Megjegyezzük, hogy korábban már 
De Candolle is létrehozott két tribuszt sa-
ját rendszertanában. Salm-Dyck 7 tribusa 
a következő volt: Echinocacteae, Cereastreae, 
Melocacteae, Opuntieae, Peirescieae, Phyllo-
cacteae, és Rhypsalideae. Ezek a tribusok 
az alábbi nemzetségeket tartalmazták: 
Anhalonium, Cereus, Discocactus, Disisocactus, 
Echinocactus, Echinopsis, Epiphyllum, Lepis mi-
um, Leuchtenbergia Malacocarpus, Mammilla-
ria, Melocactus, Nopalea, Pelecyphora, Peireskia, 
Pfeiffera, Pilocereus, Phyllocactus, Rhipsalis, 
Opuntia. A Malacocarpus, Nopalea és Pfeiffera 
nemzetségeket, mint újakat, Salm-Dyck ve-
zette be a tudomány számára. Anyagi lehető-

5. kép Aloe latifolia.
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ségei ellenére számára is voltak határok, ami 
leginkább a kaktuszok rendszerezésénél je-
lentkezett. Az új kaktusz-rendszertan leírá-
sával kapcsolatosan megállapítható a legkü-
lönbözőbb szerzőknél az a gyakori és termé-
szetes törekvés, hogy az ismeretek minden-
kori állásának megfelelően egy természetes 
rendszert alakítsanak ki. Ezek a kísérletek 
azonban a legtöbb esetben nem hozták meg 
a kellő eredményt, számtalan okra visszave-
zethetően. Még ma is, az egészen nagymér-
tékben pontosított tudományos módszerek 

és komplex ismeretek korában, még mindig 
nagyon messze vagyunk a Cactaceae olyan 
rendszerező osztályozásától, amely minden 
követelményt kielégítő természetes rend-
szer lenne, és ne bírálnák minden oldalról. A 
rendszerezés e Janus-arcáról Barthlott 1977-
ben a következő megjegyzést tette: „A kak-
tuszrendszertan alapelemei már messzemenően 
tisztázottak. De még sok nyitott kérdés van, kü-
lönösképpen az egyes nemzetségek behatárolá-
sa, és helyük a családon belül… - Végül emlékeze-
tünkbe kell idézni, hogy a kaktuszok valamennyi 

6. kép Echinocereus salm-dyckianus.
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természetes rokonság (rendszertan) szerinti osz-
tályozása spekulatív: Nem voltunk szemtanúi az 
evolúciónak. A tudós csak indirekt bizonyítékok-
kal fáradtságos munka során tudja rekonstruál-
ni, feltehetően milyen lehetett a törzsfejlődés.”

Ezt a rendszerezéssel foglalkozó könyvét 
megküldte D. F. L. von Schlechtendal (1794-
1866) botanikaprofesszornak, a hallei bo-
tanikus kert igazgatójának és levélben tá-
jékoztatja a professzort azokról az okokról, 
amelyek az új nemzetség- és tribustagolásra 
ösztönözték. Mivel ez a levél a kaktusztudo-
mány történetében igen érdekes dokumen-
tum, ezért azt Fritz Kümmel (1981) írása 
alapján közreadjuk:

Dyck, 1850, április 6.

Kegyelmes Hochwohlgeborn

Kellemes kötelességemnek tartom, hogy a 
Cacteae in horto Dyckensi épp megjelent kiadá-
sát elküldjem Önnek.
Ez a mű hosszú évek megfigyeléseinek gyümölcse, 
és miközben alávetem magam az Ön véleményé-
nek, azt gondolom, hogy azokat a meglátásokat, 
amelyek engem vezettek, még közelebbről meg 
kell itt világítanom, mint azt rövid előszavam-
ban tettem: különösen fontos számomra, hogy a 
család 7 tribusra való felosztását igazoljam.
Ez a felosztás egyébként teljesen természetsze-
rű, és az általunk ismert valamennyi kaktusz 
messzemenő, a szaporítószervek, a virágzatok és 

az általános habitus szerinti jellemzők alapján 
nagyon pontosan besorolhatók 7 nagy csoport-
ba; a kérdés csak az, milyen értékelést és helyet 
kapjanak a család rendszerező felosztásánál? A 
fenti jellemzők szükségesek ahhoz, hogy a na-
gyon átfogóan és határozatlanul megállapított 
fajdiagnózishoz érvényesek lehessenek: de az 
ilyen jellegű próbálkozások sosem hoztak elége-
dettséget, ezért ezt az utat el kellett hagyni. Én 
tehát, gondos megfontolás után más módszert 
választottam azzal, hogy e 7 nagy felosztásnak 
tribus rangot adtam. Remélem, hogy azokat a 
legnagyobb nehézségeket elhárítottam, amelyek 
a család helyes felosztásával szemben álltak.
Ha Kegyelmes Hochwohlgeborn megteszi a szí-
vességet, hogy először pillantást vet a szinopti-
kus táblázatomra, majd minden tribus diagnó-
zist segítségül vesz, akkor meggyőződhet, hogy 
ezek széttagolásából nagy vonalakban megál-
lapított tribus jellemzők saját maguk képeznek 
fajokat, amelyek határozottan behatárolhatók. 
Ezt a rendszerező eljárást azt hiszem, annál is 
inkább ajánlanom kell, minthogy a család jövő-
je szempontjából a legalkalmasabb. Nem eshe-
tünk abba a csapdába, hogy új fajokat úgy ál-
lítsunk fel, hogy használhatatlanok lesznek, és 
ne tudnánk, milyen besorolást kell adni nekik. 
A tribusok a megfelelő sorrendben arra szolgál-
nak, hogy a lehető legjobban létrejöhessen az 
átmenet a Ficoideae családtól a Grossularieae 
családig, és a fajok rokonságuk sorrendjében kö-
vessék egymást. Ezek nagy előnyök, és ha Kegy. 
Hochwohlgeborn az általam végrehajtott terv-

8. kép Opuntia tomentosa.

7. kép Haworthia reinwardtii.



hez tetszését nyilvánítaná, akkor azzal a re-
ménnyel legyezgetném magam, hogy nem dol-
goztam teljesen feleslegesen. Művem többi része 
azoknak a fajoknak az összegyűjtött leírásaiból 
áll, amelyeket birtokolok, és amelyeket Pfeiffer 
„Enumeratio diagnostica”-ja nem tartalmaz: 
több helyesbítés is található itt, valamint az új 
Malacocarpus, Pfeiffera és Nopalea nemzetsé-
gek igazolása: ide sorolhatnám a Leuchtenbergia 
nemzetséget is, amelynek eddig nem volt megha-
tározása, és amely bizonyára kiérdemelné ezt. 
Egy tévedést túl későn vettem észre; ugyanis 
két Cer. coccinei-m van! Az én fajom már régi, 
és már benne van az Enumeratio-ban; a másik 
az Engelmanné, és átkeresztelhettem volna Cer. 
phoeniceus-sá, vagy puniceus-sá! – de ahogyan 
már mondtam, már túl késő volt a hiba kijavítá-
sához, amikor észrevettem a tévedést. 
Kegyelmes Hochwohlgeborn, fogadja mély tisz-
teletemet.

J. Fürst zu Salm-Dyck

Salm-Dyck azonban nemcsak a Cactaceae 
területén alkotott maradandót, hiszen évtize-
deken át foglalkozott más pozsgásokkal is, kü-
lönösen az aloékkal és a kristályvirág-félékkel. 
Ezeknek az évtizedeknek lett gyümölcse mo-
nografikus feldolgozásuk, amely Monographia 
generum Aloes et Mesembryanthemi címmel je-
lent meg hét részben három kötetben az 1836 
és 1863 közötti időszakban düsseldorfi majd 
bonni kiadók közreműködése által. Az utolsó 
rész már csak Salm-Dyck halálát követően két 
évvel került kiadásra. A mű 352 kézzel színe-
zett, metszett ábrát tartalmaz, sok közöttük 
a dupla oldalas. A gyönyörű metszetekből lát-
hatunk kettőt a 4-5. képen. Hogy a növények 
képi ábrázolását milyen fontosnak tartotta, 
az kiderül K. Sprengel hallei botanikus Salm-
Dyck részére írt 1821. január 14-i leveléből 
(Kümmel, 1981):
„…hogy ezt az új művet a tudomány igazi gaz-
dagításának tekintem, és a kivitelezés módját, 

9. kép Mammillaria haageana, Mexikó, Tepeaca-Puebla környékén.
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amelyből H. FUNKE (a Dyck kastély kertésze) 
küldött nekem egy mintát, éppolyan ízlésesnek 
és tanulságosnak, mint célszerűnek és kereske-
dői szemmel is fontosnak tartom. A kőnyomat 
elvárásomon felül jól illik ezekhez az ábrázolá-
sokhoz…, de azt gondolom, hogy igen célszerű, a 
virág színét megadni. Teljesen osztom a vélemé-
nyét abban, hogy kivétel nélkül minden fajt ábrá-
zolni kell, mivel a Hortus elthamensis (Dillenius 
által 1732-ben kiadott rézmetszetű táblák) egy-
re ritkább lesz, és ha jól tudom, minden példánya 
csupán fekete rezet tartalmaz.”

Ebből a levélből arra is lehet következtet-
ni, hogy hatalmas művének terve már 1820-
ban megfogalmazódhatott benne.

Gyűjteményeinek növekedése indította 
később arra, hogy állománylistát nyomtas-
son ki a botanikus kertek növényjegyzékei-
hez hasonlóan. Így 1822-ben és 1829-ben két 
növénykatalógusa készült, amelyekben kizá-
rólag pozsgások találhatók. 1834-ben jelent 
meg a Dyck-kastélyban kultivált valamennyi 
növényt, összesen kb. 6500 fajt tartalma-
zó jegyzék, melynek „Botanikai megjegyzé-
sek” c. mellékletében, többek között, számos 
Salm-Dyck által összeállított, kaktuszokról 
és más pozsgás növényekről szóló fajleírás 
található. Pozsgás gyűjteményét később sze-
rette volna áttelepíteni a kedvezőbb mediter-
rán klímába, ezzel is remélve, hogy megfigye-
léseihez sokkal jobb lehetőséget tud teremte-
ni. Erre azonban már nem kerülhetett sor, 
mert 1861. március 21-én Nizzában meghalt. 
Halála után gyűjteményének fennmaradásá-
ról kertjének felügyelője, W. Funke szomorú 
jóslatokat tett. Ezzel kapcsolatban egyik le-
velében a következőt olvashatjuk (Kümmel, 
1981):
„A Mesembrianthemum-ból gazdag választékot 
talál 3 ládában; mivel nagyon fontos számomra, 
hogy ezeket a növényeket, amelyeket mi olyan 
fáradhatatlanul gyűjtöttünk össze, a jövőben va-
lahol egy kertben láthassam fennmaradni, mert 
nem gondolom, hogy itt hosszú életük lenne. Az 
elhunyt herceg örököse nem botanikus, aki csu-
pán dekorációs virágokra fogja korlátozni az ál-
lományt. Végrendeletben nem határozta meg 
a herceg gyűjteményei sorsát, és ha az örökös 
kegyeletből pillanatnyilag mindent úgy hagy, 

ahogy az jelenleg van, akkor hosszú távon nem 
lehet azzal számolni, hogy fennmarad.”

Az, hogy az egykori gyűjtemények előre 
jelzett pusztulása szerencsére nem követke-
zett be abban a mértékben, amitől Funke tar-
tott, az főként az ő, és kertfelügyelő utóda, 
A. Hermes beavatkozásának köszönhető. Saj-
nos, 1892-ben jelent meg a „Monatsschrift 
für Kakteenkunde” havi folyóiratban egy 
írás, amely arról számol be, hogy ebben az 
időpontban már csak egy része volt meg a 
kaktuszgyűjteménynek. Mindez jól mutatja, 
hogy egy ilyen magángyűjteménynek mind 
a fellendülése, mind a pusztulása milyen 
szorosan összefügg egy személy idealizmu-
sával és elkötelezettségével, és halála után 
milyen gyorsan tönkremennek örökre a pó-
tolhatatlan tudományos értékek a hiányos 
érdeklődés és a hiányzó tudás miatt. Halá-
la után a tudatlanság miatt így semmisültek 
meg a Salm-Dyck által gondosan megőrzött 
növénypéldányok. És így veszítettek el a ké-
sőbbi generációk tudósai egy egyedülálló ösz-
szehasonlítási lehetőséget is. A veszteség saj-
nálatos egyrészt azért, mert Salm-Dyck saját 
maga nagyszámú fajleírást készített gazdag 
növényanyaga alapján, és ezért tulajdonában 
volt a típuspéldányoknak, másrészt azért, 
mert gyűjteményének sok növényét olyan 
botanikusoknak a kezéből kapta, akik meg 
is határozták azokat, így néhány ezek közül 
megkaphatta volna a lektotípus rangot.

Életműve nemcsak életében talált elisme-
résre, hanem évtizedeken át érvényes is volt. 
Csak 1899-ben váltotta fel K. Schumann 
„Gesamtbeschreibung der Kakteen” azaz „A 
kaktuszok teljes leírása” c. műve, amely nem-
csak az időközben felfedezett fajok leírásá-
nak, hanem a századvég virágzó természet-
tudományos kutatásának terméke is egyben.

Salm-Dyck-et érdemei miatt számos tu-
dományos társaság választotta meg tagjá-
nak, többek között a „Leopoldina”, a Termé-
szetkutatók Német Akadémiája 1819-ben. 
Halála után neve megőrződött számos kak-
tusz és pozsgás növény leírása által, és a tisz-
teletére elnevezett nemzetségek és fajok ne-
vében. Megemlítendő többek között a Dyckia 
nemzetség, amely a Bromeliaceae család egyik 
fontosabb nemzetsége a Pitcairnioideae al-
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családban, a Salmea nemzetség az Asteraceae 
családban, az Echinocereus salm-dyckianus, 
Mammillaria dyckiana (Mammillaria haa geana), 
Aloe salmdyckiana (Aloe x principis), Gasteria 
salmdyckiana (Gasteria bicolor var. bicolor), 
Opuntia salmiana. Végezetül a teljesség igénye 
nélkül néhány növény, amelynek első leírása 
Salm-Dycktől származik: Aloe brachyphylla 
(Gasteria brachyphylla), Aloe nigricans (Gasteria 
disticha), Mammillaria pottsii, M. columbiana, 
M. melaleuca, Echinopsis bridgesii, Ariocarpus 
(Anhalonium) elongatus, Rhipsalis parado-
xa, Agave attenuata, Agave stricta, Haworthia 
reinwardtii, Agave filifera, Agave xylonacantha, 
Aloe ecklonis. A zárójelben lévők a ma elfoga-
dott elnevezések.

Kissné Balogh Judit
Debrecen

Képek: Anonymus: 2,3,4,5., Archívum: 1,8., 
Kiss L.: 6., Nemes L.: 10., Nemes Z.: 7., Tóth N.: 
9.
Irodalom:
Barthlott, W. (1977): Kakteen. Stuttgart
Berger, A. (1929): Kakteen. Stuttgart
Kümmel, F.(1981): J. F. zu Salm-Reifferscheid-
Dyck (1773-1861) – der bedeutendste Sammler 
und Systematiker sukkulenter Pflanzen im 19. 
Jahrhundert. In Kakteen Sukkulenten, 16, (2) 
1981.
Salm-Dyck, J. (1850): Cacteae in horto Dyckensi 
cultae anno 1849…, Bonn 1850.

10. kép Agave filifera.



36 Debreceni Pozsgástár 2009/3.

Ficzere Miklós                                          

Filatélia: Salm-Dyckről elnevezett és általa leírt növények bélyegeken

4.

5. 6.
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1. 2. 3.

1. Aloe ecklonis, (Transkei), 2. Agave attenuata, (Bermuda), 3. Echinocereus salm-dyckianus, 
(NDK),4. Echinocereus salm-dyckianus, a bélyegblokk legalsó, középen lévő növénye, (Bissau-
Guinea), 5. Mammillaria senilis, korábban: Mammillopsis senilis, (Bulgaria), 6. Echinopsis 
bridgesii, (Bulgária).      Gyűjtemény: Anonymus: 2,4., Gonda István: 1,3,5., Rendes István: 6.



37Debreceni Pozsgástár 2009/3.

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 IV.

Klimatológia

Klíma szempontjából Észak-Amerika hi-
degtűrő kaktuszai az enyhe és szubtrópusi 
övezetben, a puszták, félsivatagok és siva-
tagok területén találhatók. A pusztákon fel-
lelhetők az enyhe és a szubtrópusi éghajlat-
ban a fűfélék is. A nyárra jellemző a meleg 
és a napsütés, kevés csapadékkal, a tél ezzel 
szemben hideg, kevés hótakaróval. A hőmér-
séklet júliusban 20-24 °C, januárban 0-tól 
-30 °C-ig, az éves csapadék 200-450 mm. Az 
erős légáramlás még jobban kiszárítja a föld 
felszínét. A folyóhálózat nagyon szegényes, 
a száraz éghajlatból következően. Dominál-
nak a termékeny vörös-, sárga-, sötétgeszte-
nye-, gesztenyeszínű földek, de kisebb terüle-
ten sós talajok is találhatók. A növényvilágot 
fűfélék, köztük gyógyfüvek és más növények 
alkotják, a prériken az alacsony bölényfű do-
minál. Sztyeppi vegetáció ritkán fordul elő a 
sziklás és az eolitikus homokos talajokon. A 
völgyekben folyó vizek mellett olykor előfor-
dulnak erdősávok is. A hegységekben az er-
dőhatár felett alpesi puszták találhatók ma-
gashegységi flórával. Észak-Amerika sivatag-
jai különböznek a többitől. Egyaránt megta-
lálhatók a mérsékelt, a szubtrópusi és a tró-
pusi éghajlatban. Jellemző rájuk az egész évi 
vízhiány. Vannak olyan időszakok, amikor 
11-12 hónapon keresztül nincs csapadék. A 
hidegtűrő kaktuszok előfordulása szempont-
jából a mérsékelt övi sivatag érdekes, mint pl. 
a Nagy medence, kiugróan száraz, kontinen-
tális időjárású hideg téllel és 200 mm-t alig 
elérő éves csapadékmennyiséggel. Feltűnő, 
hogy a párolgás potencionálisan hétszer na-
gyobb, mint az éves csapadék. A száraz siva-
tag több helyen átmehet pusztába vagy félsi-

vatagba. Ez tapasztalható például a Mojave 
sivatag szubtrópusi övezetében, ahol sziklás 
és agyagos a talaj, az éves csapadék átlaga 75-
100 mm közé tehető, az átlagos hőmérséklet 
január hónapban 0 - 2 °C, július hónapban 20 
- 22 °C.

Az átmenetet a sivatag és a puszta között 
félsivatagok alkotják. Ezek kevésbé fejlett 
vegetációval és kevés csapadékkal rendel-
keznek. Összefüggő részt alkotnak a Sziklás 
hegység előhegységében. Szubtrópusi öve-
zetben leginkább a hegységekben fordulnak 
elő félsivatagok, a hegység peremi sivatag, és 
a hegyi puszta közti átmenetben. Kitűnnek a 
száraz időjárással, hideg téllel és a hosszú for-
ró nyárral, valamint a 200-300 mm-es éves 
csapadékkal. A vízfolyások a nyári időszak-
ban többnyire kiszáradnak. Az enyhe éghaj-
latban szürkésbarna-, a szubtrópusban szür-
ke- és a trópusban vöröses-barnaszínű földek 
dominálnak. Kísérő jelenségnek felfoghat-
juk a sóstavak kialakulását, amelyek partján 
sótűrő vegetáció tenyészik, amely a földben 
lévő magas sótartalom következménye. Ve-
getáció csak a terület 25%-át fedi, főleg fü-
vek, gyógyfüvek, apró bokrok és szukkulens 
növények.

Annak ellenére, hogy az USA nyugati 
partjait a Csendes Óceán mossa, abban a tér-
ségben, ahol a hidegtűrő kaktuszok többsé-
ge él, ott a kontinentális időjárás uralkodik. 
Az esőfal, amelyet a Parti hegység és Parti 
övezet lánca alakított ki, okozza azt, hogy 
a nedves levegő nyugati áramlásakor átha-
lad a Nagy medence felett, de csapadék nél-
kül, vagy csak kevés csapadékkal. Ezt a részt 
úgy jelölik a tankönyvekben, mint az esős 
szél példáját. Az esőfal után csapadék hul-
lása nélkül következik be a levegő felmele-
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gedése. A klímadiagramok Seattle, Spokane 
(Washington) és San Francisco (Kalifornia), 
Reno (Nevada) városoknál bizonyítják, hogy 
valóban bekövetkeznek az említett folyama-
tok. Sokkal nagyobb hatással bír az Atlanti 
Óceán a keleti partra, ahol jóval nagyobb a 
csapadékmennyisége, de ezek a légtömegek 
nem tudnak eljutni a nyugati térségbe, mert 
útjában áll a Sziklás hegység. Ha értékeljük a 
hőmérséklet és csapadék viszonyát, eljutunk 
arra a következtetésre, hogy a kaktuszoknak, 
amelyek az említett területen élnek, sokkal 
több meleg és kevesebb csapadék jut mint ná-
lunk, és ezért ezeket a kaktuszokat inkább a 
csapadékra érzékenyek közé kell sorolnunk. 
A meleg forrása természetesen a napsütés, 
amely főleg a talajt melegíti fel. Hatékony-
sága függ főleg a földrajzi övezettől, a napi 
és éves időjárástól, domborzattól és a meg-
világítástól, a talaj szerkezetétől és színétől, 
továbbá a növénytakaró kiterjedtségétől. A 
napjárásának, a napsütés intenzitásának, a 

talaj és a levegő hőmérsékletének folyamata 
parabolikus változást mutat, és ezek a mu-
tatók kölcsönhatásban vannak egymással az 
előbb említett sorrendben. Érthetően, a hő-
mérséklet és csapadék viszonyától függ a le-
vegő relatív páratartalma is. Itt viszont for-
dított arány érvényes, azaz minél magasabb 
a hőmérséklet, annál alacsonyabb a relatív 
nedvességtartalom. A hőmérséklet és csa-
padék viszonyát fejezi ki Walter klímadiag-
ramja az egyes megfigyelőhelyeknél, amely 
azon az elven alapul, hogy a növényzetnek 
10°C hőmérséklet esetén kb. 20 mm csapa-
dékra van szüksége. A hely neve után szere-
pel a tengerszint feletti magasság, az éves 
csapadék mm-ben, az átlagos hőmérséklet 
°C-ban, az átlagos hőmérséklet a leghidegebb 
hónapban és a legalacsonyabb hosszan tar-
tó mért hőmérséklet. A jobb áttekinthetőség 
érdekében az egyes klímaövezeti típus kép-
viselője látható a felnagyított klímadiagra-
mokban. Lander (Wyoming) a puszta, Moab 

1. kép A szerző szabadföldi kaktuszos sziklakertje lakóhelyén.
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(Utah) a félsivatag, Cuba (Új Mexikó) a hegyi 
puszta, és Marble Canyon (Arizona) a siva-
tag képviselője. Ahogyan a diagrammokon 
látható, a legtöbb csapadék télen Cubában, 
majd Lander és Moab környékén, míg a leg-
kevesebb a Marble Canyonban esik. A legna-
gyobb csapadéktöbblettel Lander rendelke-
zik januártól májusig, a legnagyobb hiány a 
Marble Canyonnál észlelhető. Összehasonlí-
tásul nézzük Sliac (Szlovákia) város klímadi-
agramját, ahol egész évben csapadék többlet 
keletkezik.

A talaj egyike a fontos tényezőknek, 
amely létfeltételt biztosít a növényeknek a 
különböző élőhelyeken. A talaj kialakulása 
függ az alapkőzettől és az időjárási viszo-
nyoktól. Az USA területének nagyobb részén 
a talajok a tipikusan gleccser eredetű üledé-
keken alakultak ki, mint amilyen a lösz is. A 
lösztalajok előfordulnak szinte az egész terü-
leten, összefüggő vagy kisebb szétszórt terü-
leteken. A minket érdeklő talajtípusok az elő-
fordulásuk gyakorisága szerinti sorrendben 
kerülnek tárgyalásra.

Gesztenyeszínű talajok kialakulnak a 
löszföldeken és a hasonló üledékeken a konti-
nentális, száraz övezetben alacsonyabb éves 
csapadék mellett (250-350 mm) alacsony fű-
vel benőtt száraz puszták talajaként, amin 
humusz képződik kilúgozódással az alsóbb 
talajrétegekig. Ez az A-C talajréteget jelenti. 
Karbonátok előfordúlása jelentkezik 30-40 
cm-es mélységben, nagyobb mélységben kü-
lönböző nátriumsók is találhatók, amelyek a 
növények segítségével feljutnak a felszínre, 
sóssá téve ezzel a talajt.

Sötétgesztenyeszínű talajok kialakulnak 
a száraz puszták nedvesebb zónáiban, 3-6 % 
humusztartalommal, ezáltal hasonlítanak a 
fekete földekre. A humuszos talaj alsó része 
világosabb színű és jobban üledékes.

Világosgesztenyeszínű talajok kialakul-
nak a szárazabb övezetben, vékonyabb hu-
muszos talajréteggel bírnak, és kevesebb a 
bennük humusz, mint az előző talajfélesé-
gekben. Gesztenyeszínű talajok a fekete föl-
dek folytatása a szárazabb övezetek irányába. 
Tipikus előfordulási helyeik a fekete földek-

től nyugatra, a délen fekvő Saskatchewantől 
Kansasig.

Szürkés-fahéjszínű talajok találhatók a 
szubtrópusi övezetben száraz nyárral és ma-
ximális csapadékkal, enyhe telekkel, a pusz-
tákon hamar beköszöntő tavasszal. Ezek a 
talajok a gesztenyeszínű talajok folytatásai, 
és átterjednek még Mexikóba is. A nagy hu-
musz felhalmozódás jellemzi az „A-C” talaj-
szinteket. Téli időben bekövetkezik az agya-
gos talaj kilúgozódása, és a fahéjszínű rész 
gyenge felhalmozódása az „A” talajszint alsó 
részében. A száraz, forró nyári időben az ol-
datok felfelé törnek és gazdagítják karboná-
tokkal az „A” talajszint alsó részét.

Barna földek, - mint az erdőségek talaja 
- fellelhetők a mérsékelt éghajlat melegebb 
és nedvesebb részein, az óceáni éghajlattól 
az átmeneti kontinentális éghajlatig, a leve-
les és tűleveles erdők talajában, többnyire a 
hegységek lejtőin. A talaj karbonátokat nem 
tartalmazó szilikát kőzetek, a hegységeken 
kívül szilikátos kőtörmelék, kavicsok, vagy 
eolikus homokkőzetek. Legtöbb megtalálha-
tó belőle az Apalach hegység keleti, és a Kor-
dillerák középső részében. Mint a gesztenye-
színű talajoknál barna földek alkotják a félsi-
vatagok földjét is, enyhe éghajlatban, száraz, 
meleg nyárral, kevés csapadékkal, 150-200 
mm évente, és maximális csapadékkal tava-
szi időben. Ezekben a talajokban szintén vég-
bemegy a humusz és sós réteg kialakulása. A 
barna földek a gesztenyeszínű talajok foly-
tatásai a szárazabb éghajlati körülmények 
között. Tipikus előfordulási helye Utahtól 
Wyomingig terjedő terület.

Fahéjszínű talajok főleg hegységekben, a 
szubtrópusi éghajlatban jöttek létre, száraz 
forró nyárral és csapadékos telekkel, éves 
700-800 mm csapadékkal, a száraz erdősé-
gek és bozótok alatt, szilikátos és karboná-
tos kőzeteken, enyhén savastól a semlegesig 
terjedő kémhatással, 4-5%-os humusztarta-
lommal. Ezt jelzik az „ABC” talajszintek ki-
lúgozódással és a karbonátok felhalmozásá-
val a talajszint alsó részében, és a talaj szét-
porladásával. Fahéjszínű talajok főleg Sierra 
Nevadában, Kansasban, Oklahomában, Te-
xasban és a Sziklás hegységben fordulnak 
elő.

Pedológia (talajtan)
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A klímadiagramok (balról jobbra) példák a puszta, a félsivatag, a hegyi puszta és a sivatag ég-
hajlati jellemzőire, összehasonlítva Sliac (Szlovákia) városéval, amely egész évben csapadék 
többletet mutat. A sárga szín csapadék hiányt, a téglapiros csapadék többletet jelent.
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Sivatagok talajait nem lehet egységesen 
osztályozni, talajszintek nem fejlődtek ki, 
száraz és meleg körülmények kizárják a mik-
roorganizmusok hatását, ezért szegények a 
szerves összetevőkben, alávetődnek főleg a 
fizikai korróziónak. A színük függ az eredeti 
anyakőzettől, előfordulnak árnyalatok szür-
kétől a vörösig, gyakoriak a vasoxid és man-
gánoxid foltok. A felszíni rétegekben meszes, 
lúgos sók találhatók. A hidegebb területeken 
nem alakulnak ki mészköves felszínek, ezért 
ezek enyhén savasak. Növényzetük szinte el-
hanyagolható, ide tartoznak a meleget ked-
velő fűfélék és az alacsony bozótok.

Félsivatagok talajait szintén hasonlóan 
lehet jellemezni, mint a sivatagokét, az elő-
fordulási hely és az éghajlati körülmények 
szerint. Sivatagok és félsivatagok talajai a 
száraz éghajlat miatt terméketlenek, Részbe-
ni termővé tételük annyira költséges lenne, 
hogy csak elméletileg foglalkoznak vele.

Vizsgáljuk meg közelebbről a kémhatást, a 
humusztartalmat és a foszfor, kálium arányt. 
Ahonnan a hidegtűrő kaktuszok származnak, 
lényegében elmondhatjuk, hogy a pH-érték a 
semlegestől a lúgosig terjed a terület nagyobb 
részében. Csak a Kolumbiai síkságon Oregon, 
Washington, Wyoming és Idaho államokban 
a megfigyelőhelyeken találhatók enyhén sa-
vas kémhatású földek. A sivatagban, ahol elő-

fordul Pediocactus bradyi ssp. bradyi, P. sileri és 
P. paradinei (Coconino Co., Arizona) ott a pH 
érték 7,5-től 7,9-ig mozog, a szubsztrátum-
ban (anyagban) lévő mész mennyisége 20-22 
%, P:K arány változó, egészen a 2:1 aránytól 
az 1:5 arányig. A humusztartalom maximum 
5%. Ezek a talajok kis vízkapacitással bírnak, 
ezért a nyári záporok után bekövetkezik a 
gyors kiszáradás. Mivel a hidegtűrő kaktu-
szok döntő többségben a magaslatokon él-
nek, a talaj keveredett az eredeti szétmállott 
kőzetekkel hordalékos kavicsok formájában, 
ezért beszélhetünk jó vízáteresztő talajokról. 
Kivételt képez a Sclerocactus mesae-verdae, 
amely a szétmállott agyagpalákon él, ahol a 
föld kötött, és szárazság idején megrepedezik 
a kiszáradás miatt. Rövid záporok után a föl-
dek sárossá válnak és ez földcsuszamlások-
hoz is vezethet. A pH érték 8 körüli, a mész-
tartalom 13%, a P:K arány kb. 1:24. A lávame-
zőkön a Pediocactus nigrispinus ssp. nigrispinus 
megkapaszkodik gyökereivel a repedésekben 
és mélyedésekben, amelyeket kitöltött a szét-
porladt anyag és energiát vesz fel a sötétebb 
színű kőzettől. A pH 6 körüli, mésztartalom 
0%, a P:K arány 1:27. A Sclerocactus spinosior 
ssp. spinosior (Milard Co., Utah) talaja 8 körü-
li pH értékkel bír, mésztartalma 45% körüli, 
a P:K arány kb. 1:7,5. A Pediocactus simpsonii 
ssp. simpsonii (Albany Co., Wyoming) talaja 6 

2. kép Sclerocactus wetlandicus ssp. wetlandicus, 
Uintah Co, Utah.

3. kép Sclerocactus pubispinus ssp. pubispinus, 
Elko Co., Nevada.
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pH körüli, mésztartalma nincs, P:K arány kb. 
1:16, stb.

Veres Gábor
Szlovákia

Fordította: Hajtman Jan
Képek:, Archívum: 4., Mühl, A.: 2,3,5,6,7., 
Veres Gábor: 1.

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

5. kép Pediocactus sileri élőhelyén, Mohave Co., 
Arizona.

6. kép Pediocactus simpsonii ssp. bensonii, Gilpin 
Co., Colorado.

7. kép Pediocactus simpsonii ssp. bensonii, Rio 
Blanco Co., Colorado.

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

ÚJJÁSZÜLETTEM!
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Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Füleki József
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.

Havas László

Ismét egy szakgyűjteménnyel szeretném 
megismertetni a tisztelt olvasókat. A gyűjte-
mény tulajdonosa már nagyon fiatalon tag-
ja lett a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 
Egyesületének, ahová még az alapítás évé-
ben, 1971-ben belépett, és azóta is folyama-
tosan tagja mind a mai napig.

A gyűjtés szenvedélyét édesapjától örö-
költe, aki bélyeget gyűjtött, és szeretett vol-
na ő is gyűjteni valamit. Mivel mindig az 
állatok és növények érdekelték, valamint a 
családban is volt már kaktuszgyűjtő, ezért 
döntött e mellett a növénycsalád mellett. A 
hely szűkössége is behatárolta, mit kezdhet 
el gyűjteni. Csak kis termetű növények jö-

hettek számításba, így a kaktuszok tűntek 
a legjobb választásnak. Első növényeit 1966 
tavaszán kapta keresztapjától, aki korábban 
gyűjtötte a kaktuszokat, de ekkor már nem 
foglalkozott komolyan a növényeivel. Józsi 
kapott tőle néhány Mammillaria gracilis és M. 
prolifera sarjat, és 3-4 Echinofossulocactust. 
Közülük az első télen jó néhány elpusztult, 
de ez nemhogy kedvét szegte volna, hanem 
inkább megerősítette azon szándékéban, 
hogy bebizonyítsa, ő is képes megtartani és 
felnevelni e kényesnek látszó növényeket. 

„Mi az, hogy másnál megmarad, nálam 
meg nem?” – gondolta Józsi, és elkezdett 
szakkönyvek után kutakodni. Egyetlen ki-

1. kép Füleki József és Mammillaria szakgyűjteménye.
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csi, még füzetecskének sem igazán mond-
ható irományt talált a könyvtárban, de ez is 
elegendőnek bizonyult arra, hogy megadja az 
alapokat a tartáshoz. A gyűjtemény szépen 
szaporodott az ajándékba kapott növények-
ből. Ekkor már az egész rokonság hozott kü-
lönböző sarjakat! Ebben az időben Budapes-
ten a belváros szívében laktak egy körfolyo-
sós házban, ahol egy olyan ablakban tartotta 
kis gyűjteményét, amit nyáron csak 3-4 órán 
keresztül sütött a Nap.

Eleinte, mint minden kezdő nagyon sok 
hibát elkövetett. Például az ablakládában 
más növényekkel együtt tartotta a kaktuszo-
kat, ami azzal járt, hogy a többi növény ha-
mar kiszáradt. A virágfölddel is meggyült a 
baja. Később üvegládája és falra szerelhető 
polcai lettek. A polcokra fémvázon fóliaborí-
tás került, így korán kitehette, és későn kel-
lett bevinnie a kaktuszokat az előszoba szek-
rény tetejére, ahol majdnem fény nélkül te-
leltek.

1971 őszén, egy összejövetel alkalmá-
val Kern Péter arról beszélt, hogy nincs Ma- 2. kép Mammillaraia herrerae.

3. kép Egy virágzó részlet a gyűjteményből.
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gyarországon szakosított gyűjtemény. Más-
nap számba vette mind az ötven növényét 
és megnézte, hogy melyik nemzetségből van 
a legtöbb. Mammillariaból 26 növénye volt. 
Ekkor határozta el, tizenkilenc évesen, a 
Mammillaria szakgyűjtemény létrehozását. 
Nem kapkodott, magvetésekkel és cserék-
kel gyarapította az állományt, ami 1989-ben 
kapta meg a szakgyűjtemény címet. 1978-
ban Vecsésre költözött. Itt először nyáron a 
szabadban, majd hidegágyban, később fólia 
sátorban nevelte a kaktuszokat. Télen a há-
rom oldalról üveges veranda lett a telelőhe-
lyük. Ekkor még csak a sok kicsi termetű nö-
vényt kellett cipelgetni, ami viszonylag egy-
szerűnek bizonyult, mert a 6-8 cm átmérőjű 
cserépből nagyon sok elfért két négyzetméte-
ren. Ahogy telt az idő, és nőttek a növények, 
egyre nagyobb munkát követelt az áttelepí-
tésük. Ezt megunva, 1983-ban megépítette 
üvegházát. Az építés során nagyban segítet-
te esztergályos szakmája, kreativitása és kéz-
ügyessége. Az elkészült üvegház méretei: 6,2 
méter hosszú, 3 méter széles, 50 cm mélyen a 4. kép Mammillaria lindsayi.

5. kép Bőségesen virágzó Mammillaria stampferi.
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talajba süllyesztve. Három pár tetőablakkal 
rendelkezik, amelyek termosztáttal vezérel-
ve nyílnak és csukódnak. Télen a függőleges 
falak körben buborék fóliával takartak, majd 
az egész kap egy fóliaborítást, a bejáratnál 
egy belépővel kiegészítve. A fűtést kettő da-
rab elektromos hősugárzó biztosítja, venti-
látorokkal kiegészítve. Az érzékelő 4 foknál 
kapcsol be és 8 foknál ki, ezért csak a hideg-
re legérzékenyebb M. solisioides faj 4-5 példá-
nya telel a szobában, a többi kibírja a telet az 
üvegházban.

Minden növényét egyesével ülteti mű-
anyag cserépbe. Az asztalon fóliából tálcákat 
alakított ki és ebbe önti bele az öntöző vizet. 
Kedvenceit zeolittal kevert, saját készítésű 
komposztos kerti földbe ülteti.

A ’80-as és a ’90-es évek elején rendsze-
resen foglalkozott magvetéssel. Egyszerre 
40-50 faj került elvetetésre. Mára azonban 
ezzel a tevékenységgel felhagyott, de sokszor 
a száraz magtokot szétnyomja a növény mel-
lé a földbe. Ezt nem lehet vetésnek nevezni, 
de a növény északi oldalán kikelnek a magok, 
és ezeket a magoncokat szokta pikírozni. Ez 
a módszer csak akkor használható, ha nem 
szükséges sok magonc, és az sem baj, ha nem 
kelnek ki. Több alkalommal is tapasztalta, 
hogy a magok két év elteltével keltek csak ki!

Évente kétszer permetez, tavasszal és ősz-
szel, de ritkán szükség szerint a közbülső idő-
ben is. Leginkább a viaszos gyökérteű, ami 
gondot szokott okozni, azonban ha betartja 
az éves két permetezést akkor nincs velük 
sok baj. Régebben BI 58 volt a hatásos szer, 
ma a Basudin 600 EV-t használja. Időnként a 
földi méhek beköltöznek és lukakat fúrnak a 
földbe, akaratlanul is megsértik a kaktuszok 
gyökerét, és még leveleket is tesznek a luk-
ba, így behurcolják a gombákat. Ezért mindig 
használ gombaölő szert, főként a Fundasol 
50 WP és Zineb 80 WP vált be.

Kaktuszos szakkönyvtára 22 kötetes. 
Ezekből, amelyek csak a Mammillariakkal fog-
lalkoznak, azok a Pilbeam és Reppenhagen 
könyvei, de megvan az 1977-es Backeberg is, 
ez régebben tett jó szolgálatot. Ezeken kívül 
még a Backeberg lexikonból a Mammillaria 
rész a magyar fordítása segít sokat, amit még 
1978-ban gépelt le. Régebben sokszor, éven-

6. kép Mammillaria moelleriana.(Syn.: M. cowperae).

7. kép Sok gyűjtő kedvence a Mammillaria luethyi.
 
8. kép Mammillaria buxbaumeriana. 
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9. kép Egy bájos gömböc: Mammillaria hernan-
desii.

10. kép Mammillaria ocotillensis.

11. kép Mammillaria rubrograndis.
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12. kép Mammillaria sempervivi csoport, termésekkel megrakodva.

13. kép Mammillaria tepexicensis.
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te több alkalommal is járt Nagysurányi Mik-
lósnál és Szutorisz Gyulánál, akiktől nagyon 
sokat tanult. A beszélgetéseik során jött rá, 
mennyire fontos a latin nevek használata és a 
rendszerek ismerete. Mostanában évente 2-3 
gyűjteményt látogat meg. Kétszer járt kül-
földön gyűjteménylátogatáson. Többek kö-
zött meglátogatta Reppenhágen és Wolf urak 
gyűjteményét.

A Mammillariakon kívül csak díszítésnek 
tart Cereus és Echinocereus egy-két példá-
nyát, amelyeket gyűjtőktől kapott és emlék-
ként őrzi.

Mivel a teljes gyűjteményt már nem tud-
ja elhelyezni az üvegházban, ezért van olyan 
csoport, amit nyáron üvegszekrényben tart. 
A közeljövőben szeretné megnagyobbítani 
az üvegházat. A gyűjtemény várhatóan már 

csak pár fajjal bővül, de a növények nőnek, 
és a 25-35 éves egyedek némelyike már a 20 
cm-es cserepet is kinőtte, de a 7-8 cm -es tö-
visek miatt is nagy helyet kell hagyni a csere-
pek között. Az utóbbi időben ígéretéhez híven 
Mammillaria leírásokat készít Lukoczki Zol-
tánnak, a lefűzhető pozsgás lexikon számára.

Fentieken kívül leginkább a Mammillariák 
keletkezéséről alkotott elméletének kidolgo-
zása foglalkoztatja, amiről már hallgathat-
tunk remek előadást Budapesten, és szeretné 
közreadni az MKOE lapjában a Polyedra mel-
lékletben.

Tervei megvalósításához kívánunk Neki 
és családjának erőt és egészséget!

Szöveg és képek: Havas László
Budapest

14. kép Mammillaria perezdelarosae.
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Kovács Mónika                                                                       

Mitől alakulhat ki a „cristata” alak?

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban számos 
érdekes feltételezés, elmélet látott már nap-
világot, de a konkrét tudományos magyará-
zatra még várnunk kell. Lehetséges azonban, 
hogy ezen elméletek közül épp az egyik válik 
majd egyszer bizonyítottá.

Abban szerintem mindenki egyet ért ve-
lem, hogy ez a jelenség igen figyelemfelkeltő 
mind a kaktuszgyűjtők, mind a növényked-
velők körében. Én a kisebb gyűjtők táborába 
tartozom, de már régóta foglalkoztat, hogy 
vajon mitől alakulhat ki váratlanul, egy sza-

bályos növényből, ilyen hihetetlenül válto-
zatos és furcsa forma. Ezért elkezdtem nyo-
mozni egy kicsit, melynek az eredményét 
szeretném most megosztani a kedves olva-
sóval. Nagyon sok cikket olvastam, hazait 
és külföldit egyaránt, ezért biztos lesz olyan, 
akinek a leírtak ismerősek lesznek. 

Rögtön szeretném leszögezni, hogy cik-
kem feltevésekre épül, mert még mindig nincs 
egyértelműen elfogadott oka a jelenség kiala-
kulásának!

Zusammenfassung: Wir können die pflanzenphysiologische Gründe der Erscheinung Christata kurz kennenlernen
Abstract: Readers can read briefly about the most probable physiological causes of cristate phenomenon.

1. kép Echinocereus chisoensis v. fobeanus f. cristata, melynek különlegessége a taréjosan 
deformálódott virág.
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2. kép Astrophytum ornatum f. cristata. 3. kép Echinocereus bristolii v. pseudo pecti-
natus f. cristata SB463.

4. kép Mammillaria carmenae f. cristata. 5. kép Epithelantha micromeris f. cristata.
6. kép Gymnocalycium mihanovichii f rubra 
’cristata’

7. kép Winterocereus aureispinus f. cristata.
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Mi is a „cristata” (krisztáta)?

A krisztáta vagy tarajosodás nem egy fer-
tőző betegség, hanem a csúcsi osztódószövet, 
azaz a csúcsmerisztéma rendellenes fejlő-
dése. Ennek során a csúcsi osztódószövet 
egyetlen pont helyett vonalszerűvé (lineá-
rissá) válik. Ennek oka az osztódószövet át-
változása, melynek következménye a lineáris 
merisztéma kialakulása, amely határtalan, 
korlátlan növekedésű. A lineáris merisztéma 
növekedése következtében a szár ellaposo-
dik és a taréj felületén tövisek és szemölcsök 
alakulnak ki. A szemölcsök és az erek által 
formált spirális vonalak száma növekszik, 
de a szemölcsök felépítése változatlan ma-
rad. A növény korától függően vannak ven-
tilátor (légcsavar) alakú, hullámos, és „agy”-
szerű krisztáták azaz taréjok. Minden taré-
josodott egyed gyorsabban nő, amit egyesek 
a fotoszintetikus terület megnagyobbodásá-
val magyaráznak. Ugyanakkor előfordulhat, 
hogy a taréjok hosszú ideig növekedést nem 
mutatnak. De amikor egy taréj „agy” formát 
vesz fel, megesik, hogy a kanyarulatok újra 
taréjosodnak, így a növény igen tömörré, 
zsúfolttá válik. Ekkor a lineáris merisztéma 
sok csúcsmerisztémára oszlik fel. Ezt a jelen-
séget „túlkrisztátásodásnak” nevezik, ami 
látszólag minden ok nélkül a test növekedé-
se, fejlődése közben alakul ki, de nem a már 
krisztátásodott részen.

Gyűrűs krisztáta kialakulásakor a nö-
vény tengelyszimmetriáját elveszíti, helyet-
te központi szimmetria lesz jellemző. Alakja 
ventillátorhoz hasonlít, teste hullámos lesz. 
Az oldalhajtások általában kicsik maradnak, 
vagy teljesen hiányoznak. 

„Szörnyes” alak esetén a hajtás tengely-
irányú növekedése megáll, a növényen sze-
mölcsök és/vagy areolák jelennek meg. Ez a 
jelenség bekövetkezhet mind az oszlopos, 
mind a gömbölyű növekedésű kaktuszok ese-
tében egyaránt.

A növény korának előrehaladtával, me-
risz témájának aktivitása csökken, vagy tel-
jesen megszűnik, így a növekedés csak a li-
neáris merisztéma néhány részén folytató-
dik tovább. Ennek következtében a felső fe-
lület egyenetlenné válik. Viszont az areolák 

képesek megtartani fiatalkori felépítésüket, 
ezért gyakran úgy néz ki, mint egy éppen ki-
kelt növény. Tehát a taréj fiziológiai kora nem 
függ a növény valódi korától és feltűnésének 
idejétől, ezért úgy tartják, hogy ha egy taréj a 
növény fiatal korában keletkezik, az nem lesz 
képes virágozni élete folyamán. Ez még csak 
feltételezés, és nincsenek ezzel kapcsolatos 
konkrét vizsgálatok.

A növényen fejlődése folyamán bármikor 
kialakulhat a krisztáta alak, de megfigyel-
ték, hogy oszlopos növekedésű fajoknál a nö-
vekedés korai szakaszában, tehát fiatal kor-
ban nem, míg törpe növények esetében korán 
megjelenhet, akár a csírázás első napján vagy 
már a magban eldeformálva az embriót. Csí-
rázáskor hajlamosító tényező lehet a hőmér-
séklet és a páratartalom.

Kialakulásának ideje a vegetatív fejlődés 
intenzívvé válásának időszakában a leggya-
koribb, ez nálunk általában májusra esik. 

A taréjosodás széles körben elterjedt je-
lenség a természetben és a gyűjtemények-
ben egyaránt. A kaktuszoknál több, mint 50 
nemzetségben találkozhatunk ezzel a jelen-
séggel, de más pozsgás és nem pozsgás nö-
vénynél is előfordul. Viszont arra még nincs 
magyarázat, hogy egyes növénycsoportoknál 
miért nem alakul ki a krisztáta forma.

Krisztata alakot mutató növénycsoportok 
például a Rebutia, Mammillaria, Turbinicarpus, 
Euphorbiacea, Crassulaceae, Asclepiadaceae 
taxonok.

Mi okozhatja a taréjosodás kialakulását?

Természetes vagy élettani okok:
Rovarok: Szúró, szívó kártevők, melyek 

megsérthetik a csúcsmerisztémát (pl.: kak-
tuszmoly, tetvek stb.). 

Kórokozók: Vírusok (Carmovirus), bak-
tériumok (Corynebacterium fascians által ter-
melt cytokinin), gombák, melyek szövedéke-
ikkel megsértik a növényt.

Helytelen veteményezés: állítólag a túl 
korai veteményezés hajlamosító tényező, ta-
lán a fejletlenség miatt, de pontosan nem de-
rült ki számomra eme feltételezés mibenléte.

Zsúfolt állomány: Csökkenti a krisztá-
tásodott növények százalékos arányát. Ezt
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szemünket próbára tevő mintázattal.
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azért furcsállom, mert ha a jelenség sérü-
lések miatt alakul ki, akkor itt a sérülés ve-
szélye nagyobb, mint ritkább állomány ese-
tében, tehát inkább hajlamosító tényezőnek 
gondolnám.

Alacsony hőmérséklet, amit hirtelen fel-
melegedés követ. Oka talán a hirtelen növe-
kedés megindulása, főleg amikor szárazság 
után hirtelen nedves állapot következik be, 
ekkor a növények könnyen megrepedhetnek.

Mesterséges okok:
A növény csúcsának levágása.
A növekvő rész sérülése.
Ionizáló sugárzás: röntgen és gammasu-

gárzás.
Helytelen tápanyagpótlás: a nitrogén 

túladagolása.
Helytelen öntözés: ha virágzáskor a szá-

razon tartás után hirtelen sok vizet adunk a 
növénynek tápoldattal együtt, akkor hajla-
mosítjuk a krisztáta alak kialakulását.

Növényvédőszerek és növekedést sza-
bályzószerek alkalmazása: pl.: TIBA (2,3,5-
triodobenzonic sav) a gyűrűs krisztáta forma 
kialakulását okozza a torzulással együtt.

Örökölhető-e a krisztátásodás?
Lehet-e a krisztáta alakot sarjakkal to-

vább vinni, vagy ilyen formájú növényekből 
fogott magoncokkal megtartani? Ez a kér-
dés még megválaszolásra vár, mivel számta-
lanszor előfordul, hogy egy növény spontán 
hozza ezt az alakot, vagy visszaalakul eredeti 
formává. Az még nem ismert, hogy a taréjoso-
dás örökölhető jelenség-e, de az biztos, hogy 
egyes gének szabályozzák a forma kialakulá-
sát. A Celosia argentea esetében például ta-
láltak olyan egyedeket, mely biztosan örököl-
te és örökíti a krisztáta alakot, ilyen a Celosia 
argentea var. cristata. Az is bizonyos, hogy 
oltással vagy szemzéssel átvihető a jelenség. 
Néhány faj szabályosan futó cristata vonala-
kat mutat, bár úgy tartják, hogy kialakulása 
a környezteti hatásoktól, különösen a hőmér-
séklettől és a táplálástól függ. A növény ko-
rának előrehaladtával a csúcsmerisztéma ak-
tivitása csökken, de a növény fejlődése nem 
áll meg, ezért ott tör ki a növény, ahol tud, 
ami ehhez a torz külsőhöz vezet, mint pl. 

9. kép Parodia saint-pieana f. cristata.

10. kép Mammillaria geminispina f. cristata.
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11. kép Pelecyphora  aselliformis f. cristata. 12. kép Echinocereus reichenbachii v. caespi-
tosus f. cristata.
.

13. kép Echinocereus chloranthus f. cristata 
SB 131.

14. kép Sclerocactus wipplei f. cristata 
SB 471.

15. kép Echinocereus melanocentra f. cristata. 16. kép Solisia pectinata f. cristata.
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a hullámos forma. Jó példa erre a természet-
ben élő Carnegia gigantea, mely az oszlop te-
tején fejleszti ki ezeket a bóbitákat.

Eddigi kutatásom ezen a ponton ért vé-
get, és remélem szolgáltam egy-két új infor-
mációval a tapasztalt gyűjtők számára is. A 
vélemények tehát megoszlanak a taréjosodás 
kialakulásával kapcsolatban, de abban min-

denki közös nevezőre jutott, hogy ez az egyik 
legérdekesebb és legfurcsább jelenség, ami 
kialakulhat növényeinken, ékesítve és érde-
kesebbé téve gyűjteményünket.

Kovács Mónika, Békéscsaba
Képek:
Kovács Mónika: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,
15,16. Tóth Norbert: 9. Archívum: 8.

                           A, a

aurisetus golddornige aranytövisű

aurispina golddornig aranytövisű

aurissaeta goldborsten aranysörtéjű

aurivillus goldzottelig aranybozontos

australasiacus austral-asiatisch ausztrál- ázsiai

australis südlich déli, délről származó

austriaca österreichisch ausztriai

austrina (Op.) déli, délről származó

austrocephalocereus südlicher Cephalium tragender déli kontyos gyertyaszerű

austrocylindriopuntia südliche Zylinder Opuntia déli hengeres medvetalp

autogenia individuelle  Entwicklung egyéni fejlődés

autogamia die Aütogamie önmegporzás

autosteril selbststeril önsteril

autumnale im Herbst blühend őszi, ősszel virágzó

avellana gertig vesszős, szárszerű

avila-camachoi aus Avila-camachoi stammend Avila-chamachoiból való

avis der Vogel madár

axilla der Blattwinkel hónalj, ágzug, hajtászug

axiniphorus beiltragender
fejszehordozó, bárdhor-
dozó

ayopayana aus Ayopayana Ayopayanaából való

aztekium erinnert an Runen den Azteken azték írásjelek emlékére 

elnevezve

azulensis benannt nach Herkunft: Pedra Azul, 
Bra. (Pedra) Azul-ról elnevezve

azureocereus azurblauer cereus azúrkék gyertyaszerű

azureus azurblau, himmelblau azurkék, égszínkék

Elnöki levél az Olvasókhoz
Kedves Olvasóink!
Először is köszönöm, hogy évek óta megtisztelik egyesületünket azzal, hogy nem csak olvassák 
újságunkat, a Debreceni Pozsgástár-t, de tagjaink sorában is üdvözölhetjük kedves Olvasóink 
legnagyobb részét. Egyesületünk életében, mint már oly sokszor, ismételten elérkezett egy for-
dulópont, és arra törekszünk, hogy még tökéletesebben tudjuk az Ön igényeit kielégíteni. Sok-sok 
keserves küszködés után végre nyugvópontra került internetes honlapunk léte, és elvárásaink 
szerint a jövőben ezzel a kissé megkésett újdonsággal is szolgálhatjuk érdeklődésüket. De előtte 
vessünk egy pár pillantást tevékenységünk fontosabb mozzanatira. Iskolaprogramunk rendület-
lenül halad előre, az ország egyre több iskolájában gyermekek ezrei ismerkednek meg a növény-
világ e rejtelmes csodáival szakemberek és gyűjtők segítségével, nagymértékben elősegítve a jövő 
generációt a pozsgásbotanikai ismeretek elsajátításában. Mára már elértük, hogy nemcsak mi 
ajánljuk fel az iskoláknak ezt a lehetőséget, hanem az iskolák keresnek meg bennünket. Az or-
szág több pontján megrendezésre kerülő rendezvényeinken, kiállításainkon az utóbbi időben lát-
ványosan növekedett egyesületünk tevékenysége iránti érdeklődés, illetve újabb települések ke-
resnek bennünket, kérve kiállítások, előadások tartását. Idén is megrendeztük az augusztus 20-
ai Államalapítás Ünnepéhez kapcsolódó Virágkarneváli hét kísérőrendezvényeként immár több 
évtizedes múltra visszatekintő „Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítását és vásárát”. A 
szúrós csodák seregszemléjének helyszínéül immáron negyedik alkalommal a debreceni Kölcsey 
Központ attraktív épülete szolgált méltó környezettel. Nemzetközi kapcsolataink tovább bővül-
tek, amit a Debreceni Pozsgástár oldalain tapasztalhattak kedves olvasóink. Visszatérve új hon-
lapunkhoz, várjuk tagjaink, olvasóink érdeklődését a már jól megszokott elérhetőségen: www.
pozsgasgyujtok.hu címen, ahol a jövőben szintén bőségesebb tájékoztatással állunk mindenki 
szolgálatára. Sajnos a megnehezedett gazdasági helyzet nem kíméli egyesületünket sem, de lel-
kes csapatunk lendülete töretlen. Új elvek mentén haladunk az Önök rugalmasabb és minél telje-
sebb kiszolgálása érdekében. Jelenlegi és leendő tagjaink számára is készülünk különlegességek-
kel, meglepetésekkel. Rövidesen személyre szólóan eljuttatjuk minden érdeklődő részére Egyesü-
leti Hírlevelünket, amely várhatóan havonta megjelenik. Hogy mindezeket a szép és reményteljes 
céljainkat, álmainkat valóra válthassuk, kérjük segítségüket, melynek legegyszerűbb módja, ha 
ajánlja a Debreceni Pozsgástár-t a környezetében élő növénykedvelőknek, de bármilyen segítsé-
get tárt karokkal fogadunk. Ezúton szeretném megköszönni néhány tagunk nagylelkű felaján-
lását, amivel lehetőség nyílik nemes céljaink megvalósítására. Köszönet még egyszer! De külön 
köszönet mindazoknak, akik minden nehézség ellenére a továbbhaladás, a fejlődés útjait keresik, 
nem hagyván magukat eltéríteni semmilyen nehézség által, és majdnem szó szerint értve hátu-
kon viszik az egyesületet, egy lépést sem hátrálva mindig csak előre, és csakis előre tekintve. Ta-
lán a fentiekből is kiderül, hogy továbbra is érdemes folyamatosan tájékozódni honlapunkról és 
kiadványunkról, amelyekben érdekes és értékes információkhoz juthat a növényvilág e kisebb, 
de annál csodásabb, még mindig rejtelmeket tartogató csoportjáról.

Tisztelettel:
Gedeon Tamás

A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének Elnöke
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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.




