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Elismerésünket fejezzük ki Társaságunk elnökének, Dr. habil Csajbók Józsefnek, aki 

megszerezte a habilitált doktori címet, amihez további sikeres oktatói és eredményes kutatói 

munkát kívánunk. 

 

 

Mit jelent a doktor habil cím? 

 

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi 

megítélése. Habilitációs eljárás lefolytatására valamely tudományterületen és tudományágban az 

az egyetem jogosult, amely doktori képzésre és doktori (PhD) fokozat odaítélésére is jogosult. A 

habilitációt az Egyetem habilitációs bizottsága ítéli oda. Az Egyetem habilitációval ismeri el 

annak a magyar és külföldi állampolgárnak az oktatói és az előadói képességét, valamint a 

tudományos teljesítményét, aki megfelel a következő feltételeknek: 

 

1. A doktori (PhD), illetve a tudomány kandidátusa fokozat megszerzése óta legalább 5 éven át 

magas szintű, önálló, tartós, tudományos tevékenységet folytat; 

2. A nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel 

számottevően hozzájárult valamely tudományág fejlesztéséhez, és mindezzel bizonyította 

képességét a tudomány önálló művelésére; 

3. Rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat (kutatási eredményeit referált 

szakmai folyóiratokban és szakkönyvekben teszi közzé, előadásokkal rendszeresen részt vesz 

hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken); 

4. A hazai és a nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen részt vesz; 

5. Valamely tudományág területén széles körű áttekintéssel és korszerű tudományos 

szakismerettel rendelkezik; 

6. Ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz tananyagformáló 

készséggel rendelkezik; 

7. Rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzet, tankönyv) át tudja adni, 

azaz ismeretátadó készséggel rendelkezik; 

8. Tudását anyanyelvén kívül idegen nyelven is képes átadni. 

 

 

 

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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Írta: Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu 

 

A növényeim olyan néven vannak nálam nyilvántartva, amilyen néven kaptam. Ha a kapott név 

hibás, én is hibás névvel adom tovább. Ezen kívül nem tudom, hogy az anyanövénynek milyen 

más növénnyel volt része földi örömökben megporzáskor. Én csak az anyanövény nevét tudom, 

amelyről levettem a termést, magházat a magokkal. Hogy valami más nem kívánt növény pollenje 

bekontárkodott vagy nem, sajnálom, ezt nem tudom. A magfelelőstől kaptam egy kérdést: - Ha 

nem tudom biztosan, hogy a magok megfelelőek, fajtiszták a nevük szerint, ő a listán tesz egy erre 

vonatkozó jelet. A magfelelősnek 100%-osan igaza van, így helyes. Beleegyezésemet adtam, de 

mégis még egy mondatot hozzáfűztem: - Elég sok gyűjtőnél jártam, voltak olyanok is, akik a 

növényekkel és magokkal való kereskedésből éltek, de sehol sem láttam, hogy valaki is valaha 

megpróbált volna védekezni a "nem kívánt" pollennel való megtermékenyítése ellen, vagyis 

hibridnövényeket létrehozó magok nem kívánt megjelenése ellen. 

Egyik barátommal beszélgettem erről a témáról. Ő mondott két nevet, akiket én nem ismerek, 

akikről biztos, hogy vigyáznak a hibridizáció, a nem kívánt beporzás ellen, és az ők növényei 

megbízhatóan fajtiszták. Én hiszek a barátomnak és örvendek, ha vannak ilyen megbízható 

gyűjtők, termelők, kereskedők. Hogy milyen módszerrel végzi ezt a védekezést, nem tárgyaltuk. 

Miért írtam le a fentieket, nagyon egyszerű. Legalább 30 évig kerestem mindenütt Mammillaria 

hahnianát, de valódit! Ha láttam Szupermarketekben, vásárokon olyan növényt, amelyik M. 

hahniana lehetett, megvettem, de mindenik csak hibrid volt. 

Végre 2012-ben egy kaktuszkiállításon láttam egy olyant, amelyik minden igényt kielégít, és 

félhangon mondtam csak úgy magamnak: - Milyen gyönyörű, vajon kié lehet? Mellettem 

megszólal az egyik kolléga: - Ez a növény Z-é, tőlem kapta a magoncot és holnapra hozok neked 

is egyet. És tényleg hozott, amiből az 1. képen látható növény lett, egy hibrid! Szerintem egy rovar 

egy Mammillaria chinicephala (2. kép), pollennel ajándékozta meg a barátom M. hahnianáját, és 

a hibrid került hozzám a barátom tudta nélkül. 

 
                                           1.                                                             2. 
Szerintem, ha egy rovar valódi fajtiszta polleneket jutat a bibére, lesznek magkezdemények, 

melyekből fajtiszta növények fognak fejlődni. Ha nincs elég bibére jutó fajtiszta pollen, hogy 

minden magkezdeményt megtermékenyítsenek, és jön egy másik rovar, amelyik az anyanövénnyel 

kompatibilis, de másfajta növény pollenjét jutatja a bibére, ezek a pollenek is a még meg nem 

termékenyített magkezdeményeket megtermékenyítik, és ekkor ugyanabból a termésből lesznek 

fajtiszta és hibrid magoncaink is. Ezek az esetek a gyűjteményekben, üvegházakban általában 

megtörténnek, ha nem védekezünk a nem kívánt beporzás ellen. A gyűjteményekben a rovarok és 

a szellő-léghuzat ellen, amik a pollent tudják szállítani nehéz védekezni. A termőhelyeken 

 

 

 

 



 

 

 

 

valószínűleg hibridizációk nem nagyon történnek, mert az egymással kompatibilis fajok olyan 

nagy távolságokra élnek, hogy sem a rovarok, sem a légáramlások nem tudják egyik fajról a 

másikra eljutatni a pollent, természetesen az ember beavatkozása nélkül. Ugyanazon a kiállításon 

kaptam egy városból három gyűjtő címét, melyeket aztán egyszer meg is tudtam látogatni. Ezekről 

a gyűjtőkről az elmúlt 15 év alatt nem hallottam soha, pedig a város közelében lakom, mikor a 

lányomnál tartózkodom. Sajnos, nem járnak kiállításokra. Sokfajta olyan növényt láttam náluk, 

hogy tátva maradt a szám. Sajnos képeket nem tudtam készíteni, mert elfelejtettem feltölteni az 

elemeket. Itt, talán úgy is mondhatom, hogy százával találtam valódi Mammillaria hahnianákat 

(3. és 4. kép). Ezekből remélem, majd tudok valódi fajtiszta M. hahniana magokat begyűjteni és 

magoncokat nevelni. 

 

 
                                         3.                                                                      4. 
Sokan mondhatják, hogy van egy csomó olyan kaktuszfaj, amelyek más fajok pollenjével szemben 

inkompatibilisek. Ez igaz, de én csak egyet tudok biztosan állítani, hogy a legtöbb 

kaktusznemzetséggel szemben inkompatibilis a Leuchtenbergia. Semmilyen dokumentben 

egyelőre még nem láttam egyetlen nemzetség fajával kapcsolatban figyelmeztetést, hogy más 

nemzetségekkel szemben megporzás szempontjából kompatibilis vagy nem kompatibilis. Sőt, 

szerintem nagyon fontos volna azt is tudni, melyik nemzetség, melyik nemzetségekkel szemben 

inkompatibilis és melyikekkel szemben kompatibilis. Nem vagyok botanikai szakember, ezért 

csak kevés botanikai, biológiai szakkönyvem van, és kevésbe lapoztam bele, de sehol nem 

találtam egyetlen sort sem írva arról, hogy miképpen tudjuk növényeinket megóvni a nem kívánt 

beporzásoktól, és ennek eredményeképpen a 

hibrid magterméstől. A továbbiakban leírok 

egy nagyon régen, filmen látott módszert. A 

módszert a kolozsvári Újidők moziban 

láttam, ahol általában Szovjetgyártmányú és 

a Szovjetuniót dicsőítő román és magyar 

feliratozású filmeket vetítettek. Akkoriban 

Kolozsváron az a mondás járta "A világ 

legnagyobb törpéje a Szovjet törpe." Azért 

az akkori Szovjet tudósokat akárhogy 

mutatták be, akármit kellett csináljanak, 

azért mégis csak tudósok voltak. 

Akkoriban a dolog egyáltalán nem érdekelt, 

tehát nagyon pontosan nem tudom leírni a 

látottakat. Nemrég a képek készítésénél 

kipróbáltam a módszert. Mag lett, de magonc nem. Két különböző gyümölcsfa virágainak 

magkezdeményeit termékenyítették meg egymással ellenőrzött megporzás útján. Az egyik fa 

olyan ágát, amelyen megfelelő virágbimbó növekedést észleltek, drótból védő vázzal látták el a 

növekedő bimbók felett (5. kép), olyan távolságban, hogy a vázra helyezett géz hagyjon elég 

helyet a virág növekedésének és kinyílásának (6. kép). 

 

 

 

 

5. 



 

 

 

 

   
                        6.                                              7.                                               8. 
 

Így hagyták az ágat, míg a virág ki nem nyílt, de a bibe még 

nem nyílt ki, hogy be tudja fogadni a rákerülő pollent (7. 

kép). Ebben az időszakban leszedik a védőburkot és 

azoknak a virágoknak, melyeket irányított beporzásnak 

vetnek alá, eltávolítják a porzóit levágva (8. kép), majd 

visszateszik a védő burkot, hogy ne történjen nem kívánt 

önbeporzás, a kaktuszok esetében ilyenek a Fraileák, vagy 

a keresztezett megporzás két változata közül valamelyik, 

mint a szomszédmegporzás (geitonogámia) vagy idegen 

megporzás (xenogámia). A 9. képen az látható, amikor a 

bibe még nem tudja befogadni a pollent. 

A szomszéd megporzás az, amikor egy növényen egyszerre 

legalább két virág kell nyíljon, melyek egymást megtudják 

termékenyen porozni. Ilyenek a gyümölcsfák nagy része és a kaktuszok közül a Gymnocalycium 

mostii v. decorea. Ebben az esetben, ha van két növényünk melyek klónok, ha egyszerre van egy-

egy virágjuk, meg tudják egymást termékenyíteni. Az idegen megporzás esetében szükségünk van 

két külön magból termett növényre, melyek pollenjei meg tudják egymást termékenyíteni. A 

kaktuszok nagy része idetartozik. Viszont vannak növények, melyeknél egyesek csak nőnemű 

virágokat nevelnek, míg mások csak hímnemű virágokat. Ilyen az Ilex, és valószínűleg a mandula 

is. A szukkulens növények között ilyen még pl. az Euphorbia obesa. Annak a növénynek, amelyik 

pollenjével meg akarják termékenyíteni a kísérleti növény virágait, kivágják a bibéjét. Nem 

értettem miért, én nem vágtam ki. Amikor a bibe kinyílt, kész a pollen befogadására (10. kép), 

arról a virágról pollent gyűjtenek (11. kép), amelyikkel meg akarják termékenyíteni a kísérleti 

növényt és ráviszik a bibére (12. kép). 

 
                         10.                                        11.                                              12. 
 

 
 

 

                                  9. 



 

 

 

 

Szerintem a csipesszel leszedett porzókkal direkt rá lehet vinni a pollent a bibére (13. kép). Ezután 

rögtön visszateszik a védőburkot, hogy véletlenül se tudjon nem kívánt pollen jutni a bibére. A 

védőburkot véglegesen akkor veszik le, mikor a termés már akkora, hogy nem sérülhet meg 

valamilyen véletlen folytán. 

Ilyen módon irányított 

hibridizálást vagy fajtiszta 

magokat lehet előállítani. 

Védőburkot mindenki 

elképzelése szerint készíthet. 

Az unokám iskolájába le kell 

adni elromlott, kiöregedett 

elektromos herkentyűket. Ott 

találtam egy kb. egy liter filter 

kávét főző gépből kiesett 

szűrőt, melyet hazahoztam és 

használni fogok 108-as kép. A 

valóságban a sűrű fémszitán át 

jól lehet látni, milyen 

állapotban van a virágnyílás. 

Ugyanebben a filmben láttam, 

hogy a terméshozam növelése 

véget a kukorica fölött kb. 5 

soronként két ember egy kötelet feszített ki mellyel, ahogy haladtak előre, lehajlítva a kukorica 

éret pollennel teli virágját, majd kiszabadulva nagyot rázkódott és pollenfelhőt szórt ki a növény 

lejjebblévő nővirágaira, kukorica bajuszra. A napraforgó esetében minden második sorban haladó 

dolgozó a két oldalán lévő napraforgó tányért egymáshoz dörzsölte. Ezért hiszem azt, hogy a 

kitépet porzóknak a bibéhez veregetésével is jól be lehet porozni a bibét, esetleg két növény 

virágainak összedörzsölésével. Amit én itt feljebb leírtam nem tudom menyire "tudományos", 

mennyire használható. Ezért talán jó volna, ha egy 

szakember írna egy cikket a modern, tudományos 

megoldásról, akármilyen komplikált is legyen, 

felvilágosítás képpen és egy módszert, amit akármilyen 

"dilettáns" kaktuszgyűjtő elsajátíthasson és 

felhasználjon, ha akarja. 

 

Már talán kétszer is írtam, hogy a gyűjtőszámos 

problémát befejeztem. Egy kollégával való 

beszélgetésem és a fentebb írtak újra kényszerítenek, 

hogy megszegjem ígéretemet. 

 

Az egyik gyűjtő barátommal beszélgetve, elárulta, hogy 

ő kicseréli gyűjteménye legalábbis egy részét 

gyűjtőszámos növényekre, hogy egy pár azonos fajtájú, 

de különböző termőhelyről származó növény közötti 

különbségeket tanulmányozza. Esetleg tanulmányozni 

fogja a változásokat a növényeken a nálunk eltelt idő 

alatt és a nálunk kelt utódok esetében is. Ha a nálunk 

termett magokból származó utódokat is akarja 

tanulmányozni, feltétlenül szükséges, hogy még véletlenül se történjen hibridizáló megporzás.  

Az utóbbi időben több információt kaptam a gyűjtőszámról. Akik tudományos módon 

foglalkoznak a kaktuszokkal, azoknak "talán jó", de szerintem nehézkes nyilvántartás. Én úgy 

értem, hogy akik akarják tudni, mit jelentenek a betűk és számok, csak az interneten tudják 

megtalálni ezek jelentését. A mai fiataloknak valószínűleg már nem lesz probléma ezeknek a 

 

 

 

 

                                                            13. 

                                     14. 



 

 

 

 

jeleknek az értelmezése. Már meg lett említve egy eset, hogy ugyanazon helyen begyűjtött 

növénynek két gyűjtő különböző számokat adott, ezért a növény "személyazonossági "tábláján két 

szám jelent meg. Mi lesz, ha majd 10 szám jelenik meg? Az egyik cikkben úgy lett ajánlva, hogy a 

helymeghatározást NE GPS-sel adják meg. Ha egy helység, völgy, hegy, stb. nevét adják meg, 

más baj lehet. Minálunk a 20 évvel ezelőtti Négyfalu már 10 km hosszú volt. Ezen a hosszon van 

olyan rész, ahol a talaj kavicsos, 6 m agyagos és jó termőtalaj. Egyik vége nagyon huzatos, a 

mások elég esős. A 10 km-en már ugyanaz a kaktuszfajta "ha lenne", más eltéréseket mutathatna. 

Az egyik Kisbányai (Baisoara) Kolozsvár melletti kirándulás alkalmával Herceg István egy kerítés 

mellett elővett egy herkentyűt, valószínűleg GPS-t és megmutatta az ott található kerítés képét a 

pontos adatokkal, tengerszintfeletti magasság, szélességi és hosszúsági földrajzi koordinátákkal. 

Ez ma már nem probléma és a legpontosabb. Szerintem fontos az is, mikor volt beszerezve a 

növény. Én meg vagyok győződve róla, hogy vannak Európában olyan kaktuszok is, amelyek 

legalább 200 ével ezelőtt behozott növények utódai, vagy még több, de senki nem tudja a 

behozatali dátumot és nincs nyilvántartás a folytonosságról, még a híres botanikus kertekben sem. 

Fontos az is, hogy az utódok között voltak-e dugványok, oltványok, vagy mind csak magoncok. 

Szerintem egy új "gyűjtőszám" rendszert könnyen és jól átlátható mindenki által könnyen 

használható és több adatot tartalmazó rendszert kellene kidolgozni.  

 

Szabó Gábor 

Románia, Erdély, Négyfalu 

 

 

 
 

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 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

Szabó Gáborhoz hasonlóan szintén nem állt szándékomban folytatni a gyűjtőszámos témát, de úgy 

látom a gyűjtőszám és a hibridizáció összekapcsolódó fogalmakká váltak a gyűjtőknél. Ha hibridet 

említünk, célszerű lenne megnevezni, milyen hibridre gondolunk, fajon belüli, fajok közöttire, 

vagy éppen nemzetségek közöttire? Megismételnék egy már ismert tényt, hogy a növények 

mintegy 98%-a hibrid, túlnyomó részt fajon belüli, kisebb részben fajok közötti, még kisebb 

részben nemzetségek közötti hibrid. Látható, minél magasabb rendszertani kategória felé 

haladunk, egyre csökken a hibridizáció valószínűsége. Ha megnézzük, az emberi fajt fajon belüli 

hibridek sokasága alkotja. Furcsa lenne a kérdés, melyik egyed a tiszta faj? Ilyen nincs. És itt 

felteszem a kérdést most már a kaktuszok, de bármilyen növényre is gondolva: Mit jelent egy 

növényfaj esetében, hogy tiszta faj? A választ nem tudom, talán az, amelyik megfelel a faj 

elfogadott leírásának, ez pedig a faj, mint fogalom értelmezésének kérdése. A természet 

elsősorban genetikai úton védekezik bizonyos hibridek kialakulása ellen. Ez a védekezés a fajon 

belül egyenlő a nullával. Fajon belüli hibridek állandóan és folyamatosan képződnek. A fajok 

közötti hibridek kialakulását sem védi semmilyen környezetei mechanizmus, itt gondoljunk az egy 

nemzetséghez tartozó fajok egymást átfedő élőhelyi előfordulásaira. 

Tapasztalatból mondhatom, a gyűjtők egy része habozás nélkül szinte azonnal rámondja egy-egy 

kaktuszra, hogy az hibrid, persze jó lenne, ha hozzá tennék azt is, milyen hibrid? Mert ha valaki 

fajon belüli hibridre gondol, az szinte 100%-os találat az esetek nagy részében. De ha fajon belüli 

hibrid a növényünk, az miért baj, hiszen majdnem minden, de nyugodtan írhatom, minden 

egyedünk fajon belüli hibrid a gyűjteményben. 

A gyűjtőszámra térve érdekesnek találtam a cikk következő mondatát: „Az egyik gyűjtő 

barátommal beszélgetve, elárulta, hogy ő kicseréli gyűjteménye legalábbis egy részét 

gyűjtőszámos növényekre, hogy egy pár azonos fajtájú, de különböző termőhelyről származó 

növény közötti különbségeket tanulmányozza.” A különbségek vizsgálata valószínűleg a 

morfológiai bélyegekre fog kiterjedni, de az aligha derül ki, mi okozza a morfológiai 

különbségeket, pedig igazán érdekes valójában ez lenne. A gyűjtőszám alapján remélhetőleg 

ismert lesz az élőhely, bár az eddigi tapasztalatok alapján a növény fejlődését befolyásoló 

környezeti tényezőket a gyűjtőszám kreálója biztosan nem ismerteti. Ezen nem csodálkozom, mert 

ezen adatok felvétele komoly feladat, és megfelelő felkészültséget is igényel. A teljesség igénye 

nélkül felsorolok néhány élőhelyi jellemzőt, ami nélkül a növény fejlődésére, morfológiai 

alakulására komolyabb konzekvencia nem vonható le: a talaj tulajdonságai, a tápanyag ellátottság 

milyensége és mértéke, a fényviszonyok (a napsugárzás intenzitása, a sugárzás beesési szöge, 

árnyékoltság milyensége), a vízellátottság mértéke, szezonalitása, a hőmérséklet jellemzői, a 

felszín hőmérsékletének változásai, az élőhely tájoltsága, stb, stb, és még hosszan lehetne sorolni. 

Hogy miért fontosak ezek az adatok, azt nem kaktuszon, hanem a szembeötlőbb változások miatt a 

Helichrysum orientale (Keleti szalmagyopár) példáján mutatom be. Az 1. és 2. képen látható 

növény ugyanaz, annyira, hogy a Kétmalom utcai egyedből lett tőosztással leválasztva a Jáger 

dűlői példány. A két élőhely egymástól kb. 7 km távolságra található. Az 1. növény laza, 

magassága mintegy kétszerese a 2-nak, a levelek színe zöldes-szürke. A 2. növény tömött, 

alacsony, színe hamvas szürke. Nézzük a két élőhely néhány fontosabb tulajdonságát. 

Kétmalom u-i élőhely: a talaj felső 20-30 cm vastag rétege fekete lösz, tápanyaggal természetes 

módon jól ellátott, jó vízáteresztő képességű. Árnyékoltság vándorló, tűző napnak kevésbé kitett. 

Víz ellátottsága a természetes csapadék, nagyobb szárazság esetén öntözés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jáger dűlői élőhely: a talaj alacsony tápanyag tartalmú homok, vízáteresztő képessége jó. 

Árnyékoltság nincs, napkeltétől napnyugtáig akadálytalanul éri a napsütés. Víz ellátottság közel 

ugyanaz, mint a Kétmalom utcán. 

 

Mindkét növény kövek között található, tehát a kővel borított környezeti hatás egyformán 

érvényesül. A két növény küllemi eltérését főleg a tápanyag ellátottság és a fényviszonyok 

különbözősége okozza. A Jáger dűlői példányt az eltérések miatt más fajnak láttam, míg gazdája 

fel nem világosított, hogy tőlem származik. Megjegyzem, a Jáger dűlői egyedet tetszetősebbnek 

találom. 

 

 
 

1. H. orientale, élőhely: Db. Kétmalom u.                         2. H. orientale, élőhely: Db. Jáger dűlő 

 

A növény mindkét esetben az élőhelyük eltérő környezeti feltételeihez alkalmazkodott. 

Következőleg mindkét élőhelyen létrehozható ugyanolyan küllemű egyed, amennyiben a kívánt 

küllem eléréséhez a feltételeket megvalósítjuk. Hasonló példákat más növények esetében is 

megemlíthetnék. A fentebb említetteket kaktuszokra vonatkoztatva könnyen belátható, hogy az 

élőhelyek eltérő környezeti feltételeihez való alkalmazkodás a kaktusz küllemében is 

megnyilvánul, és mindig az az érdekes, hogy ezeket a tényezőket milyen eltérő környezeti feltétel 

vagy feltételek okozzák. Természetesen külön kell választani a már genetikailag rögzült 

morfológiai eltéréseket. Ha ismerjük a kiváltó okokat, akkor elő tudunk állítani olyan küllemű 

egyedet, mint amilyen a gyűjtőszámmal megjelölt élőhelyen található. Az okozat maga a küllemi 

eltérés, amihez meg kell keresnünk a kiváltó okokat. Visszatérve a baráti gyűjtő elhatározására, 

miszerint gyűjteményét lecseréli gyűjtőszámos egyedekre, azok csak olyan egyedek legyenek, 

amelyek lelőhelye ismert, és az már csak vágyálomnak tűnik, hogy ismertek legyenek az egyedek 

sok tényezős környezeti adottságai, életfeltételei. Azt már csak továbbgondolás céljából említem 

meg, hogy télálló pozsgásaim között vannak olyan, egyetlen növényről vegetatíve leszaporított 

biztonsági tartalék példányok, amelyek az eredeti növénytől kb. 1 m-re kiültetve más színezetet 

mutat. A leírtak remélem, érzékeltetik azt a problémát, amivel a gyűjtőszámot (terepszámot, 

élőhelyi számot) létrehozók nem szívesen foglalkoznak, nevezetesen az élőhely aprólékos 

megismerésével, az életfeltételekben jelentkező aprólékos változások hatásának megismerésével, 

mely apró változások, eltérések egyetlen négyzetméteren belül is megmutatkozhatnak az egyedek 

eltérő küllemében. A természet a lehető legnagyobb változatosságra törekszik, és ennek 

akadályozására semmilyen korlátozó rendszer nem alakult ki. 

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskola 

 

Beszámoló egy különleges természetismeret óráról 
 

Május 6-án, kedden Nagy József a „Kaktuszos bácsi” meglátogatta a Debreceni Egyetem Arany 

János Gyakorló Általános Iskolájának 2. b osztályát. 

Nagy érdeklődéssel fogadtuk Józsi bácsi különleges bemutatóját. A látványos képek segítségével 

sok mindent tanultunk arról, hogy milyen szimbiózisban élnek egymással a kaktuszok és az 

állatok természetes élőhelyükön. Arra is rájöttünk, hogy kellő türelemmel és figyelemmel saját 

sziklakertünkben, vagy kaktuszültetvényünkön is csodákat láthatunk. Józsi bácsi előadásmódjából 

az is kiderült, hogy nemcsak a kaktuszok „szerelmese”, hanem a természet minden élőlényéről 

ugyanolyan szeretettel beszél, mint kedvenc növényeiről. 

Köszönjük az élményekben dús bemutatót! 

 

Szendreiné Ficzere Tímea és a 2. b osztály tanulói 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Komádi, Barsi Dénes Általános Iskola 
 

 

2014. június 3 

 

  
 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők július 
hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz 

kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden 

szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre. 

Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk 

könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást 

ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg. 

 

2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák virágjukat, 

mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a Selenicereus 

grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek. 

 

3. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett 

levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik. 

Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda! 
 

4. Növényeinket bátran öntözhetjük, 

figyelemmel az öntözés már korábban említett 

aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, 

vagy állott vízzel öntözzünk. A télálló 

kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a 

hideg vizes locsolásnak semmilyen hátránya 

nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. 

Természetesen az öntözést a kora reggeli 

órákban, de még inkább az esti, alkonyati 

időszakban végezzük, mivel ez az időszak 

sokkal hatékonyabb. A lehűlő levegő miatt 

kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig 

áll a növény rendelkezésére, mint a reggeli 

öntözésnél. 

 

5. Kánikulai melegben a növények növekedése, 

élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése 

érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét 

fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk. 

Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés 

javasolt. Oltásainkat lassan fejezzük be. 

 

6. Gombabetegségekre és az állati kártevők 

kártételére továbbra is figyeljünk, és ha 

szükséges védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati 

utasítás szerint. 

Ficzere Miklós 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tóth Norbert 

    Az „Óriás” első virágai, 

avagy egy Echinopsis terscheckii rendhagyó életrajza 

 

Oldřich Fencl 

    Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai 

3. rész 

 

Alessandro Guiggi és Patricia Palacios 

    Maihueniopsis nigrispina ssp.atroglobosa alfaj 

és lábjegyzet rendszertani helyzetéhez 

 

Dr. Nemes Lajos 

    Fegyverneki Frommer István szakirodalmi munkássága az 1933-1936. években. 

    Befejező rész 

 

Elton Roberts 

    Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei 

Echinocereusok 1. 

 

Ficzere Miklós 

    Filatélia 

Echinocereusok bélyegeken 1. 

 

Gonda István 

    A Mexikói-öböltől a Grand-kanyonig 

3. rész 

 

Ficzere Miklós 

    Kaktusz és pozsgásgyűjtők: 

Fábián László 

 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Írta: Juhász Nóra, Szeged 

 

Ma már a kertészetekben, virágárusoknál megvásárolható egzotikus dísznövények nagy része 

termesztésből származik, de még mindig jelenetős számban vannak növények, amelyek a 

vadonból, termőhelyükről kerülnek begyűjtésre, majd indulnak útjukra Európába. Ezt a 

kereskedelmet – többek között- az tartja életben, hogy sokkal nagyobb hasznot hajt az importált 

növények eladása, mint amennyi nyereséget e növények termesztése hozhat az eladónak. 

Gondoljunk bele, hogy a távoli országokból importált növények eladásából származó nyereség 

abból származik, hogy e növényeket sokkal drágábban, néha 10-100-szoros áron adják el, mint 

amennyiért átveszik a saját területükön begyűjtőktől. Példának okáért évente több millió (!) vadon 

begyűjtött hóvirágot importálnak Törökországból, illetve fán lakó növényt Guatemalából, és adják 

el az európai piacokon. A mértékletes hasznosítás nem baj, sőt, a helyi lakosságnak esetenként 

megélhetést biztosíthat. Manapság azonban, sajnos nem a bölcs előrelátás és a mértékletesség 

vezérel, ezért a túlgyűjtés miatt bizonyos növények eredeti élőhelyükön eltűnnek, jobb esetben 

élőhelyük beszűkül, illetve genetikai állományuk silányodik. A növényeket nemcsak 

dísznövényként hasznosítják, hanem sok gyógynövényből gyógyászati terméket készítenek, illetve 

faanyagnak használják fel. Több mint 25 000 növényfaj szerepel a CITES függelékeiben, például 

az orchideák és a kaktuszok egész családja a CITES hatálya alá tartozik. 

Következzenek az érdekesebbek! 

 

 

 

Aloe fajok 

 

Valamennyi fajuk az Egyezmény hatálya alá tartozik. Az áloék 

pozsgás növények, melyeket a növénygyűjtők mellett a 

gyógyszeripar is előszeretettel használ. A Madagaszkárról 

származó törpe áloék I. függelékesek! Egyedül az orvosi áloé 

(Aloe vera) nem tartozik a CITES hatálya alá, mivel a 

gyógyszeriparban és kozmetikai iparban használt növénynek 

már nincsen ismert természetes élőhelye (!?), a forgalomban 

lévők mind mesterséges szaporításból származnak. 

1. Aloe ferox  

(Kép: Tóth Norbert) 

 

 

Kaktuszok (Cactaceae)                 2. Melocactus holguinensis 

                                                          (Kép: Békefi József) 

Európában szinte minden második család otthonában találunk 

néhány kaktuszfélét. Amerika sivatagos élőhelyein élnek, 

Mexikó a család diverzitásának fő gócpontja. 1500 fajuk 

ismert, fajfelfogástól függően. Összes fajuk a CITES hatálya 

alá tartozik. Európában Kolumbusz ideje óta ismertek a 

kaktuszok. Az elmúlt században hatalmasra duzzadt 

mesterséges szaporításuk és kereskedelmük. Ennek ellenére 

 

 

 

 



 

 

 

 

még mindig túl gyakran találkozunk vadon begyűjtött növényekkel. Egyes becslések szerint a 

mexikói bennszülött kaktuszfajok egyharmadát veszélyezteti a kipusztulás. Sokszor a 

kaktuszspecialisták gyűjtőszenvedélye sodorja őket a kipusztulás szélére, és minél ritkább egy faj, 

annál „többet ér”. Egy nagyon ritka Ariocarpus kaktusz 1832-ben 1000 frankért kelt el, ami több 

pénz volt, mintha a növény tömegével egyenlő aranyat fizettek volna érte! 

 

Tillandsia-félék 

 

A következő fajok a CITES II. függelékébe 

soroltak: 

Tillandsia harrisii, Tillandsia kammii, 

Tillandsia kautskyi, Tillandsia mauryana, 

Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei, 

Tillandsia xerographica. 

 

 

 

 

3. Tillandsia harrisii Kép: Katona József 

 

Cikászok 

 

 
4. Cycas furfuracea 

 

Valamennyien szerepelnek az Egyezmény függelékein. A cikászok nagyon ősi és rendszertanilag 

különböző csoportokba tartozó növények. A növényvilág dinoszauruszainak is nevezik őket, mert 

több tíz millió éve, majdnem változatlan formában maradtak fenn. Ennek ellenére a kb. 130 fajuk 

közül több mint 50 faj veszélyeztetett a kereskedelmi célú gyűjtés és az élőhelypusztítás miatt. 

Vannak fajok, melyek egyedszáma mindössze 20 példányra csökkent, és ilyen kicsi 

populációméretnél kilátástalan a hosszú távú fennmaradás. Nálunk is nagyon kedvelt 

 

 

 

 



 

 

 

 

szobanövények, amelyeket az enyhébb éghajlatú országokban kertek, parkok díszítésére is 

előszeretettel használnak. Az élő növények kiásása, valamint magjainak gyűjtése súlyos károkat 

okoz, ezért többfelé mesterségesen szaporítják. A cikászok mesterséges termesztésébe Mexikóban 

a helyi közösségeket is bevonják. 

 

Ciklámenek (Cyclamen spp.) 

 

Valamennyi ciklámen szerepel a CITES II. 

függelékében. Óriási elterjedési területtel 

rendelkező növénycsoport, Európától 

Nyugat-Ázsián át Észak-Afrikáig 

megtalálhatók. Törökország csak 1996-ban 

lépett be az Egyezménybe, sokáig az egyik 

nagy gócpontja volt a hagymás, gumós 

növényekkel folytatott kereskedelemnek. 

Évente több millió hagymát és gumót ástak 

ki természetes élőhelyükről, és exportálták, 

főleg Hollandiába. A Cyclamen mirable 

nevű nagyon ritka, veszélyeztetett növényt 

úgy csempészték, hogy más, sokkal 

gyakoribb ciklámen fajok gumói közé 

rejtették – a turpisság csak a növények 

kivirágzása után derült ki. A ciklámenek 

egy faja, a növénykereskedésekben gyakran kapható Cyclamen persicum termesztése viszont 

olyan nagymértékű, hogy mesterségesen szaporított egyedei kivételt képeznek az Egyezmény 

hatálya alól. Vigyázat, a Magyarországon őshonos erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) 

viszont CITES faj és hazánkban is védett. Gyűjtése tilos! A ciklámen virágaival késő nyáron, kora 

ősszel találkozhatunk a Dunántúl nyugati részén. 

 

Hóvirágok (Galanthus – félék) 

 

Minden hóvirág faj az Egyezmény hatálya alá 

tartozik. Az általunk jól ismert hóvirág (Galanthus 

nivalis) a tavasz első hírnökeként sajnos gyakran 

tömegesen bukkan fel csokorba kötve a 

virágpiacokon és az aluljárókban. Vajon honnan és 

hogyan kerül ilyen mennyiségű hóvirág az utcai 

árusokhoz. A legnagyobb piacnak számító 

Budapestre főként a Duna-Dráva Nemzeti Park és a 

Zselicség védett területeiről érkeznek a 

kartondobozokban szállított csokrok, Miskolcon a 

Bükki Nemzeti Parkban gyűjtött hóvirágot kínálják! 

Gyakran szinte ipari módszerekkel, több tucat 

napszámossal, gereblyével gyűjtik a hóvirágot, és 

nem „csak” letépik azt, de még a földalatti hagymát 

is begyűjtik. Ezzel a módszerrel hatalmas 

mennyiségű növényt visznek el évente a termőterületekről, és a talaj feltúrásával, bolygatásával 

nemcsak a faj, hanem az élőhely egésze sérül. A kíméletlen gyűjtés miatt a hóvirág számos 

élőhelyen eltűnőben van, illetve erősen meggyérült, a még meglévő tömeges termőhelyein pedig a 

mértéktelen szedés a faj elkorcsosulásához vezet. A hóvirágot Európa-szerte veszélyezteti a 

gátlástalan kereskedelmi célú gyűjtés, ezért az Európai Unió közösségi szintű védelmet biztosít a 

fajnak. 2005 szeptemberétől a hóvirág nálunk is védettségben részesül. Törökországban a 

 

 

 

 

6. Galanthus nivalis (Kép: Ficzere Miklós) 
 

5. Cyclamen hederifolium (Kép: Ficzere Miklós) 

 



 

 

 

 

Galanthus elwesii is honos. Régebben évi 30 millió darabot exportáltak belőle! A 90-es években 

létrehoztak egy „őshonos szaporítás projektet”, amelynek az a célja, a török falusi lakosság 

ösztönözése, hogy földjeiken termesszék a hóvirágot – így jövedelemhez juthatnak a nélkül, hogy 

kimerítenék a vadon növő állományokat. 

 

Orchideák (Orchidaceae) 

 

 Világszerte nagyon kedvelt 

dísznövények. Az Egyezményben 

szereplő legnagyobb csoport. Az 

orchideák családja óriási diverzitással 

rendelkezik, az ide tartozó 18000 faj 

mindegyike a CITES hatálya alá 

tartozik! Noha mesterséges 

szaporításuk megoldott és 

virágárusoknál számos változatukat, 

kinemesített hibridjeiket 

megvásárolhatjuk, a megszállott 

növénygyűjtők és specialisták a vadon 

élő, fán lakó ritkaságokat gyakran 

illegálisan gyűjtik. Ez a 

gyűjtőszenvedély számos fajt sodort 

már a kipusztulás szélére, sőt, egyes 

fajok már eltűntek a föld színéről, 

főleg a nagyon kicsi elterjedésű, 

esetenként csak néhány mészkő 

kiemelkedésen előforduló növények a legveszélyeztetebbek. Például a papucsorchideák közé 

tartozó Paphiopedilum druryi nevű filigrán orchidea több évtizedes gyűjtögetés után eltűnt a 

vadonból. 1972-ben felfedeztek egy új állományt India déli részén, de a kereskedelmi érdekeltségű 

gyűjtők lerohanták a helyet, és több mint 3000 növényt kiszedtek! Amikor az indiai hatóságok 

kimentek a helyszínre, mindössze 3 tövet találtak, így a növény végül kipusztult innen is. 

Nemcsak egzotikus, fán lakó orchideák léteznek, hanem a mediterrán klímán, illetve hazánkban is 

élnek gumós orchideák (pl. a bangók, a nőszőfüvek, a vitézvirág, a rigópohár vagy boldogasszony 

papucsa). Azonban míg az egzotikus fajokat nagy tételben termesztik, addig e gumós fajok 

mesterséges szaporítása nehézkes, mivel csak a gyökereiken élő gombákkal szimbiózisban élve 

tudnak kicsírázni. Nehéz szaporításuk miatt sajnos gyakoribb az élőhelyükről történő illegális 

begyűjtésük. Példának okáért a Sopron környékén egykoron gazdag rigópohár (Cypripedium 

calceolus) állomány megfogyatkozásáért a növényeket kiásó, és kertjükbe telepítő emberek a 

felelősek. Hazánkban 57, szebbnél szebb Orchidea (kosbor) faj él, mindegyikük védettséget élvez 

Magyarországon! Különböző fajaik megtalálhatóak nedves láp- és mocsárréteken, gyepekben, 

erdőkben egyaránt. Virágszerkezetük különleges. Mézajkuk a rovarok csalogatására 

specializálódott, különböző rovarok vagy pókok mintázatát utánozva próbálja becsapni és 

odacsábítani őket, amelyre nevük is utal: pókbangó, méhbangó, poszméhbangó. Nyár elején 

virágoznak, de vigyázzunk, mert törékeny kis növények, le ne tapossuk. 

 

Húsevő növények 

 

Charles Darwin első jelentős művét e növényekről írta 1875-ben. A húsevő növények 

különlegessége régóta ámulatba ejti az embereket. Ez a csodálat sok embert arra sarkalt, hogy 

megpróbálkozzon szaporításával, azonban sajnos a vadon élő növények iránti kereslet is olyan 

mértékű volt, ami sok fajt sodort a kipusztulás szélére. Így járt a Vénusz légycsapója (Dionaea 

muscipula) nevű növény is amerikai, kaliforniai élőhelyein. Európában a 80-as, 90-es években 

évente kb. egy millió Vénusz légycsapója növényt adtak el – ennek 2/3-a USA-ból jövő, a 

 

 

 

 

7. Dendrobium bensoniae (Kép: Horváth Ferenc) 

 



 

 

 

 

természetből begyűjtött volt! Ez mindamellett, hogy az élőhelyéről szedték ki a növényeket, azért 

is volt nagy „pocsékolás”, mert a Vénusz légycsapók közel 90%-a elpusztul a vásárlást követő 1-2 

héten belül a nem megfelelő gondozás miatt. Ráadásul a vizes élőhelyüket érintő lecsapolások 

szintén veszélyeztették létüket. 1997-ben végül felvették a fajt az Egyezmény II. függelékébe, 

azóta védelmet élvez. Teljes tilalom kereskedelmére nincsen, csak korlátozott a vele folytatott 

kereskedelem a faj fennmaradása érdekében. A Vénusz légycsapóján kívül számos húsevő növény 

létezik még, és tartozik a CITES hatálya alá. A húsevő növények mindegyike élőhelyeik 

nitrogénszegénysége miatt próbálja pótolni nitrogénhiányát a rovarok elkapásával és 

megemésztésével. 

 

8. 

A Vénusz légy- 

csapója (Dionaea 

muscipula) fogsá- 

gába esett siklókí- 

gyó. 

(Kép: Dr. Csajbók 

                József) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek közé tartozik a harmatfű (Drosera), melynek egyik faja, a kereklevelű harmatfű (Drosera 

rotundifolia) hazánkban, a Mátrában, illetve a Vend-vidéken és az Őrségben is él! 

Virágüzletekben árulják még rokonát, a hosszúkáslevelű harmatfüvet, ami 40 éve kipusztult 

hazánkból. E növényeket mirigyszőrök és ragadós nyúlványok fedik, melyekbe a rászálló rovar 

beleragad, a növény feje ráhajol, és „bekebelezi” a rovart. További nemzetségek az amerikai 

Sarracenia és a főleg ázsiai elterjedésű Nepenthes (kancsóka) fajai. Ez utóbbiak kancsójukba 

fullasztják a berepülő rovarokat, és az abban lévő emésztőnedvekkel emésztik. A borneói 

Nepenthes rajah kancsója hatalmas, futballabda méretű! Szépsége és különlegessége miatt úgy 

megritkult, hogy ma már csak 2-3 populációja ismert, hiába vették föl már 1981-ben a CITES I. 

függelékébe, ami a vadon élő növények teljes kereskedelmi tilalmát is jelenti. 

 

Hazai növények 

 

Több hazánkban őshonos növény is szerepel a CITES függelékeiben, így a már említett erdei 

ciklámenen (Cyclamen purpurascens) kivül az összes orchideánk (57 faj), a hóvirág (Galanthus 

nivalis), a vetővirág (Sternbergia colchiciflora) és a tavaszi hérics (Adonis vernalis) is. Ezek a 

fajok mind védettek, vagy fokozottan védettek hazánkban. A hóvirág (Galanthus nivalis) 

Magyarországon 2005 szeptembere óta védettséget élvez. Emellett a Washingtoni Egyezmény II. 

függelékében is szerepel. Ez azt jelenti, hogy nem szabad sem szedni, sem árusítani, sem 

vásárolni. A hóvirág pénzben kifejezett értéke egyedenként 10 000 Ft. 

 

Juhász Nóra, Szeged 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A lenti képeket Győri Anikó küldte meg részünkre. Egyben szeretné megtudni, mi a neve ennek a 

kaktusznak. Válaszukat m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com címre várjuk köszönettel. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  KÍNÁLAT 
 

 

 

Antal Anna (fenyesseges@gmail.com) felajánl több fajta (pl. Opuntia, kb. 150 cm magas) 

kaktuszt, ingyenesen, ha valaki kéri. A kaktuszok Budapesten vehetők át. 
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  KERESLET  
 

 

 

Szereztem 20 évvel ezelőtt egy nagyon beteg Coryphanthát, csak azért adták nekem, mert a 

gazdája nem tudta meggyógyítani. Nekem nagyon tetszik, de senkinél nem láttam ilyent és sajnos 

nem önbeporzó. Ha valaki tudja ennek a növénynek a nevét, megköszönném, ha tudtomra hozná. 

Ha valakinek van egy ugyanilyen növénye és lehetséges, szeretnék belőle egy hajtást kérni, én is 

szívesen adok. Postacím: Szabó Gavril, ROMANIA, 505600 SACELE, str. CERBULUI nr.5. jud. 

BRASOV. 

E-posta: gabor.szabo36@gmail.com 

 

Hogy milyen kinézetű növény kellene, azt az alábbi képek mutatják: 
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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. 

 

 

 

 

 

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: Télálló kaktuszok sziklakerti virágzása 

Fotó: Ficzere Miklós 
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Rajzolta: Király László 

 

 


