
56. 

H Í R L E V É L 

2014. május 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az újságot készre szerkesztve derült ki, hogy 7 oldallal 

több lett, mint amennyi a lehetőségünk. Ezért 

kényszerűségből E. Roberts cikkét és a témában 

hozzátartozó Filatélia rovatot ki kellett venni. Emiatt 

kérem Elton, és fordítója, Kun Hajnalka elnézését, a 

következő újságban folytatódik a sorozat, és szebbnél 

szebb Echinocereus fotókban gyönyörködhetünk. Egy 

biztos, újságunk kihasználtsága maximális, minden 

oldala a szakmaiság magaslata. 

Oldřich Fencl Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai 
2. részében a Sonora-sivatagban lévő Saguaro National 

Monument, és az Organ Pipe Cactus National Monument 

kerül ismertetésre. A Saguaro National Monument 

területe két részből áll. Az első a Rincon Mountain 

District, Tucson várostól keletre fekszik Dél-Arizónában, 

a másik a Tucson Mountain District viszont nyugatra. 

Egy érdekes részlet: „Jelenleg a parkőrök rendszeresített 

gépfegyverekkel vannak ellátva. Évente úgy 5 tonna 

kábítószert koboznak. A parkőrök helyzete, főleg a Bush-

kormány ideje óta, kilátástalan lett. Az USA nemzeti 

parkjaira költhető összegeket a Bush-kormány minden évben tudatosan csökkentette. E stratégia 

célja, hogy a parkokra vonatkozó védelmi törvényeket ne lehessen alkalmazni, és így a gazdagok 

érdekeinek képviselői törvénytelenül és büntetlenül kiaknázhassák a parkok természeti kincseit. Az 

így kapott csúszópénzt aztán a következő elnökválasztási kampányokban tudják felhasználni, 

elsősorban a republikánus párt, amely elnyomja a nemzeti többséget a gazdagok javára. Az itteni 

drogháborúból eddig a csempészek kerültek ki győztesen, lehet, hogy éppen e miatt lesz lezárva a 

park jelentős része a látogatók elől.” Mojave-sivatagot a Joshua Tree National Park és a Death 

Valley National Park képviseli Kelet-Kaliforniában. „Gyakori növényfaj a kreozit bokor (Larrae 

tridentata), amely tűri a rendkívüli szárazságot, és életkorban vetélkedik a szálkás fenyővel (Pinus 

longaeva) a Föld legkorosabb élőlényével.” Azért ez sem úgy igaz, ahogyan sokan állítják! Az 

igazságot a cikkből megtudhatják. Remélem e néhány részlet kellően felcsigázta mindenki 

kíváncsiságát! 

Valódi oknyomozó riport Fábián László Nyomozás ismeretlen növények után című írása. 

Hasonlót ritkán olvasni honi szakmai berkekben. Egy kis ízelítő: „Amikor kézhez kaptam a 

Cactaceae ect. folyóirat 2012/2-es számát, amelyben Martin Líbal mérnök úr megjelentetett egy 

cikket, ahol két faj nevét igyekezett kinyomozni, azonnal világossá vált számomra, hogy bizonyos 

tények nincsenek elterjedve, és nem közismertek… Most már tisztában vagyunk az egyik jeles 

cseh kaktuszos nyomozási eredményével. Valóban megtalálta a megoldást, de nem ismerte a 

növény eredeti történetét. Ennek oka csak az lehetett, hogy biztosan nem adatott meg neki az 

eredeti cikkek tanulmányozásának lehetősége, amelyek a II. világháború előtt jelentek meg 

magyarul, később németül. Ezért úgy döntöttem, hogy most itt közlöm az ismereteimet és a valós 

tényeket. A hibrid eredete Debreceni Pozsgástár 2014/2. 17 és keletkezésének ideje ismert a 

kezdetektől. Ismerjük a körülményeket, a szülőket, a helyszínt és a beporzást végző személy 

nevét, aki az egész folyamatot rögzítette, és az eredményeket végül érvényes leírás formájában 

adta közzé.” Annyit elárulhatok, a nyomozás főalanya az Echinopsis spachiana cv. Hungária 

néhány izgalmas és érdekes elágazással. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Peter Lechner Kiegészítő megjegyzések a Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis 

leírásához sok érdekes új adatot és véleményét közli a korábban, a Debreceni Pozsgástárban 

megjelent új taxonhoz. „Gertel (2011) úgy véli „hogy az egyöntetűen zöld G301 és a vörösbarna 

G300 genetikailag tiszta nemzetségek, amelyekből hibridizáció által fejlődtek ki a keverék 

populációk.” A változó testszínezett alapján keverék populációként határozza meg a többi leletét. 

A Sulcorebutia nemzetség sok fajtájánál fellelhető egy ilyen változó testszínezet, példaként legyen 

megnevezve a Sulcorebutia santiaginiensis, további példák találhatók Gertel és Latin (2010) 

könyvében. Annak indoklása hiányzik, miért éppen a tövisezettség tekintetében rendkívül 

változatos G300 lenne egy „genetikailag tiszta nemzetség”. Gertel keverék populáció tézise nem 

megalapozott.” 

Horváth Ferenc Mexikó Tillandsiái ötödik, befejező részéhez érkezett. A most ismertetésre 

kerülő fajok: T. schatzlii, T. schiedeana, T. schusteri, T. seleriana, T. streptophylla, T. takizawae, 

T. tricolor. Ezzel zárul a Mexikó Tillandsiáinak cikksorozata. Elsősorban a hazánkban is 

megtalálható vagy Nyugat-Európában is megvásárolható növényeket ismerték meg az olvasók. 

Természetesen Mexikó teljes Tillandsia flóráját az újság hasábjain teljességében nem lehet 

bemutatni. 

Katona József A Lithops nemzetség IV. A levegőről, a hőmérsékletről és a fényről. A kúp 

alakú növényi test alig pár %-án történik tulajdonképpen a fotoszintézis. Ezért is veszélyes a 

növényi test oldalának a sérülése. A Lithopsok igénylik a szél által okozott légáramlást, így jutnak 

több széndioxidhoz az őket körülvevő mikroklímában, és némi hűtő hatása is van. A természetben 

a napközbeni forróság éjszakára jelentősen lecsökken. Két olyan fényképet is láthatunk, amely 

magyar szakirodalomban még nem jelent meg. 

 

 
 

 

Gonda István A Mexikói öböltől a Grand-kanyonig 2. részében folytatódnak a szerző kalandjai 

az USA sivatagi részeiben. „A turista ösvény mellett többször láttam lapos köveken elhelyezett, 

gyöngyből fűzött madár, pók, skorpió stb. figurákat, mellettük egy darab keménypapírra írt árlista, 

és egy doboz a pénznek. Lee elmondta, ezeket a mexikóiak készítik, és ilyen becsületkasszás 

módszerrel árulják. Időnként átjönnek megnézni az eredményt. Több ilyen „bolt” mellett 

elhaladva találtunk egy olyat, ami ásványokat kínált, mellette írás: Támogasd a mexikói éneklő 

Viktort! Ahogy nézelődünk a túlparton felállt egy fickó, és torkaszakadtából énekelni kezdett. A 

kanyon falai most bebizonyították, jó anyagból vannak, nem dőltek le…. A Big Bendet elhagyva 

újra áthaladtunk Marathon-on. Ott sikerült lefényképezni fürdőkádba ültetett Opuntiákat….A 

házak befejezetlennek tűnnek a lapos tető miatt, színük beleolvad a barnás háttérbe. Sokat tömör 

kerítés választ el az úttól. A kerítés mögött több kertben termetes saguarók látszanak. Kívül pedig, 

mint első védvonal, az Opuntiák és Jumping Chollák bozótja.” Csak tán nem?! Kerítések az USÁ-

ban? Hogy is van ez? „Lee megkérte a tulajt, vághassunk néhány darabot a kaktuszáról kint az 

udvarban. A tulaj kijött velünk, de erős a gyanúm, titokban hülyének nézett bennünket, mi más 

lehetne az, akit a szemét között növekedő kaktusz érdekel? Előkaptam a bicskám, és gyorsan 

levágtam négy hajtást a növényről. A zsákmánnyal sietve távoztunk.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Kaktusz és pozsgásgyűjtők rovatban 

Ficzere Miklós beszélget Kola Sándorral. 

„Valamikor régen sokszor megfordultam 

Hajdúnánáson, és már akkor feltűnt az utcák, 

utak menti porták rendezettsége, az a sok-sok 

virág, amely főleg tavasszal elbűvölő látvány. 

Azóta nagyot fordult a világ. Most április 

végén, újból Nánáson járva azt láttam, még 

szebbek, virágosabbak lettek a porták. 

Jövetelem célja egy kis tere-fere Kola 

Sándorral, aki mint megtudtam, hosszú évek 

óta gyűjti a kaktuszokat. Nem véletlen a 

találkozás helyszíne sem, éppen egy kaktusz 

kiállítás a Városi Művelődési Központban, ahol Sándor az egyik szervező és kiállító. Rövid 

szemlélődést követően elindultunk hozzájuk. A kapun belépve rögtön megragadott a ház falát 

végig kísérő télálló kaktusz beültetés. Mivel télálló pozsgásokkal, kaktuszokkal való 

foglalatoskodás nekem is kedves tevékenység, rögtön sorjáztak a kérdések. 

- Milyen taxonokat ültettél ki, és kint telel mindegyik? Van-e köztük olyan különlegesség, amelyiket 

nem sorolunk télállónak, de nálad mégis kibírja a teleket védelem nélkül? 

A kiültetett fagytűrő kaktuszok nagy részben még első növényeimmel egy időben, 1996-ban Kiss 

Csaba Kecskeméti gyűjtőtől kerültek hozzám. Többségük Opuntia (fragilis, fragilis var denudata, 

rhodantha, phaeacantha, fragilis var. caespitosa, rutila, arenaria, hystricina, stb). A korukból 

adódóan mára igen szép telepekké fejlődtek. Van közöttük egy cserje méretű Cylindropuntia 

imbricata bokor is. A kiültetetett növények között szép számban találhatók kövirózsák, amiket 

2004-ben egy hirtelen fellángolásnak köszönhetően Varga Zoltán növény-listájáról rendeltem.” 

A folytatásban megismerünk néhány kaktuszt, amelyek téltűrése nem nevezhető szokványosnak, 

és meglepetés az Olvasóknak. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Csapókerti Közösségi Ház 2014.04. 26-án, a Liget téren tartotta közösségi napját. Délelőtt 10 

órakor kezdődött az egész napon át tartó program. Szép számmal gyűltek össze a családok, 

ismerősök, a közösség tagjai. 
A nap folyamán sport- és szellemi vetélkedőkre került sor. Természetesen a főzés sem maradhatott 

el, csapatokba verődve főzték a finomabbnál finomabb ételeket. Előkerültek a finom házi pálinkák 

és borok. A szórakozás mellett a gazzal telt „szökőkút” gyomtalanítását is elvégezték a vállalkozó 

kedvűek. 

Érdekességként a gyerekek részére meghirdetésre került a kaktuszültetés elsajátítása. Szászi 

Róbert gyűjtőtársunk mutatta meg a gyerekeknek az ültetés csínját-bínját. Nagy örömmel vitték el 

az általuk elültetett kis növényeket. Ez a kellemes nap reméljük, emlékezetes marad a megjelentek 

számára és a későbbiekben is sok közösségi élmény színhelye lesz a Liget tér. 

 

Nagy József, Mikepércs 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

54. és 55. Hírlevelünkben több cikket is közreadtunk a gyűjtőszámozásról. Úgy 

véljük, e téma jobb megértését és teljesebbé válását szolgálja, ha a korábban, a 

Debreceni Pozsgástárban megjelent írásokat is közöljük, amelyek mintegy 

évekkel ezelőtti nyitányai voltak a mai vitának. Egyben köszönjük Szabó 

Gábornak az ismételt vitára ösztönző cikkét, amely a gyűjtők közötti rangsor 

kérdését is felvetette. A cikkek sorrendje változatlanul a megjelenés időpontja, 

a képek a Debreceni Pozsgástár hivatkozott számaiban megtekinthetők. 

Továbbra is várjuk leveleiket! 
 

 

 

 
 

Írta: Ficzere Miklós, Debrecen 

Megjelent a Debreceni Pozsgástár 2008. 4. számában. 

 

Sokat hallottam már a gyűjtőszámos gyűjtésről, de lényegét, jelentőségét csak részben értem. 

Ehhez kértem már mások segítséget is, de néhány általánosságot meg nem haladó tájékoztatáson 

kívül egyebet nem hallhattam. Tudom és értem azt, hogy tudásunk a kaktuszokról, de más 

növényekről is, elsősorban a terepen, az élőhelyükön végzett kutatások révén lendülhet előre, és 

érthető az is, hogy akik ezt a munkát végzik, bizonyos dolgokat rövidítenek, betű és számjelekkel 

jelölnek, vagy mai szóhasználattal, kódoljak azokat. Így számukra könnyebb lesz a begyűjtött 

információhalmaz áttekintése. De mit gondoljon ezekről a manapság egyre gyakrabban előforduló 

kódokról az a kaktuszgyűjtő, aki valahol szembetalálkozik velük? Néhány évvel ezelőtt 

valamelyik honi kaktuszos újságban találtam egy cikket, „Gyűjtőszámok és feloldásuk” címmel, s 

máris elnézést kérek szerzőjétől, ha nem jól emlékezve a címet rosszul idéztem. Ebben betűk és 

azokat követő számok, mint gyűjtőszámok voltak felsorolva, majd következett a feloldásuk. 

Megtudhattam, hogy a betűk emberek nevét rövidítik, de a számokról nem volt semmi ismeret. 

Így hát számomra a feloldás nagy csalódásba torkollott, mivel ennél jóval többet vártam. Vajon 

mit jelenthet maga a szám? A megfejtés után kutakodva kezembe kerültek olyan gyűjtőszámokat 

is tartalmazó írások, ahol a számok egy-egy növény lelőhelyét, élőhelyét jelentették. Ez 

legtöbbször a szerzők (a gyűjtőszám betűi) által földrajzilag jól behatárolt és jellemzett terület, 

ahol az adott növényt megtalálták és begyűjtötték. A gyűjtőszámokkal való ismerkedés közben 

néhány érdekes, már-már a gyűjtőszám megalkotója lelkületére is bepillantást engedő apróságokra 

figyelhettem fel. Volt, aki egyszerű észjárással, egyes sorszámmal kezdte gyűjtőszámait, de 

találtam 1036 és 10982 számúakat és ehhez hasonlókat. Rögtön arra gondoltam, hogy ők nagyon 

elszánt és életük nagyobb részét terepen töltő kutatók lehetnek, mert biztosan ilyenek is akadnak 

közöttük. De felvillant bennem az is, hogy ilyen sok élőhelyről hány és hány növényt gyűjthettek 

be „tanulmányutjaik” alkalmával, mert ugye a gyűjtőszám, nevéből következőleg gyűjtést is, vagy 

talán csak ennyit jelent. Az említett gyűjtőszámoknál kezdtem keresni a kisebb sorszámúakat, pl. a 

982, vagy 9984 jelölésűeket, de ezeket nem találva rövidesen rá kellett jönnöm, ilyenek valójában 

nem is léteznek, mert szerzőjük a fontosság látszatát keltve, vagy mások elkápráztatását, 

csodálatát keresve, vagy éppen nagyon jól megfontolt kereskedői érdekek miatt 1000, ill. 10000-

nél kezdte gyűjtőszámainak sorszámozását. Érdekes az is, hogy sokszor a gyűjtőszámhoz 

tartozóan olyan földrajzi megnevezést használnak, amely nagyobb, vagy nem egyszer többszöröse 

Magyarország területének. Azt hiszem, hogy az ilyen tágan értelmezett és nagyvonalúan leírt 

gyűjtőszámnak már semmi értelme nincsen. Valójában a gyűjtőszámos gyűjtés a rendszeres és 

módszeres botanikai kutatások kezdetének köszönheti létét, amikor a gyűjtőszámmal egy, a 

tudományra még valószínűleg ismeretlen, újonnan begyűjtött növényt jelöltek, ahol a betűk a  

 

 

 

 



 

 

 

 

begyűjtő nevét, a számok a növény lelőhelyét jelentették. A tudomány érdekében a begyűjtés 

valóban szükséges, hiszen nélkülözhetetlenek herbáriumok, botanikus kertek és különféle 

laboratóriumi vizsgálatok céljára. Ebben az esetben a gyűjtőszámok mögött egy komplett, a 

begyűjtött növényhez kapcsolódó ismerethalmaz található. Ma már egyre többen kutatják, 

tanulmányozzak a növények élőhelyeit, ha ehhez elegendő kedvet és elhivatottságot éreznek, s 

ennek egyenes következménye az újként leirt növények számának gyarapodása, és az ennél még 

nagyobb ütemben szaporodó gyűjtőszámok mennyisége. De ez sem baj mindaddig, amíg 

segítségükkel a növény változatosságára, különböző élőhelyeken való létükre, előfordulásukra 

vonatkozó ismereteink bővülnek, hiszen az is fontos új ismeret lehet pl., hogy egy növény 

élőhelyei földrajzilag egymástól összefüggően vagy hiányokkal tagoltan találhatóak, vagy éppen 

milyen, egymástól eltérő természeti körülmények között élnek. Baj akkor van, amikor a 

gyűjtőszámokat a kereskedelem kezdi használni, mintegy a tudományosság illúzióját keltő 

szimbólumokat, ahol a gyűjtőszám mindinkább annak bizonyítéka, hogy az így jelölt növény más, 

mint a többi. Ez azonban csak részben igaz, mégpedig a lehető legkisebb részben. Igaz lehet, ha 

máshol élő társainál, pl. hidegebb éghajlatú területről származik, mert a természetben kialakult 

nagyobb hidegtűrése miatt alkalmas lehet szabadtéri tartásra más helyeken. Ez a tulajdonság 

pedig, minden bizonnyal jellemzi majd az utódnövényeket is, tehát genetikailag rögzült 

tulajdonságról beszelhetünk. De ritka kivételtől eltekintve nincs ez így a gyűjtőszámmal megjelölt 

földrajzi helyen élő növények külső, eltérő morfológiai bélyegeivel, amelyek különböznek a más 

földrajzi helyen elő társaikétól. Mire gondolok? Adott egy kaktusz, melynek ismerjük morfológiai 

jellemzőit, de más élőhelyen tőlük valamiben eltérő egyedeket találunk, pl. hosszabbak a töviseik, 

kékesebb színű az epidermiszük, nagyobb vagy kisebb a testük, az areolák szőrösebbek vagy 

csupaszok stb., stb. De az is lehetséges, hogy egy élőhelyen belül találunk egymástól eltérő 

egyedeket, mint a képeken is látható Grusonia invicta esetében. Sokan ilyenkor már taxonómiai 

megkülönböztetésért kiáltanak, aminek esetleg lehet is alapja, mert a valóság csak későbbi 

vizsgálatok alkalmával derülhet ki. Legvalószínűbb azonban, hogy az adott taxon bemutatja 

önmaga változatosságát. A begyűjtött növényeket, magvakat szaporítják, nevelgetik, majd árulják, 

s közben talán nem is gondolják, hogy ezek a növények mást sem tettek, mint az eltérő földrajzi, 

természeti körülményekhez csak alkalmazkodtak, és eközben egyik-másik külső alaktani 

jellemzőjük megváltozott. Az erősebb napsütés miatt hosszabb lett tövisük, kékesebb a bőrük, 

vagy a több csapadék vagy tápanyag miatt nagyobb lett testük, a gyakori köd és pára miatt 

szőrösebbek lettek az areolák. De ezek rendszerint nem maradandó tulajdonságok. Ha ezekből a 

növényekből hazatelepítünk, akkor azok az eltérő természeti körülmények miatt előbb-utóbb 

megváltoznak, s elveszítik azt a tulajdonságot, ami miatt elhoztuk. Elmondhatjuk mindezt a 

gyűjtőszámos magvakból keletkező szaporulatra is, hiszen tudjuk-e biztosítani, mondjuk azt az 

erős, nagy energiájú, mienkétől részben eltérő hullámhossz összetételű napfényt, ami kezdetektől 

fogva éri őket 2-3-4000 m magasságban, déli fekvésű, meredek hegyoldalban? Pedig ez csak egy 

kiragadott körülmény a sok-sok lehetségesből. A válasz egyértelmű nem lehet! Látnunk kell tehát, 

hogy ezek a növények is állandóan változnak, és ezeket az örök és apró változásokat vagy nem 

vesszük észre, vagy ha észrevesszük, túl nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik. Változásuk olyan, 

mint a gyertyaláng, amely minden pillanatban változik, de mégis változatlannak látszik. Az élet 

utáni ragaszkodásukból merítenek újabb és újabb erőt, amely kikényszeríti belőlük a változást. A 

változások egymást követő láncolatában pedig, a formájuk is más lesz, amit vagy képes meglátni 

szemünk, vagy nem. Ebben a láncolatban semmi nincs, aminek ne lenne oka, es semmi nincs, 

aminek ne lenne előzménye és következménye, és mégis, mi e láncolatnak mindig csak az utolsó 

néhány láncszemét tapogatjuk, mindig azt keresve, ami elválaszt és elkülönít egyik formát a 

másiktól. Vajon miért nem azt keressük, ami összeköt, és ami hasonló, ami elvezethet egyik 

láncszemtől a megelőzőre s végezetül a legelsőre. Úgy tűnik, ez a gondolatmenet a kaktuszokkal 

foglalkozók körében nem nagyon sikeres. Az élőhelyükről elhozott növények, vagy az elhozott 

magból kibúvó kis csirák az ember, a gondozó kertész ápoló kezeit keresik. Már csak azért fogják 

virágjukat kinyitni, hogy bennünket gyönyörködtessenek, s lassabban lesz az illatozó virágból 

magvakat hozó gyümölcs. Érezzük-e néha, hogy a magvak sem tölthetik már be azt a feladatot, 

amit a láncolatban nekik szánt a teremtő, mert e láncolatból kiemelte őket az ember. Ha belátjuk  

 

 

 

 



 

 

 

 

és megértjük a körülmények okozta szüntelen változást, amelyek genetikailag csak ritkán 

fixálódnak, akkor feltehetjük a kérdést: miért várjuk el a gyűjtőszámoktól a velük jelzett növények 

azonosságát? Itt természetesen nem a taxonómiai rangra kell gondolni, mert ezt a botanikai név 

egyértelműen jelöli, hanem azokra az alaktani eltérésekre, amelyek a begyűjtött növényt jellemzik 

az élőhelyükön, és rendszerint csak és kizárólag az élőhelyükön. Tehát azonosságot a gyűjtőszám 

nem fog jelölni, de néhány fontos dolgot elvárhatunk tőle. Ez lehet a növény vagy mag 

begyűjtésének időpontja, az élőhely, lelőhely fekvésének, talajának, éghajlatának, az ott fellelhető 

és gyűjtőszámmal megjelölt növények jellegzetességeinek, a látott növénytársulás stb. leírása. 

Sajnos, az időpont szinte sosincs feltűntetve, pedig milyen fontos lenne ahhoz, hogy az élőhely és 

a populáció jó vagy rossz irányú változásaira a különböző időpontokban tudjunk következtetni. A 

többi háttér információ is nagyon szűkszavú, tisztelet a kivételnek. A gyűjtőszámnak mindenkor 

pontosan meg kellene neveznie a földrajzi helyet, mert ettől lesz botanikailag értékes a növény, és 

állítólag ilyen növényektől lesz értékes a gyűjteményünk. De máris értelmezési nehézségekbe 

ütközünk, mert mit is képviseljen a gyűjtőszámunk? Egy földrajzilag jól körülhatárolt populációt, 

e populáció bármilyen módon elhatárolt részletét, vagy e részletben egy bokor alján tenyésző 

néhány növényt, vagy a mai technika lehetőségével élve akár egyetlen egyedet? Ha nem egy 

populációt vagy egy adott taxon változékonyságát akarjuk jellemezni, akkor pedig, mi értelme az 

egésznek? Adott élőhelyről begyűjtött egyedeket hányadik nemzedékig van értelme szaporítani, 

amit még ugyanazzal a gyűjtőszámmal jelölünk, és mikortól fogjuk azt mondani, hogy ennek az 

utódnemzedéknek élőhelye XY gyűjteménye, mivel már nem mutatják a valamikori élőhelyükön 

látott jellegzetességeiket, s ami meg megmaradt, az csak a származási hely? Összeporozhatjuk-e 

az A es B élőhelyről származó növényeket? Mert néhány szakirodalmi nézet szerint ez helytelen 

cselekedett volna. De az ilyen vélekedés elfelejtkezik a természetes állati megporzókról, 

lepkékről, darazsakról, méhekről, madarakról, amelyek számára közömbös, melyik, ember által 

megjelölt élőhelyről jutnak el egy másik, akár több 10 km, esetenként több száz km távolságra 

fekvő élőhelyre. Mi garantálja azt, hogy gyűjteményünkben nem porzódnak össze, s mi van, ha 

mégis megtörténik az összeporzódás? A lelkiismereten kívül ki és mi garantálja a háttérismeretek 

valódiságát? Nem nehéz belátni azt sem, hogy egy adott élőhelyre végtelen számú gyűjtőszámot 

lehet létrehozni, hiszen csak személynév kezdőbetűk és számok végtelen kombinációja az egész, 

de jobb és értékesebb lesz-e attól egy gyűjtemény, ha minél több, különféle gyűjtőszámmal 

megjelölt egyed halmazából tevődik össze egy-egy faj bemutatása? Nehezemre nem esne, de nem 

akarom a kérdéseket továbbszaporítani, csak még egy: lehetséges-e a gyűjtőszámos gyűjtésnek 

valamiféle értelmes szabályrendszerét megalkotni? Talán igen, talán nem, mert az ilyen típusú 

gyűjtésnek csak akkor lehet értelme, ha a gyűjtőszám tartalmazza az előzőekben felsorolt 

információk mindegyikét, de úgy, hogy ezen információk mindenki által könnyen elérhetők is 

legyenek. Rendkívül rossz azonban a gyűjtőszám, mint fogalom kicsengése, mert a gyűjtésre, és a 

hozzákapcsolódó negatív képzetekre asszociál, ezért jobb lenne elkerülni fogalmát és helyette az 

élőhelyi, de még inkább a lelőhelyi szám megnevezést alkalmazni. Lelőhelyi szám: mennyivel 

élethűbben és pontosabban kifejezi mindazt, amit róla el akarunk mondani. Célszerű volna a GPS 

koordináták mellőzése is, mert ez sokat mond annak, aki a terepen keresgél, de csak egy pont a 

térképen azoknak, s ez a többség, akik nem tudván kijutni az élőhelyre, de mégis szeretnék 

megismerni a földrajzi helyet. Azt is mondhatnám, a GPS koordináta kiegészíti, de nem 

nélkülözheti a földrajzi hely megnevezését, leírását. Világszerte egyre többen kijutnak a kaktuszok 

élőhelyeire, és ez bizonyos szempontból örvendetes tény, de nem örvendetes a gyűjtőszámok 

parttalan és sokszor semmitmondó, csak az emberi hiúságnak ideig-óráig emléket állító 

szaporodása miatt. Nem örvendetes azért sem, mert a gyűjtőszámok már olyan képzeteket szülnek, 

mintha azok a binominális nomenklatúra kereteit feszegetnék, pedig ahhoz semmi közük nincs, és 

nem is lesz. Nem árt felfigyelni arra sem, hogy a növényvilágnak nincs még egy olyan szelete, 

ahol úgy burjánzanának a gyűjtőszámok, mint a Cactaceae családban, ami bizonyára egyenes 

arányban áll a gyűjtők számával, de ilyen mértékben nem kelléke a botanika fejlődésének. Az 

élőhelyekre ellátogató magyar kaktuszgyűjtők követendően jó példát mutatnak azok részletes 

leírásával, a látottak megismertetésével, de ők sem kerülhetik ki a gyűjtőszámokban rejlő 

kérdésekre adandó választ, és ezen túlmenően remélhetően rövidesen olvashatunk a terepen  

 

 

 

 



 

 

 

 

szerzett populációtanulmányokról, valamint a kaktuszos élőhelyek növénytársulásairól is. A 

gyűjtőszámból lesz-e élőhelyi, lelőhelyi szám, e gyűjtési módnak lesznek-e szabályai, vagy még 

inkább átvedlik keveset mondó, kereskedelmi érdekeket mozgató és kiszolgáló hókusz-pókusszá? 

A jövő majd eldönti. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 

 
 

Írta: Kádár I. Csaba, Győrújbarát 

Megjelent a Debreceni Pozsgástár 2009. 2. számában 

 

Örömmel olvastam a cikket, és nagyon érdekesnek találom. Az utolsó három győri kaktuszos 

összejöveteleken parázs viták alakultak ki ebben a témában, pro és kontra érvek hangoztak el ezzel 

kapcsolatosan. Mivel a cikkben megszólítva lettem, mint a terepen megfordult, illetve 

gyűjtőszámokat is létrehozó személy, felvázolnám az én észrevételeimet is ebben a témában, 

amiről nagyon sok vitát lehet kezdeményezni, és nagyon sokat tudnánk róla vitázni. Rengeteg 

érvet és ellenérvet lehet felhozni, egy biztos, hogy sajnos a gyűjtőszámok tisztaságát nem lehet 

megőrizni, mert óhatatlanul a mai kor embere, a kereskedelem, a hiúság beszennyezi, és nagyon is 

elronthatja a jó elvet. A kérdés, hogy hogyan lehet a körülmények közt a leghitelesebben 

fenntartani ezt a rendszert, és hogyan lehet a visszaéléseket a legjobban csökkenteni? Visszatérve 

a gyűjtőszámok keletkezéséhez, én nagyon jó kezdeményezésnek tartom ennek a gondolatnak az 

alkalmazását. Jó gondolatnak tartom, mivel gyűjtőszámmal lehet a legpontosabban leírni és 

azonosítani, hogy egy elterjedési területen, az ott élő, az ottani körülményekhez alkalmazkodó 

növények honnan is származnak, a különböző körülmények hogyan befolyásolhatják a növények 

fejlődését. A cikkben is szerepel, hogy az onnan elhozott növények, vagy az ottani növények 

magjaiból felnövő növények, egy másik környezetben milyen, az ottani sajátos tulajdonságokat 

képes megőrizni, illetve milyen tulajdonságok maradnak meg az ezekből származtatható 

utódoknál. Az egy nyitott kérdés számomra, hogy hogyan is lehet jó gyűjtőszámot generálni. 

Sajnos, ezzel kapcsolatosan nagyon eltérő elveket volt szerencsém megismerni, mert vannak 

olyanok akik „minden lépésnél” új számot képeznek, hogy esetleg minél eladhatóbb legyen a 

begyűjtött növény vagy mag, mások nagy kiterjedésű területre egy számot használnak, de olyan 

példával is találkoztam, amikor a terepkutató ismét ellátogatva e már bejárt területre, ugyanazon 

növényeknek újabb számot generált. 

Véleményem szerint egy jó megoldás lehetne, ha a gyűjtőszámok is két jelzéssel szerepelnének. Az 

első a gyűjtő saját száma, zárójelben pedig, lehetőleg az első, időrendi gyűjtőszám szerepeljen, 

amit ugyannak a megtalált növénynek vagy populációnak adtak. Példaként a Notocactus 
haselbergii-t említem, amit sikerült megtalálnom, és ennek a KCS-0014 számot adtam, de 

ugyanakkor a Gf 176 gyűjtőszám is ugyanerre a helyre és fajra vonatkozik. Javaslatom szerint ezt 

a helyzetet a KCS-0014 (Gf 176) formában kellene közhírré tenni, s ezzel lehetne a 

legtisztességesebben tisztázni ezt az egyre kuszábbá váló helyzetet. Én az utam során, ha kocsival 

megálltunk egy helyen, amikor is jellemzően a legkisebb távolság általában két megállóhely közt 

több tíz km-t, vagy még ennél is többet jelentett, ott már új gyűjtőszámokat írtam. Számomra a 

megalkotott gyűjtőszám másodlagos kérdés, szerintem a fő kérdés az, hogy lehetőleg a legjobban 

próbáljunk egy teljes körű képet alkotni és dokumentálni, hogy hol, milyen növények, populációk 

találhatóak. Itt jönne elő, hogy a terepen megforduló emberek a birtokukba került információkat  

 

 

 

 



 

 

 

 

osszák meg a többi érdekelttel is, de itt jön a DE is! Sajnos, voltam olyan helyen, ahol állítólag 

már kipusztult a Notocactus calvescens, és olyan öröm volt számomra, hogy mégis sikerült belőle 

két példányt találni. Ezeknek a növényeknek a testvéreit, amelyeket már öreg növényként 

gyűjtöttek be, különböző magángyűjteményekben láthattam korábban, nem megfelelő 

körülmények között tartva. Itt felmerül az a kérdés, hogy kinek is adjam ki a lelőhellyel 

kapcsolatos információt? Osszam meg mindenkivel, és ezzel felkínálva a terep kirablóinak, a 

pénzre vágyóknak a lehetőséget, hogy kipusztítsák az élőhelyet? Hasznos vajon ez? 

Hasonlóképpen, megtaláltuk két eldugott helyen a Notocactus herteri fa. pseudoherteri néhány 

példányát. Ennek a pontos helyét hozzam-e nyilvánosságra, hogy mások, mint ritkaságért 

kifoszthassák a terepet? Ezek mind olyan kérdések, amire válaszolni nem nagyon lehet, mi úgy 

döntöttünk, hogy nagyon erősen megszűrjük, kinek is adjuk át ezeknek a ritkaságoknak a pontos 

elérési adatait, ez által is védve a természetet. Bennem, mint laikusban, az az álomkép is 

folyamatosan szemem előtt lebeg, hogy egy valamilyen ok miatt kipusztult populáció az előzőleg 

begyűjtött gyűjtőszámos utódokból valamikor később visszaállítható legyen. Sajnos ennek a 

gondolatnak a megvalósulása nagyon álomvilágnak tűnik, de sose lehet tudni, mikor értékelődhet 

fel ez a gondolat. Ekkor jönne a kérdés ismét, hogy az onnan származó növények utódai mit is 

örökítettek át. Visszatérve a gyűjtőszámok generálásának jogosságára, az utam során a 

legmarkánsabb példa volt a Notocactus mammulosus különböző helyeken megtalált példányai. 

Olyan különbségeket mutattak szemre, amely különbségek megtartása a gyűjteményekben minden 

gyűjtő számára természetesnek tűnő vágyként jelentkezik. És ez egy tipikus példa, ami miatt 

érdemes gyűjtőszámot alkotni. Más területről hozva egy hasonlatot, a nyelvünk is hasonló, de 

különböző településeken, kis közösségekben kialakul egy nyelvjárás, hangsúlyozás, ami nagyon is 

jellemző lehet, de sajnos ez is átváltozhat, új környezeti hatásokra. Az én véleményem, hogy 

nagyon jó lenne, ha minden terepkutató olyan hozzáállást tanúsítana, hogy a begyűjtött 

információkat közkincsé tenné. Ennek sajnos a bizalom kérdése gátat szab, így csak egy szűk 

csoport az, aki együttműködhet ebben a témában. Sajnos, a mai, kereskedelem által manipulált 

világban, nagyon jól jön, ha valaki újabb és újabb gyűjtőszámokkal jelenik meg a piacon, mert az 

lesz eladható, az hat újnak, az termel profitot valakinek. Szerintem a legtisztességesebb hozzáállás 

az lenne, ha mindenki a már ismert gyűjtőszámokkal össze tudná vetni az ő általa létrehozottakat, 

és ezzel a sok duplikációt el lehetne kerülni, és egy tisztább képet lehetne kialakítani. Ennek 

sajnos akadálya, hogy sok gyűjtőszám pontos helye nem nyilvános, másodsorban, magamból 

kiindulva, nagyon időigényes, és munkaigényes. Híve vagyok annak, hogy a gyűjtőszámokat 

mindazok, akiknek erre megadatik a lehetőség, használják, ha pedig valaki terepkutatást tud 

végezni, az generáljon gyűjtőszámokat, de mint mindenhol az életben, a mérték, a józan paraszti 

ész megléte nagyon fontos ezek létrehozásánál. 

 

Kádár I. Csaba, Győrújbarát 

 

 
 

BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN 
 

Május 10-én délelőtt 9 órától délután 17 óráig kaktusz börzét szervezünk a Bagotai (Bohata) 

kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint eladót, vagy 

vásárlót. Az eladók asztal foglalási díja asztalonként (80x120cm) és a hozzá járó területtel 

(kb. 2m
2
) együtt 2 €. A vásárlók számára a belépti díj ingyenes! Szállást és kosztot tudunk 

biztosítani, ennek ára a jelentkezők számától függ. A börze után mindenkit szívesen látunk 

az otthoni üvegházamban egy tányér finom gulyásra. Az érdeklődők jelentkezését április 31-

ig várjuk a gklotton@gmail.com címen. Minden további információ ezen a címen kapható. 

 

Klotton Gábor/Gábriel Klotton 

 

 

 

 

 

mailto:gklotton@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Írta: Mánfai Gyula, Budapest 

Megjelent a Debreceni Pozsgástár 2011. 1. számában. 

 

Divatok jönnek es mennek. Divat a kaktuszgyűjtésben is fellelhető. Vajon a gyűjtőszámos 

növények gyűjtése divatnak tekinthető- e? Mint minden kaktuszos kérdésre, erre is legalább két 

válasz adható. Az egyik „hobbiból”, a másik határozott céllal. Az első lehetőséggel nem kívánok 

foglalkozni, mivel az nem illik bele e gondolatsor témájába. A gyűjtőszámos növények gyűjtése is 

állandó fejlődés alatt áll. Köszönhető ez annak, hogy a gyűjtőszámos növények száma és 

hozzáférhetősége egyre jobban gyarapszik, és annak, hogy ismereteink is gyarapodnak a 

kaktuszokról. Talán minden tévedés nélkül leírhatom, gyűjteményeinket ma már nemcsak 

mennyiségileg, hanem minőségileg is gyarapítani szeretnénk. Legalábbis remélem, hogy idővel ez 

a cél is lebeg a gyűjtőtársak szeme előtt. Mindebből az következik, hogy gyűjteményeink egy idő 

után, a botanikai érték szempontjából is két részre szakad. Jó ez? A válasz itt is kettős. Az 

alapkérdés: érdekel-e bennünket, hogy milyen botanikai értéket képviselnek számunkra és az 

eljövendő nemzedékek számára a gyűjteményeinkben fellelhető fajok egyedei? Nemleges válasz 

esetén mindenféle növény egy csoportba kerülhet gyűjteményeinkbe. Gyűjtőszámos, több 

nemzedéken át kultúrában szaporított, hibridek és a kultúrában felbukkanó – esetleg japán mintára 

szándékosan kitenyésztett – „génmanipulált” növények. Egy ilyen gyűjteménynek financiális 

értéke nagy lehet, de vajon a botanikai értéke mennyi? Elhanyagolható ez a szempont? 

Meggyőződésem, hogy nem. Az a véleményem, hogy gyűjtői tevékenységünk során törekednünk 

kell a kaktuszok botanikai, és nem kertészeti értekének megőrzésére. Sajnos, éppen az utóbbi 

időben nincs alkalmam sok gyűjteménylátogatásra. Így csak régebbi tapasztalataimat írhatom le, 

amely egy-két kivételtől eltekintve vélhetőleg ma is ugyanaz. Nevezetesen a gyűjtemények 

többségében a növények nincsenek szétválasztva botanikai értékük alapján. Ezzel nem azt akarom 

mondani, hogy ezek a gyűjtemények bizonyos mertekben csökkent értékűek lennének. Egyre több 

írás jelenik meg a kaktuszfélék fajainak élőhelyükön való pusztításáról, pusztulásáról, és emiatt az 

adott fajt nem egy esetben a kipusztulás fenyegeti. Jelen gondolatsorom nem arról szól, hogy az 

európai gyűjteményekben szaporított egyedekkel megmenthetjük-e a kipusztulás szélére sodort 

fajokat. Továbbra is az a véleményem, hogy a fajokat csak az élőhelyükön lehet megmenteni 

és megtartani! Az európai gyűjtemények kizárólag bemutatásra alkalmasak! Történtek 

kísérletek Európában termesztett kaktuszfajok eredeti élőhelyükre történő visszatelepítésére, de ez 

már a kezdeti stádiumban elakadt. Vajon miért? Csupán azért, mert egy rugalmatlan szervezet ezt 

így látta jónak? Nem egészen. Talán senki sem gondolta át, hogy egy idegen földrészről 

betelepített növény, még ha az eredeti élőhelyére történik is, számos bonyodalmat okozhat, meg az 

őshonos növényzet kisebb nagyobb kipusztulását is. Behurcolt betegségek stb. miatt. Amennyiben 

a visszatelepítés eredményes módszer lenne, ezt mar a dél- és az észak-amerikaiak már megtették 

volna. Ez azonban a kaktuszok törzsfejlődéséből adódóan nehezebb feladat, mint más növények 

esetében. Egyébként meg az európai növények visszatelepítése az európai élőhelyekre is 

összességében kudarcot vallott. De erről is egy külön könyvet lehetne írni. Maga az 1993-ban 

megjelent Nemzeti biodiverzitásmegőrzési stratégia is nagy terjedelemben jelent meg, 17 

közreműködő jóvoltából, köztük szerepel Papp László is, Egyesületünk tiszteletbeli elnöke. 

Mindenáron mi akarjuk megmenteni visszatelepítéssel a kipusztuló félben levő kaktuszfajokat? 

Nosza, pakoljunk fel több kiló veszélyeztetett faj magját es szórjuk szét az eredeti élőhelyen! 

Tudja valaki, hogy melyik amerikai államban van halálbüntetés? Márpedig az élő növények 

visszatelepítése is ezzel járhat. és akkor még nem beszéltem ezzel a visszatelepítési ötlettel 

előidézhető biológiai pokolgépről. Visszatérve a vastag betűs gondolatra, ezt a bemutató funkciót 

kellene elsődlegesnek tekinteni. és itt jönnek a képbe a gyűjtőszámos növények. Méghozzá olyan 

szinten, hogy a gyűjteményekben is kiemelt szerepet kellene kapniuk. Ez nemcsak a beszerzésre,  

 

 

 

 



 

 

 

 

de az elhelyezésre is vonatkozik. Legideálisabb megoldás az lenne, ha külön növényházba 

tudnánk nevelni a gyűjtőszámos növényeket. De ez még sokáig csak álom marad. Örül a gyűjtő, 

ha egy növényházat – rövidebb-hosszabb idő után – fel tud építeni. De ebben a növényházban is el 

lehet különíteni a különböző származású növényeket. Visszatérő megjegyzésem 

„gyűjteményünket vagy annak egyes részeit nemzeti kincsként kellene kezelnünk”. Ez a rész 

viszont csak gyűjtőszámos növényekből állhatna. Ficzere Miklós (2009) vitaindító cikkében 

felteszi a kérdést, meddig tekinthetünk egy gyűjtőszámmal ellátott növényt gyűjtőszámosnak? A 

kérdés a fentiek vonatkozásában még nagyobb súllyal tevődik fel. Az élőhelyen egyre fogyatkozó 

kaktuszfajok – hosszú távú – hiteles bemutatására csak az első nemzedékes gyűjtőszámos 

növények látszanak alkalmasnak. Ez azonban csak úgy oldható meg, ha az élőhelyről gyűjtött 

magról nevelt növényekből állítjuk össze a bemutató gyűjteményt. Ez azonban igen keveseknek 

adatott és adatik meg. Egy fokkal alacsonyabb szintű, talán nem írok nagy butaságot, botanikai 

értéket tekintve ezzel meg egyenértékű az élőhelyről gyűjtött magról nevelt növények első 

nemzedéke. Botanikai értéket tekintve azonban ezek utódnemzedéke már bizonyos mértékű 

csorbát szenved, a különböző mértékű génerózió miatt. Így ezek utódnemzedéke a másodiktól, 

már nem biztos, hogy alkalmas a család bemutatására. Ezek csak hobbi tartás példányai lehetnek. 

Egyelőre marad a megbízható helyről való mag- esetleg növénybeszerzés. De melyek ezek? 

Leszámítva azt az elenyésző mennyiségű és ehhez még nehezebben hozzáférhető hazai 

lehetőségeket, marad a viszonylag drágának minősülő külföldi beszerzés. A kínálat itt is nagy és 

ez magával vonja a megbízhatatlanságot. A sok kínálat között kevés az olyan, amely a megbízható 

kategóriába tartozik. És most nem arra gondolok, hogy akarva-akaratlanul a nagyobb haszon 

érdekében eladnak mindent, hanem az előbb már említett generációs sorrendről. Azt kideríteni, 

hogy melyik vásárlási lehetőségnél lehet első vagy második stb. generációs növényeket vagy 

magvakat kapni, szinte lehetetlen. Ehhez sajnos, részletesen ismerni kell a kínáló terepmunkáját. 

Ez bizony megint nehéz feladat. Amennyiben érdeklik a kedves gyűjtőtársakat az eddig leírtak, 

akkor bizony össze kellene állítani egy listát, melyik kínálat felel meg a különböző botanikai 

értékeknek. Sajnos a tanulópénz nagyon drága, de lehetőségünk van ezen könnyíteni. Van két 

országosan is elérhető szaklapunk, és számtalan Internet elérhetőségünk. Látszólag értelmetlen ez 

az okfejtés. És valóban az is, amennyiben csak a magunk generációjára gondolunk. De 

megtehetjük-e ezt akkor, amikor egy veszélyeztetett növénycsalád fajait gyűjtjük? Egy másik 

kérdés? A botanikai érteket is figyelembe véve minden növényünk egy kategóriába tartozik? 

Nem! Fentebb már említettem a gyűjteményeinkben fellelhető növények „minőségét illetően”. Így 

a gyűjteményekben fellelhető növényeket négy kategóriába sorolom. Sorolom, mert senkit sem 

kényszeríthetek arra, hogy ezt kövesse, legfeljebb csak gondolkozzon el felette. Nos, nálam az 

első kategória az élőhelyről származó növények, melyek jelenleg elérhetetlenek a CITES 

jóvoltából. A második kategória az élőhelyen gyűjtött magokból nevelt növények. A harmadik 

kategória a második kategória növényeinek második- negyedik utódnemzedéke. A negyedik 

kategória minden egyéb más. Az első kategóriába tartozó növények beszerzési lehetőségéről már 

fentebb írtam. A második kategóriába szereplő növények beszerzése viszont már nem is annyira 

bonyolult. Egy kis utánjárással ki lehet deríteni, hogy hol lehet kapni ezek magvait és 

szaporulatait. Mivel nem magunk végezzük az alapanyag beszerzését természetesen fenn áll annak 

a veszélye, hogy tévedünk, vagy tévedésben hagynak minket. Ezek szinte kizárólag külföldön 

szerezhetők be egy átlagos kaktuszgyűjtő számára. A harmadik kategóriába tartozó növényeket 

már Magyarországon is be lehet szerezni, ugyanazzal a veszéllyel, amint a második kategóriánál 

azt említettem. A negyedik kategóriás növényeket bárhol megtaláljuk. Bemutatkozó írásomban 

említettem a gyűjtemények sorsával kapcsolatos aggodalmaimat. Mennyivel könnyebb dolga van 

az örökösnek, ha ismeri a gyűjtemény növényeinek botanikai értékeit. Egyrészt nem kényszerül 

potom áron eladni az egészet, másrészt az egyes kategóriák megfelelőbb helyre kerülhetnek. 

Lássuk be, a mai elhelyezés magával vonhatja azt, hogy az egyben eladott hagyaték növényei 

közül a második és harmadik kategóriába tartozók is a negyedik kategóriába tartozók sorsára jut. 

Ezzel a botanikai érték szerinti csoportosítással nemcsak azt akadályozhatjuk meg, hogy értéken 

alul kerül máshoz a gyűjtemény, de az egyes gyűjteményrészek továbbra is be tudják tölteni 

eredeti szerepüket. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Néhány gondolat a hibridizációról 

Felvetődhet a kérdés, hogyan kerül a hibridizáció egy, a gyűjtőszámokkal foglalkozó 

összeállításba. Nos, a hibridizáció a botanikai értéket erősen befolyásoló tényező. A kaktuszfélék 

fajainak kialakulásában fontos szerepet játszott és játszik a hibridizáció, mind a természetben, de 

különösen a kultúrában tartott növényeknél. Mi sem igazolja ezt jobban, mint Mohay Jolán: Az 

evolúció genetikai alapjai (1981) című könyvének Hibridizáció és poliploidia fejezete. „A 

hibridizáció és a poliploidia alapvető fontosságú, gyakran egymást követő evolúciós lépések az 

adaptáció és a speciáció hosszú folyamatában. A fajok különböző populációi egymástól eltérő 

génkomplexekkel alkalmazkodhatnak élőhelyükön, hiszen egy faj elterjedési területen belül sem 

lehet mindenütt minden környezeti tényező azonos. A környezet változásai különösen akkor 

szembetűnőek, ha figyelembe vesszük a nagy időintervallumok során bekövetkezett földtörténeti, 

klimatikus, es a velük együtt járó egyéb változásokat is. A különböző populációk egyedei között 

létrejövő kereszteződéseknek evolúciós hatásuk van, a hibridizáció fogalmat ebben az 

értelmezésben használjuk (Stebbins, 1971). A hibridben a génformák száma, s ezzel az átlagos 

heterozigócia mértéke is nő, és a hibrid változatos allélkombinaciójú utódnemzedékre hasad.” 

Jelenleg a fajok alfajokra való felosztása a bevett gyakorlat. Ez magával hozta a már leírt fajok 

„revízióját” és újradefiniálásukat. Ez a természetben nem lenne probléma, hiszen az alfaj egyik 

kritériuma az, hogy más fajoktól es alfajoktól izoláltak legyenek. A legtöbb esetben azonban nem 

reproduktíve, így kultúrában, és ki tudja, a természetben hogyan, az alfajok minden gond nélkül 

kereszteződhetnek es kereszteződnek is. Ugyanez a helyzet egy faj több populációjával is. És itt 

jönnek képbe megint a gyűjtőszámok. Egy faj különböző gyűjtőszámai (általában) nem mások, 

mint a faj különböző populációi. Nos, ezen populációk egyedeit tartjuk mi egymás mellett a 

gyűjteményeinkben, megadva annak a lehetőségét, hogy egymással géneket cseréljenek ki, 

hibridizálódjanak. Vajon, eme utódnemzedékekre milyen gyűjtőszámokat írhatunk? Véleményem 

szerint semmilyet. De meg tovább megyek, eme utódnemzedék növényei az általam felállított és 

önkényesnek is mondható kategóriák közül melyikbe tartoznak? Szerintem a negyedikbe. És itt 

egy különös és sokak szerint megdöbbentő vagy netalántán ostoba gondolat jutott az eszembe. A 

kaktuszfélék élőhelyi helyzetének tükrében, milyen értéket képvisel a jövő számára a kultúrában 

nevelt növények utódnemzedékei?! A válasz eléggé bonyolult. Bonyolult, mert igen kevés az 

információnk arról, milyen mértékű a kultúrában szaporított különböző kaktuszfajok géneróziója. 

Lehet, hogy évezredes távlatokat is figyelembe véve semmi. De lehet, hogy már egy-két 

generációnál is jelentős. Ez sokszor meg sem mutatkozik a külső megjelenésben. Olvassuk csak el 

figyelmesen és többször is a Mohay Jolántól vett idézetet! Lehet, hogy csínján kellene bánnunk a 

kultúrában termesztett magvakkal történő szaporítással? Abban az esetben igen, ha érdekel 

bennünket gyűjteményünk egyedeinek botanikai értéke. Márpedig egy egyesületi tagot érdekelnie 

kell, mivel ez szerepel, ha nem is ezekkel a szavakkal, az MKOE es az MPKE alapszabályának 4. 

pontjában: „A magyarországi gyűjtemények minőségi és mennyiségi gyarapítása, a gyűjtők 

szervezett formában való összefogása és ismereteinek bővítése”, amit belépésünkkor elfogadtunk 

és ezt kaktuszgyűjtői tevékenységünk végzésekor figyelembe kellene vennünk. Félreértés ne 

essék, nem akarom a kedves gyűjtőtársakat a hazai termesztésű magok általi 

gyűjteményszaporításról lebeszélni. Inkább arról van szó, hogy minőségi különbségek vannak a 

fent vázolt négy kategória között, és ezen el kellene gondolkodni, illetve azon, hogy minden 

növényt összekeverve tartunk, legalábbis azoknak, akik látogatókat is fogadnak. Végül van még 

egy hírem a kedves gyűjtőtársak felé. Ez a gondolatsor ugyan most befejeződött, de más 

szemszögből nézve még találkozni fognak vele, más címmel és zömében más tartalommal. 
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Írta: Mánfai Gyula, Budapest, 2014. április 2. 

 

Pár mondattal hozzászólnék mire is használatos a gyűjtőszám. A legelején leszögezem, hogy csak 

a Gymnocalycium nemzetséghez értek és ehhez van (volt) megfelelő szakirodalmam. Nagy hiba 

volt részemről, hogy ezt eddig nem publikáltam. Így őszintén be kell vallanom, hogy egyéb 

nemzetségeket csak igen felületesen ismerem. Ezért történhetett meg, hogy előző írásaim úgy 

tűnhettek, hogy a kaktusz-félék egész családjára vonatkoztathatók.  

Mai álláspontom a gyűjtőszámokról nagyon egyszerű. Pl.  

Field number: P 127 

Collector: Jörg and Brigitte Piltz 

Species: Gymnocalycium baldianum  

Locality: Sierra Ancasti, Catamarca, Argentína 

Altitude: over 900 m 

 

Egy gyűjtőszám ennyi és nem több. Természetesen a gyűjtőszámos növény nem Buga Jakabtól, 

hanem a fent említett Collectoroktól származik. 

„Bizonytalan eredetű, vagy hibrid növényeinket ajándékozzuk el vagy semmisítsük meg, mert 

akinek ilyenfajta növényei vannak a birtokában nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit 

gyűjteménynek.”(Kaktusz-Világ 2013/4). 

Ez az idézet valószínűleg tőlem van. Nem tudom Fábián László barátom, remélem, barátoknak 

tekinthetjük egymást a jövőben is, miért nem merte kiírni a nevemet, ha valóban rólam van szó. 

Valóban úgy tűnik, hogy elvetettem a sulykot, amelyet egy dolog magyaráz. 1972-ben kezdtem el 

a kaktuszokkal foglalkozni. Az akkori gyűjtők véleménye szerint hibrideknek nincs helye 

kaktuszgyűjteményben. Az ellenkezőjéről azóta sem tudtak meggyőzni. Azóta szinte több a hibrid, 

mint hogy egy orchideás kifejezést használjak a "tiszta faj". Na, most az orchideások rohannak le, 

ha nem jól emlékszem. A lényeg ugyanaz, mint a "fajazonos". A több a hibrid tendenciát 

szerettem volna megváltoztatni, hogy ha már ennyire oda vagyunk a hibridekért, legalább külön 

választva tartsuk gyűjteményünk kaktuszait. De ez már a múlté. Győzött az erősebb kutya. És itt 

kérek elnézést, akit bárhogyan is megbántottam. 

"Tudom, hogy tavaly az egyik kaktuszost a szó szoros értelmében zár alá vettek. Ez az állami 

szervektől egy nagy hiba, mert nincsenek tisztában a hatáskörükkel." 

Azért idézem Fábián Lászlót, mert ez egy ember személyes "bosszúja" volt. Az már más kérdés, 

hogy hatalmában van az illetőnek állami szerveket is bevonni. 

Még egy általam fontosnak tartott gondolat, amely tulajdonképpen Dr. Vida Gábor genetikus, az 

akadémia tagja, Podani János professzor és más nálamnál nagyobb tudású biológus és botanikus 

kutatási eredményei. „A természet nem ismer fajokat csak populációt.” De ez már egy külön 

fejezet. 

Maradok tisztelettel: Mánfai Gyula, Budapest 
* A cím a Hírlevél szerkesztőjétől. 

 

 

 
 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben is megrendezi május közepén a 

Debreceni Malompark Üzletközponttal közösen a II. Tavaszi Kaktusz és Pozsgásnövény 

kiállítást. Kérjük mindazok jelentkezését, aki a kiállításon részt kívánnak venni. 
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Írta: Nagy Sándor, Jászberény 

 

A gyűjtőszámos gyűjtés témakörében gondolkodóba estem: mit tudok én erről mondani, kit 

érdekel egy nyugdíjas véleménye, akinek több mint harminc éve soha nem volt „komoly” 

gyűjteménye, nincs idevonatkozó szakmai előmenetele, akinek csak szabadideje van, de azt sem 

tudja mennyi... vagy meddig.? Biztosan van, aki úgy véli, mi újat mondhat valaki Kádár I. Csaba 

gyakorló terepjárónak, vagy Ficzere Miklósnak és Mánfai Gyulának és a többieknek, akik 

megszólaltak ebben a témában? 

Azután úgy gondoltam igazuk van, nem mondok semmit az említetteknek. Szólok viszont 

azokhoz, akik hallgatnak. Azokhoz, akik tehetnek, vagy még kötelességük is lenne – nemzetközi 

szinten is – képviselni a magyar kaktuszos társadalom véleményét azokról a kérdésekről, 

amelyeket évek óta görgetünk magunk előtt a megoldatlanságuk miatt. Csak néhányat említve: 

fajmeghatározás, a nemzetségek rendbetétele, az élőhelyek- és populációk pusztulása, vagy a 

gyűjtőszámos növények kérdéskörének egységes nemzetközi rendezése, szabályozása. 

Kezdem a következő kérdéssel, és azonnal közelebb kerülünk a témánkhoz. Miért nem vesszük 

tudomásul, hogy Földünkön évtizedek óta mind az állat-, mind a növényfajok tekintetében a 

kihalások korát éljük! Sajnos, a biológiai sokféleség saját ellentétébe csapott át. A kipusztulás, 

annak üteme, napjainkban egyre gyorsuló. Oka sokféle, de végső soron az ember megjelenése, a 

népesség folyamatos növekedése. Az ember földi tevékenységének együttes hatásai nemcsak 

egyes fajok hanyatlásában mutatkoznak meg, hanem egész ökológiai rendszerek és tájegységek 

mind omladozóbb állapotában is. Ha pedig egy nagyszabású ökológiai folyamat kezd felborulni, 

sokkal nehezebb lesz azt megőrizni és irányítani. Az eddig zavartalan élőhelyek foltokká 

zsugorodnak, a mezőgazdaság egész országrészeken egyfajta haszonnövényt vagy állatot „termel”. 

Ezáltal beszűkül az élőhely, a fajok száma csökken, a kisebb területeken nem fejlődik ki az 

ökológiai összetettség és sokszínűség. A feldarabolódott élőhely az élőlények populációit 

elszakítja egymástól, így a folyamat felgyorsul. Ez természetes, hiszen sokkal kisebb lesz az 

esélyük a túlélésre, a további fennmaradásra, mint a korábbi, megfelelő nagyságú és változatos 

élőhelyen. Lássuk végre be, hogy a természet pusztulása, a fajok kihalása nagy hatással - 

mégpedig egyértelműen káros, végzetes hatással - van az egész bolygónkra! Nem maradhatunk 

tehát kívülállók, hiszen ennek az érzékeny rendszernek mi magunk is tagjai vagyunk, az 

ökoszisztéma pusztulása közvetlen csapás a számunkra is. Az ökoszisztémák eltűnésével, azt is 

elveszítjük, ami nincs szem előtt, úgy pusztul ki faj, hogy nem is tudtunk létezéséről, tehát esélyt 

sem kapott arra, hogy megmutassa magát vagy túlélje a klímaváltozásokat, mert belepusztult a 

környezetét érintő súlyosabb csapásokba. Véleményem szerint a védeni, megőrizni, fenntartani, 

megújítani fogalmak jegyében történő bármilyen tevékenység egyetlen mozzanata sem lehet 

öncélú. Nem szabad további bűnöket elkövetni környezetünk és az unokáink jövője ellen. 

Részemről természetes, hogy a terepkutatás sem lehet öncélú. 

 

A terepen dolgozók kötelessége kell hogy legyen, az említett problémák okainak feltárása, a 

következtetések levonása, illetve javaslattétel megszüntetésükre. Ez a tevékenység is átfogó 

egységes szabályozást igényel. Ismereteim szerint Dél-Amerikában, konkrétan Argentínában is 

vannak hatalmas „érintetlen” területek azok számára, akik az egész világra kiterjedően szervezett - 

anyagi támogatással - részt vennének kutató, illetve tényfeltáró munkában. A terepmunka vagy az 

ezzel járó tevékenység véleményem szerin ugyanolyan szenvedéllyé válhat, mint az utazás, 

szórakozás számos területe vagy a tárgyak, növények gyűjtése. Ez utóbbiról szólva pedig 

véleményem a következő. Nem tudom például belátni, miért kellene a gyűjteményembe az a 

Gymnocalycium capillense élőhelyi példánya, amelyet egyébként az első lelőhelyén - az argentinai 

Capilla del Monte városában sem lehet megtalálni,- mert kirabolták. Magyarul, áldozata lett az 

önző, birtoklásra vágyó embereknek. Szerencsére az ilyen esetek ritkábbak amióta a CITES  

 

 

 

 



 

 

 

 

feladata lett, hogy elősegítse a fajok eredeti élőhelyén való fennmaradását. Nagyon sok kérdéssel 

foglalkoztak az előttem szólók, ezek zömével egyet lehet érteni. Környezetemben élő 

gyűjtőtársaim közül viszont van, aki szereti, van olyan, aki fenntartással fogadja ezt az úgymond, 

gyűjtési formát. Van olyan, aki kevesli, vagy sokallja a sorszám után a növényről szerezhető 

információt, van, aki bizalmatlanul, kételkedéssel fogadja azokat. Úgy gondolom, mindenki 

számára nagyobb lenne a bizalom, ha egységesítenék mind formailag, mind tartalmilag a 

terepmunkát és a hozzá tartozó adatbankot, 

adminisztrációt. 

Ez viszont meggondolandó, láttuk a bevezetőmben 

említett sok problémát, ezeket nem volna szerencsés 

tetézni, még átláthatatlanabbá tenni az amúgy sem 

rózsás helyzetet. A világ számos veszélyeztetett fajt 

mentett már meg, vannak tapasztalataink, 

legfontosabb az eredeti élőhelyen való megőrzés. 

Ennek első lépése lehetne egy központi irányítású 

elosztó, pénzügyi alap létrehozása. A következő - 

akár élőhelyenként - létrehozni egy-egy bankot, a 

helyben megtermett (nem megtermelt) magok 

megőrzésére és elosztására. Lehet, hogy ez csak 

illúzió? 

 

Végezetül belátom, ezek a gondolatok nagyon messzire vezetnek. Befejezésként az alábbiakban 

összegezném véleményemet. Van előttem három cserép egy vetésből származó kaktusz. Mind a 

három egészséges, ránézésre teljesen egyforma, szép növények. Az első, tábla nélküli, a második 

névvel ellátott, a harmadik cserépben lévő, a névét és gyűjtőszámát is tartalmazó táblával van 

ellátva. Ha a piacon lennénk, akkor a vásárlók nagy százaléka a harmadik növény árát kérdeznék 

meg, és minden gondolkodás nélkül akár 20%-al is többet fizetnének érte. Természetesen a gyűjtő 

is ezt tenné, mert ez, az ember sok rossz tulajdonságának egyikéből fakad. A „kaktuszos” számára 

a növényismeret, egy pontos fajmeghatározás kell, nincs szüksége fontoskodó, tudományos szintű 

taxonómiára. Mi, csak a szépségükért, különlegességükért és magáért a kertészkedés öröméért 

tartjuk a növényeinket, igyekezve a fajok élőhelyen kívüli megőrzését.  

 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dr. Csajbók József kertjében bográcsos főzőcskét és ebédet, majd kötetlen 

beszélgetést és nézelődést szervezünk az üvegházban és a kertben. 

Gyülekező: Debrecen, Jáger dűlő (A Vámospércsi útból nyílik balra) az említett napon déli 

12 órakor, a kiadós és laktató ebéd 13 órakor. 

Hozott, jóféle itókával segíthetjük a kellemes hangulatot és az étvágyat. Hozzájárulás az 

ebédhez 1000,-ft/fő, ami a helyszínen fizetendő. 

 

Hogy senki ne maradjon éhen, ezért kérjük a részvétel előzetes jelzését az alábbi címen: 

Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com 
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Írta, összeállította: Ficzere Miklós, Debrecen 

 

A gyűjtőszámos vitában sűrűn felbukkant a CITES, amely a növények védelmét csak áttételesen 

jelenti. Csodálkozom azon, hogy néhányan, nem ebben a vitában megszólalók, a CITES kapcsán 

mindig valamilyen angol nyelvű forrásra utaltak, pedig a CITES magyar nyelven is mindenki által 

hozzáférhető, csak a 2003. évi XXXII. törvényt kell előkeresni. Személyes értelmezésemet jelenti 

a CITES-ről, hogy az lényegében kereskedelmet szabályozó egyezmény, nevezetesen a 

veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, 

amely állatok esetében tenyészetekből, növények esetében mesterséges szaporításból származó 

egyedekkel történő kereskedelmet nem tiltja, csak ellenőrzi!! Fontos, hogy állatok esetében 

tenyészetekből, növények esetében mesterséges szaporításból származó egyedeket különböztet 

meg, s ennek az értelmezésben kiemelkedő jelentősége lehet. Hatálya alá nem tartoznak azok, akik 

az egyezményben felsoroltakkal nem folytatnak külkereskedelmet. Kérdés, ki folytat 

külkereskedelmet, és mi minősül kereskedelmi mennyiségnek? Az egyezmény elnevezéséből 

következik értelmezésem szerint az is, hogy hatálya nem terjed ki az egyezményben felsoroltak 

egy adott ország határain belüli kereskedelmére. A II: függelék alapján a Cactaceae család 

fajainak nagyobbik része, kb. 98%-a egy előre meghatározott éves mennyiség alapján 

kereskedelmi forgalomba hozható. Vajon a gyűjtőszámos növények, magvak begyűjtői, akik 

feltételezhetően az első kereskedelmi forgalomba hozók is, rendelkeznek-e a forgalomba hozatali 

engedélyekkel? Magvak vonatkozásában e kérdés csak a Mexikóból származó növények magvait 

érinti, mert azok az egyezmény hatálya alá tartoznak, de a Mexikón kívüliek magja nem. A honi 

kaktuszgyűjtők természetet védő aggódása elér-e odáig, hogy amikor külföldről gyűjtőszámos 

magot rendelnek, kérjék hozzá a forgalmazási engedély másolatát? A szavakban megnyilvánuló 

élőhelyvédelem ezen a ponton átválthatna valós cselekvéssé, persze kockáztatva, hogy a 

megrendelt mag sohasem érkezik meg a megrendelőhöz, a kért másolatokról nem is beszélve. A 

terepen kutatókra, gyűjtögetésükre vonatkozhat még az adott ország törvényi szabályozása, 

valamint saját hazájuk törvényei. Bizonyos kaktusz hibridekre is vonatkozik a CITES. Az I. 

függelékben felsorolt taxonok felhasználásával mesterségesen létrehozott hibridek kereskedelmi 

forgalmazásához igazoló bizonylat szükséges, amely a mesterséges szaporítást igazolja. Nem árt 

ismerni a Riói Egyezményt sem. Tudomásom szerint a nemzetközi magcserék ezen egyezmény 

alapján működnek.  

Az alábbi idézet és értelmezés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól: 

„A világ legnagyobb természetvédelmi megállapodásának teljes neve Egyezmény a Veszélyeztetett 

Vadon Élő Állat- és Növényfajok Nemzetközi Kereskedelméről (Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, azaz CITES). A CITES 1973-ban jött létre 26 

ország aláírásával. Előírásait azóta 137 állam fogadta el és hirdette ki, így ma már a világ 192 

országa közül 163 Részes Fele az egyezménynek. Magyarország a megállapodáshoz 1985-ben 

csatlakozott. Már az egyezmény nevéből is látható, hogy azoknak a fajoknak a védelmét tűzte ki 

céljául, melyeket a nemzetközi kereskedelem súlyosan veszélyeztet. A CITES a szokásosnál 

szélesebb körben értelmezi a „kereskedelem” fogalmát. Kereskedelemnek számít minden export, 

import, re-export illetve tengerről történő behozatal. A vadon élő állat- és növényfajok 

fennmaradása szempontjából élőhelyük elvesztése után a velük folytatott nemzetközi 

kereskedelem jelenti a legnagyobb veszélyt. Ennek nagyságát jól érzékelteti az évente 

kereskedelmi forgalomba kerülő egyedek száma, ami eléri a 350 milliót és az „üzletágból” 

származó éves világpiaci bevétel nagysága (beleértve a legális és illegális kereskedelmet is), ami 

meghaladja a 159 milliárd USD-t. Az illegális állat- és növénykereskedelem sajnálatos 

jövedelmezőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a kábítószer kereskedelem mögött a 

második helyet foglalja el a rangsorban, ugyanakkor a kábítószer kereskedelemmel ellentétben a 

büntetés általában jelentősen kisebb.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Emiatt az állatok és növények illegális kereskedelme hatalmas üzletággá fejlődött és sokszor a 

kábítószer kereskedők szervezett hálózatán keresztül, vagy ahhoz hasonló csatornákon 

bonyolódik. 

A nemzetközi kereskedelemben mind az élő állatok és növények, mind pedig azok részei, 

származékai (pl. elefántcsont, pézsmaszarvas pézsmamirigy váladéka, kaviár, hüllőbőrből készült 

táskák, faanyag) előfordulnak, ezért a CITES a hatálya alá tartozó fajok vonatkozásában azok – 

néhány speciális kivételtől eltekintve - minden felismerhető részére és származékára is 

kiterjesztette a védelmet. Erre azért volt szükség, mert a legtöbb esetben a fajokat nemcsak élő 

példányaik befogása, begyűjtése, hanem részeikkel, illetve a belőlük készített termékekkel 

folytatott világméretű kereskedelem is fenyegeti. 

Az egyezmény hatálya alá közel 35.000 állat és növényfaj tartozik, melyeket veszélyeztetettségük 

alapján az alábbi 3 függelékbe sorolták be: 

I. függelék 
Ezen a függeléken azok a fajok szerepelnek, amelyek a nemzetközi kereskedelem káros hatásai 

miatt már a kipusztulás szélére kerültek. Közülük több fajnak már csak néhány tíz, vagy száz 

egyede él szabadon. Ezek a legszigorúbban védettek, ezért az egyezmény kategorikusan tilt 

minden velük kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet. Így csak természetvédelmi célból 

engedélyezhető befogásuk, vadászatuk, az élő állatok, részeik, származékaik és a belőlük készített 

termékek, preparátumok exportja, importja és re-exportja is. 

II. függelék 
Ezen a listán felsorolt fajok szintén veszélyeztetettek a nagymértékű kereskedelem miatt, 

állományuk azonban ma még nincs kritikus helyzetben. Ahhoz, hogy vadon élő állományuk 

hosszú távon fennmaradjon, az egyezmény szigorúan szabályozza a velük folytatott 

kereskedelmet. Ezek a fajok egy tudományos állományfelmérés alapján meghatározott éves 

mennyiség (export kvóta) erejéig, engedélyekkel, kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. 

III. függelék 
Ezen a függeléken olyan fajok szerepelnek, melyeknek egy adott országban élő állománya 

veszélyeztetett, de a helyi természetvédelem nem elég erős ahhoz, hogy a fajt a kereskedelem 

káros hatásaitól megvédje, ezért a védelemhez nemzetközi segítséget igényel. 

Tenyészetből származó egyedek 
A CITES alapvető célja az egyes fajok természetben élő állományainak megőrzése. Ez egyúttal 

azt is jelenti, hogy állatok esetében tenyészetekből, növények esetében mesterséges szaporításból 

származó egyedekkel történő kereskedelmet nem tiltja, csak ellenőrzi. Az egyezmény alapján 

fogságban szaporított állatnak kizárólag a legalább második generációs (F2) fogságban, tehát 

ellenőrzött körülmények között született egyedek tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy tenyésztettnek 

csak akkor lehet egy állatot tekinteni, ha annak már a szülei is fogságban születtek. Azt azonban, 

hogy egy adott egyed valóban ellenőrzött körülmények között született vagy jött létre, és valóban 

képes második generációs fogságban szaporított egyedek létrehozására, hitelt érdemlően 

bizonyítani kell. Ennek első lépése a tenyészetek nyilvántartásba vétele. 

A fogságban szaporított példányok kereskedelmére az egyezmény bizonyos fokú mentességet 

biztosít. Az egyezmény kimondja, hogy az első függelékbe tartozó fajok igazoltan tenyészetből 

származó, második generációs egyedeivel kapcsolatban úgy kell eljárni, mintha azok a II. 

függelékbe tartoznának. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ezek a példányok forgalomba 

hozhatóak. I. függelékes fajok elsődlegesen kereskedelmi céllal azonban az erre a célra 

létrehozott, a CITES Nemzetközi Titkársága által nyilvántartásba vett és rendszeresen ellenőrzött 

tenyészetekből kerülhetnek kereskedelmi forgalomba.” 

 

A Cites (2003. évi XXXII. törvény) teljes szövege a következő linken olvasható, 

természetesen magyarul: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300032.TV 

 

Mivel a megadott linken a CITES szövege bármikor elérhető, ezért a teljes szöveg közreadását 

szükségtelennek tartom, de a gyorsabb tájékozódás céljából idézem a szempontunkból 

leglényegesebb részeket, elsősorban a kaktuszokra összpontosítva: 
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I., II. és III. Függelék 

(Megállapította: 2008. évi LIII. törvény 2. §. Hatályos: 2008. II. 12-től.) 
 

Értelmezés 

 

1. A függelékekben szereplő fajokra utalás történik: 

a) a fajok nevével; vagy 

b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt 

valamennyi fajra. 

2. Az „spp.” rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának 

jelölésére. 

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy 

osztályozás. A családok tudományos nevei mellett található magyar nevek csak tájékoztató 

jellegűek. 

4. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani 

egységnél: 

a) az „ssp.” rövidítés az alfajt, 

b) a „var(s)” rövidítés a változato(ka)t, 

5. Mivel az I. függelékbe tartozó növényfajok, illetve magasabb rendszertani egységek egyike 

sincs azzal a magyarázattal ellátva, miszerint hibridjeikre vonatkozóan az Egyezmény III. 

Cikkének előírásai az irányadók, ezen fajok, illetve rendszertani egységek közül egy vagy több 

felhasználásával mesterségesen létrehozott hibridek kereskedelméhez a mesterséges szaporítást 

igazoló bizonylat szükséges. A hibridektől származó mag, pollen (beleértve a pollíniumot is), a 

vágott virág, valamint a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony 

táptalajon lévő magonc- vagy szövettenyészetek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá. 

6. A III. függelékben szereplő fajok nevét követően zárójelben megadott országok neve azon 

Részes Feleké, amelyek az adott fajt a III. függelékre felvették. 

7. Ha egy faj szerepel a függelékekben, akkor annak minden része és származéka is szerepel 

ugyanazon függelékben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó megjegyzésben feltüntetik, hogy csak 

bizonyos részei és származékai szerepelnek a függelékben. A II. vagy III. függelékben szereplő faj 

vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett # jel és az azt követő szám egy lábjegyzetre 

utal, amely a növények azon „példány”-ként kijelölt részeit és származékait jelöli, melyekre az I. 

Cikk b) pontjának (iii) alpontja alapján az Egyezmény előírásait alkalmazni kell. 

 

CACTACEAE                   Kaktuszfélék 
 

     I. függelék                                      II. függelék                       III. függelék         Magyar név 
 

 

                                            CACTACEAE spp.(az I. függeléken                               Kaktuszfélék 

                                               szereplő, illetve a Pereskia spp., 

                                           Pereskiopsis spp. és Quiabentia spp 

                                                     fajok kivételével) (6)#4 

 

Ariocarpus spp.                                                                                                 Gyapjas kaktuszok 

Astrophytum asterias                                                                            Dinnyealakú csillagkaktusz 

Aztekium ritteri                                                                                                          Aztékkaktusz 

Coryphantha werdermannii                                                       Werdermann-répagyökerűkaktusz 

Discocactus spp.                                                                                                  Korongkaktuszok 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi                                                              Nincs magyar neve 

Echinocereus schmollii                                                                                            Karcsúkaktusz 

Escobaria minima                                                                                              Nincs magyar neve 

 

 

 

 



 

 

 

 

Escobaria sneedii                                                                                               Nincs magyar neve 

Mammillaria pectinifera                                                                                     Nincs magyar neve 

Mammillaria solisioides                                                                                    Nincs magyar neve 

Melocactus conoideus                                                                                       Nincs magyar neve 

Melocactus deinacanthus                                                                                   Nincs magyar neve 

Melocactus glaucescens                                                                                      Nincs magyar neve 

Melocactus paucispinus                                                                                    Nincs magyar neve 

Obregonia denegrii                                                                                              Kövirózsakaktusz 

Pachycereus militaris                                                                                    Katona orgonakaktusz 

Pediocactus bradyi                                                                                             Nincs magyar neve 

Pediocactus knowltonii                                                                                      Nincs magyar neve 

Pediocactus paradinei                                                                                         Nincs magyar neve 

Pediocactus peeblesianus                                                                                  Nincs magyar neve 

Pediocactus sileri                                                                                               Nincs magyar neve 

Pelecyphora spp.                                                                                                    Bárdkaktuszok 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii                                                          Nincs magyar neve 

Sclerocactus erectocentrus                                                                                Nincs magyar neve 

Sclerocactus glaucus                                                                                         Nincs magyar neve 

Sclerocactus mariposensis                                                                                Nincs magyar neve 

Sclerocactus mesae- verdae                                                                               Nincs magyar neve 

Sclerocactus nyensis                                                                                         Nincs magyar neve 

Sclerocactus papyracanthus                                                                            Papírtövisű kaktusz 

Sclerocactus pubispinus                                                                                   Nincs magyar neve 

Sclerocactus wrightiae                                                                                      Nincs magyar neve 

Strombocactus spp.                                                                                       Nincs magyar nevük 

Turbinicarpus spp.                                                                                        Nincs magyar nevük 

Uebelmannia spp.                                                                                          Nincs magyar nevük 

 
6
Az alábbi hibridek és/vagy kertészeti változatok mesterségesen szaporított példányai nem 

tartoznak az Egyezmény hatálya alá: 

Hatiora x graeseri 

Schlumbergera x buckleyi 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera truncata (kertészeti változatok) 

Cactaceae spp. klorofillhiányos formái, a következő oltóalanyokra oltva: Harrisia 'Jusbertii', 

Hylocereus trigonus vagy 

Hylocereus undatus 

Opuntia microdasys (kertészeti változatok) 

 

#1 valamennyi rész és a származék, kivéve: 

a) a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumot); 

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő 

magoncok vagy szövettenyészetek; és 

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; és 

d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, illetve a termés 

része és származéka. 

#2 valamennyi rész és a származék, kivéve: 

a) a mag és a pollen; illetve 

b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek 

#3 egész és szeletelt gyökerek, valamint gyökér részek 

 

 

 

 



 

 

 

 

#4 valamennyi rész és a származék, kivéve: 

a) a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, valamint a pollen; 

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő 

magoncok vagy szövettenyészetek; 

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; 

d) a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; illetve 

e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe tartozó betelepített vagy mesterségesen 

szaporított növények külön hajtása, része és származéka. 

#5 a rönk, a fűrészfa és a furnérlemez; 

#6 a rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez; 

#7 a rönk, a fanyesedék, az őrlemény és a kivonatok.; 

#8 föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva. 

#9 valamennyi rész és a származék, kivéve azokat, melyeken az alábbi címke található: „Készült 

ellenőrzött begyűjtés és előállítás során nyert Hoodia spp. anyagából, a botswanai/namíbiai/dél-

afrikai CITES igazgatási hatóságokkal való együttműködés keretében a BW/NA/ZA xxxxxx 

számú megállapodás szerint” 

#10 a rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására 

használt félkész faárut 

 

CITES forgalomra kijelölt magyarországi határátkelőhelyek 

 

  Élő 

állatok 

Állati részek, 

származékok 

 Élő növények Növényi 

részek/ 

származékok 

 Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér  (1) (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 MVCSV (posta)     (1) (2)  (1) (2) 

 Záhony (közút)  (1) (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 Eperjeske (vasút)  (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 Röszke (közút)  (1) (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 Kelebia (vasút)  (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 Mohács (hajó)     (1) (2)  (1) (2) 

 Udvar (közút)     (2)  (2) 

 Gyékényes (vasút)  (2) (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 Letenye (közút) (2)  (1) (2)  (1) (2)  (1) (2) 

 

 

Importra kijelölt határátkelőhelyek = (1) 

(Re-)exportra kijelölt határátkelőhelyek = (2) 

 

 

Csatlakozó dokumentumok 

 

Tulajdonos-változás bejelentés - formanyomtatvány 

A Bizottság 359-2009-EK rendelete egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Közösségbe 

történő behozatalának felfüggesztéséről. 

A Bizottság 865/2006/EK rendelete 

Import-export engedély kérelem - formanyomtatvány 

Európai Uniós Bizonylat kérelem – formanyomtatvány 

 

 

 

 



 

 

 

 

Import bejelentés - formanyomtatvány 

Szaporulat bejelentés - formanyomtatvány 

Ügyintézés 

Tájékoztatás az igazgatási szolgáltatási díjról 

A Tanács 338-97-EK rendeletének hatálya alá tartózó fajok hatályos listája (A Bizottság 407-

2009-EK rendelete). 

Tenyésztési napló 

A Kormány 292/2008. (XII.10.) Korm. rendelete 

A CITES hatályos függelékei (2008. évi LIII. törvény) 

 

A CITES-t tanulmányozva számtalan kérdés felmerülhet, amelyek megválaszolását, értelmezését 

csak megfelelő szakjogász bevonásával tartom lehetségesnek. Remélem, a fenti összeállítás 

minden érdeklődőnek segít az eligazodásban. Megjegyzem, a CITES III. függelékében Cactaceae 

spp. nincsen, ez a függelék üres. Ide egyetlen ország, egyetlen taxon felvételét sem kérte, ami azt 

sugallja, hogy a Cactaceae család növényeinek természetes előfordulási országaiban a 

természetvédelem elég erős, hogy kivédje a nemzetközi kereskedelem káros hatásait. 

CITES engedélyekkel kapcsolatos kérdésekkel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztályához lehet fordulni, illetve a vonatkozó 

anyagok a KvVM honlapján megtalálhatók. 

 

Összeállította: Ficzere Miklós 

 

 

 
 

Olvassa Ön is a Debreceni Pozsgástárt! 
2014-ben is csak 4.000,-Ft! 

 
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!! 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

      
 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_%C3%A9s_V%C3%ADz%C3%BCgyi_Miniszt%C3%A9rium&action=edit&redlink=1
http://www.cites.hu/kapcsolat.html
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=12&sid=12&hid=1546
mailto:nogo@freemail.hu
mailto:cactusdraco@gmail.com


 

 

 

 

 

Szőllősi Zoltán, fiatal gyűjtőtársunk, kéri segítségünket! 
 

 

 

Szert tettem egy kisebb kaktusz gyűjteményre, amelyeket csatoltam a képen. 

Nagyon örülök az új lakóknak, viszont sajnos nem tudom mindegyikről pontosan, hogy milyen 

fajták. 

Segítséget szeretnék kérni az azonosításban, és hogy hasonló igényű fajták vannak-e összeültetve. 

 

Szőllősi Zoltán, cozmicon@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

Kérjük a segítő szándékúakat, a megadott e-posta címre küldjék el az azonosításra 

vonatkozó tippjeiket, melyeket előre is megköszön a szerkesztő! 

 

 

 

 

mailto:cozmicon@gmail.com


 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők május 
hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak 

hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb 

időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot 

szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a 

méhecskékhez. 

 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak, az 

alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat 

végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 

 

3. A magoncok első tűzdelésének, szaknyelven pikírozásának is eljött a legalkalmasabb ideje. A 

pikírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb kárt nem okozunk a késlekedéssel sem, 

de az éves fejlődési potenciál nem teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és még csak most 

helyezik el a szabadban, nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly károkat okozhat. 

Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy árnyékolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A 

szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények pirosas színeződése a növény napsugárzás 

elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a 

növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti szín. 

Az epifita jellegű kaktuszokat („levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa 

lombkoronája alatti árnyékba valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 

 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-kevesebb 

nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg időben 

lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: az egyik 

öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 

 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

 

 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

A Xerophilia 2014. márciusban megjelent 8. újságjában Ficzere Miklós cikkét olvashatjuk 

angol és román nyelven a Botanical Gardens & Collections rovatban 32 kinagyítható képpel 

illusztrálva. Címe: Cacti and succulents at -23 °C. (Kaktuszok és pozsgások -23 °C-on) Teljes 

terjedelemben a következő linken olvasható: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sites/default/files/big_files/Xerophilia-nr.-8-sd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sites/default/files/big_files/Xerophilia-nr.-8-sd.pdf


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Május 25-én vasárnap, az Izraeli Kulturális Intézet (IKI) szervezésében megrendezésre 

kerül a Yom Ha'atzmaut rendezvény az Izraeli Nemzeti ünnep alkalmából a 13. kerületi 

Szent István parkban. Az eseményre megközelítőleg 1000 látogatóra számítunk, és ingyenes 

belépést biztosítunk. A gasztronómiai, zenei, sport, ifjúsági és családi programok mellett 

terveink közt szerepel egy színes közel-keleti Bazár sor felállítása, melyhez szívesen vennénk 

egy kaktusz bolt/ bemutató csatlakozását is. Az alkalomhoz illően, természetesen jó lenne 

lehetőség szerint különböző, a tájra jellemző kaktuszokat és növényeket bemutatni, mint 

Aloe Vera és egyéb kaktusz félék, ill. mediterrán növények. 

Ebben a hónapban állítjuk össze a fellépők és kiállítók listáját, ezért ha felkeltette az 

érdeklődésüket, és szeretnének részt venni az eseményünkön, kérem jelezzék. 

 

 

Beszédes Noémi 

project manager 

Izraeli Kulturális Intézet 

 

 

 

Társaságunk előzetes egyeztetés alapján a kérésnek megfelelő reprezentatív megjelenés 

érdekében a rendezvényen való részvétel lehetőségét felajánlotta Szupp Géza társunknak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 

szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, 

egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb 

lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon 

közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt 

teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb 

információ honlapunk linkjére kattintva: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, 

felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre. 

 

 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
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2014 tavaszán a Berettyóújfalui Hunyadi Mátyás Általános Iskolában az iskolaprogram keretében 

ismét ellátogattam a suliba. Az iskolával e gyümölcsöző kapcsolat régi keletű. 2006 tavaszán a 

Berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési központban rendeztünk kiállítást, amelyen megjelent 

egy csapat gyerek, mint kiderült, az általános iskola tanulói. Nagyon tetszett a kiállítás a 

diákoknak és felvetődött, hogy az iskolában is megmutathatnánk a kaktuszokat. Természetesen 

Molnár Imre bácsival rábólintottunk, és 1-2 héten belül az iskolában voltunk felmérni a terepet és 

megbeszélni a részleteket Kovács Tiborné tagintézmény vezető asszonnyal. Azóta minden évben 

megrendezésre került a kiállítás a gyerekek, pedagógusok, szülők nagy örömére. Érdeklődéssel 

várták az eseményt, és nagy szeretettel fogadtak. A gyerekek körében nagyon kedveltek az 

előadások, ahol kivetítőn láthatták a csodálatos növényeket. Szájtátva hallgatták az érdekes 

információkat, mindig volt kérdésük és szellemes megjegyzésük. A programot többször 

színesítette rajzpályázat, ahol szebbnél szebb 

alkotások születtek, és a legjobbak díjazásban 

részesültek. A jutalom természetesen mi más 

lehetett volna, mint kaktusz. A díjátadás után 

nagy örömömre a díjazottak többsége 

megkeresett a növények gondozása iránt 

érdeklődve. Pár gyerek már saját kis 

gyűjteménnyel büszkélkedik. Nagy örömmel 

számoltak be a növényeik fejlődéséről, 

virágzásáról. A program célja a gyerekek 

érdeklődésének felkeltése, a hasznos időtöltés, a 

természet szeretetére való nevelés. Az idei 

program is jó hangulatban zajlott, sikeres volt. 

E csodálatos növények látványa ismét mindenkit lenyűgözött. Kiemelten szeretném megköszönni 

az intézményvezető asszony és a pedagógusok hozzáállását és segítőkészségét. Bízom benne, 

hogy a jövőben is ilyen sikeres lesz az együttműködésünk. 

Nagy József, „a kaktuszos bácsi” 

 

  
 

Előadás a 2/c osztályos tanulóknak 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

A figyelem és érdeklődés töretlen 

 

  
 

A 3/c osztályos diákokat is elvarázsolták a hallottak, látottak. 

 

  
Sokakat vonzott a rögtönzött mini kiállítás is. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

Az előadást rajzolás, majd a rajzverseny eredmény hirdetése követte. 

 

  
 

      Képek a díjak átadásáról.                                                   Csoportkép a díjazottakról. 

 

 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni 

Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék 

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a 

postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két 

kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e 

tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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A 10. Európai Dísznövény és 

Kertművészeti Napok 

hagyományos módon évente 

megrendezésre kerül a Károlyi 

Kastélyban, (8052 Fehérvárcsurgó, 

Petőfi u. 2.), amelynek pompás 

környezete minden alkalommal 

összehozza Európa kertészeti 

szakembereit. Ebben az évben a 

program május 30. és június 1. között 

kerül megrendezésre. Idén a mediterrán 

növények és parkok, valamint a 

történeti parkok fenntartható fejlődése 

kerül fókuszba a „hibrid kertek” és a 

permakultúra rendszerek 

bemutatásának segítségével. 

A hagyományos megnyitót pénteken 

délután a díszvendég országok – 

Olaszország, Görögország és 

Franciaország – nagykövetei tartják, 

ezt megelőzően kerül sor az új napóra 

leleplezésére. A napóra 

rekonstrukciója Marton Gézának 

köszönhetően valósult meg, azon 

kevés szakemberek egyikének, akik 

Magyarországon napórakészítéssel 

foglalkoznak. A fogadást a kertészeti 

szakma képviselőinek előadásai 

követik. 

Ezen a napon Prof. Anna Guglielmo, a Cataniai Egyetem tanára a „GARDMED”, azaz az Európai 

Mediterrán Kertek Program múltjáról és jövőjéről tart előadást. Franciaországból Geoffroy de 

Longuemar, a Bretagne-i Parkok és Kertek Szövetségének elnöke mutatja be a „hibrid parkok” 

rendszerét, majd a Dyck-kastély (Németország) képviseletében Christian Grüssen az Európai Kert 

Örökség Hálózatról (EGHN), valamint a németországi Hibrid Parkok rendszerének fejlesztéséről 

beszél. A szakmai konferenciákat követően az ünnepséget 17 órakor az „Akropolisz” kíséretében 

fellépő „Kariatidák” kórus előadása zárja. Budapestre különbusz indul 18 óra körül, a koncert 

befejezését követően, a Dísznövény és Kertművészeti Napok standjai azonban 19 óráig, míg az 

étterem és a büfé azt követően is látogathatók. 

Szombaton, 14 és 16 óra között konferencián vehetnek részt az érdeklődők, amelynek egyik 

előadója – az Aegean Airlines támogatásával – görög vendégünk, Dr. Maria Papafotiou, az Athéni 

Agrártudományi Egyetem Virágkertészeti és Tájépítészeti Tanszékének vezetője mutatja be a 

görögországi történeti parkokat, míg Hárs Olivér, a soproni Castanea Környezetvédelmi Egyesület 

elnöke az „Európai Zöld Övet” ismerteti. A korábbi vasfüggöny mentén kialakult természetes sáv 

Magyarországon nem eléggé jól ismert, ám lenyűgöző és megindító, ökológiai és történelmi 

kezdeményezés. Maradva a környezetvédelemnél Máthé Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem 

adjunktusa magyarázza el, mi a permakultúra és miért ez a kertészet egyik megoldása a valódi 

fenntartható fejlődésre. Az ezt követő előadáson Ombódi Ildikó tájépítész mutatja be a kastélypark 

most indult rekonstrukciójának projektjét. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ez a nap nem múlhat el az antik görög és római kertekben tett utazás nélkül, amelyet Fekete 

Ágnes művészettörténész, a Károlyi József Alapítvány kulturális munkatársa prezentál. 

Vasárnap a pozsgások neves gyűjtője, Szupp Vilmos osztja meg az érdeklődőkkel olyan, más 

mediterrán növényekkel kapcsolatos szenvedélyét, amelyek Magyarországon nagy 

megbecsülésnek örvendenek és amelyeket általában „kaktusznak” hívunk. Ezt követően Zólyomi 

Zsolt, a „Magyar Orr” "Földközi-tengeri illatok az antik kor emberének bölcsője körül»” címmel 

tart előadást. 

Ezen a napon a mediterrán növények maradnak fókuszban: a Magyar Leander- és Mediterrán 

Kertbarát Egyesület képviseletében Heyek Andrea a leanderekről tart előadást. 

A napot a „legszebb Stand” díjának átadása zárja (a díj négynapos párizsi utazás). 

További információk: kastely@karolyikastely.hu; www.karolyi.org.hu  

 

Az előadások / The conferences 

 

Május 30. Péntek / Friday 

Prof. Anna Guglielmo, Cataniai Egyetem / Università di Catania: ” GARDMED, Mediterrán 

Kertek hálózata a fenntartható jövőért / GARDMED, the network of Mediterranean gardens for a 

sustainable future.” 

Geoffroy de Longuemar, a Bretagne-i Parkok és Kertek Szövetségének elnöke / President of the 

Association des Parcs et Jardins de Bretagne: „A hibrid parkok / The hybrid parks” 

Christian Grüssen, Dyck-kastély / Schloss Dyck, EGHN: „Az Európai Kert Örökség Hálózat és 

a Hibrid Park Projekt / The European Garden Heritage Network and the Hybrid Parks project” 

 

Május 31. Szombat / Saturday 

 

Dr. Maria Papafotiou, Athéni Mezőgazdasági Egyetem, dísznövénytermesztési és tájépítészeti 

vezető / head of Floriculture &Landscape Architecture, Agricultural University of Athens: “A 

görög történeti kertek / The historic gardens in Greece” 

Hárs Olivér, soproni Castanea Környezetvédelmi Egyesület elnöke/  President of the Castanea 

Association for Environmental Protection of Sopron:” A  „Zöld öv”:  Természetes sáv a volt 

Vasfüggöny mentén/ European Green Belt: A natural lane along the former Iron Curtain line” 

Máthé Katalin, Corvinus Egyetem, Budapest: „Mi a permakultúra? /  What is permaculture”? 

Ombodi Ildikó, tájépitész: „Fehérvarsurgoi park története/ The Fehérvarcsurgo park history”. 

 

Június 1. Vasárnap / Sunday 

Szupp Vilmos, „ A pozsgások világa / The  world of succulents” 

Zólyomi Zsolt, Parfümör/ Perfume creator:”Scents of the Mediterranean Sea since Human 

Antiquity” 

Heyek Andrea, Magyar Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyesület /Hungarian Oleander  

and Mediterranean Garden Friends Association : "Az ezerarcú leander/ The  thousand  facets of  

oleander”. 

Fekete Ágnes, Művészet történész/Art historian „Utazás az ókori görög és római kertek világában 

/A travel through the world of ancient gardens of Rome and Greece/ 
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Rajzolta: Kiss Gyula 2/c osztályos tanuló, Mátyás Király Ált. Isk. Berettyóújfalu 

 

 



 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Orbeanthus hardyi Fotó: Kajdacsi János, Budapest 
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