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MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Szerkesztőségi levél

Hazánk legnagyobb és legkorszerűbb pozsgás üvegháza
a vácrátóti Botanikus Kertben
A botanikus kertek szerepe és fontossága
a XXI. századra rendkívüli módon felértékelődött, többek közt a biológiai sokféleség,
génalaptartalékok ex situ megőrzése, a növényvilág bemutatása és megismertetése, valamint a környezeti nevelés szempontjából is.
Az MTA ÖBKI Botanikus Kertje hazánk mes�sze legjelentősebb 12.000 taxonos élőnövény
gyűjteménye, mindig hivatásának tekintette
e feladatok teljesítését. Ehhez kapcsolódva
kapott új otthont Vácrátóton a kaktusz- és
pozsgásgyűjtemény. Magyarországon eddig
még soha nem épült ehhez hasonló méretű és
rendszerű pozsgás üvegház.
A hosszú évek, évtizedek alatt felbecsülhetetlen kinccsé fejlődött, 3000 körüli fajt és faj-

tát számláló üvegházi gyűjtemény jelentősen
hozzájárul a Botanikus Kert kiváló európai
rangjához. A gyűjtemény megóvása érdekében egy szükségszerűvé vált háromlépcsős újjáépítési program kezdődött, ennek első ütemében készült el 2008 tavaszára a pozsgás- és
kaktuszgyűjtemény számára az új, közel 500
m2-es üvegház. A legkorszerűbb anyagokból,
automatikus szellőztető-, és fűtésrendszerrel
kialakított épület a lehető legteljesebben elégíti ki lakóinak ökológiai igényét. A növények
az átköltöztetés viszontagságait leküzdve, új
helyükhöz alkalmazkodva, ez év július 4.-étől
várják látogatóikat, hirdetve a biológiai sokféleség, a növényvilág és környezetünk megőrzésének fontosságát.

1. kép Az újvilági gyűjtemény részlete. A jobb szélen végigfutó, üvegfallal elválasztott rész

a kisebb termetű kaktuszok látogatóktól védett helye.
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Üvegházaink története dióhéjban

Miért szükséges új üvegház?

A kert egykori tulajdonosa, Vigyázó Sándor gróf idejében elképzelhetetlen volt XIX.
századvégi főúri park üvegház nélkül. A világ
hirtelen kitágult, az egyre gyorsabb hajók segítségével elképesztő mennyiségű új növény
áramlott be Európába. A régi narancsházak
(oranzséria) szerepét a pálmaházak vették át,
az újonnan felfedezett, színes trópusi virágok
és pálmák elragadó pompájával. A Vigyázóféle üvegházakról csak áttételesen vannak
adataink, néhány számla, újsághír és fénykép.
Hagyományos fűtésű egyszerűbb építmények
lehettek, de a bennük tartott gyűjtemény értékét több oklevél és elismerés is fémjelezte,
amelyeket az 1880-as években az országos
kertészeti kiállításokon nyertek. A Kert történetében viszontagságos évek következtek,
értékes gyűjteményei tönkrementek, az üvegházat le is bontották. A Magyar Tudományos
Akadémia 1952. január 1-jén vette át a kertet,
irányításával Újvárosi Miklóst bízták meg,
akinek céltudatos munkája alapozta meg a botanikus kertté alakítást. Újvárosi nagy vonzalmat mutatott az egzotikus, trópusi növények
iránt, így ezt a gyűjteményrészt nyugalomba
vonulásáig személyesen irányította. A helyreállítási munkálatok során legutoljára maradt
az üvegházi növények összegyűjtése. 1953-tól
állandó bővítésekkel, szükségmegoldásokkal
fokozatosan növekedett az üvegházak területe. A gyorsan gyarapodó növényállomány
számára 1961-ben készült el a szaporító-ház
és az orchideaház, 1964-ben a mediterrán,
ausztráliai és új-zélandi növények átteleltetésére egy gépszínt alakítottak át üvegháznak.
Az 1969 őszén elkészült melegágyi ablakokból összerakott hidegház, felújítására és bővítésére 1997-ben került sor. Ez Magyarország
jelenleg legnagyobb teleltető-háza. A régi és
használhatatlanná vált bemutató üvegház helyén új pálmaház épült, mely 1987. év végére
készült el. Az üvegházi gyűjtemény hosszú
ideig bázisa volt a hazai dísznövénytermesztésnek. Értékes, külföldről behozott cserepes
dísznövényekkel az 1960-as években az Országos Mezőgazdasági Kiállításon több arany
és ezüstérmet nyert a Botanikus Kert.

Napjainkra az üvegházak nagy része, nem
csak a növények megőrzésére alkalmatlanná,
hanem életveszélyessé is vált, a bennük lévő
növényanyag pedig, felbecsülhetetlen kinccsé
fejlődött. Ma az üvegházi növénygyűjtemény
3000 körüli taxonszámával jelentősen hozzájárul a 12.000 taxonos botanikus kert kiváló
európai rangjához. Az MTA felelős és jó gazdaként felismerte, hogy az üvegházak tarthatatlan állapota, rossz hatásfokú fűthetősége
nem végződhet az értékes gyűjtemények
megsemmisülésével, és a rendszer háromlépcsős anyagi támogatására szánta el magát. Az
MTA ÖBKI az üvegház felépítéséhez saját pénzéből is igen jelentős összeggel hozzájárult és
a többi üvegházzal együtt jelentős áldozatot
vállal a fenntartásukban is. Remélhetőleg az
összes üvegház újjáépítésével és felújításával
együtt pályázati pénzekből megvalósul a geotermikus és biomassza fűtés kiépítése, amely
jelentősen csökkenti majd a fosszilis energiaforrások kiváltásával a fűtési költségeket.
A kaktusz- és pozsgás üvegház
legfontosabb adatai
Alapterülete közel 500 m2, belmagassága
pedig, 5,3 m. Kialakítását és működtetését tekintve nem trópusi, hanem fél-sivatagi üvegház. Ennek megfelelően a hőmérséklet a téli
időszakban min. 10C° az újvilági növényeket
befogadó, ill. 15 °C az óvilági növényeknek
helyetadó részben, nyáron pedig, a külső hőmérsékletnek megfelelően alakul. A belső hőmérséklet szabályozásáról 6 fokozatú, automatikusan működtethető szellőztetőrendszer
gondoskodik. A rendszer méri a belső hőmérsékletet, ill. a külső szélsebességet, és ezeknek
megfelelően nyitja vagy csukja a szellőzőablakokat. A beültetett növények élettani igényeinek megfelelően az üvegházban nincs árnyékoló-rendszer. A téli időszakban a ház felső
síkjára ún. energiaernyőt húzunk ki, amely
a benti meleg megtartásában és a kicsapódó
pára összegyűjtésében játszik fontos szerepet. A növények vízutánpótlását a 2-3 naponta történő öntözés biztosítja. A növényágyak

2. kép
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alján agyagcserép-töredékekből kialakított üvegházi gyűjtemények célja, hogy rávilágítvízelvezető réteg van, felette pedig, homok, son, mennyire fontos a biológiai sokféleség a
Földön. Ennek védelmére több nagy világ- és
sóder, agyag és gyepszintföld keveréke.
európai méretű összefogás is történt, amelyek
eredményeként országok kormányai kötelezRöviden a kaktusz-és
ték el magukat, hogy részt vesznek abban a
pozsgásgyűjteményről
küzdelemben, amely a biodiverzitás szinten
A kb. 1000 taxont számláló gyűjtemény tartását célozza. Nemzetközi természet- és
két részre osztott, ez az üvegház elrendezé- környezetvédelmi egyezmények születtek,
séből is jól látszik. Az üvegfallal elválasztott amelyek közül egyik legjelentősebb a Biológiai
épület egyik felében az Óvilág kb. 350 taxont Sokféleség Egyezmény (Riói Egyezmény). Az
tartalmazó növénygyűjteménye, míg az üveg- európai szintű szabályozások közül a Natura
fal túloldalán az Újvilág kb. 650 taxonját be- 2000 Élőhelyvédelmi Irányelvének megvamutató növénykollekció kapott helyet. Az lósításában is aktív szerepet kapnak a botaüvegház építésekor cél volt az is, hogy a teljes nikus kertek. A Növényvilág Megőrzésének
üvegházi gyűjtemény minél nagyobb része Világstratégiája (GSPC) célként tűzte ki, hogy
váljon látogathatóvá. A szárazságtűrő nö- 2010-re a veszélyeztetett növényfajok 60%-a
vények közül azok, amelyek éghajlatunkon elérhető legyen ex situ gyűjteményekben.
üvegházi környezetet igényelnek, mindegyike
Magyar Tudományos Akadémia
e házba került beültetésre, így e gyűjtemény
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
teljes egészében megtekinthetővé vált a nagyVácrátót
közönség számára. Taxonjai sok nemzetségKépek: Ficzere Miklós
ből kerülnek ki, így megjelenésében is igen
változatos, egyedülálló kollekcióról van szó.
3. kép Pillantás az Óvilági részbe: virágzó
Uncarina
grandidieri.
Miért lettek fontosak
az élőnövény gyűjtemények?
A botanikus kertek és tudományos élőnövény gyűjteményeik szerepe világszerte
rendkívüli módon felértékelődött. Ennek
elsődleges oka, hogy az emberi beavatkozás
közvetlen és közvetett hatásai révén az élőhelyek példátlan gyorsasággal pusztulnak.
Vannak olyan fajok, amelyek mára természetes élőhelyükön már nem, csak bizonyos
botanikus kertekben találhatók meg. Ezen
utolsó hírnökök által hordozott genetikai információ pótolhatatlan. A botanikus kertek,
mint génalap tartalékok, számos védett vagy
veszélyeztetett faj ex situ megőrzését és az
élőhelyre történő visszatelepítés lehetőségét
biztosítva kiemelkedő fontosságúak, emellett
menedéket nyújtanak olyan növényeknek is,
amelyek az egyre szélsőségesebb természeti
hatásokat átvészelve, ahhoz alkalmazkodva
válhatnak tápnövénnyé az emberiség számára. E gyűjteményes kertek a környezettudatos
nevelésnek is bázisintézményei. A kerteket
látogatók világképének formálása mellett az
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Mánfai Gyula és Csuha László

GYMNOCALYCIUM PAEDIOPHILUM Ritter ex Schütz
Alapnév: Gymnocalycium paediophilum
Ritter, Kakteen in Südamerika III. 269.
1979.
A fajnév eredete: görögből eredeztetve
gyermekszeretőt jelent, esetünkben hasonlóság, mivel e faj egyedei szívesen sarjadnak.
Latin diagnózis Ritter nyomán:
„Proliferans, viride, 5-8 cm crassum,
elongatum; costae 6-10, 12-20 mm altae, minime
crenatae; areolas orbiculares, 3-5 mm diam.,
8-15 mm inter se remotae; spinae subulatae,
rectae, brunneae, marginales 5-7, lateraliter
directae, 8-30 mm longae, 1 centralis robusta,
supra eam plerumque 2 parvae; flores ex vertice
, 45-60 mm longi, valde explanati; ovarium
paucis squamis latis obtusis pallidis instructum;
camara nectarifera 1 mm longa, angusta, clausa
per filamenta sine lacuna, inferne rubra, superne
flava, antherae flavae; stylus rubellus, 12-18 mm
longus, stigmata 8-9, pallide flava; petala 15-32
mm longa, 4-7 mm lata, oblanceolata, pallide
rubra; fructus glaucus; semina 1 mm longa, 0,8
mm lata, rubellinigra, tuberculosa, hilo basali;
habitat Cerro Leon, Paraguay.”

Leírás Ritter nyomán:
Szukkulens törzse zöld, 50-80 mm széles
és ennél 2-3-szor magasabb, a tövénél gazdagon sarjadzik, a sarjak saját gyökeret fejlesztenek, majd leválnak az anyanövényről
új egyedet képezve, és erről a jellegzetességéről kapta fajnevét. Bordázata 12-20 mm
magas, kihegyesedő, igen alacsony dudorokkal, számuk 6-10 lehet. Areolái csaknem kör
alakúak, 3-5 mm átmérőjűek, barnás filcesek, 8-15 mm távolságra állnak egymástól.
Tövisei árhoz hasonlók, melyek tűszerűen
elvékonyodók, mind egyenesek, kezdetben
barna színűek, később kiszürkülnek. Peremtövisek száma 5-7, 8-30 mm hosszúak, oldalra vagy kissé kifelé irányulók, az alsók erősebbek és hosszabbak. A három középtövis
erős, a növénytől elállók, 15-25 mm hosszúak, legtöbbször kettő rövidebb és vékonyabb.
Virága a növény csúcsi részén képződik, 4560 mm hosszúra és szélesre nyíló, néha kissé
illatos. A pericarpellum barnás-zöld színű,
6-10 mm hosszú és 6-7 mm széles, nagyjából
félkör alakú, 2 mm hosszú és 3-4 mm széles, tompa, halvány pikkelyekkel borított. A
mézfejtő meglehetősen redukált, csőszerű,

1. kép Gymnocalycium paediophilum tősarjas 2. kép A hajtáscsúcson kibúvó virágbimbó.

telepe.
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3. kép A fejlődő bimbók.

1 mm hosszú, igen szűk, a porzók tövénél záródik. A vacok 20-22 mm hosszú és felül 11
mm széles, tölcséres, belül bíborszínű, hos�szú pikkelyekkel fedett, melyek hasonlóak a
pericarpellum pikkelyeihez. A belső lepellevelek 15-32 mm hosszúak és 4-7 mm szélesek, fehérek, fordított lándzsa alakúak, belül
kissé halványvörös vagy rubinvörös színezetűek, a legkülsők egyenesek, a felső részük
némileg kiszélesedik, a végük majdnem tompa, színük zöld, fehéres peremmel. A porzószálak alul többé-kevésbé vörösek, a végük
kissé világossárgák. A portok krémszínű,
némileg befelé dől. A bibeszál vöröses, 1218 mm hosszú, a bibe 8-9 ágú, halványsárga színű. Termése éretlen állapotban zöld,
éretten kékeszöld színű, 10-18 mm hosszú
és 7-15 mm széles, alul tompa, a vége elvékonyodó. Magja 1 mm hosszú és 0,8 mm széles,
vörösesfekete, sűrűn szemölcsös, a köldök
alapi fekvésű, fehér, hosszúkás ovális alakú.

Típusélőhely: Paraguay, Boqueron kerület,
Cerro Leon.
Schädlich 2005-ben ezt írja az élőhelyről:
„A klíma igen különböző, a téli hónapokban, júniustól augusztusig alig esik. Szeptemberben már 40 °C fölé emelkedik a hőmérséklet. 2001-ben ott tartózkodásom
alatt 45 °C-ot is mértem. Északról délre haladva drasztikus hőmérsékletváltozás következett be. Igen erős esőzés volt és ez nem ritkaság itt, pár óra alatt az évi csapadékmen�nyiség egynegyede is lehullhat. (...)
Az átlagos maximum hőmérséklet 32,1 °C,
az átlagos minimumhőmérséklet a térség középső részén 19,1 °C, és az átlagos csapadékmennyiség 445,7 mm. (...)
A folyóvizek szezonális jellegűek, hozamuk egyetlen folyótól, a Rio Timane-től
függ, amely egy maradvány, vagyis reliktum
mederben, az amazóniai vízgyűjtőterületen

10
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folyik, és északnyugat felé csekély lejtésű.
Bolíviában, Izozognál, a mocsárzónában ez a
folyó elszivárog. A környező táj száraz erdő,
szavanna és galériaerdő váltakozása.
A mocsárvidéket folyami homok, ingovány, szakadék és szurdok jellemzi. Az itt található lagúnarendszert ideiglenesen létrejövő lagúnák alkotják, amelyek legtöbbször vízinövényekkel borítottak. A növények kellő
védelmet hoztak létre a párologtatás ellen.
A Paraguay-i területen létrehozott Nemzeti Parkban 535 különböző növényfaj található, a szárazságtűrő növények pedig,
bizonyítottan jelen vannak. Paraguay leírt
kaktuszainak 36%-a ezen az élőhelyen található. A Gymnocalyciumok közül itt tenyészik
a G. eurypleurum F. Ritter, a G. paediophilum
F. Ritter, a G. stenopleurum F. Ritter és a G.
mihanovichii var. friedrichii Werdermann. (...)
A G. paediophilum mindig csoportokban
tenyészik. Emiatt az a látszat, mintha a növény kizárólagosan vegetatív módon szaporodna az erős sarjadzás következtében.” (Eb4. kép A borda egyik oldalsó helyzetű areo
ből eredeztethető a fajnév is. M. Gy).
lájából is kifejlődhet virágbimbó.
5. kép A fellevelek fokozatosan mennek át sziromlevelekbe.
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több, más magró1 kelt egyedet is tartsunk,
amelyeket következetesen porozzunk össze.
Sarjról való szaporítása még könnyebb, de
a genetikai változékonyság fenntartása érdekében az ivaros szaporítás a fontosabb. A
magasabb hőmérsékletű teleltetés idején - a
többi fajhoz hasonlóan - szárazon tartsuk.”

6. kép Kinyílt virág oldalról.

Termesztése megegyezik a Gymnocalycium
chiquitanum Card. tartásával illetve a többi Paraguayban élő kaktusz tartási körülményeivel. Az erős napsütésnek kitett növény epidermisze kezdetben hamvaszöld,
később vöröses-zöld. Virágzást csak akkor
várhatunk növényünktől, ha a téli pihenési
időszak alatt 10-12 °C hőmérsékletet biztosítunk számára, mert a hűvösebb teleltetés
a virágzást hátrányosan befolyásolja, bár a
növény nagyobb károsodás nélkül viseli el
az alacsonyabb hőmérsékletet is. Az ültető
közeggel szemben nincs különösebb igénye,
a kereskedelemben kapható kaktuszföldek
megfelelőek számára.
Papp László szerint (lásd Pozsgások 136.
kártya):
„E faj a mai napig is viszonylag ritka a
gyűjteményekben, ugyanis betegségekre
(gombák) kissé érzékenyebb, mint a többi
Gymnocalycium, és magasabb teleltetési hőmérsékletet (10-15 °C) igényel. Magja viszonylag jó1 kel, de magoncait megtizedelhetik a gombák. Vegetációs időszakban az
ivarérett egyedeket 1-2 hetente, a nagyon
fiatalokat hetente öntözzük, de törekedjünk arra, hogy magas páratartalom ne legyen növényünk felett. Közepes árnyékolás
és jó szellőzés mellett neveljük ekkor őket.
Nem önbeporzók, ezért annak érdekében,
hogy ivarosan, magró1 is szaporíthassuk,

Jó, ha tudjuk, hogy Schütz leírása némiképp eltér a Ritter féle leírástól. Schütz szerint (nem teljes leírás, főleg a különbségekre
koncentrálva) a szukkulens törzse gömbölyded alakú, gazdagon sarjadzó, 55 mm magas és maximum 80 mm széles, világoszöld
színű. Bordázata hét darab, egyenes lefutású, éles, az areoláknál dudorszerűen kiemelkedő. Az areolák kör alakúak, szürkésfehér
gyapjasak, 5 mm átmérőjűek, 20 mm-re állnak egymástól. Peremtövisek száma 9-12,
maximum 20 mm hosszúak, eleinte vörösesbarnák, később szürkésbarnák. Középtövis 3, közülük kettő rövidebb, felfelé irányuló, a harmadik hosszabb, 25-30 mm hosszú,
a növénytől erősen elálló. A tövisek csúcsa
sötétebb. Virága 60 mm hosszú és széles,
eleinte sárgás krémszínű, majd fehér, vörös
torokkal. A vacok felfelé szélesedő szűk harang alakú, kékeszöld színű, fehéres peremű,
széles pikkelyekkel. A külső lepellevelek
szürkés középcsíkkal. A belsők hasonlóak a
külsőkhöz, csupán vékony hegyben végződnek és fehér színűek. A porzószál vöröses, a
portok fehéres-elefántcsont színű. A bibeszál fehér, a bibe fehér és 8-9 ágú. A termés
7. kép Egyszerre nyíló virágok.
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8. kép És egy közelkép.

20 mm hosszú, gömbölyded alakú, kékes-rózsaszínes pikkelyekkel. Magja feketésbar9. kép A kékesszínű termés.

na, sűrűn szemölcsös, 1×0,8 mm nagyságú,
gyengén fényes. A köldök alapi fekvésű, fehér, ovális alakú.
Backeberg „Das Kakteenlexikon”-jában
egyes jellemzők eltérnek az eredeti leírástól. Szukkulens törzse 55 mm magas és 60
mm széles. A bordák száma hét, függőleges
lefutásúak, az areoláknál dudorszerűen kiemelkedők. Virága körülbelül 53 mm hos�szú és 54 mm szélesre nyíló, eleinte sárgás
krémszínű, majd fehér, vöröses torokkal. A
többi jellemző megegyezik a Schütz-féle leírással. Mivel F. Ritter gyűjtötte a fajt, így fogadjuk el a növénytest méreteit a Ritter-féle
leírásnak megfelelően, tehát a növény alakja
hosszúkás, legalábbis idősebb korában. Termesztésben körülbelül 6-7 éves korig való-
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ban inkább gömbölyded alakúra fejlődik, de
az idősebb növények megnyúlhatnak. Természetesen a növénytest alakja az eredeti
élőhelyen függ az adott populációt kísérő növényzettől is, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ezt is figyelembe véve, nem
kell túlzott figyelmet szentelni a növénytest alakjának. Ezt támasztja alá a PrestonMafham: Kakteen-Atlas-ban látható kép is
a fajról. A különböző leírásokban található
eltérő faji jellegzetességek visszavezethetők
a faj több populációjára. A faj szempontjából érdemleges virágjellemzőkben a leírások
megegyeznek, így érthető, miként születhettek a habitusban oly eltérő leírások. A virág
szerkezeti felépítését viszont Ritter nagyon
pontosan leírta.
1963-ban Ritter gyűjtötte a növényt.
A lelőhely valódiságát Schütz vitatja, mivel Ritter ugyanezt a területet jelölte meg
lelőhelyéül a következő növényeknek is:
Gymnocalycium stenopleurum Ritt. és a
Gymnocalycium eurypleurum Ritt. Mivel az
utóbbi két növény más magtípusba tartozik, mégsem zárható ki, hogy azonos élőhelyen eltérő magtípusú fajok vannak jelen.
Erre kiváló példa Argentína Córdoba tartománya, mely számos sorozatnak ad otthont.
Másrészt, ha a Ritter által megjelölt terület
elég nagy, és ehhez még jelentős szintkülönbségek is párosulnak, akkor nem zárható
ki az azonos élőhely sem. A Mihanovichiana
al-fajsor növényei többek között éppen Paraguay északi részén és az ezzel határos
délkelet Bolíviában fordulnak elő, s a fent
említett két faj is ebbe az al-fajsorba tartozik. De Paraguayban van többek között a
Denudata al-fajsorba tartozó Gymnocalycium
fleischerianum Backbg.-nek is a lelőhelye,
meglehetősen nagy diverzitással.
G. paediophilum gyűjtőszámai:
FR = Friedrich Ritter
1177. Paraguay, Boqueron kerület, Cerro
Leon.
ISI = INTERNATIONAL SUCCULENT INSTITUT
1593.
Mánfai Gyula és Csuha László 10. kép A még éretlen termés.

13

11. kép A közeli rokon Gymnocalycium chiquitanum. Szembeötlő hasonlóság.

Irodalom:
Ritter F. (1979): Kakteen in Südamerika 1. Spangenberg: Selbstverlag.
Schädlich V. (2005): Die Gymnocalycien
des Gran Chaco und der Savannen aus
Argentinien, Bolivien und Paraguay Tei 5.

Gymnocalycium paediophilum Schütz am Cerro
Leon im Nationalpark „Defensores del Chaco” In
Gymnocalycim 18 (3) 2005 629-634
Képek: Holló László: 1, az összes többi
Mánfai Gyula.

2010. évi tagdíj
Egyesületünk 2010. évi tagdíja – az elmúlt esztendőhöz hasonlóan – változatlanul
4000 Ft, amely magában foglalja a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének
negyedévente megjelenő ismeretterjesztő folyóirata, a Debreceni Pozsgástár előfizetési
díját is.
Kérünk minden kedves régi és leendő Tagtársunkat, hogy a 2010-es évre esedékes tagdíjat szíveskedjenek legkésőbb 2010. március 31-ig rendezni, hogy tárgyévben is
időben megkaphassák kiadványunkat. A tagsági díj befizetése a mellékelt belföldi postautalványon, valamint Egyesületünk számlaszámára történő átutalással egyaránt lehetséges.
A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének számlaszáma: 6060008414000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.

Most rendeljen!
A Szerzők és az MKOE közös kiadásában
2009 szeptemberében megjelent

Tóth Norbert és Libnár Antal:
Hordókaktuszok–A Ferocactus nemzetség
című könyve!
160×235 mm méretű és 368 oldal terjedelmű kötet, több mint 400, élőhelyen, illetve termesztésben készült színes fényképpel, határozókulccsal, élőhelyi ismeretekkel, adatokkal a nemzetség evolúciójáról (e fejezet szerzője Papp László biológus) és morfológiájáról.
Olvashatjuk továbbá a nemzetség történetét, a taxonok részletes bemutatását, és az ismert terepi gyűjtőszámokat is.
A könyv megrendelhető az alábbi címen:
Lukoczki Zoltán, 8000 Székesfehérvár, Apatini út 2.
Tel.: (22) 326-571; e-mail: saguaro1@upcmail.hu
Ára: 5500 Ft + 850 Ft postaköltség

Közgyűlési meghívó

Magakció! Tisztelt Olvasóink! Magakció!

Egyesületünk megalakulása óta különös figyelmet
szenteltünk a közhasznú jogállásból következő törvényi előírások messzemenően pontos betartására, melyek kötelező jelleggel megszabják az évenkénti közgyűlés lebonyolítását. Ezúton szeretnénk felhívni a
tisztelt Tagság figyelmét, hogy következő közgyűlésünkre 2010. március 27-én szombati napon kerül sor,
melyen minél több Tagtársunk részvételére számítunk.
Határozatképtelenség esetén a következő közgyűlés
időpontja (amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz) 2010. április 24. szombat.
A közgyűlés helyszíne: 4033 Debrecen, Süveg utca 3.
Kezdési időpont: 16 óra.
Tervezett napirendi pontok:
1.Levezető elnök megválasztása.
2.Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3. Vezetőségi tagok és témafelelősök jelölése és megválasztása további 1 évre.
4. A 2009. évi gazdasági beszámoló előterjesztése
(Tóth Norbert), elfogadása.
5. A 2010. évi költségvetés tervezet előterjesztése
(Tóth Norbert), elfogadása.
6. Alapszabály aktualizálása, módosítása
(Gedeon Tamás), elfogadása.
7. Egyebek
Gedeon Tamás, MKOE elnök

Egyesületünk 2010-ben is szándékozik meghirdetni a
magakciót! Felhívással fordulunk mindazon gyűjtőtársunkhoz, akinek módja és lehetősége van saját termelésű és szaporítású faj-azonos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel) hozzájárulni a
magakció sikeréhez, 2010 január 31-ig kérjük küldjék
meg egyesületünk címére a felkínált adományuk listáját, hogy a teljesen kész lista a Debreceni Pozsgástár
2010. évi 1. számával együtt és a honlapunkon megjelenhessen! A listában sziveskedjenek megadni a nemzetség és faj nevet, az élőhely megnevezését, a magadomány nagyságát (pl. 200 szem), valamint a virágzás
évét. A magokat megtisztítva, vagy termésben kérjük
egyesületünk, vagy a magfelelős címére 2010 január
31-ig megküldeni!
Egyesület címe: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú
Egyesülete (Debrecen) 4015 Debrecen, Pf.: 82.
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Magfelelős címe: Németh Jánosné, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9.sz.
Email: nyuszoka5@freemail.hu
Segítőszándékukat előre is köszöni az MPKE Elnöksége és
a Magfelelős.
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Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai V.
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.

Genetika
Mint már említettünk, a negyedkori pleisztocén nagy hatással bírt Észak-Amerika hidegtűrő kaktuszainak kialakulására,
a kaktuszokra ható hideg és fagy következményeként. A hideg előli menekülésük során
többször alkalmazkodtak a környezet körülményeihez, hogy túléljék a változásokat. Ezáltal kialakultak néhány fajnál olyan védő
mechanizmusok, amelyek segítettek eltűrni a fagypont alatti téli hőmérsékleteket is.
Ismeretes, hogy az egész évben tartó hideg,
fagyos körülmények között magasabb rendű növények nem tudnak létezni. Mielőtt a

hidegtűrés kérdésével foglalkoznánk, szükséges némi magyarázat. A hidegtűrés örökletes, hosszú évezredek alatt megszerzett tulajdonság, miáltal egy növény ellen tud állni
a fagynak. Ebben a folyamatban történnek
biokémiai, fiziológiai és fizikai változások
egyaránt, amelyek megakadályozzák a sejtek pusztulását a növények testében, amikor
a hőmérséklet fagypont alá süllyed. A hidegtűrés szempontjából csoportosíthatjuk a növényeket hidegtűrőkre, kevésbé hidegtűrőkre, hidegre érzékenyekre és meleget kedvelőkre. Ugyanez vonatkozik a kaktuszokra is.
Egy emberi generáció rövid ideje alatt nem
lehet megváltoztatni ezt a tulajdonságot. A

Az Opuntia nemzetség elterjedési térképei:
Opuntia nemzetség I.

O. polyacantha var. polyacantha
O. polyacantha var. rufispina
O. polyacantha var. schweiriniana
O. pheacantha var. pheacantha
O. nicholii

Opuntia nemzetség II.

O. polyacantha var. trichophora
O. polyacantha var. juniperina
O. polyacantha var. ursina
O. pheacantha var. hystricina

1. kép O. polyacantha v. polyacantha, még virá

2. kép Virágzó O. polyacantha v. polyacantha.

növénytermesztésben kialakítók olyan mesterséges feltételek, hogy hatására néhány
növény képes nagyobb mértékben ellenállni
a fagynak. Tapasztalataim alapján hidegtűrő
kaktuszok azok, amelyek legalább 3 napon
keresztül tartósan kibírják a -5 °C-os hőmérsékletet is. Gyakorlatból mondhatom, hogy
azok a kaktuszok, amelyek ezt kibírták következmények nélkül, azok ellenálltak még
az ennél alacsonyabb hőmérsékletnek is.
Máskor néhány kaktuszfaj képes volt rövid
időre, például éjszaka, következmény nélkül
elviselni a hőmérséklet csökkenést, ha nappal a felmelegedés úgy következett be, hogy
a hőmérséklet nem csökkent a 0 °C alá, és
ezek nem voltak kifejezetten hidegtűrő kaktuszok. A hidegtűrő kaktuszok képesek saját védő mechanizmusuk által felkészülni a
téli időszakra. Ez mélyen kódolt az örökletes
tulajdonságokban, amit genetikai memóriának nevezünk. Az első lépésben a hidegtűrő
kaktuszok a téli időszakra való felkészülés
folyamán már az őszi időszakban befejezik
a vízfelvételt. Abban az esetben, ha hamar
beállnak a fagyok, képesek megszabadulni
a felesleges víztől, és károsodás nélkül besűrítik testnedveiket, majd végbemennek
a biokémiai és fiziológiai változások. Nem
minden növény reagál egyformán a fagyra.
Például néhány hidegtűrő Opuntia faj nagy
fagyok idején növeli egyes részeinek térfogatát, más fajok pedig, összezsugorodnak,

összehúzzák magukat. Némely faj felveszi a
barnás-piros színt, másoknál megmarad a
világos- vagy sötétzöld szín. Ezek a változások végbemehetnek a hosszan tartó száraz és
meleg időben egyformán. A kaktuszok testéből a víz általában nem csökkenhet az úgynevezett kritikus határ alá. Ez azt a határt
jelenti, ahol a növény még be tudja pótolni az
elvesztett vizet. Ha túllép ezen a határon, kiszárad és elpusztul. A kritikus határ különböző lehet a növényeknél. A hidegtűrő kaktuszoknál ez 75 %-ot jelent, lucernánál 70 %
körüli, legmagasabb valószínűleg az Opuntia
basilaris ssp. basilaris esetén, amelyik an�nyi vizet el tud veszíteni a szárazság idején,
hogy már az életjeleket sem mutatja, és ezután mégis képes megújulni, feléledni! A mi
körülményeink között ez valószínűleg nem
történhet meg, de előfordul a Kaliforniai sivatagban. A legtöbb növényt, amelyeknél ez
a kritikus küszöb a legmagasabbak közé tartozik, azokat sorolhatjuk a legjobb hidegtűrők közé. Ezzel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a hidegtűrő kaktuszok a mi
körülményeink között is tönkremehetnek,
ha a testük átfagy, és a melegebb napokon
gyorsan melegszik fel. Ez érvényes főleg a
magasabbra növő Opuntiákra, melyek egyes
részei még a hótakaró alatt vannak. Ugyanez megtörténhet azon hidegtűrő kaktuszok
esetében is, amelyeket fűtetlen üvegházban
teleltetünk.

gok nélkül
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A harmadik csoportnál a hőmérséklet
kisebb mértékű fagypont alá csökkenése is
pusztuláshoz vezet, és a növények megfagynak. Az idetartozók még hosszan tartó szárazságot sem bírnak ki, és ezért kell őket
öntözni a téli időszakban is. A negyedik csoport nem viseli el a +5 °C alatti hőmérsékletet, már ez is a növény pusztulását okozhatja. Minket természetesen legjobban az
első csoportba tartozó kaktuszok fognak
érdekelni. Ide tartozik néhány képviselője az Echinocereus, Echinomastus, Escobaria,
Mammillaria, Navajoa, Opuntia, Pediocactus,
Sclerocactus és Toumeya nemzetségnek.

3. kép O. polyacantha v. rufispina barna vagy
vörös tövisezete a virág nélkül is díszíti.

4. kép Az O. polyacantha v. juniperina változé

kony taxon, itt rózsaszínű virágokat bontott.
Másik csoport a kevésbé hidegtűrők,
azok a kaktuszok, amelyek simán kibírják
a röviden tartó hőmérséklet csökkenést,
de életük folyamán természetes élőhelyükön nem nagyon kényszerültek felkészülni
a téli időszakra. Közéjük sorolhatunk néhány kaktuszfajt Mexikóból és az USA déli
részéből. Kitűnnek azzal, hogy felszívják a
vizet az őszi vagy a téli időszak elején, és erről a vízről nem vesznek tudomást, nem úgy,
mint a hidegtűrő csoportba tartozó kaktuszok. Ha nem adunk nekik vizet és hagyjuk
őket szándékosan víz nélkül a nyár végéig,
akkor jobban elviselik a kisebb hidegeket, a
téli időszakban még a rövid ideig tartó fagyot is. Nem alkalmazhatók a szabadban
való termesztéshez.

A fagytűrő kaktuszok nemzetségei és fajai
Meggyőződésem, hogy bizonyos körülmények között a mi adottságaink mellett,
mi is egész éven át a szabadban vagy fűtés
nélküli üvegházban nevelhetnénk az ÉszakAmerikai kaktuszok közel 100 taxonját. Attól függően, hogy nálunk keményebb és mérsékeltebb feltételek is találhatók, ez a szám
nyilvánvalóan magasabb lenne a mérsékelt
feltételek mellett. A nemzetségek és fajok áttekintése lehetővé teszi az orientációt, tájékozódást, de minden esetben elengedhetetlen a növény eredetének megismerése, mert
ebben nagy eltérések lehetnek, ezért a puszta feltételezések vagy megerősítést nyernek,
vagy cáfolatot.
A nemzetségek fejlődésük alapján az egyszerűbbtől kiindulva, a fejlettebbek felé sorrendben vannak bemutatva. A fagytűrő kaktuszok elterjedési térképe, mint segédanyag,
jó szolgálatot tehet számunkra.
Jelmagyarázat a további szövegben előforduló, termesztéshez szükséges alapvető
adatokhoz:
Fagytűrés jelzései:
egész éves, szabadban való nevelésre alkalmas
szabadban való nevelésre alkalmas a csapadékmennyiség szabályozásával
télen is fűtés nélküli, üvegházi nevelésre
alkalmas
üvegházi nevelésre alkalmas, télen mérsékelt fűtéssel
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Oltás : oltása a fagynak ellenálló alanyra
javasolt
Veszélyeztetett fajok: a CITES I listáján
Opuntia nemzettség MILLER
A termesztők körében az Opuntia nemzettség igen alábecsült, főleg térbeli igényessége, tisztázatlan elnevezései és primitív
származása, eredete miatt. Az utóbbi időben a nemzettség iránti érdeklődés fokozódik, egyedei sok helyen megjelennek, főleg
sziklakertekben, szabadföldi kultúrákban.
Ennél a nagynemzettségnél több „leg” is
előfordul. Itt fordul elő a legnagyobb egyedszám a Cactaceae családban, legnagyobb a
területi elterjedésük, a legrégebbi hivatalos elnevezésű, a legegyedibb és legeltérőbb
testi felépítésűek, az összes kaktusz közül
a legészakibb területeken is előfordul, a legeltérőbb testméretűek, a miniatűröktől a fa
nagyságúakig, a fagytűrő kaktuszok képviselői közül a legtöbb e nemzettség tagja, melyeket egész éven át, szabad kultúrában nevelhetünk, stb.
A kaktuszok ékességei a sokszínű tövisek, a hajtások sokféle formája és színe, de
főként a nagy, színes virágok sokasága és húsos, sok esetben ehető termésük. Egészen
szétterülő, de apró töveket, csoportokat is
alkothatnak. A termesztésüktől talán a kellemetlenül szúrós tövisei és glochídiái tartják vissza a termesztőket, gyűjtőket, melyek
a szúrás után gyulladást is okozhatnak, vagy
az elnevezésük és megítélésük körüli különböző szemlélet. Az, aki szereti a természetet
és körülményei megengedik, elfelejtve a negatívumokat, nem kerülheti meg e nemzetséghez tartozó fajok termesztését, és tartását. Biztos nagy örömét leli a zömmel igénytelen kaktuszok nevelésében. A fagytűrők
közül a legellenállóbb az O. fragilis v. fragilis,
melynek élőhelye a legészakibb, egészen Kanadáig terjed, legmagasabban tenyészik az
O. polyacantha v. rufispina, és a legkeletebbre
fekvő területeken az O. humifusa.
O. polyacantha Haworth v. polyacantha
(polyacanthus = soktövisű)
A test felfelé növő, vékonyan barázdált,
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20 cm magas, szártagjai ellipszis vagy tojásdad alakúak, egész testfelülete tövises, színe
világoszöldtől a sötétzöldig terjed. A szártagok 5-10 cm hosszúak, 3,8-10 cm szélesek és
kb.1 cm vastagok, areolái átlagban 1,5-3 mmesek, egymástól 6 mm-re találhatók, tövisei
száma 6-10, hajlékonyak, 3,8-5 cm hosszúak körkeresztmetszetűek, vörösesbarnák,
fehérek, rózsaszínűek, később szürkék, idősebb korban az areolákban finom, járulékos
tövisek alakulnak ki, a glochidiák sárgák,
1,5 cm hosszúak. Virága átlagban 4,5-8 cmes, sárga, selymes, belseje sötétebb, termése
száraz bogyó, sárgásbarna-barna, tövisekkel
borított, fél ellipszoid alakú, 2-4 cm hosszú,
1,5-2,5 cm vastag. Magvai piszkosfehérek,
3-6 mm hosszúak, 2-4 mm szélesek, 1,5 mm
vastagok.
Előfordulása: Kanadában: Brit-Kolumbia, Alberta, Saskatchewan, USA-ban: Utah,
Idaho, Montana, Washington, Wyoming,
Colorado, Új-Mexikó, Észak-Dakota, Kansas,
Nebraska, Oklahoma, Texas, 100-2100 m
magasságban, kivételesen 2800 m-ig.
O. polyacantha v. rufispina (Engelmann &
Bigelow) L. Benson
(rufispinus = bar- násvörös tövisekkel)
A test és részei az előzővel azonosak. Tövisei kemények, simák, tűszerűek, 1-2-3 cm
hosszúak, kör keresztmetszetűek. Az areola
alsó részében lévők 4,5-8 cm hosszúak, 0,50,75 mm vastagok, barnás-vörösek, rozsdabarnák, glochidiák sárgásbarnák. Virága sár5. kép O polyacantha v. juniperina csak a szár
tag felső része tüskézett, a virágok nagyok
és fényesek.
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gásbarnától a vörösig, 4,5-6 cm nagyságú,
termése száraz bogyó, tojásdad, tövisekkel
borított, 2-4 cm hosszú, 1,2-2,5 cm széles,
magvai 8 mm hosszúak és 6 mm szélesek.
Előfordulása: Mexikó, USA-ban Kalifornia, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado,
Arizona, Új-Mexikó, Texas, 1200-2100 m
magasságban, kivételesen 3000 m-ig.
O. polyacantha v. juniperina (Engelmann
et Bigelow) L. Benson
(juniperina=borókacserjéhez hasonló)
Teste kúszva sarjadzó, az új részek (ízek)
láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, enyhén felegyenesedettek 20 cm magasságig, a
szártagok 10-20 cm hosszúak, oválisak, lándzsa alakúak, csak a felső részét borítják be
a tövisek, az új hajtásrész vöröses vagy bíbor árnyalatú. Az areola kiemelkedik a szártag felületéből. A tövisei különböző hos�szúságúak, 2,5-3,8 cm hosszúak, 0,5 mm
vastagok, kör keresztmetszetűek, közülük
egy majd 8 cm hosszú, hengeresek, vörösesbarna színűek, teljes számuk max. 5. A
glochida barna, sárgásbarna. A virág 4 cm
nagy, vörösesrózsaszín. A termés megszáradó, bogyó, hengerded, tövisekkel sűrűn fedett, megszáradva erősen ráncos, 3 cm nagy.
A magok 6 mm nagyok.
Élőhelye: USA: Wyoming, Utah, Colorado, Arizona, Új-Mexikó államokban van
1440-2200 méter magasság között.
O. polyacantha v. trichophora (Engelmann
& Bigelow) Coulter (trichophora=dúshajú)
6. kép O. polyacantha v. schweriniana.
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A növénytest felegyenesedő, kevéssé cserjés,
magassága max. 20 cm. A szártag kör vagy
tojásdad alakú, max. 10 cm nagy, egész felülete tüskékkel fedett. A tövisek puhák, hengeresek, kör keresztmetszetűek. Peremtövise 2,5-3,8 cm hosszú, vörösesbarna. Középtövise 3,8-7,5 cm hosszú, 0,75 mm vastag,
fehér, később szürke. A glochidák sárgák
vagy barnák. A virág sárgás rózsaszín, sötétebb középpel. A termés beszáradó bogyó,
korsó alakú, tüskékkel sűrűn fedett. A magok 5 mm nagyok.
Élőhelye: Mexikó, USA: Utah, Colorado,
Arizona, Új-Mexikó, Oklahoma, Texas államokban található 1500-2450 méter magasan.
O. polyacantha v. schweriniana (K. Schumann) Backeberg
(schweriniana = elnevezve Fr. von Schwerin
német dendrológusról.
A növénytest alacsony, kevéssé elágazó,
csak kissé terebélyesedő, magassága max. 5
cm, a szártag 5 cm hosszú, szélessége 3,5 cm,
ellipszis alakú, zöld, egész felülete tövisekkel
fedett, kivételes esetben csaknem kopasz.
Az areola kör alakú, a szártagból kiemelkedik. Areolánként 7-10 tövist nevel, melyek a
szártag felső részén a legnagyobbak, az alsó
részen kisebbek, 1-2 cm hosszúak, árszerűek, az alján vastagabbak, fehérek, sárgák,
szürkés feketék, vörösesek. A glochidák sárgásbarnák. A virág sárgászöld vagy rózsaszínű. A termés beszáradó bogyó, korsó alakú,
tüskékkel gyéren fedett. A magok 4,8 mm
nagyok.
Élőhelye: USA Colorado államában
2200-2400 méter magasan él.
O. fragilis v. fragilis (Nuttal) Haworth
(fragilis = törékeny, letöredező)
A növény széles telepet alkot, amely maximum 10 cm magas. A szártagok könnyen
leválnak, innen fajnevük, hengeresek, végüknél keskenyedők, tojásdad vagy ellipszis
alakúak, gyakran lelapított, 2-5 cm hosszú,
szürkés zöld. Az areola 1,5-3 mm átmérőjű,
kör alakúak (gömbölyűek). A glochida sárgás-fehér, 2 mm hosszú. Tövise 1-6, szürke,
sárgásbarna, vagy vöröses, 1,2-1,5 cm hos�-
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szú. A virág 4,5 cm átmérőjű, sárga, a sziromleveleken vörös vagy barna csíkokkal. A termés beszáradó bogyó, gyér tövisezettel, félgömb alakú, 1,2-1,5 cm hosszú, 1,2 cm átmérőjű, zöld, vöröseszöld, sárgásbarna. A mag
sárgásfehér, 5-6 mm hosszú, 4,5 mm széles,
1,5 mm vastag.
Élőhelye: Kanadában Brit Kolumbia, Manitoba, Ontario, USA-ban Washington, Oregon, Kalifornia, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Új-Mexikó, Montana, Wyoming, Colorado, Minesota, Nebraska, Észak Dakota, Dél
Dakota, Kansas, Oklahoma, Texas szövetségi államok területén 600-2460 méter közötti
magasságban találhatók.
O. fragilis v. brachyarthra (Engelmann &
Bigelow) Coulter
(brachyarthra = rövid szártagokkal)
Teste telepképző, magassága max. 8 cm. A
szártag rövid hengeres, hosszúsága 3,8-4,5
cm, 2,5 cm vastag. Tövise tompa, vörösesbarna, 2,5-3 cm hosszú. A glochida sárgásbarna,
sárga. A virág sárga, kisszámú, max. 4 cm átmérőjű. A termés és a mag hasonló az alapfajéhoz.
Élőhelye: USA: Colorado, Utah, Arizona, Új
Mexikó államokban fordul elő 1350-2400
méter magasan.
Veres Gábor
Szlovákia
A genetika fejezetet fordította: Hajtman Jan
A többi részt fordította és lektorálta:
Laukó Zsuzsanna, Tótkomlós
Kiss László, Orosháza
Képek: Mind Veres Gábor.
Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt formában közöljük.
(Ficzere Miklós főszerk.)

Kiss László gyűjtőtárs 10% árengedményt nyújt minden egyesületi tagunknak, akik a 2010. évi növény-, vagy magjegyzékéből rendelnek.
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7. kép O. polyacantha v. schweriniana, a szártag
felülete szemölcsös.

8. kép O. fragilis v. fragilis virágzó része, jel
lemző, hogy a szártagjai könnyen levá
laszthatók.
9. kép O. fragilis v. brachyarthra nagyon válto
zatos taxon, ez esetben kisebb, kerek szár
tagokkal.
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Katona József
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Könyvismertetés

Steven A. Hammer Lithops: Treasures of the veld.
(Observations ont he genus Lithops N. E. Br.)
Magyarul a „Lithopsok, a füvespuszták
kincsei. (Megfigyelések a Lithops nemzetségről)”
című könyv ismertetése előtt bemutatom a
nagyvilágban közismert szerzőt, és kiváló,
szakértő fotósát.
Steven Hammer Dél-Kaliforniában, Indianapolisban született 1951-ben. Szülei
jóvoltából már 13 éves korában szép
gyűjteménye volt pozsgás növényekből. Szinte rongyossá forgatta a szakkönyveket,
köztük Dr. Cole 1988-ban megjelent Lithops
könyvét. Ez a korai
érdeklődés egész életére
elkötelezte a szukkulens növények gyakorlati és tudományos vizsgálatával. Ennek eredményeképpen 1993-ban
fontos publikációját tették közzé a Conographban „The Genus Conophytum” címmel. Ez a könyv
sokakra nagy hatással
volt a világ számtalan
országában, mert az első
monografikus könyv volt
erről a nemzetségről.
Személyesen húsz alkalommal vett részt
felfedező úton Dél-Afrikában. Újabb és újabb
növényeket talált és publikált, az SH jelzésűek
Steven Hammer nevéhez kötődnek. A világ
Mesembryanthemum gyűjtőit összefogó angliai Mesemb Study Group-ot támogatja azzal, hogy tudományos vizsgálatra növény újdonságot, magokat biztosít részükre. Egyúttal az angliai Mesemb Study Group fontos
szerzőjévé válik. 1999-ben a British Cactus
and Succulent Society kiadásában megjelenő
műve a „Lithops treasures of the Veld”
lenyűgöző monográfiája. Ezt megelőzően az

1998-ban megjelent Mesemb of the world
című könyv legfőbb közreműködője, szerzője.
2002-ben ismét a Conophytumról jelent meg
átfogó, hatalmas monográfiája „New views of
the genus Conophytum” címmel, a legújabb
kutatásokra alapozva. Jelenleg a legújabb
munkáján dolgozik, a „Mabel’s Big Mesemb
Book”-on. Az együttműködő fotográfusa ismét a kiváló Chris Barnhill, aki számtalan
társaság tagja és előadója. Tiszteletbeli tagja
a Cactus & Succulent Society of America-nak
1997-től kezdve. Többek között tiszteletbeli
tagja még a Bolus Herbáriumnak, az University of Cape Town-nak. 12
évig Új Mexikóban, most
pedig a kaliforniai Vistában a Sphaeroid Institut
vezetője.
Chris Barnhill Californiában, Pittsburghban, és Pennsylvaniában
tanult, majd a Pittsburghi Botanikus Kert
sivatagi növények kollekciójának lett vezetője,
és kiváló fotográfusa.
Új Mexikóban, Belen
városában a Mesa Garden
magvetés specialistája is
volt, ahol Steven Hammerrel találkozott. Jó
időben, jó helyen történt minden, csodás
fotóit a „Lithops Treasures of the Veld” könyvnek ő készítette Steven Hammer számára.
Szintén ő fényképezte a „Mesemb’s of the
Veld” c. könyv feledhetetlen fotóit is. Képein nemcsak jó ízlésű, tehetséges fotós rejlik, hanem a tökéletesen hozzáértő szakember is, aki mindent tud a fényképezett, bemutatni kívánt élő növényről. Ezért méltó
társa Steven Hammernek. 1996-ban Dél-
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Afrikai kutatóútjukon felfedezi a Conophytum chrisocruxum-ot. Steven Hammer az ő
nevére kereszteli első leírásában. Később
Kaliforniában, Fullerton arborétumában
szabadúszóként fotós és növényszakértő.
Különös érdeklődési köre a Dél-Afrikai
egyszikűek és a húsevő növények, melyekből
szép gyűjteménye is látható.

Steven A. Hammer:
LITHOPS Treasures of the Veld
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A Lithops nemzetség kutatására
vonatkozó történeti időrendi felsorolás is
felkelti érdeklődésünket, 1821-től 1995ig egészen a Lithops coleorumig. Figyelemre
méltó és elgondolkoztató a magokról szóló
rész, azok méretének ismertetése.
Található egy határozó kulcs is J. Y.
Clark-tól, amit már 1996-ban a Bradleya angol folyóiratban publikált. Emlékezve a múlt
botanikusaira, bemutatja N. E. Brown 1934es KEW-beli, (Királyi Botanikus kert, Anglia)
Mesemb kollekciójának növényjegyzékét,
majd Dr. A. L.Geyer előadásának reprintjét
1951-ből, ami a The Cactus and Succulent
Journal of Great Britain újság 1951 áprilisi
számában jelent meg a 28-31. oldalon. Egyben
ki is egészíti az ismereteket két térképpel és a
fajok megjelölésével.
Könyvéről
csak
felsőfokon
nyilatkozhatom. Mind a mai napig áhítattal
veszem a kezembe. Növényeiről szeretettel ír, szinte emberszámba veszi azokat.
Véleményem szerint a legkorszerűbb könyv
ebben a témában, annak ellenére, hogy
1999-ben megjelent Chris Barnhill nevével fémjelzett Lithops könyv, de a Hammer
könyv fotói felülmúlhatatlanok. Csodálatosak a fajok, alfajok közeli felvételei. Jól kihasználták a Lithops-ok életfolyamatai miatt
évszakonként bekövetkező színeváltozását.
A szép élőhelyi tájképeket John Trager, Gerhard Marx valamint egy-egy képet Sigrid
Liede, Robin Frandsen, Ria Kirsten készítették. A monográfia 1999-ben jelent meg angol nyelven. Ennek ellenére mindezidáig unikumnak számít. Reprint kiadásban, 2001ben újra megjelent. Megvásárlását javasolom
szakkertészeteknek, botanikus kerteknek,
gyűjtőknek egyaránt. Érdemes rá áldozni,
nem tartozik az irreálisan magas árú könyvek sorába.

A kavicsnövény, a LITHOPS mindenkit
ámulatba ejt. Virágzó állapotában különös
elragadtatással beszélnek róla. Egy-egy kiállításon bemutatott fajainak változatos mintázata és színe láttán sokan megkedvelik és
kezdik gyűjteni, nevelni. Amennyire sokrétű
ez a nemzetség, annál inkább figyelemmel
kell lennünk nevelésükre. Bizony van egy-egy
buktató is a laikusok számára, akik főként a
szájhagyományból szereznek ismereteket.
Ez a nagyszerű könyv segít e buktatók elkerülésében, és az élő kavics növények sikeres termesztéséhez számtalan ismerettel
bővíti tudásunkat. A könyv áttekintést ad a
nemzetség történetéről, ökológiájáról és taxonómiájáról. Nagy részletességgel foglalkozik
a termesztéssel, a talajjal, a megporzással és a
terméssel. Igen alaposan részletezi a magvetéssel, természetes és mesterséges neveléssel kapcsolatos tudnivalókat. Külön fejezet foglalkozik a kártevőkkel és a betegségekkel. A
monográfia legnagyobb részét a taxonok, fajok- és alfajok, valamint változatok alfabetikus sorrendben történő bemutatása foglalja el, így olvasható egy-egy faj többé-kevésbé
részletes történeti leírása, majd bemutatása, geográfiai elterjedése, termesztése. A fajjal kapcsolatos különlegesen értékes megjegyzések tartják ébren figyelmünket. Végül
a rokonságot, hasonlóságot és különbségeket
írja le. Egy külön fejezet szól a Dél-Afrikai Megrendelhető: WHITESTONE Gardens
helyszínen szerzett LITHOPS történetekről, Ltd., Nord Yorkshire YO 72 PZ. England
elbeszélésekről, anekdotákról. Elképzelt Ára: 28 + 2,25 £ (angol font)
kérdések és feleletek formájában is kaphatunk válaszokat a LITHOPS-okról.
Katona József
Bemutatja továbbá a kizárólagosan tisz4028 Debrecen,
ta fajokat és azok változatait, majd az ismert
Hadházi u. 78
szinonimákat sorolja fel.
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Ficzere Miklós

A hallgatás csendjében: a kaktuszok rügyei és levéleredetű
módosulásai
Zusammenfassung: Wir können wichtige Detailkenntnisse über den modifizierten Blattgrund (Podarium) erfahren, die auch
in der Fachliteratum kaum behandelt werden.
Abstract: We could get important, in the literature hardly discussed details about the modified leaf base, the podarium.

A Cactaceae szakirodalom részben hasonlatos a népi mondákhoz. A kezdő történet az idő
teltével egyre inkább átalakul vélt és kitalált
dolgok, események történetévé. A sok kis történet egyike a közbeszédben a kaktuszvirág egyes
részeinek átalakulása lepellé és lepellevelekké.
A kaktuszvirág heteroklamideusz, miért hát e
metamorfózis? A növények hallgatnak, de hallgatásuk csendjében mégis kitárulkoznak és magukról beszélnek. Most néma csendjüket megtörve, hallgassuk meg, miről beszélnek. Néhány
történeten meglepődünk vagy rácsodálkozunk,
másoknál esetleg kételkedve csóváljuk fejünket,
mivel így még nem hallottuk.
Előző írásaimban, amelyek a KaktuszVilág 2008. 4. és a Debreceni Pozsgástár 2009.
2. számában jelentek meg, összefoglaltam
azokat az ismereteket, amelyek révén eljutottunk különböző, a kaktuszoknál is megtalálható növényi képletek keletkezésének
megértéséhez. A következőkben nézzük
meg, milyen következtetésekre juthatunk.

A podárium és a borda
Aki figyelmesen elolvasta a korábbia kat,
annak érthető és világos, hogy a levélből a
levéllemez kivételével, a levél minden egyéb
része megtalálható a kaktuszokon, csak módosult formában. E megállapításnál és a későbbiekben is, amennyire lehetséges, figyelmen kívül hagyom a levéllemezes levéllel
rendelkező kaktuszokat. A levél egyik ilyen
módosult része a levélpárna, másképpen a
podárium, mint a levélalap (basis folii vagy
fundus) módosulása. Az 1. képen a levélalap módosulására láthatunk néhány példát. A Pereskia grandiflora (a) kifejlődött levelének levélalapja kis vékony gyűrűként
látható a levélnyél tövében, de ez még csak

levélalap, amely nem duzzadt meg levélpárnává. Az Euphorbia pubiglans (b) levelének
levélalapja már jól megduzzadt podárium,
s ez jellegzetes képletté alakul át a levél lehullását követően. Hasonlót figyelhetünk
meg a Cylindropuntia rosea (c) hengeres levélkéinél. Hogy ezek a hengeres levelek levélalapjai, az leginkább a fiatal oldalelágazáson láthatók. Az előbbi formai változások
során eljutottunk a kaktuszok, jelen esetben
a Mammillaria geminispina podáriumáig
(d). Amennyiben eltekintünk a tövisektől, és
összehasonlítjuk a Mammillaria geminispina
és az Euphorbia pubiglans podáriumait, akkor semmilyen lényegi különbséget nem tapasztalunk, sőt, további hasonlóságokat fedezhetünk fel. Vegyük észre mindkettőn a
podáriumok hónaljában elhelyezkedő képződményeket, az axillákat, amelyekről szó
lesz a későbbiekben. Ha a podárium növekedése következtében emlőbimbóhoz kezd
hasonlítani, akkor az ilyen podáriumot
mammának vagy mammillának, magyarul
pedig, szemölcsnek nevezik, de a szemölcsnek már nincs sok köze a mammához. A
mammilla, mamma, mint elnevezés a botanikában kizárólag egy formai hasonlóságra utal, és anatómiai értelme nincsen. Az
állattanban egy olyan szervet jelöl, amely
csak az emlősállatoknál létezik, és ez a csecsbimbó. Kaktuszgyűjtőknél a mammillának
csak jobb kifejezés híján (?) keletkezhetett a szemölcsre fordítás, míg más nyelveken gumónak, dudornak mondják. Sajnos
nincs eléggé elterjedve a Mammillaria nemzetség igen szép és találó, a mammilla eredeti latin jelentését leginkább kifejező magyar neve, a bimbókaktusz. (Priszter, 1998.)
Nemcsak kifejezőbb, de mennyivel szebb is a
bimbókaktusz név a szemölcskaktusznál. A
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1. kép Levélalapból módosult levélpárnák

(podáriumok): a: Pereskia grandiflora, b:
Euphorbia pubiglans, c: Cylindropuntia rosea, d:
Mammillaria geminispina.

Mammillaria és Telocactus nevek mammilla
és telosz tagja egyformán csecsbimbót jelent, tehát mindkettő ugyanazt mondja,
csak az előbbi latin, az utóbbi görög nyelven.
Mammilla (csecsbimbó, emlőbimbó) alakú
podáriuma van a Mammillaria és a Telocactus
nemzetségen kívül nagyon sok egyéb kaktusznak, sőt a kaktuszok legtöbbjének, de
megjelenik többek között Euphorbiákon
is, (lásd: 1. kép b,d és 2. kép). A leghos�szabb podáriummal az Astrophytum caputmedusae és a Leuchtenbergia principis rendelkezik. Tényként megállapíthatjuk, hogy
minden mammilla podárium, de nem minden podárium mammilla. A podárium
proximális vége a nóduszon ered. Mivel utóbbi nem különíthető el, emiatt a nodális hálózatot a podáriumok alkotják. A podáriumok

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

sajátossága a rajtuk megjelenő abszcissziós
zóna is, ahol az edénynyalábok szabályozott
eltömődése következtében bekövetkezik a
levelek és a levéleredetű képződmények, pl.
a tövis lehullása. Ilyen abszcissziós zónát figyelhetünk meg a 3. képen.
Az egyre szárazabb körülményekhez való
alkalmazkodás következtében a levelek folyamatosan módosultak, és a módosulás miatt
fokozatosan eltűnt a levéllemez és a levélnyél,
amelyek az anyagcsere legfontosabb területei, és tövissé alakultak. A fotoszintetizáló
felület csökkenését egyetlen, még levéleredetű és fotoszintézisre alkalmas levélrész ellensúlyozhatta felületének növelésével. Ez
pedig, nem lehetett más, mint a levélalapból módosult levélpárna, a podárium. Fentiek miatt bekövetkezett a test felszínének
növelése a növény szempontjából optimális
asszimilációs felület kialakítása érdekében.
Sokszor hallható az a vélekedés, miszerint a
2. kép Mammillák: a: Echinocactus grusonii f.
nudum, b: Euphorbia pseudoglobosa, c: Discocactus
hartmannii, d: Escobaria missouriensis.
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száraz körülményekhez alkalmazkodás a legkisebb felszínt, és e felszínhez viszonyított
legnagyobb térfogatot jelentő gömbalak felvételével vált a legeredményesebbé. Ez azonban helytelen következtetés, mert a gömbalak egyáltalán nem jellemző a kaktuszokra,
zömében csak fiatalkori tulajdonság. Persze,
az is kérdés lehet, meddig tart a fiatalkor? Ez
valahol a generatívkor, azaz a virágzás kezdete környékén fejeződhet be, és innentől
számíthatjuk a generatív kort, vagy másképpen a felnőtt kort, később a virágzás mértékének hanyatlásával az idős kort. De volt-e
már olyan vizsgálat, amely az egyes kaktuszegyedek élőhelyi élettartamával és természetes pusztulásával foglalkozott? Ha megnézzük, filogenetikailag és rendszertanilag sincs
gömbkaktuszra való elkülönítés, s ezt jelzi,
3. kép Egy leválni készülő tövispár. A pi hogy a gömb alakúak is a Cereoideae alcsaládros nyíllal jelzett rész az abszcissziós zóna ban találhatók. Igen kevés azon kaktuszfajok
száma, amelyek életük során végig gömb alaEchinocereus triglochidiatuson.
kúak maradnak. Ebből következően a gömbalaknak nincs olyan
jelentősége a szárazság elleni védekezésben, ahogyan azt sokan
gondolják. Most pedig nézzük
meg, mit is jelentett az asszimilációs felület növelése a megduzzadt podáriumok által? Ezt
vizsgálandó, számításokat végeztem a Mammillaria hahnia és a
Mammillaria carnea esetében. Ha
a növény tövisek nélküli átmérőjéből levonjuk a podáriumok,
mint mammillák hosszának kétszeresét, akkor a maradékból,
mint átmérő felhasználásával
kiszámíthatjuk a többé-kevésbé
gömb alakú testnek a podáriumok
által nem növelt felszínét ill. felületét. Ez azért lényeges, mert
az így kapott felszín felületéhez
viszonyíthatjuk a felület növekedésének mértékét.
4. kép A podáriumokból kialaku
ló bordák: a: Echinocactus grusonii
f. nudum, b: Gymnocalycium quehlianum, c: Ferocactus californicus, d:
Echinocereus viridiflorus.

Debreceni Pozsgástár 2009/3.
Az eredmény váratlan és meglepő! A
M. hahnia felületnövekedése valamivel több,
mint kétszeres, míg a M. carneaé 3,5-szeres,
vagyis az elsőnél a podáriumok okozta as�szimilációs felület 215%-kal, a másodiknál
347%-kal növekedett. A podáriumok növekedésének másik látványos eredménye a
borda. Amennyiben függőleges vagy spirális irányban a podáriumok egymást követően többé-kevésbé összenőnek, akkor kialakul a borda, (4. kép). A képen jól láthatóan
mindegyik esetben a podáriumok alakítják
ki a bordát, és ezt szemlélteti többek között az 1. a, 2. b, c képek is. A bordák nem
mindig éles gerincűek, mint az Echinocactus
grusoniié, vagy az Astrophytum myriostigmáé,
hanem lehetnek szélesen elterülők, ellaposodottak, pld., a Gymnocalyciumoknál. Ilyen
ellaposodott bordái vannak a Gymnocalycium
bodenbenderianumnak (5. kép), amelyet a
nem teljesen és nem nyomtalanul összenőtt podáriumok tagolnak. A gyűjtők sokszor a podáriumot nemes egyszerűséggel
dudornak nevezik, mint a Ferocactusoknál,
Gymnocalyciumoknál és egyéb nemzetségeknél. Ezek a dudorok azonban a botanika nyelvén podáriumok. A Gymnocalyciumoknál még
kiegészül azzal, hogy a podáriumokat elválasztó kis árkot kis rovátkának, bemélyedésnek mondják. Jobb elnevezés hiányában, legkifejezőbben talán podáriumároknak nevezhetnénk, hiszen két szomszédos podárium

5. kép Gymnocalycium bodenbenderianum bor
dái. A dudorok a podáriumok, a lefelé futó
bemélyedés a bordaárok, a vízszintes rovát
ka a podáriumárok.

nem teljes összenövéséből származik. A leírtakból és a képeken látottakból következik
az a megállapítás, hogy a borda szintén levél eredetű képződmény, mivel a levélalap,
másképpen a podárium módosulásából jön
létre. A borda is az asszimilációs felületet
növeli, csak az a kérdés, milyen mértékben?
Erről szintén meggyőződhetünk némi számolással. Ehhez az Astrophytum ornatum,
Echinopsis sp. és az Echinocactus grusonii került kiválasztásra. A borda (podáriumok sorozata) által nem növelt felület képezte itt
is a viszonyítási alapot. A számítás valamivel körülményesebb, de az eredmény még

1. táblázat
Az asszimilációs felület növekedése a podáriumok módosulása következtében.
Átmérő Bordák
Növény neve Magasság
cm
száma

Felszín felülete cm2
Mammillák
nem
száma
módosult
módosult

Növekedés
mértéke %

Mammillaria
hahniana

5,5

7,9

-

286

141

303

215

Mammillaria
carnea

4,0

4,1

-

56

17

59

347

Astrophytum
ornatum

9,4

8,9

8

-

145

944

651

Echinopsis sp.

9,5

9,5

14

-

218

919

421

Echinocactus
grusonii

16,0

19,0

20

-

743

4220

568
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6. kép Az areola alól előtörő képletek. Balra, Echinocereus triglochidiatus virágbimbó a virág
rügyből és jobbra Myrtillocactus geometrizans új hajtása a hajtásrügyből.

inkább meglepő! A legnagyobb, 6,51-szeres
felületnövekedést mutatta az Astrophytum
ornatum, de nem sokkal marad el tőle az
Echinocereus grusonii 5,68-szoros növekmén�nyel. Az összehasonlíthatóság és a könnyebb
elképzelés érdekében a növények méreteit és
a podáriumok felület növelését összefoglaló
adatokat a 1. táblázatban mutatom be.
A nem módosult felszínt úgy képzeljük el, mintha azon nem lennének jelen a podáriumok, illetve a podáriumok
alkotta bordák, míg a módosult felületen ezek a képződmények jelen vannak. A podáriumok azonban képesek
egyéb érdekességgel is meglepni a kíváncsi szemlélőt. A sok bordával rendelkező Echinofossulocactus nemzetség számos fajánál (E. multicostatus, E. arrigens,
E. phyllacanthus) egy-egy borda egyetlen
podáriumból alakul ki, amit az is jelez, hogy
a bordán egyetlen areola található, de az
E. multicostatusnál olyan bordát is láttam,
amelyen egyáltalán nem volt areola, vagy
úgy elrejtőzött, hogy nem vehettem észre.
A podáriumokból kialakuló bordáknak
fontos szerepet tulajdonítanak a növény

magas hőmérséklet és az erős napsütés elleni védelmében. Ez azonban téves felfogás
két ok miatt is.
Először: a megnövekedett asszimilációs
felületen hiába lesz több sztóma, azok a növény vízpárologtatásos hűtésében nem vesznek részt, ugyanis a CAM típusú fotoszintézis út jellemzője, hogy a sztómák éjjel nyitottak, nappal pedig zártak. Ebből következően,
ha nappal zártak, akkor nincs párologtatás,
ha nincs párologtatás, nincs vízvesztés, emiatt pedig nincs hűtés. Vízleadás történhet
ugyan az epidermiszen keresztül is, mintegy
10-15% mennyiségben, de ez a megfelelő hűtéshez nem elegendő.
Másodszor: a bordák árnyékolása abban
az időszakban a legnagyobb, amikor a legkevésbé szükséges. Gondoljunk bele, minél
kisebb szögben érkezik a napfény, annál nagyobb, minél nagyobb szögben, annál kisebb
az árnyék. Ez azt jelenti, hogy a déli órákban
legkisebb az árnyék, éppen akkor, amikor ha
lenne, a leghatékonyabb lehetne, és legnagyobb a reggeli és az alkonyati időszakban,
amikor a hűtésben már nincsen különösebb
jelentősége. Az árnyékoltságot egyébként

Debreceni Pozsgástár 2009/4.

29

7. kép A Berberis pilar tövise és a pálhalevelek (a), valamint a pálhalevelek által körbe zárt

rügyhely a rügyekkel. (b).

több más tényező is befolyásolhatja, illetve
módosíthatja, pl. a növény talajfelszínhez viszonyított dőlésszöge, stb.
Mégis, hogyan védik ki a kaktuszok a magas hőmérséklet káros hatását, hogyan hűtik
magukat? Egyrészt hőraktárként funkcionálnak, másrészt hőleadás történik a gyökereken keresztül a talajba. A hőraktározási
funkció és a vízpárologtatásos hűtés közötti
különbséget a következő példával szemléltetném. A Lophophora williamsii kaktuszt árnyékolatlan fekvésben tartottam úgy, hogy
délről és nyugatról akadálytalanul érhette
a napsütés. Egy igazi kánikulai napon ezen
a helyen a következő hőfokokat mértem: levegő: 38 °C, a kaktusz testének felszínén
47 °C. Kíváncsiságból megmértem egy hasonló fekvésben lévő olasznád (Arundo donax
’Variegata’) tűző napsütést kapó levelének
felszíni hőmérsékletét, s ez csak 32 °C volt. A
különbözet 15 °C az olasznád javára.

Areola, axillák, tövisek és tüskék
Mint már említettem, a botanika bizonyos erek által körbezárt érszigeteket ne-

vez areolának, és szinte semmi érdeklődést nem mutat a kaktuszok areolája iránt.
A figyelmes megfigyelő azonban észreveszi,
nem csak a kaktuszokon előforduló jellegzetesség az areola, hanem más növényeken is
látható valami ehhez hasonló, sokszor nagyon is hasonló képződmény. És így is van.
Kezdetben induljunk ki abból, mit is jelent
maga a szó: areola. Sokféle jelentéstartalommal felruházták már: rügyszemölcs,
tövisrügypárna, töviscsoport, tövispárna, és
egy meghatározás: „olyan rügy, amin egyéb
levélalapi képződmények – szőrök és tövisek
– vannak”. Ez a meghatározás több ok miatt
is valószínűtlen. A rügyön szőrök lehetnek,
de tövist rügyön még nem láttam, a szőrök
pedig epidermiszfüggelékek, amelyek keletkezhetnek a levélalapon is. És mi a helyzet
akkor, ha nincs rajta tövis vagy nincs rajta
szőr, netalán egyik sincs, mert ilyen kaktusz
areolák is léteznek. Ezek akkor nem areolák?
A rügy szót tartalmazó elnevezések egyikemásika vitatható, mert az így megalkotott
„rügyféleségeket” nem említi a rügy alaktana, magyarul, ilyen rügyféleségek valójában nincsenek. Tövis, töviscsoport más nö-
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8. kép Sok hasonlóságot mutat a Pereskia diaz-romeroana (a) és a Berberis pilar (b) fiatal hajtása.

vényeken is létezik, a tövispárna pedig, nehezen értelmezhető fogalom. Mit is jelent
hát az areola? A latin area szóból származik, jelentése terület, nyílt hely, esetünkben
olyan terület, nyílt hely, amely területen a
kaktuszok rejtett rügyei helyezkednek el
a podáriumba süppedve. A kaktuszoknak
és még sok más, hozzájuk hasonló testfelépítésű pozsgásnövénynek csak besüppedt,
rejtett rügyei vannak. Ezt jól szemlélteti a
6. kép, amelyen figyeljük meg, a virágbimbó
és az új hajtás az areola alatti területen ered,
jelen esetben az areolának nevezett terület
felszíne teljesen érintetlen. Areolához hasonló terület más növényeknél is megfigyelhető, pl. Berberis, Pachypodium, Euphorbia stb.
fajokon, amely területen szintén megtalálhatók a rügyek, a tövis, és sokszor még szőrözet
is látható. Ez is oka lehet, hogy a kaktuszok
areolájának nincs kitüntetett szerepe a botanikában. Az előbbiek következtében sem elfogadható az a sokszor leírt és előadásokon is
elhangzó tömör, rövid megállapítás, miszerint „kaktusz az a növény, amelynek areolája
van”. Ez persze nem jelenti azt, hogy az areola
elnevezést mellőzni kellene. Többek között a
Berberis fajokon a rügyek elhelyezkedése sok

hasonlóságot mutat az areolákhoz. Látható a
szár felületéből kiemelkedő rügycsoport tövissel, de a levelek elhelyezkedése is hasonló
a peremtövisekéhez, ahogyan körbe veszik a
rügyhelyet, (7. kép). A 8. képen egymás mellett szemlélhetjük a Pereskia diaz-rameroana
és a Berberis pilar fiatal hajtás részletét, ez
utóbbin még bordázottság is látható, nyílván nem ugyanaz, mint a kaktuszoknál. A
küllemi hasonlóság vitathatatlan, de ez a
hasonlóság természetesen csak hasonlóság,
és nem jelent semmiféle rokoni kapcsolatot.
Arra azonban gondolhatunk, hogy ehhez hasonló kinézetű növények is lehettek a kaktuszok ősei. Érdekességként megjegyzem,
hogy a Berberidaceae és a Cactaceae egyaránt
az őskétszikűek (Ranunculidae) alosztályába
tartozik (Borhidi, 2008.), de a Berberidaceae
ősibb, mint a Cactaceae. A fentiekből kiderült, hogy az areola nem rügy, hanem egy
terület, ahol a különböző típusú rügyek helyezkednek el rendszerint a podárium csúcsi részén. Röviden: az areola rügyhely. A 9.
képen különböző pozsgásnövények areoláit,
rügyhelyeit láthatjuk. Hasonlóságuk több,
mint feltűnő! Az Euphorbia mammillarison
találunk areolákat, mammillákat, belőlük
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9. kép Areolák (rügyhelyek) különböző
növényeken: a: Euphorbia mammillaris, b:
Pachypodium namaquanum, c: Euphorbia obesa
ssp. symmetrica, d: Echinopsis arebaldi.

rendeződött bordákat, és a kép jobb felső sarkában egy axilláris helyzetű rügyből kifejlődött tövist. De nem minden rügy és areola
került a podárium csúcsára. Vannak olyan
rügyek, amelyek megtartották eredeti helyzetüket, ahogyan ez látható a lombleveles
növényeknél, ahol a levelek hónaljában megtalálható a hónaljrügy, a gemmae axillaris.
A névből már lehet következtetni, hogy ez
a rügy a Cactaceaenál, de más pozsgásoknál
is, a podáriumok tövében, másképpen azok
hónaljában helyezkedik el, és ezt axillának
nevezzük. Figyeljük meg az 1. a. képen a
Pereskia grandiflora levelének hónaljában elhelyezkedő areolát az egy tövissel. Ez az elhelyezkedés ugyanolyan, mint pl. az orgona (Syringa vulgaris) levelének hónaljában
is megfigyelhető rügyé. Az axillához vezető
szállítónyalábokat morfológiailag sokszor
eredeztetik, hol az areolából, hol az axilla feletti podáriumból. Mindkettő
téves. Valójában az areolához
tartozó edénynyalábokból
ágazik el az axillába futó
edénynyaláb.(1. ábra). Tehát
nem az areolából és nem az
axilla feletti podáriumból vezet hozzá az edénynyaláb, hanem az areolába tartó edénynyaláb ágazik le az axillához.
Ezért az axilla mindig az
alatta lévő podárium tartozékának tekinthető, és nem
a felette lévőének. Az axilla
ugyanolyan rügyhely, mint
az areola, valójában hónalj
helyzetű areola (1. d kép).
Sokszor a hagyományos
areolák is a klasszikus helyen, a podárium hónaljában,
10. kép Echinopsis spiniflora
(syn.: Acanthocalycium spiniflorum) axilláris helyzetű
areolái.

a.

b.

c.

d.
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11. kép Cereus glaucus idős részén kinövő új tö

visek (piros csillaggal jelzettek).

tövében és nem a csúcsán találhatók. (10.
kép, továbbá 9. d kép). Ez néhány nemzetségnél kifejezetten jellemző bélyeg, így pld.
a Notocactus nemzetségnél, de megfigyelhető
sok Echinopsis fajnál is.

A tövisek. Miért hegyesek a tövisek?
A rügyekből rendszerint először a középtövisek, majd a peremtövisek vagy sugártövisek fejlődnek ki, amelyeknél az apikális
(csúcsi) merisztéma nem gátolt, miközben
a peremmerisztémák működése gátolt. Hogyan képzeljük el a tövisek kifejlődését?
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Gondoljunk egy levélre, melynek a hegyén az
apikális merisztéma kiválóan működik, és ebben a hegyben végződve látható a levél főere,
mint szállítónyaláb. A peremmerisztémák
működése viszont genetikusan korlátozottak, ezért nem lehetséges a levéllemez és a
levélnyél kifejlődése, így a nyaláb egy hegyben végződő képletté alakul. Sokszor azonban a levélnyél és a levéllemezben lévő főér
is részese a tövissé alakulásnak. Mivel a
csúcsmerisztéma egy szabadszemmel nem
látható pont, ezért nem véletlen, hogy minden hasonló képlet hegyesszögben végződik.
Pl. a lomblevelek csúcsi részei.
Alkalmanként hallani lehet extraflorális
mirigytövisről, főleg Ferocactusoknál, Sclero
cactusoknál előforduló képződményekről,
de ezeknek sok közük nincs a tövisekhez.
A növényeken különböző mirigyek is találhatók. Egyikük a nektárium, magyarul a
mézmirigy. Két típusát különböztetjük meg
a kiválasztó képletek elhelyezkedése szerint: 1. florális nektárium, ha virágon belül,
2. extraflorális nektárium, ha virágon kívül
találhatók. Extraflorális nektáriumoknál a
kiválasztó képletek elhelyezkedhetnek levélnyélen, levéllemezen, pálhaleveleken, és
kaktuszoknál töviseken. Mindkét típusú
nektáriumot főleg az epidermisz, ezen kívül
a floem és parenchima jellegű sejtek alkotják. A cukrot és aminosavakat tartalmazó
váladékot, a szekrétumot az epidermisz mirigyei termelik, de a háncs is odaszállíthatja. Azt hiszem, könnyen megérthető, hogy a
mézmirigyeknek elhelyezkedésükön kívül,

12. kép Fouquieria columnaris egy levele a tövissé alakulás előtt…
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1. ábra Areolák és axillák a hozzájuk tartozó

edénynyalábokkal.

13. kép …a tövissé alakulás közben, és a ki függ. A tövisek élő, néha sok évig is élő kép-

alakult tövisek.

valóban semmi közük a tövisekhez. A botanika szerint tövis csak és kizárólag, három
növényi rész módosulásából keletkezhet: a
szár, a levél és a gyökér módosulásából. (Lásd
Debreceni Pozsgástár 2009. 2. szám 31. oldal
1. sz. táblázat). A mézmirigyet esetenként
mézfejtőnek is nevezik. Ha szakszerűen akarunk fogalmazni, akkor a jövőben használjuk a mézmirigy vagy nektárium szavakat,
és kerüljük a mirigytövist.
Most pedig válaszoljunk arra a kérdésre, miért hegyesek a tövisek? Az apikális
merisztéma osztódása egyszerűen nem tesz
lehetővé más formát, mert a csúcsi rész mindig az alig látható apikális merisztéma, s ez
alatt helyezkednek el az osztódásából keletkező egyéb szövetek, bennük a nyalábbal.
Rövidebben, s talán érthetőbben: az apikális
merisztéma mindig felülről lefelé vastagít,
ill. gyarapít. Ha ez a gyarapítás valamilyen ok
miatt eltér a szokványos fentről lefele iránytól, abban az esetben jön létre a krisztáta, a
tarajosodás, ahol a gyarapítás oldal irányúvá
válik. Az oldalirányú gyarapítás azonban sokszor teljesen normális, a növény külső megjelenéséhez tartozó természetes növekedési
ill. fejlődési forma. A tövis, többnyire nyalábok alkotta képlet, amelynek szilárdsága a
nyalábot körülvevő szklerenchimahüvelytől

ződmények, növekedésük meg-megállhat,
majd újra is indulhat, akár többször is. Az
idős részeken lehullhatnak, de újak is nőhetnek (11. kép). Hosszúságukat az apikális
merisztéma, szélességüket és vastagságukat a peremmerisztémák működése határozza meg. Nem véletlen, hogy a legtöbb tö-

14. kép A Senecio stapeliaformis hengeres le
velei (balra), és jobbra a belőlük kialakult
erős, szúrós tövisek, láthatók az areolák és
podáriumok.

15. kép Cylindropuntia rosea leszáradó, majd le 17. kép Állateledel, ahol a tövis csupán dí
hulló hengeres levelei (csillaggal jelzettek). szítés. Echinocactus platyacanthus (Vista
Hermosa, Queretaro, Mexikó).

sa után a főér és a levélnyél egy része tövissé alakul át, (12. és 13. kép). A Fouquieria
columnaris leveleihez megszólalásig hasonlítanak a Sarcocaulon l’heriteri levelei, melyek
elfásodott levélnyeleiből szintén tövisek keletkeznek. Mit vegyünk észre a 14. képen? A
Senecio stapeliaformis fiatal hajtásán lévő hengeres levelek fotoszintetizáló szövetei idővel
elszáradnak, és a levél szimmetria tengelyeként végighúzódó edénynyalábból tövis képződik, amely már merev, hegyes és szúrós. A
levél tehát nem hullik le, hanem átalakul tövissé. A levelek átalakulása viszont nem következik be pld. a Cylindropuntia roseanál, mert
ennél a levelek elszáradnak és lehullnak, (15.
kép). Az edénynyalábok hegyben végződését
jól mutatja, amikor a sok éve nevelt Hylocereus
16. kép Olyan, mint a tövis: Hylocereus undatus undatus növényem egyik hajtása elpusztult,
elszáradt. Később kézzel le akartam törni, de
megmaradt központi edénynyalábjai.
nem sikerült, majd véletlen meghúzva, az elvises növény a száraz térségeken található, száradt, elhalt szöveti részek lejöttek, és láthiszen a szárazsághoz való alkalmazkodás ható lett az ott maradt edénynyaláb, amely
következtében a levelek egy része tövissé ala- hegyben végződve tövishez hasonlóan néz ki,
kul át, és ne csak a kaktuszokra gondoljunk, de természetesen nem tövis volt, mivel a töhanem a sok szúrós fára és cserjére is. Az el- vishez vezető átalakulások nem jöhettek létre
mondottakat néhány példával érzékeltetném. (16. kép). A Mammillaria plumosa, M. theresae,
Sokak által ismert különleges pozsgásnövény M. sanchez-mejoradae stb. fajok finoman elágaa Fouquieria columnaris. Levelük elszáradá- zó, tollszerű tövisei, amelyek a levél erezetére
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emlékeztetnek, felvetik a kérdést, vajon ezek
olyan tövisek, amelyek jobban megtartották
a módosulás során kialakult, de levélre utaló
jellegzetességüket? Vagy a Cylindropuntiák töviséről lehúzható papírszerű hüvely, lehet-e a
kialakulásában csökevényesen maradt levéllemez maradványa?
Egyik-másik kaktusz tövise állítólag képes felvenni a felületén lévő vizet. De, hogy
milyen módon, erről sehol, semmilyen információ nincs, és vízfelvevő tövis megnevezés
sincs az alaktanban. Inkább arról lehet szó,
hogy a megfelelő szögben álló tövisek levezetik a vizet az alattuk lévő szőrökre, mint
epidermiszfüggelékekre, s ha közöttük található vízfelszívószőr, mert ilyen már létezik,
akkor ezek elvégzik a víz felszívását, de maga
a tövis nem szív fel vizet.

Mi ellen védenek a tövisek?
Már tudjuk, hogy a tövisek azért hegyesek, mert élettanilag, morfológiailag csak
hegyben végződhetnek, tehát nem az állatok elleni védekezés miatt lettek hegyesek.
18. kép Töviseken sikló siklókígyó.

35
Tudjuk azt is, hogy a kaktuszok erősen specializálódott szervezetek, és ahol ezek a specializálódott formák domináns helyet foglalnak el, ott a Cactaceae az adott ökoszisztéma
végstádiumát jeleníti meg. Márpedig sok-sok
helyen ilyenek a kaktuszok élőhelyei. Ezeken
az élőhelyeken gyakorlatilag hiányoznak természetes ellenségei és konkurensei. Mindebből következően lényegében szerep nélküli
testfüggelékként jelentek meg a tövisek,
amelyek nem a természetes kiválogatódás hatásaként keletkeztek, hanem a specializáció
következményeként jöttek létre, nevezetesen a levél átalakulása és visszafejlődése
eredményeként. Emiatt állítható, hogy a levélből, mint valamikor meglévő és funkcionáló növényi szerv maradványaként létrejött
tövisnek, csak elhanyagolható szerepe lehet
a kaktusz egyedek életében. Nem valami ellen, hanem valaminek a maradványaként keletkeztek. A szerep nélküli létet igazolja az is,
hogy sok kaktusznak egyáltalán nincs tövise,
vagy csak egészen jelentéktelen, hajlékony,
törékeny, vékonyka, rövidke. Gondoljunk
csak a Rebutiákra, Mammilláriákra, Lobiviákra
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19. kép Ez is kaktusz! Pereskia aculeata. A csillaggal jelzett tüske, tövis, esetleg pálhatövis?

és egyebekre, amelyeknél nagyon sok faj töviseinek szinte semmilyen hatása nincs egy
dolgos munkáskéz tenyerére. Egy adott faj
tövises és tövistelen formája is azt bizonyítja,
hogy a tövistelen forma élet kilátásai semmivel sem rosszabbak, mint tövises társának.
Tehát a tövisnek az egyedek élettartamának
hosszában sem igazolható a védelmi funkció
hatása. Ha ez nem így lenne, akkor ma tövistelen kaktuszok egyáltalán nem léteznének, például néhány Astrophytum fajnak, az
Ariocarpus nemzetségnek stb. már régen ki
kellett volna pusztulnia az állati „szeretetnek” köszönhetően.
Minden élőlény szerepe meghatározott a
táplálék láncban, legyen az állat vagy növény.
Az élet más életek felfalásával, és/vagy elnyomásával biztosítja önmaga létét. A felfalás ellen valamilyen módon minden élő
megpróbál védekezni, de előbb-utóbb sorsa
kikerülhetetlen, mert életében vagy holtában valamilyen élőnek lesz a tápláléka. Vajon
a száraz, szinte víz nélküli területekre, miért
menjen a növényevő állat? Ki találkozott már
sivatagban oda bemerészkedő és tartósan ott
élő növényevő állattal? Ha a kaktuszok tövisei az állatok elleni védelmi eszközként alakultak volna ki, akkor azok a növények, amelyeket ősidők óta állandóan megesznek, lerágnak, eltaposnak az állatok, miért nem fejlesztettek védelmükre töviseket? Miért nem
fejlesztettek töviseket, tüskéket vagy kelle-

metlen nedveket, pl. a fűfélék, vagy a lucerna,
a lóhere, stb., stb.? Erre sok-sok millió év állt
rendelkezésükre, mégsem tették. A növényevőállatok mindig odamennek, ahol ivóvizet
és megfelelő növényi eledelt találnak. Ahol a
kaktuszok más, de kevés leveles növénnyel
társultan élnek együtt, ott ezt is, azt is megeszik (17. kép), de ahol bővebben találnak
kedvükre való lombos növényeket és fűféléket, ott miért egyék a kaktuszokat, amelyek
amúgy sem tartoznak a legjobb tápanyagforrások közé? Humboldt, a természettudós írja
a Terra incognitán, a mai Venezuela területén
tett útja során 1799. év nyarán:
„Nagy szárazság idején az öszvérek még a
tüskével teljesen elborított melocactust is lerágják, hogy üdítő nedvéhez jussanak. Különösen
ügyesen tudják a szamarak a Cactus melocactus
belsejében található nedvet felhasználni. Lábukkal taszítják félre a töviseket. Látni lehet, amint
egynéhányan e művelet közben meginognak.”
Napjainkban az Opuntia-féléket sok helyen használják takarmányozásra, de nem
önmagukban. Tápértékük annyi, mintha
uborkával vagy tökkel akarnánk jó kondícióban tartani állatainkat. Étrendi hatásuk
kiváló, de tápláló hatásuk nagyon gyenge. A
kaktuszoknak, mint CAM fotoszintézisű növényeknek igen alacsony a szárazanyag termelésük, mindössze 1,5-1,8 gramm/nap/m2,
és ez a többi pozsgásnövényre is érvényes.
Rendszerint keserű ízük miatt sem lehetnek
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kellemes eledelek, bár sok állatnál ez nem
számít. A tövis attól sem véd, hogy egyes állatok felmászva a kaktuszokra, elvigyék, megegyék termésüket, vagy odút vájjanak testükbe. A hátsó borítón és a 18. képen vajon miért tetszett meg a siklónak a Ferocactus sp. és
a Cylindropuntia tunicata, két olyan kaktusz,
melyeknek számunkra, emberek számára kifejezetten veszélyes, elrettentő tövisei vannak? Az andoki medvéről olvashattunk a
Debreceni Pozsgástár 2009. 2. számának 51.
oldalán. Ennek a medvének kedvenc táplálékai a különböző kaktuszok, függetlenül azok
töviseinek nagyságától. Mások, főleg kisebb
emlősök és madarak kifejezetten keresik a
tövisek közelségét, védelmét, ezért fészküket oda építik, sokszor üreget vájva a növény
tövisekkel sűrűn borított testébe. A tövisek
tehát nemcsak az állatok általi megevés ellen
nem nyújtanak védelmet, de a mechanikai
kártétel ellen sem mondhatók hatékonynak.
Szerencsére egyre több híradás érkezik
arról is, hogy milyen szerepet töltenek be a
kaktuszok egyes állatok táplálékában, ezért
lassan felejtsük el a tövisek állatok elleni védelméről alkotott hibás elképzeléseinket.

Tüskék a kaktuszokon!?
Elterjedt és általánosan elfogadott nézet, hogy a kaktuszokon csak tövisek és sző-
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rök találhatók. A szakirodalomban azonban,
többször olvashattunk a tüskéről is a megnevezés erejéig. De semmi többet. Rendszerint
a szerzők is csupán téves szóhasználatként
említik, és később annak is tartják, mintegy
nyelvi botlásnak, a tövis és a tüske szó téves
felcserélésének. A vita nem egyszer fellángolt
már, hogy tövis vagy tüske. Erről vitatkozni
felesleges, mert morfológiailag más képződmény a tövis és más a tüske. A kérdést ne úgy
fogalmazzuk meg, hogy tövis vagy tüske, hanem tövis és tüske, azaz a töviseken kívül létezik-e a kaktuszokon tüske? A kérdés igencsak helyén való, ha figyelmesen megnézzük
a 19. képet. A látvány meglepő. Olyasmit
mutat, amivel gyakran nem találkozunk.
Tövisek társaságában tüskének látszó képződmények a Pereskia aculeatán!! És ezek a
tüskék, látszólag semmiben sem különböznek a rózsa hasonló formájú tüskéitől. De
vajon, tényleg tüskék? Vagy talán pálhatövisek, mint az akácnál?
Borhidi Attila akadémikus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének korábbi igazgatója, egyetemi tanár, a londoni Linné Társaság rendes tagja, a Borhidi-növényrendszer
(1993) és az új, molekuláris genetikai alapú
fejlődéstörténeti rendszer (2007) kidolgozója, országunk egyik legkiválóbb botanikusa.
2008-ban megjelent A zárvatermők rendszertana molekuláris filogenetikai megközelítésben

20. kép Gymnocactus subterraneus. A tőhöz közelebbi részen egyre jobban előtűnik a növény szára.
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21. kép Escobaria zilziana váz. A szár és a belőle kiemelkedő podáriumok.

című könyve. Ebben olvashatók az alábbiak
a Caryophyllales rend fontosabb családjainak
határozókulcsánál a Cactaceae családra vonatkozóan:
Cactaceae: „a hajtások erősen különbözők;
hosszú hajtások rendszerint szukkulensek és
fotoszintetizálnak, a rövid hajtások egy tövissel
vagy tüskecsoporttal, (…) a törzs szukkulens (…)”
A Cactaceae ezen rövid meghatározását,
ill. jellemzését rendkívül fontosnak tartom,
és ajánlom mindenki figyelmébe! Rendkívül
fontos több ok miatt is:
1. hajtásokról és nem szárról beszél,
2. areolát, mint jellemző bélyeget nem említ,
3. van törzs, amely szukkulens, következőleg van törzsszukkulencia,
4. megnevezi a tüskecsoportot.
Ez utóbbi lehet tévedés is, mert az egy tövis
után logikusan töviscsoport következne. De
tüskékről írnak a 2007-ben kiadott, Tuba Z. és
társai által szerkesztett három kötetes Botanika könyv 2., Rendszertan c. kötetében is:
Cactaceae: „(…) Közép vagy alsó állású magházuk van, amelyből bogyószerű termés keletkezik,
ennek felületét gyakran szőrök, tüskék fedik.”
Ha a szerzők valóban tüskékre gondoltak, mely képződmények lehetnek? Talán
tényleg vannak tüskék a termésen, vagy leggyanúsabbak azok az epidermiszfüggelékek,
amelyek szinte csekély érintésre is leválnak a növény felületéről, mint pld., a horgas
szőr? A horgas szőr egy szőrképlet, amely

kizárólag az epidermiszből, a tüske egy
emergencia, amely az epidermiszen kívül
alap- és kiválasztószövetekből is keletkezik,
de mindkettő epidermiszfüggelék. Ha igazolható a horgas szőr, vagy más képlet felépítése egyéb szövetek sejtjeiből is, akkor a
tüskecsoport létezése is igazolható, következőleg a kaktuszokon tövisek és tüskék is
lehetnek. A kérdést érdemes lenne alaposan
megvizsgálni.
A Kaktusz-Világ 2008. 4. számában megjelent írásomban igyekeztem érthetővé tenni a törzs fogalmát. Hogy pozsgásszakirodalmunk művelőinek kaktuszokra vonatkozóan a jövőben soha ne lehessen kifogásuk a
törzs miatt, és ne essenek tévedésbe e fogalom mellőzése okán, ezért az előzőeken kívül következzen még egy adalék. A lágyszárúság nem szükségszerű végállapot, mert
számos bizonyíték van arra, hogy a fás
növekedés visszanyerhető, példaként említhetjük a fás törzsű oszlopkaktuszokat
(Cactaceae, Cereoideae). (Borhidi, 2008).
Mielőtt bárki is leírná, és/vagy vitatná
a kaktuszok vonatkozásában a szár, a hajtás, a törzs, a fás törzs és törzsszukkulens
fogalmakat, kérem, gondolja végig előbb
Borhidi professzor úr mondatait és vonja
le a szükséges konzekvenciákat!
Miután megismertük a levél és a levélmódosulások kialakulását, valamint a levonható következtetéseket, beszéljünk még a szár
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és hajtás fogalmak pontosításáról. A két fogalom a mindennapok használatában erősen
keveredik. A pontosításhoz induljunk ki abból, hogy a kaktuszokon nem csak a tövisek,
hanem a podáriumok és a belőlük képződő
bordák is levéleredetű, a levél módosulásaként létrejött növényi részek. Ha a podárium
nem a levél egy részének, a levélalap megduzzadt módosulása lenne, akkor nem nevezné a botanika levélpárnának, podáriumnak.
Ezért a kaktuszok földfeletti teste olyan hajtás, amelyen a levéleredetű képletek állandóan jelen vannak. A szár pedig, nem attól
szár, hogy nincsenek rajta levelek, mert ebből az következne, hogy a lombhullatóknak
télen szára, míg nyáron hajtása, az örökzöld
leveleseknek pedig, állandóan hajtása lenne.
Szerencsére ez nem így van. Jegyezzük meg
jól: a szár a hajtás tengelyképlete. Ez a szár
legpontosabb és legrövidebb meghatározása, amely azt is mondja, hogy a szár a hajtás
része, tehát ahol szár van, ott jelen van a
hajtás is valamilyen formában, és ez a rügy,
amely nem más, mint rövid hajtás. A zárvatermőknél van-e olyan szár, amelyen ne
lennének rügyek, azaz rövid hajtások? Emlékezzünk csak arra is, mindig hajtáscsúcsról, hajtás tenyészőkúpjáról beszélünk. Az
előbbi, kissé elvontnak tűnő meghatározás
miatt bárki kérdezhetné, akkor mégis mi a
szár? Kaktuszoknál legszemléletesebben a
Gymnocactus subterraneus testén mutathatom be. E növény podáriumai alulról a hajtáscsúcs irányába haladva fokozatosan elöregednek, elhalnak, szinte rászáradnak a
növény testére, a legidősebb részen a tövisek
lehullnak. Minél jobban közelítünk a tövéhez, annál jobban előtűnik a kaktusz szára,
azaz a hajtás tengelyképlete, benne a központi edénynyalábbal, (19. kép). Az Escobaria
zilziana szárát is megfigyelhetjük a 20. képen, de más érdekességet is szemrevételezhetünk. A hajtás valamilyen okból elpusztult
és természetes úton igen szépen kipreparálódott. A szár felületéről emelkednek ki a
podáriumok, tetejükön kis kör alakú lyukak
láthatók, a néhai areolahelyek. Ezeken a lyukakon hatoltak át a tövisekbe tartó edénynyalábok. A lyukak azonban eltömődöttek a
tövisek lehullását kiváltó abszcissziós zóna
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elhalt edénynyalábjaitól. A szár figyelmen
kívül soha nem hagyható jellegzetessége
a sugaras szimmetriája. Mivel a kaktuszokon állandóan megtalálhatóak a levéleredetű módosulások (podárium, borda, tövis), ezért földfeletti testüket hajtás helyett rendszeresen szárnak nevezni, kifejezetten téves és helytelen gyakorlat.
Nem attól lesz hazai kaktuszos szakirodalmunk szép és jó, ha mindig a külföldiek szóhasználatát és elgondolását vesszük át. Vállalni kellene azt a tudást, persze ehhez előbb
meg is kellene azt ismerni, amivel a magyar
botanika rendelkezik, és sokkal bátrabban
hangoztatni véleményünket és meglátásainkat. Már említettem, hogy sokak által a teljesség igényességét mellőző megfogalmazással
kaktusz az a növény, amelynek areolája van.
Egy másik, már korábban említett definíció
szerint elágazás egynemű tagok keletkezésekor jön létre, emiatt a virág és a termés nem
tekinthető elágazásnak, de egyes botanikai
munkák a levelet, virágot és termést a hajtás
különnemű elágazásának tartják. Miért szükséges ez az ismétlés? Azért, mert belőlük világossá válik, hogy a botanikában is sok minden
változó, ahogyan változik rálátásunk és megközelítésünk módja. Mint már bemutattam,
areolák más növényeken is lehetségesek, noha
a kaktuszok areolái a legjellegzetesebbek, de
ez a megállapítás sem igaz minden kaktuszra
egyformán. Ezért az areola nem lehet, és nem
is az, amely a Cactaceae családot kizárólagosan jellemezhetné, nem meghatározó rendszertani bélyeg. Erre következtethetünk abból is, hogy kaktuszvirágúaknak (Opuntiales)
nemcsak a Cactaceae család a tagja, hanem idetartozik a szintén törzsszukkulens Didieraceae
család is, (Borhidi, 1995). Ma a Didieraceae a
Caryophillales rend Cactineae alrendjébe került a Cactaceaeval együtt, (Borhidi, 2008.).
Megfigyelhető továbbá az is, hogy egy tudományágon belül egy dolognak többféle nevet
adnak, így a levélalap lehet fundus vagy basis
folii, a jellegzetesen megduzzadt levélpárna,
a podárium lehet mamma, mammilla, telosz.
És neveznek egy néven több dolgot, mint ahogyan az areolának két jelentését is megismertük. De ha ehhez a szerencsére nem nagy számú jelenséghez, még hozzáadódik a kaktusz-
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gyűjtők által megalkotott és használt, többnyire célszerűtlen és alkalmatlan szóhasználat, akkor az így kialakuló kifejezés- és fogalomköd mögött nem lesz látható a lényeg.
Mert miért szükséges a mamma vagy telosz
szavak nyolcféle jelentésének felsorolása, mikor azokból csupán egy-kettő fejezi ki a lényeget? Vajon ki találta ki bibefej helyett a botanika által sohasem használt bibeszáj elnevezést,
amit a bibe egy típusára, az elágazó bibefejre
használnak, vagy mit szóljunk a mirigytövis
fordításból származó szószerinti átvételéhez?
A nyitvatermők, de sokszor a harasztok generatív hajtását is virágnak mondja az angol
és a német szakirodalom. Helyes lenne-e az a
magyar fordítás, amely virágot tulajdonítana
az említett növényeknek? A sort még lehetne folytatni. Nincs a kaktuszoknak egyetlen
alkatrésze sem, amit szép magyar botanikai
névvel ne lehetne megnevezni. Természetesen
fontos az idegen nyelvű szakkifejezés is, de tegyük már mellé a magyart is, ha másért nem,
hát azért, hogy mindenki érthessen a szóból.
Mindaz, amit leírtam, a magyarországi
növénytani munkákból kiválóan levezethető, igaz, ebben az összefüggésben sehol sem
olvasható, és a következtetések levonása
sem található sehol. Sem nálunk, sem külföldön. Külföldi szakirodalmat nem kívántam és valójában nem is akartam használni,
mert a kiváló honi botanikai munkák céljaimat teljes mértékben kielégítették. Kivétel a
Humboldt könyv, de ez alig-alig kapcsolódik
témámhoz. Az is igaz, hogy sem a magyar,
sem a külföldi szakirodalmakban nem találkoztam még a tövisek keletkezésének levezetésével, a podáriumok jelentőségével és a
belőlük származtatható következményekkel
és következtetésekkel. Hihetetlen fontossága miatt nem is érthető a levélpárna, azaz a
podárium mellőzése a kaktológia szakmai
nyelvezetéből, hiszen ez az a fogalom, amit
a botanika is használ, és valójában az egyetlen, ami a lényeget kifejezi. És mit tehetünk a
mostani, kissé zűrzavaros szóhasználat tisztítására? Semmi mást, mint a botanikai kifejezések megismerését és következetes használatát.
Ficzere Miklós, Debrecen
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Tagtoborzó akció 2010!

Minden kedves szimpatizánsunk, gyűjtőtársunk, aki 2010. évben új belépőként csatlakozik Egyesületünkhöz, értékes ajándékot választhat az alábbiakból:
(1) Kaktuszmag-csomag, 2500 Ft értékben,
vagy (2) Pozsgásnövény csomag, 2500 Ft értékben. Választását a befizetési csekken vagy
az átutaláson az ajándék sorszámának (1),
vagy (2) feltüntetésével jelezze.
Az említett ajándékcsomagok számos ritka
kaktuszfaj magjait, illetve magoncait tartalmazzák.
A Debreceni Pozsgástár így már csak ráadás,
hiszen több mint 60% árkedvezménnyel szinte ajándék!
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Dr. Nemes Lajos

Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága
az 1933-1936. években.
Frommer újabb rádió-felolvasására 1935.május 16-án került sor a Budapest I. állomáson, 10,2010,45 között „A KAKTUSZOK ÉBREDÉSE - /A tavaszi teendők tízparancsolata/” címmel. Hasonló címmel jelent meg az „előzetes” a Rádióélet 1935. május 10. számában. Mind az utóbbit, mind a
felolvasott előadás szövegét teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban. Ennek a felolvasásnak is
csak kéziratban őrizzük a szövegét.
Frommer István

A KAKTUSZOK ÉBREDÉSE
A tavaszi teendők tízparancsolata
1935.
Amikor a nappalok hosszabbodnak, a nap
fénye és melege erőre kap és kint a szabadban minden kizöldül és virágba szökken, akkor az ablakok mögött alvó kis tüskés barátaink is fészkelődni kezdenek, felébrednek
dermedt téli álmaikból és kíváncsian kandikálnak ki az újjáéledt világba. A petyhüdt
bőrük kisimul, kifényesedik, a fejük búbján
üde, halványabb szín jelzi az új tüskéket, sok
1. kép Tavaszi fészkelődés. (Rebutia senilis).

fajtán kölykek sarjadzanak, és itt-ott bimbók
csücskei bújnak elő.
A kaktuszgazda, aki nehezen magára erőszakolt, de okos önmegtartóztatással hosszú
hónapokon át alig nyúlt hozzá a növényeihez, most bőven kárpótolhatja magát. A szobakertész tevékenysége tavasszal áll legközelebb a szabadban dolgozó kertész sokrétű,
érdekes munkájához.
A szobakertésznek, ha komoly munkát
akar végezni, sokféle szerszámra van szüksége. Nélkülözhetetlen a hosszúnyakú öntözőkanna, amely rózsával és rózsa nélkül
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2. kép Egy növény, amit már át lehet ültetni.
(Echinocereus nivosus).

használható, a permetező, amely finom cseppekben szórja a vizet, kis kézilapát, ültetőfa, nagyítóüveg, csipesz és kés. De a szobakertész ezenkívül sokféle ócska dolognak
is hasznát veszi: szenvedélyesen gyűjt kisebb-nagyobb hegyes pálcikákat, üres üvegeket és használt fogkefét. Meg fogjuk látni, hogy mindezt nem puszta kedvtelésből
gyűjti, hanem minderre valóban szüksége
van annál a sokféle munkánál, amely tavas�szal annyi örömet szerez a kaktuszgazdának.
Ezeket a tavaszi teendőket a rövidség kedvéért tízparancsolatba foglaltuk össze, amely
a következőképpen szól:
Első: Tavasszal tarts szemlét a kaktuszaid és egyéb pozsgás növényeid fölött. Vizsgáld meg alaposan a növényeidet és nézd
meg, milyen állapotban vannak, jól állták-e a
telet, elindultak-e már, nincs-e rajtuk élősdi,
nem szorulnak-e átültetésre, nem kell-e - különösen a pozsgásoknál – a nagyobb töveket
szétszedni, nem lehet-e dugványozni stb. Ennél a seregszemlénél sok érdekes dolgot fogsz
tapasztalni, minthogy a kaktuszok mindig értik a módját annak, hogy meglepjenek
minket. Részed lesz kellemes és kellemetlen
meglepetésekben. A kellemes meglepetések

Debreceni Pozsgástár 2009/4.
ne kapassanak el, a kellemetlenek ne szegjék
kedvedet. A kertész munkájában éppen az a
szép és izgalmas, hogy sokféle örömébe szomorúság is vegyül és aggódás is, és a gondjaira bízott védtelen, néma jószágokat évről-évre és napról-napra százféle veszély ellen kell
megvédelmeznie.
Második: Átvizsgálás közben rendezd a
növényeket a különböző teendők szerint külön-külön csoportokba. Először is azokat a
növényeket tedd félre, amelyek egészségesek
és nem szorulnak átültetésre. Mivel azonban
a cserép földjének felső rétege az öntözéstől
többnyire kemény és mohos kéreggé tapadt
össze, amely megakadályozza az alatta levő
föld és a földben lévő gyökerek lélegzését, ezt
a kérget fel kell horolni, vagyis hegyes pálcikával felszántani, meglazítani. Vigyázz, hogy
eközben meg ne sértsd a felszínesebben növő
gyökereket. Legjobb, ha a felhorolt földet eltávolítod, és új földet töltesz a helyébe.
Harmadik: Csak az a növény szorul átültetésre, amely kinőtte a cserepét vagy elhasználta a földjét.
Mikor nőtte ki a kaktusz a cserepét? Amikor a növény már akkora, hogy a cserép egész
felületét beborítja úgy, hogy öntözéshez nem
marad hely, vagy pedig - oszlopformáknál feldönti a cserepet.
Mikor használta el a kaktusz a földjét? Ha
szakszerű ápolás ellenére sem akar tisztességesen fejlődni, akkor minden valószínűség
szerint ennek oka a föld kimerülése. Nagy általánosságban tudnod kell, hogy közepes nagyságú növényeket átlag kétévenként kell átültetni. A túlságosan gyakori átültetés többnyire nagyobb hiba és több kárt okoz, mint az, ha
egyszer-másszor elmulasztod az átültetést.
Mivel igen fontos, hogy a gyökér jól át meg
át tudja szőni a földlabdát, az új cserepet ne a
növény, hanem a gyökér térfogatának megfelelően válaszd meg, rendes körülmények között mindig csak egy számmal nagyobb cserepet. Az átültetés egyébként az egyetlen alkalom arra is, hogy közvetlenül győződj meg
arról, vajon nincs-e a labdán gyökértetű. Az
átültetéshez természetesen csak tiszta cserepet és egészséges, új földet használj. A lefolyólyuk fölé ne felejts el kis cserépdarabot tenni,
éspedig a homorú oldalával lefelé. Kényesebb
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3. kép Átültethető, de dugványszedésre is alkalmas. (Echinocereus coccinneus).

fajtáknál célszerű, ha a cserép aljára törmelékből ujjnyi réteget raksz, ami gyorsabb lefolyást biztosít a fölös öntözővíznek. Átültetés
után 3-4 napig ne öntözz!
Negyedik: Ha erősen sarjadzó növényeid
és bokros töveid vannak, akkor ezekről szaporíthatsz. Vannak fajták, amelyeknél egyes,
könnyen leválasztható részek vagy sarjak
máris meggyökereztek, akár az anyanövény
mellett a földből nőttek ki, akár magán az
anyanövényen fejlődtek: ezeket a részeket
tiszta, éles késsel levágod, a sebhelyeket a
rothadás megelőzése végett behinted faszénporral és az immár önálló darabokat különkülön cserepekbe ülteted. Ezzel szemben a
gyökértelen növényrészeket dugványoznod
kell: a levágott részeket tartsd 8-10 napig üres
cserépben szárazon és melegen, amíg a vágás
helyén heg keletkezik, azután a dugványt
tedd nedves homokra, és ne bolygasd mindaddig, amíg kellő számú és nagyságú gyökeret nem eresztett. A gyökérképződés időtartama igen különböző: vannak fajták, amelyek már néhány nap múlva kezdenek gyökeresedni, míg mások hetekig, hónapokig, sőt
olykor egy évig is hevernek, amíg rászánják
magukat a gyökérképzésre. Egyébként annál
gyorsabban megy a gyökérképződés, minél
erősebb fejlődésben van a sarj, amikor levágod. Ezért ügyelj arra, hogy még pihenő sar-

jakat vagy részeket ne vágj le: ezekkel várj,
amíg a növekedésük megindult. Mivel az új
gyökér képződését a párás levegő is előmozdítja, célszerű a dugványok fölé üvegburát
borítani. A jól meggyökeresedett dugványokat azután ugyanúgy kezeld tovább, mint a
többi növényt.
Ötödik: A növényeken mutatkozó szépséghibákat a kaktuszkozmetika tünteti el.
Így pl. ha egyes fajtákon minden óvatosság
ellenére is gyenge, halvány téli hajtások, ún.
vízhajtások mutatkoznak, akkor ezeket vágd
le, mivel ezekből amúgy sem válnának soha
szabályos alakú szártagok. A sebekből, melyeket ugyancsak célszerű faszénporral behinteni, hamarosan új sarjak nőnek ki, amelyek a metszés helyét idővel teljesen elfödik.
Fájdalmasabb az a műtét, amely túlságosan
elnyurgult oszlopformáknál vagy éppen oszlop-alakúvá megnyúlt gömbformáknál válik szükségessé. Ilyen esetekben ne tétovázz
sokat, hanem fejezd le a növényt, a fejrészt
kezeld, mint dugványt, a csúnya tövet pedig, lehetőleg rejtsd el embertársaid kárörvendő tekintete elől és neveld szépen titokban tovább, amíg a tetején megjelenő sarjak
be nem borítják a vágás helyét. Akkor büszkén mutogathatod a tíz- vagy húszfejű példányokat. Könnyebb a dolgod, ha kormos, megfeketedett őszapóról van szó. Ilyenkor vedd
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4. kép A helyesen teleltetett növény hálásan többé-kevésbé valamennyi növényedet belepvirágzik. (Neoporteria subgibbosa).
te a por, permetezd le mindazokat, melyeken
5. kép : Jeltáblával jól ellátott. A sarjakat nincsenek nyitott sebek, bőségesen meleg
leszedve dugványozhatjuk. (Gymnocactus vízzel. Az eldugult pórusok újra lélegeznek,
a növény föléled, a tüskék elevenebb színben
gielsdorfianus)
ragyognak és néhány ilyen permetezés után
egészen másképp fest a növény, amely mindenképpen hálás lesz neked ezért a fürdőért.
Hatodik: Az élősdieket irgalmatlanul
pusztítsd ki. Itt igen jó szolgálatot tesz a nagyítóüveg, különösen, ha a vörös atkára vadászol, mely olyan parányi, hogy szabad szemmel alig látható. A növényt, amely vörösatkagyanús, tartsd egyik kezeddel a villanykörte
felé, éspedig minél közelebb az égőhöz: a melegben a vörösatka elkezd mászni, úgyhogy
a másik kezedben tartott nagyítóüvegen keresztül szépen megfigyelheted. A vörösatkát
és a gyapjastetvet legkönnyebben borszeszbe
mártott ecsettel ölheted meg, a pajzstetveket
egyenként kell leszedned csipesszel vagy hegyes pálcikával. Ha a gyökértetű túlságosan
elszaporodott, legcélszerűbb, ha a megtáma-
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dott gyökérrészeket éles késsel lemetszed. rést okozza. A kaktuszokat ugyanis, ha csak
Ha erre nem vállalkozol, mártsd a gyökeret mód van rá, ki kell vinned a szabadba, hogy
1-2 percre borszeszbe, azután mosd le jól a minél több napfényt, minél több meleget és
vízvezetéki csap alatt, és a növényt újra cse- minél több friss levegőt kapjanak. Ha kerted van, semmiképpen ne mulaszd el, hogy
repezd be.
Hetedik: Tavasszal legfőbb ideje, hogy pó- melegágyat készíts nekik, mert a melegágy
told a hiányzó, az elmosódott és a helytelen a legkitűnőbb nyaraltató hely a számukra.
névtáblákat. Hogy fatáblákat használsz-e, Ha terasz vagy balkon áll rendelkezésedre,
függő címkéket vagy bármilyen más eszkö- igyekezz a lehetőség szerint a melegágyi vizét a megjelölésnek, az persze ízlés dolga, de szonyokat utánozni. Ha a kaktuszaidat üvegtudomásul kell venned, hogy csak az a gyűj- szekrényben helyezed el a balkonon, megletemény tarthat igényt arra, hogy komolyan hetősen megközelíted a melegágy előnyeit,
vegyék, amelynek lehető legtöbb példánya és pompás eredményeket érhetsz el. Eleinte,
névvel, éspedig helyes névvel van megjelöl- amikor a növények még nem szoktak hozzá
ve. A fatáblácskákkal megjelölt gyűjtemény az erős fényhez, gondosan kell árnyékolnod
némelyek érzése szerint kissé temetőszerű néhány héten keresztül, különösen melegbenyomást kelt és valóban van valami igaz- ágyban vagy üvegszekrényben, ahol a levegő
ság abban, hogy a katonás rendben felállított néha hihetetlenül felmelegszik. Ugyanakkor
cserepek egyforma sárga jelzőtáblái fejfákra gondoskodnod kell azonban bőséges öntözésemlékeztetnek. Ezt elkerülheted azáltal, ha ről is, nehogy a növények saját vízkészletüket
üvegcímkéket, pontosabban lapos üvegcsö- legyenek kénytelenek elpárologtatni, ami ha
vecskéket használsz, amelyek tartósabbak túlságos mértékben történik, különösen kiis a fatáblácskáknál. Ha mindenképpen ide- sebb példányoknál teljes elégést idézhet elő.
genkedsz a címkéktől, vezess jegyzéket és eb- De árnyékolnod kell az üveg nélkül elhelyeben az esetben elég, ha a cserepeket megszá- zett növényt is, mivel különben csúnya égési
mozod, a nevek begyakorlása szempontjából sebek keletkeznek, amelyeknek foltjai soha
azonban mindenesetre sokkal célszerűbbek nem múlnak el. Ha azonban a növények jól
rint a melegágyi viszonyokat utánozni. Ha a hozzászoktak a fényhez, akkor elégéstől nem
kaktuszaidat üvegszekrényben helyezed el a kell tartanod, csak a legforróbb nyári hónabalkonon, meglehetősen megközelíted a me- pokban, a déli órákban van szükség némi
legágy előnyeit, és pompás eredményeket ér- óvatosságra. A cserepeket ágyazd be homok,
hetsz el. Eleinte, amikor a növények még nem tőzeg, fűrészpor vagy moha közé, hogy a nap
szoktak hozzá az erős fényhez, gondosan kell sugarai ne érjék közvetlenül a cserepeket.
árnyékolnod néhány héten ke- 6. kép A bimbódzó növényt lehetőleg ne forgassuk.
resztül, különösen melegágyban (Gymnocalycium horridispinus).
vagy üvegszekrényben, ahol a levegő néha hihetetlenül felmelegszik. Ugyanakkor gondoskodnod
kell azonban bőséges öntözésről
is, nehogy a növények saját vízkészletüket legyenek kénytelenek elpáa jól olvasható névtáblák,
amelyekre a növényeivel babráló
kaktuszgazda szeme akaratlanul
is állandóan rávetődik.
Nyolcadik: Ha a gyűjteményedet végig lekezelted, és rendbe hoztad, akkor az a feladat vár
rád, amely néha a legnehezebb
vagy legalább is a legtöbb fejtö-
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7. kép Szabadban, sziklakertben elhelyezett, részben nem télálló növények.
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A cserép belső falához tapadó finom gyökérvégek ugyanis könnyen elégnek, ha a
cserép túlságosan felmelegszik. A kertben
földbe süllyesztett nagyobb példányok cserepei köré ugyanebből a célból kődarabokat
rakhatsz. Végül gondoskodnod kell bizonyos védelemről eső, szél és jégeső ellen is.
Bár általában az egészséges és jól begyökerezett kaktusznak nem árt egy kis futó záporeső, sőt a langyos nyári permet egyenesen
hasznára válik, többnapos országos esőnek
nem szabad kitenned. Egyébként azonban
ebben az évszakban már ne féltsd a kaktuszaidat a víztől és szép, meleg napokon alaposan öntözd meg az egész társaságot. Legjobb, ha korán reggel öntözöl, mert akkor a
növények ráérnek estig megszáradni. Minél
melegebb az idő, annál többször és annál bőségesebben öntözz. Szép, száraz időben naponta, kánikulában naponta kétszer öntözz,
forró délben permetezz is, hogy minél párásabb legyen körülöttük a levegő. Hűvös, esős
napokon persze mellőzd az öntözést. Az öntözővíz lehetőleg ne legyen jéghideg, ahogy
a csapból folyik, hanem állott, mert a növények felmelegedett testét bántja a hideg víz.
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8. kép Virágzó állapotban se tegyük ide-oda.

(Sulcorebutia verticillacantha).

9. kép Ha virágzik, valamivel több öntözőv zet, kíván. (Echinocereus roetteri).
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Kilencedik: Különös gondot fordíts a bimbózó és virágzó kaktuszokra. A bimbózó
növényt ne forgasd, mert különben elrúgja
bimbóit. A virágzó növénynek a rendesnél
több víz kell, mert a virágok, különösen a
nagy kiterjedésűek, sok vizet párologtatnak.
Ha magot akarsz termelni, meg kell termékenyítened a virágokat. E célból az egyik virág hímporát finom ecsettel rákened a másik
virág bibéjére. Csak azonos fajtákat termékenyíts meg egymással, mivel az ötletszerű,
nem tudományos félvér-termelésnek, hibridizálásnak semmi értelme nincs. A megtermékenyítés azonban csak akkor sikerül, ha
két különböző egyeddel végzed. Olyan növények, melyek bár külön cserépben állnak,
de valamikor egy anyáról dugványozás útján
származtak, ebből a szempontból nem számítanak külön növényeknek, hanem egyetlen egyedet alkotnak. Kivételképpen vannak
olyan fajták, amelyek önmagukban is megtermékenyülnek.
Tizedik: Ha meg akarsz próbálkozni a magvetéssel, először csak egészen kis mennyiségekkel kísérletezz, mert az első vetések aligha fognak sikerülni. A magvakat cserepekbe
vagy még inkább lapos tálakba vesd, melyeket előzőleg könnyű, homokos, laza földdel
töltöttél meg. A földnek a vetés pillanatától
kezdve soha egy percre sem szabad kiszáradnia, mivel a magvak csíráit a szárazság meg-

ölné. A vetést tehát állandóan nedve-sen kell
tartanod, és gondoskodnod kell megfelelő
melegről, amelynek alsó értéke 20-24 fok legyen. Ha akár a napsugarak, akár mesterséges hőforrás felhasználásával nagyobb meleget adhatsz, ez a legtöbb fajtánál előny és a
meleget fokozhatod egészen 35 fokig. A vetést mindenesetre üveg alatt kell tartanod,
mert a nedvességen és melegen kívül minél
párásabb levegőre is szüksége van. A csírázás
ideje átlagosan három nap és két hét között
mozog, bár vannak fajták, amelyek 1-2 hónapig vagy egy évnél is hosszabb ideig hevernek. De ugyanazon a fajtán belül sem kelnek
ki magvak mindig ez időben: a legtöbb fajtánál láthatunk ún. sereghajtókat, amelyek
akkor bújnak ki, amikor a magvak zöme már
régen kicsirázott. A kis magnövényeket 4-6
hét múlva kell először átültetned, amit kertésznyelven tűzdelésnek nevezünk. A tűzdeléstől kezdve már lényegesen csökkentened
kell az öntözést. További félév múlva másodszor is tűzdelned kell.
Ez a tavaszi teendők tízparancsolata.
Frommer István
Képek:
Barna János: 3., Dr. Csajbók József: 2,4,5,6.
Ficzere Miklós: 7., Papp László: 1.,
Szabó Imre: 9., Tóth Norbert: 8.

2010. év I. negyedévi programok
2010. január.: téli szünet

2010. február.: Lithopsok és Conophytumok gondozása és szaporítása.
Előadó.: Katona József
2010. március 27.: MPKE közgyűlés. Mivel határozatképesség hiányában 2010. április
24-én lesz megtartható, ezért helyette: A Blossfeldia nemzetség evoluciója, származása,
és rokonsága. Előadó: Papp László
Az előadások helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3.
(a Kassai úti Esso kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál.)
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra!

Az 1,2,3, és 6. bélyegen a monakói Jardin Exotique Botanikus kert, a 4.-en a szintén
monakói Marcel Kroenlein Arborétum, az 5.-en az 1988-ban 40. éves bostwanai, a 6.-on
a 200 éves rio de janeriói Botanikus Kert látható.
Gyűjtemény: Anonymus: 4, 5, 7., Gonda István: 3., Rendes István: 1, 2, 6.
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Ficzere Miklós

Filatélia: Botanikus kertek, arborétumok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Dr. Nemes Lajos

Újabb kiegészítő adatok Anisits János Dániel életrajzához
Zusammenfassung: Nach Ergebnisse der neusten historischen Forschungen des Autors können wir Einzelheiten sowohl über
den Lebenslauf des ungarischen Kaktusforschers, Anisits János als auch über den Lebenslauf seines Sohnes lesen.
Abstract: We could read further particulars about life of the first better known cactus researcher, János Anisits, and his son, as results of the new historical investigations of the author.

Az Anisitstól származó közlemények és a
Róla megemlékező, írásban megmaradt források már a kezdeti időkben szétszóródtak
sokoldalú levelezése miatt. A korábban megjelent, töredékes életrajzához az akkor ismert forrásokat a DEBRECENI POZSGÁSTÁR Anisits János Dániel emlékszám (1999)
55-61. oldalán közöltem. További kutatásaim nyomán sikerült kiegészíteni a fentieket
a jelzett kiadvány 2001. évf. 25-29. oldalán.
Ezek után nem reméltem, hogy újabb forrásokhoz jutok e tárgykörben, bár tudomásom
van róla, hogy Anisits levelezett K. Schumann professzorral és a Svéd Nemzeti Múzeummal. Ez utóbbiak az elmúlt évszázad
két, háborús viharai miatt alig érhetők el. Az
utóbbi évtizedben dr. Torbágyi Péter a latinamerikai magyarság neves kutatója nagyon
gazdag forrásanyagot tárt fel a Közép- és
Dél-Amerikába emigrált, vagy oda különféle kutatási célokkal utazó hazánkfiairól. Kitűnő munkájában 344 oldalon foglalta ös�sze eddigi kutatásait a dél-Amerikába került
magyarokról. Műve „MAGYAROK LATINAMERIKÁBAN” címmel 2004-ben adták
ki „A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága” kiadványaként. Torbágyi idézett
munkájával, majd személyes segítségével jutottam el a „DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG”
Paraguayban megjelent heti, néha kétheti kiadású lap 1936. ill. 1937. években Anisitsről
megjelent, rövid életrajzát összefoglaló cikkekhez. Alább szó szerint idézem ezeket az
újságcikkeket (a három részből álló sorozat
címe sajnos nem ismert előttem).
„Anisits Dániel Zalaegerszegen született.
Budapesten szerezte gyógyszerész-mesteri
oklevelét, majd tanulmányainak kiegészítésére Németországba ment, ahol orvosi tudományoknak, vegyészetnek, biológiának

és egyéb, akkor még elvont tudományoknak lett művelője. Innen került 1885-ben az
Asuncion (sic) melletti San Bernardino kolóniára, amelynek egy személyben volt az orvosa, gyógyszerésze, tanítója, gazdasági vezetője stb. Gyorsan felfedezték a művelt fiatalembert és Asuncionba (sic) került, ahol
két év múlva már az egyetem előadói között
találjuk. 20 évig tanított és a mai (1936. a
szerző) Paraguay sok ismert nevű orvosának,
gyógyszerészének, vegyészének Ő adta a tudományos alapokat. A Magyar Nemzeti Múzeum részére több növény- és rovargyűjteményt küldött, miközben szabadidejét a növénybetegségek tanulmányozásával töltötte
el és olyan szaktekintély lett, hogy 1907-ben
a holland kormány meghívta Delftbe, a világ
első ilyen intézményébe, de kapott egy meghívást Budapestre a magyar kormánytól is.
Végül a Carnegie-alapítvány ösztöndíjasaként a Colombiai Egyetemen dolgozott. Az
I. világháború Németországban érte, ahol
egy kis laboratóriumban dolgozott. Itt is halt
meg. Most (1936-ban, szerző) Anisits PéterPál nevű fia, aki 6 éves volt, amikor apja meghalt (1918-ban, szerző) Paraguayba utazott,
hogy apja emlékét felkutassa”.
DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG 1936. május
1. p. 11.
Az újságcikkhez egy nagyon rosszminőségű fénykép is mellékelve, amelyen Anisits,
Czetz tábornok társaságában látható. A képen a fényárnyalatok nagyon életlenek és ez
ideig nem voltak javíthatók, ezért mellőzzük
a közlését. Czetz a teleket minden évben Paraguayban töltötte és egy hónapot Anisits
vendége volt.
„Anisits Péter (szül. Berlin, anyja paraguayi)
Asuncioni (sic) látogatása után jelenti, hogy
apja egyik tanítványa, Asuncion (sic) volt intendánsa elvitte a diplomata negyedbe, ahol
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van egy CALLE ANISITS. Majd egy házat
mutatott, amelyet apja tervezett és (benne)
egészen a legutóbbi időkig (1930-as évekig,
szerző) (Eusebio) Ayala volt elnök lakott. Az
állami kórházban az előadóterem pedig, Don
Juan Daniel Anisits nevét viseli. A régi kormány és rendszer csaknem valamennyi személye tanítványa volt és nem csak emberi
emléke, hanem tudományos munkássága is
állandóan napirenden van. Pár év előtt jelent
meg egy mű Dr.Jose V. Insfrán tollából, aki
megállapította, hogy a baromfi betegségek
egyikét Anisits ismerte fel 1889-ben. A közeljövőben egy nagyobb művet akarnak kiadni Anisits tanár paraguayi tevékenységéről.”
DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG 1936. júl. 4. p. 15.
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A kissé pongyola fogalmazáson belül meglepő, hogy Anisistről egy nagyobb művet -monográfiát ?- kívántak kiadni. Ez ideig nincs
tudomásunk ennek létéről.
„Anisits Péter apja emlékét követve jutott
el Paraguayba, ahol munkát vállalt egy autóüzemben, de a múlt év végén (1936-ban,
szerző) öngyilkos lett. Nem tudni mi vezette
erre. Menyasszonya, nővére és anyja Németországban maradtak”.
DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG 1937. márc. 2.
p. 5.
Az idézett forrásokra hivatkozva fentieket
közzéteszi:
Dr. Nemes Lajos, Szomód

Baja California-i növénycsodák!

Megjelent a 2010. évi falinaptár Egyesületünk kiadásában 13 nagyszerű, természetes környezetükben, a Kaliforniai-félszigeten lencsevégre kapott pozsgás növény fényképfelvételével! Mérete: A3 álló. Ára: 1300 Ft + postaköltség. Megrendeléseiket az alábbi elérhetőségeken
várjuk: tel.: 70-366-04-92 vagy e-mail: cactusdraco@gmail.com.
Már most rendeljen, a falinaptár kis példányszámban készült.

Újságunk újabb címlapja tetszett meg a külföldieknek!

A perui Quepo legfrissebb, 2009. 23. számában a Debreceni Pozsgástár 2008. 3. füzetének címlapját tette közszemlére. Az utóbbi két évben ez már a második címlap, amely kivívta külföldi
szaklap elismerését. Korábban a spanyolországi egyesületnek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2.
füzetének címlapja tetszett meg. Köszönet a kép készítőjének, Dr. Horváth Sándornak.
(A szerkesztőség)
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Almássy Gábor

Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: A lembergi „Kaktusz Klub” története

egy beregszászi magyar kaktuszgyűjtő szemszögéből

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.

1937-ben születtem Beregszászon, átél- anyámmal együtt elültettünk és azok szépen
tem a háború borzalmait. A háború után a megfogantak. Később a Cylindropuntia naborzalmak nem szűntek meg, édesapámat gyobbra nőtt, mint én magam.
Ezután egy pár év szünet következett.
elhurcoltál a „háromnapos munkára”, ahonnan sohasem jött vissza több tízezer magyar- Idegen környezet, tanulás, munka. Különral együtt. Édesanyám, egy törékeny asszony, ben Lembergben ekkor még lakásom sem
aki hatalmas akaraterővel rendelkezett, ne- volt, nem lett volna hol tartani a kaktuszokat. 1969-ben kezdvelt fel bennüntem
módszeresen
ket
kishúgommal
gyűjteni, otthonról
együtt, megadva nehoztam sarjakat, iskünk a lehetőséget,
merősöktől is kaphogy mind a ketten
tam. Később megisfelsőfokú végzettmerkedtem Taras�séget szerezzünk. A
szal, egy lembergi
Beregszászi Zeneisk a ktuszg y űjtővel.
kola és az Ungvári
Mikor megláttam
Zenei Szakközépisgyűjteményét, még
kola után elvégezjobban belebolontem a Lembergi Zedultam ezekbe a nöneakadémiát hegedű
vényekbe. Ő mondta
szakon. Ottmaradnekem először, hogy
tam dolgozni a szimaz igazi kaktuszista
fonikus zenekarban,
nemcsak
sarjakat
majd 1975-ben átgyökeresít meg, hamentem a Lembergi
nem magról is nevel.
Operába, mint a zeMegmutatta, hogyan
nekar szólamvezekell a kaktuszmagotő hegedűművésze.
kat elvetni. Volt neki
1999-ben nyugdíjba
egy régi akváriuma,
mentem, de azért a
amiben egy nappali
mai napig dolgozom.
fényt adó neonlámA
kaktuszokkal még gyerekko- 1. kép Almássy Gábor és a Cylindropuntia pa égett, és ez alatt
nőttek a kis magonromban ismerked- imbricata 1955-ben.
tem meg, és meg is szerettem őket. Egyszer cok. Én is készítettem egy ilyen „keltető” domeghívott egy kisfiú az udvarukba játszani, bozt neonlámpával, majd a kapott magokat
ahol sok kaktusz volt. Kértem és kaptam is elvetettem, és sikerült!
Ekkor már könnyebb volt rokonlátogatássarjakat: Echinopsis eyriesii, Cylindropuntia
imbricata, és egyebek, amiket otthon édes- ra külföldre utazni. Először 1970-ben jártam
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így egy teljes hónapig
M a g y a ror s z á gon .
volt mit nézni. Ott
Budapesten bemenláttam először egy
tem egy nagy virágKubából hozott nagy
üzletbe, ahol a sokféMelocactust, gyöle mag közt találtam
nyörű cephaliummal
kaktuszmagokat is,
valamely odesszai
pl.:
Cephalocereus
gyűjtőnél, akinek az
senilis, Haageocereus
udvarában egy nagy
zehnderi,
Gymno
üvegház ékeskedett
calycium baldianum,
tele kaktuszokkal.
stb. Vettem is mind1971-ben megegyikből
két-két
jelent
Mészáros
zacskóval. A felét én
Zoltán-Szabó
Devetettem el, másik
zső „Törpe kaktufelét Tarasznak adszok” című könytam. A kis magoncok szépen fejlődtek, 2. kép És egy nem régi kép: Almássy Gábor ve, amelyet meg is
sikerült majdnem kezében Parodia scopaoides f. christata (= P. vettem a lembergi
„Druzsbában”,
a
mindet felnevelni. microsperma subsp. microsperma f. cristata).
Barátság KönyvesEgy Gymnocalycium
baldianum még mindig megvan, már nem nő, boltban. Megmutattam a kollegáknak, tetszett nekik és megkértek, hogy fordítsam
de minden évben virít.
A hatvanas évek végén megalakult le orosz nyelvre. Ekkor még nem nagyon
Lembergben a „Kaktuszgyűjtők Egyesüle- volt kaktuszos irodalom a „birodalomban”,
te” Ljámzina asszony elnökletével, de nem csak Zaletajeva „Kaktuszok” című könyve.
volt hosszú életű. A hetvenes évek elején új- A „Törpe kaktuszok”-at lefordítottam orosz
ból megalakult „A Lembergi Kaktuszgyűj- nyelvre, többen el is olvasták. Egy színésztők Egyesülete” a városi Természetvédelmi nő a Gorkij Gyermekszínházból megígérte,
Iroda keretében. Az elnök Otáva úr, az egyik hogy elküldi Leningrádba, és ott majd kiadlembergi egyetem dékánja. Ide én is beirat- ják. Mikor másodszor voltam Budapesten,
koztam. A tagok között voltak mérnökök, felhívtam Mészáros Zoltán urat, megkérdezorvosok, katonatisztek, ügyészek, tanárok, tem, beleegyezik-e az orosz nyelvű fordítászenészek, színészek, munkások, diákok. Egy ba. Nem mondott nemet, csak azt, hogy lediák az egyetem biológia karán tanult, ő volt het már elavult, van valami újabb is. Pedig
az egyetlen, akiből hivatásos és híres botani- dehogy avult el, itt van előttem, elolvastam
újra, mennyi jó információ van benne, külökus lett, a neve Dr. Volgin.
A magokat többnyire csak a Szovjetuni- nösen a kezdőknek. A könyv orosz fordításón belülről tudtuk beszerezni. Minden évben ban sajnos mégsem jelent meg.
Közben boltokba került Debreczy Zsolt
jött maglista Moszkvából, Rigából, Vilniusból, Alma-Atából, és más helyekről. Magon- „Télálló kaktuszok, agavék és pálmaliliocok ugyanígy érkeztek. Azon kívül minden- mok” című könyve. Mikor megmutattam a
ki megvehetett egy kis könyvecskét, amely kaktuszosoknak, nagy érdeklődéssel fogadtartalmazta a Szovjetunió minden Kaktusz- ták, és szintén kértek, fordítsam le orosz
klubjának és tagjaiknak a címét és telefon- nyelvre. Mivel tanultam az első könyv kiadásának kudarcán, azt mondtam: majd ha
számát.
Ekkor én már a Lembergi Operában dol- meg lesz beszélve minden részlet, és biztogoztam, és minden évben nyáron a Szovjet- san kiadják, akkor megcsinálom. Közben isunió különböző városaiban vendégszerepel- mét voltam Budapesten és felkerestem Dr.
tünk. Így jutottunk el Odesszába is. Ott vé- Debreczy Zsoltot, aki nagyon szívélyesen fogigtelefonáltam az összes kaktuszgyűjtőt és gadott, megmutatta a természetből hozott
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kaktuszokat, kaptam is néhányat ajándékba.
A fordításba beleegyezett, még a képek kliséit is ideadta volna, de ebből sem lett semmi.
Alma-Atában lett volna esedékes az orosz
fordítás kiadása, de a válasz nem jött meg.
„A sziklakert építése” című részt lefordítottam és fel is olvastam az egyik gyűlésünkön. Többen, jómagam is, a kertünkben építettünk is sziklakertet. Ezzel kapcsolatban
volt egy tragikomikus esetem: Az egyik gyűlésen azzal a fiatalemberrel beszélgettem,
akinek Alma-Atában volt ismeretsége, ő kért
meg a könyv fordítására. A többiek kis csoportokba verődve beszélgettek. Éppen azt
magyaráztam neki, hogy nem olyan egyszerű a kaktuszos könyvet kinyomtatni, bezzeg
a „Malaja zemlja”-t és a „Celina”-t, Brezsnyev
munkáit millió számban nyomtatják és kiadják. Erre a teremben halálos csend lett. A
pártfunkcionáriusok sunyin pislogtak rám
leeresztett fejjel. Hátamon a hideg futott át,
lelki szemeim előtt megjelentek Szibéria végtelen hómezői. Észrevéve ezt egy pillanatra
sem hagytam abba a beszédet, jó hangosan
mondtam tovább: - Mert ezeket a könyveket
olcsó újságpapírra nyomtatják, hogy a nagy
tömegek is el tudják olvasni. Egy kaktuszos
könyvet viszont csak drága fényes papírra lehet nyomtatni, mivel színes fényképeket is
tartalmaz. Egy mély, megkönnyebbült sóhajt
hallottam és a csoportok ott folytatták, ahol
abbahagyták. Megúsztam!!!
Minden évben volt egy kaktuszkiállítás
különböző helyeken, például több éven keresztül a Természetismereti Múzeumban,
ahol történt egy érdekes eset. A kiállított
kaktuszaim közt szerepelt egy éppen virágzó szép Astrophytum asterias, a csodájára jártak a látogatók, és a múzeum munkatársai
is, nagyon tetszett nekik. Később az egyik
munkatárs vette észre, hogy a kaktuszok közül hiányzik valami: nincs ott a virágzó kaktusz, csak az edénye a feketéllő földdel. Rögtön riasztotta a többi munkatársat, lezárták
az ajtókat, és mindenkit megmotoztak a kijáratnál. Közben észrevettünk egy fiúcskát,
aki gyanúsan tartotta a kezét a zakója alatt,
de amikor kifelé ment nem volt nála semmi.
Később az egyik dolgozó benézett a lépcső
alá és ott volt az Astrophytum. Másnap dél-
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ben az operaházi próbánál újságolták nekem,
hogy megvan a virág, és vissza is ültették az
edényébe. Bár ne tették volna! Mert vagy két
hét múlva elpusztult.
1978-tól 1984-ig az Opera teljes felújítása
miatt utazgattunk csak igazán, na nem külföldön, hanem Königsbergtől Krasznodarig.
Itt találkoztam Szmirnovval, Szovjetunió
egyik legismertebb kaktuszgyűjtőjével, akinek sok ritkasága és szép nagy növényei
pompáztak, hiszen délen jól fejlődnek a kaktuszok is. Ő a csehekkel volt kapcsolatban.
Megjelent orosz fordításban egy szlovákiai magyar kaktuszista, Urbán Sándor könyve
„Čarovne trne” (Csodálatos tövisek) címmel,
ami Szlovákiában lett kiadva.
A kaktuszok számára Rosztov-Don-ban
is kedvező a klíma. Ott megismerkedtem
Szokolovval, az ottani kaktuszklub elnökével. Megnéztem a gyűjteményét. Kaptam
tőle elég sok ritkaságot, magoncot és sarjat.
Elmagyarázta, hogy egyeseket el kell ültetni, meggyökeresíteni, de voltak olyanok is,
amelyeket okvetlen oltani kellett. Igen ám,
de honnan vegyek alanyt? És hogyan oltsak
egy hotelszobában? Visszamenetben a hotel
irányába, egy nagy üzlet mellett haladtam el,
és a vitrinben egy óriási Echinopsis eyriesiit
láttam, tele hosszúra nőtt sarjakkal. Bementem az üzletbe, vásároltam két műanyag
zacskót, az egyikkel leválasztottam egy pár
sarjat a másikba, és már meg is voltak az alanyok. A hotelszobában az asztalra terítettem egy nagy újságot és hozzáfogtam az oltáshoz, minden kellék megvolt hozzá. Észre
sem vettem milyen hamar eltelt az idő, már
csak félóra maradt az előadásig. Aznap Csajkovszkij balettje, a „Hattyúk tava” ment és
én játszottam a hegedűszólót. A kaktuszokat
az ablakpárkányra tettem, a maradékot lesepertem a szemetes kosárba, de az újságot az
asztalon hagytam, és rohantam a színházba.
Azon csodálkoztam, hogy Szása, a szobatársam nem jött meg. Vagy egy hét múlva Szása megkérdezte: „A múlt pénteken, amikor
a „Hattyúk tava” ment te dolgoztál, de én
nem. Mit csináltál azon az újságon, ami az
asztalon volt?” Erre én mondtam, hogy képzeli, hogy ilyesmire emlékezzek. De ekkor leesett a tantusz! Persze, hogy emlékszem! Ak-
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Tőle kaptam négy kis télálló Opuntia magoncot. Kiültettem a kertembe, ahol a mai napig is nőnek, virágzanak, és termést is hoznak. A magvaik kikelnek, de sajnos a kertben
kikelt magoncokat a mezei egerek megették. Névtelenül kaptam, de később megállapítottam, hogy a kapott növények Opuntia
phaeacanthak.
1986-ban összebarátkoztam egy fiatal
kubai katonatiszttel, aki a lembergi tisztiiskolában tanult. Ő elmondta, hogy az édesanyja, aki Matanzas városban él, kaktuszokkal foglalkozik és szeretne megismerkedni
3. kép Melocactus guitartii (= M. curvispinus valakivel, aki Lembergben kaktuszt gyűjt
subsp. koolwijkianus) a kubai katonatiszt, és szeretne csereberélni. Hozott Melocactus
magokat: Melocactus guitartii, M. bahiensis és
Omár által küldött magvakból.
Melocactus sp. Érdekes, hogy M. matanzanus
nem volt köztük. A kubai magvak nagyon jól
kikeltek. Már mindnek, amit meghagytam
cephaliuma képződött, és csak úgy ontják
magukból a magokat.
Omárnak, így hívták a kubait, adtam
különböző magokat. Köztük Blossfeldia
fechseriit, vetésre előkészítve, összekeverve
finom, mosott homokkal. Ő azon csodálkozott, hogy mag helyett homokot adok neki, de
megmagyaráztam, hogy a Blossfeldia magja
olyan kicsi, mint a homokszem, és így együtt
szórva egyenletesen hull a vetőágyba.
Különben ez időben kezdtem kísérletezni
a Blossfeldia saját gyökerén való tartásával.
Először a Blossfeldia campaniflórával kezd4. kép Melocactus obtusipethalus (= M. curvis tem, sikerült is felnevelni egy pár növényt,
pinus subsp. curvispinus).
5. kép Melocactus neryi.
kor kaptam egy csomó kaktuszritkaságot és
feloltottam őket, mondtam nagy örömmel.
Erre ő csak annyit mondott: most már mindent értek! De megmagyarázni nem akarta.
Közös barátunk, a főkarmester Lacánics Igor
felesége mesélte el nevetve, hogy Szása a hotelszobában toalettpapírt nem találva felkapta az asztalról az újságot és berohant egy
bizonyos helyre. Másnap a kedvese csipes�szel, nagyítóüveg segítségével huzigálta ki a
kaktusztöviseket egy bizonyos intim helyről.
A mai napig ezen nevet a színház népe.
Szumi
városban
megismerkedtem
Mrinszky kaktuszgyűjtővel, aki levelező viszonyban volt majdnem az egész világgal.
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és nem nagyon törődni vele, ami elpusztul,
az elpusztul, de ami megmarad az élni fog.
Volt még egy másik tényező is. A kilencvenes évek elején, mikor a Szovjetunió megszűnt létezni, mint ilyenkor a zűrzavarban
lenni szokott, megjelentek a varázslók, mágusok és az extraszenszek. A legismertebb
köztük Kasperovszky, aki hipnózissal gyógyított, már akit, és Alan Csumák, aki a vizet gerjesztette, varázsolta el valamilyen
titokzatos erővel, amiből, ha rendszeresen
ivott az ember, akkor mindenféle betegségből kigyógyult. Ő a tévében is szerepelt és elmondta, hogy a tévé elé kell tenni befőttes
üveget tiszta vízzel megtöltve, azután vagy
húsz percig hadonászott a képernyőn lassú
6. kép Melocactus maxonii. (=M. curvispinus zenei aláfestéssel. Ezt a vizet kellett meginni. Ittuk is egy ideig, de semmit nem vettünk
subsp. curvispinus).
észre, tulajdonképpen egészségesek voltunk
nagyon szép rózsaszínű, majdnem átlátszó a varázsvíz nélkül is. Az asszony, mármint a
kis répagyökerei fejlődtek. Közülük egy, hét feleségem, azt mondta, hogy öntsük ki, vagy
évig élt. A Blossfeldia fechseri erősebbnek bi- locsoljam meg vele a kaktuszokat. Én az utóbzonyult, sokkal több magonc maradt meg és bit választottam. Csak a magoncokat locsola mai napig is van nekem egy, ami sokfejű tam meg, de ezek azután úgy nőttek, mint a
csoportot növesztett.
bolondok és egy sem pusztult el. Különben a
A többi szétszéledt Ukrajnában, még Len- múlt évi szenteltvíznek is ilyen a hatása.
gyelországból is jöttek érte. Szerintem a titVisszatérve a Melocactusokra, nem csak
ka az, hogy nagyon sok magot kell elvetni Omartól kapott Melocactusaim vannak.
7. kép Egy fajhibrid a Melocactus albicephalus. (= M. x albicephalus) termésekkel.
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1980-ban vettem Mirszakovtól, aki egy kijevi kaktuszista, Melocactus maxonii magoncot.
Szépen fejlődött, de egy idő múlva megakadt,
lefogyott és alulról kezdett ráncosodni. Gondoltam, készítenem kell neki egy forró vizes
fürdőt, stimulációt. Délután négy óra lehetett, az asszony csak félhatkor jön haza munkából, még van időm. Egy fazékban úgy 70 °C
fokra melegítettem a vizet, és beletettem a
kaktuszt a műanyag cseréppel együtt. A víz
rögtön lehűlt 40 °C fokra, így meggyújtottam a gázt alatta és vártam, míg felmelegszik
60 °C fokra. Közben megjött a feleségem, rögtön a konyhába: - „Már megint a kaktuszokkal
vacakolsz a konyhában?” Erre én megelőzve a
veszekedést, gyorsan kimentem az erkélyre,
megfeledkezve a kaktuszról. A feleségem úgy
15-20 perc múlva, mint egy fúria rohant ki
az erkélyre, hogy meddig kell még főzni azt
a kaktuszt? Már az összes víz elforrt és ég a
műanyag cserép. Én megragadtam a forró fa-

zekat, kivettem az erkélyre, és sajnálkozva
néztem a szép maxoniit. Egy hét múlva kivittem a kertbe a többi Melocactusokkal együtt
a fóliasátorba. Kiraktam egy gerendára és jól
meglocsoltam esővízzel. Egy hét múlva újra
kimentem a kertbe és kerestem az elpusztult
maxoniit, de helyette egy gyönyörű, nagy
és telt maxoniit láttam, amely még ez évben
cephaliumot hozott. Ha jól belegondolunk,
csoda nem történt, mert Guatemala tengerparti homokja 90 fokra is felmelegszik.
A kilencvenes évek elején a Lembergi
Kaktuszklub megszűnt létezni. Két éve újra
összejöttünk. A Hotkevics Klub ismerős
igazgatója befogadott minket. Minden hónap
harmadik vasárnapján találkozunk 15 órakor. Jelenleg én vagyok az elnöke a lembergi
Kaktuszklubnak.
Almássy Gábor, Lemberg, Ukrajna
Képek a szerzőtől. Zárójelben a növények jelenleg elfogadott neve.

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása
Ezúton köszönjük mindenkinek az elmúlt évi, jelentős összegű felajánlást. Továbbra
is kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk
1%-ának egyesületünk részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk működésével, tartalmasnak és színvonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2010. tavaszán lehet megtenni, a 2009. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Adószámunk: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni
Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át
Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség.

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

B, b
babilonica

aus Babylonien stammend

Babilonból származó

bacca

die Beere

bogyó

baccata

beere tragend

bogyót viselő, bogyós

boccifera

bogyóképző

backebergii

Eigenname

Backeberg- féle

bahamana

von den Bahama-Inseln stammend

Bahama szigetekről való

bahiensis

aus Bahia in Brasilien

Bahiából való

baileyi

Bailey, Vernon

Bailay-féle (-ről elnevezve)

balansae

Eigenname

személynévről elnevezve

baldiana, baldianum

nach dem Italiener Baldi

Baldi helységről elnevezve

(benannt nach J. Bald)

(Bald-féle)

baldschuanicus

balsamdüftig

balzsamos illatú

balearica

von den Balearen stammend

Baleári szigetekről való

balsameus

balsamisch

balzsamos (illatú)

bambusiphila

bambuszhoz hasonló
levelű

bambusoides

bambusähnliche

bambusz-szerű

banatica

aus Banat stammend

Bánátból származó

barbadensis

von der Insel Barbados stammend

Barbados szigetekről való

barbata, barbatus

bärtig

szakállas

barkleyana

Eigenname: Barkley

Barkley-féle

barquitensis

auf dem Barquitense

Barquitenséből való

barringtonensis

benannt nach Herkunft: Barrington Barrington-ról elnevezve

barthelowanus

Barthelow, Kapt. B.

Barthelow-féle,
Barthelowról elnevezve

Barthschella

Eigenname: Bartsch, Dr. Paul

Bartsch után elnevezve

basal

grundständig

alap (állású)

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

