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Írta: Dr. Gyúró Zoltán 

 

Propagátor házilag 
 

Aki a növénytartás mellett szaporításukkal is megpróbálkozik, hamar szembesül azokkal a 

problémákkal, fogalmakkal, melyeket pár szóban felsorolok: hőmérséklet, páratartalom, fény, 

ültető közeg. 

Miután kedvenceink származási helye más környezeti és éghajlati jellemzőkkel bír, mint szobánk, 

erkélyünk vagy kertünk, a sikeres szaporításhoz egy kis védett hely megalkotására 

„kényszerülünk”, ahol a növényszaporításhoz kedvezőbb feltételeket alakíthatunk ki. A 

legegyszerűbbek a cserépre helyezett félbevágott petpalackokkal borított szaporító edények, 

mellyel a magas páratartalmat biztosíthatjuk. Ha a magas páratartalom biztosítása mellett a többi 

kritériumnak is meg akarunk felelni, akkor jöhet szóba egy „florárium”, amit akár egy nem 

használt akváriumból vagy terráriumból is átalakíthatunk. 

Mit kell biztosítanunk? 

a. megfelelő színtartományú és erősségű fényt; 

b. magas páratartalmat (zárt vagy majdnem zárt tér); 

c. a túlzottan magas páratartalom csökkentésére a szellőztetés megoldását; 

d. steril ültető közeg használatát, amivel a gombás- és bakteriális fertőzések esélyét 

minimalizáljuk; 

e. váltakozó (nappali-éjjeli) talpmeleget, amin a levegőhőmérséklethez képest magasabb 

talajhőmérsékletet (kb. 5 C) értünk; 

A többi tényezőt, pl. CO2 szint, stb. nem említem. 

 

   1. kép    
 

 

 

 



 

 

 

 

A saját jelenlegi megoldásom (Lásd az 1. képet.) 

 

1. Időzítő, mellyel a fénycsöveket kapcsolom be (12 óránál is lehet magasabb értéken, így a 

növények tovább fotoszintetizálnak, többet fejlődnek). 

2. Fénycsöveket tartó armatúra, ami egy hideg fehér és egy meleg fehér színspektrumú, átlagos 

fénycsövet tart (direkt nem speciális, a növények nevelésére optimalizált színspektrumú és drága 

fénycsövet vettem). Kiváncsi vagyok ezek növénynevelő képességére. 

3. Fényvisszaverő alufólia, így a szórt fény újra hasznosul. 

4. Vízben vagy enyhe koncentrációjú tápoldatban álló ültetőedények, melyekben steril perlitetbe 

vetett magvak kelnek. 

5. Műanyag láda alufóliával fedve. (Lásd a 2. képet.) 

 

   2. kép    
 

 „Hibái” már elkészítésénél megfogalmazódtak bennem, mert: 
 

1. nincs talpmeleg; 

2. nem zárt (pótolni kell a nedvességet); 

3. szellőztetés nem megoldott (miután nem zárt, így most ez nem létkérdés); 

4. a magoncok irulnak-pirulnak (túl erős a fény?). 

 

 
 

3. kép                     Betekintve                                 4. kép    Perlitben a piruló magoncok 

 

Dr. Gyúró Zoltán 

Budapest 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Írta: Győri Anikó 

 

 

Májusban Schönbrunn-ban voltunk egy 1 napos kiránduláson, ahol a Citrus kiállítást és vásárt 

néztük meg. A kirándulást a „Kert lap” szervezte, budapesti indulással. 

Az orangerie üvegház délszaki gyümölcsök számára épült, Ferenc István néven Lotaringia és Bar 

hercege építtette 1754-ben. A 189 méter hosszú, 10 méter széles épület a versailles-i mellett a 

legnagyobb barokk melegház Európában. A Bundesgarten történelmi gyűjteménye látható itt. A 

gyűjteményben 180 éves növények is találhatók. A ritka fajták vásárlására, ételkülönlegességek 

megkóstolására is volt lehetőség.  

Az üvegházban a kiállítás megtekintésekor és a ezután, a palota parkjában tett sétánk során, Fekete 

Szabolcs szakvezetésével ismerkedhettünk meg a csodálatos és különleges citrusfélékkel és a park 

látnivalóival. A parknak csak a főbb látványosságait láthattuk az idő rövidsége, valamint a 

sajnálatosan rossz idő miatt. 

A kiállítás alkalmával más csodálatos növényeket is megismertünk. Engem a sok különböző fajta, 

illatos, fűszer- és parfümillatú muskátli vonzott nagyon. Nálunk ezekből csak elvétve lehet találni. 

A park 1779 óta pihenőparkként szolgál a bécsi polgárok számára. 1996-ban az UNESCO 

Világörökség része lett. A barokk parkot Mária Terézia egészítette ki, és máig megőrizte régi 

szépségét. Fenntartásáért a pálmaház működtetésével együtt a Bundesgarten felelős. 

A pálmaház előtti „kisebb” parkban tarják a nagyobb méretű pálmákat, klíviákat, illetve itt látható 

még több rododendron fajta is. Sajnos látogatásunk alkalmával már a legtöbb a virágzása végén 

járt. 

 

Győri Anikó 

Debrecen 

 

 

 

                 1. Útban az oranzséria ház felé.                                             2. Bejárat az oranzséria házba. 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

                 3. A képkeretben 29 féle citrom                            4. Kinagyítva elolvasható, melyik milyen citrom 

 

  
 

                    5. Az oranzséria ház belülről                                      6. Világörökség része a barokk park 

 

  
 

                  7. Egyveleg muskátlikkal és más növényekkel.                              8. Nem paprika ez az Ujjas citrom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Oldřich Fencl 

Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai. 4. rész 

 

 

Nagy Sándor 

Bolívia kaktuszai és veszélyeztetettségük 

 

 

Alessandro Guiggi és Patricia Palacios 

Maihueniopsis nigrispina ssp. atroglobosa alfaj és lábjegyzet rendszertani helyzetéhez 

 

 

Elton Roberts 

Kaktuszok otthonunkban 

Egy profi termesztő tippjei: Echinocereusok 2. 

 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia 

Echinocereusok bélyegeken 2. 

 

 

Gonda István 

A Mexikói-öböltől a Grand-kanyonig. 4. rész 

 

 

Katona József 

A Lithops nemzetség V. 

A vízről, az öntözésről 

 

 

Márföldi Tamás 

Az Euphorbia graminea 

 

 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők 

Zsupán Iván 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők 

november hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

melyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Teleltető helyünket lakásokban is úgy válasszuk meg, hogy az világos legyen. Sötétebb, 

félhomályos helyet csak jobb lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan megoldások is, amikor a 

cserépből kiveszik földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy csomagolópapírba tekerve tárolják! Ez 

csak kényszer szülte megoldás! Egyébként mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni, amit 

kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy biztos. A 

+5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel. 

 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus 

haselbergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban 

számíthatunk virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől 

azonban óvjuk őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt 

(Schlumbergera truncata) tartsuk világos, 

helyen, ha lehet szobahőmérsékleten, de az 

alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, 

egészen +5C°-ig. Helyét ne változtassuk, mert 

így előzhetjük meg a növekedő bimbók 

lehullását. Talaja legyen enyhén, de mindig 

nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az 

alatta levő tálkában soha nem panghat az 

öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is 

hasonlóan tartsunk télen, de vannak kivételek. 
Kép: Molnár Péter, Budapest 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. Különösen 

alkalmas hely a panellakásokban a következők számára: néhány Epiphyllum faj, Melocactusok, 

Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok várhatók, 

úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé helyezzünk el óvatosan valamilyen hullámpapírt, vagy ha a 

hely megengedi, megfelelő vastagságú hungarocell lemezt. 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt veszünk 

észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a szemétbe, 

de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami már vélhetően 

egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés beszárad, majd tavasszal gyökereztessük 

dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle.  

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Írta: Szabó Gábor 

 

A KAKTUSZ-VILÁG 2013/2 számában olvastam a cikket és a válasz hozzászólást is. Nagyon 

tetszik és általában egyet is értek velük, főleg a cikkel, de jött egy őrült ötletem. Ha örült is az 

ötletem, azért leírom, lehet lesznek még mások is akik elfogadják az örült ötleteket. A "Parodia 

kontra Notocactus" cikk írója több okot is megemlít, amiért egyes "kaktusztudósok" a kaktusz 

nemzetségek – génuszok - számát lecsökkentik, egyeseket összevonva egy családba. A cikkből 

kitűnik, lényegében semmi tudományos alapja sincs ezeknek az összevonásoknak azon kívül, 

hogy egyes nemzetségeknek közös ősük volt, és nem oldja meg sok nem amerikai kontinensen 

"született" növény, klónok és valószínűleg a jövőben kémcsőben előállított növények hova való 

besorolását. A "Parodia kontra Notocactus" válasz cikk írója annyiban pontosít, idézem: „A 

természeteshez közelítő rendszertanok egy nemzetségbe tartozónak fogadják el azokat a taxonokat, 

amelyek egy közös ős minden leszármazottját tartalmazzák.” 

Most jön az őrült ötlet. Ha az embernek és a majomnak egy ma még ismeretlen közös ősük van, 

vagy ha az ember a majomból fejlődött ki, akkor miért nem vonjuk össze egy génusba az embert 

és a majmot? Miért mérünk két mércével? Nagyszerű lenne ha az "ember" szót hallanánk, és nem 

tudnánk most egy gorilláról, csimpánzról vagy egy eszkimóról, vagy mongolról van szó. Én 

személyesen a Backeberg féle nemzetség felosztás mellett szavazok, még akkor is, ha talán nem a 

legtudományosabb is. Ha hallom, hogy valaki beszél a Notocactusról, tudom, hogy néz ki a 

növény (1. kép), semmi esetre sem fog az agyamban megjelenni egy Parodia kinézésű növény (2. 

kép). 

 
                               1. kép                                                                             2. kép 

 

Ha összevonják a Notocactust a Parodiával, Brasilicactusszal (3. kép), hiába kérdezi majd valaki - 

"Érdekel egy Notocactus?" - nem felelhetek, míg nem mondja a faj nevet is, mert lehet, hogy egy 

Parodia commutans, vagy egy Brasilicactus graessneri az új nevén, de engem a Notocactus 

 

 

 

 



 

 

 

 

commutans, vagy Notocactus graessneri nagyon 

érdekel. Szerintem jobb volt a Backeberg felosztás. 

Azért egyes összevonásoknak is van helyük. A Solisia 

pectinata talán nem érdemel egy külön nemzetséget (5. 

kép). Most Mammillaria pectinifera, de talán jobb lett 

volna a Pelecyphorák közé besorolni. Még sok példát 

sorolhatnék fel. Nekem van három növényem komoly 

romániai és magyarországi gyűjtőktől kaptam, akik 

elismert szakértők. A három növény szerintem teljesen 

egyforma (6. kép). A kerek edényben Mammillaria 

duwei, a nagyobbik négyszögűben Mammillaria 

moelleriana v. rothbluerein (?? a Szerk.) a kicsi 

négyszögűben Mammillaria stella-de-tacubaya 

található. 

 

3. kép 

 

  
                                       4. kép                                                                5. kép 

 

Egy másik túlzás. A Rudolf Subik és Libor Kunte által irt „Kaktuszok enciklopédiája” külön írja 

le az Echinocereus subinermis v. aculeatát. Idézem a szöveget: „Talán az egyedüli vonás, amely 

megkülömbözteti, látványosabb tövisezettsége, valamint természetes környezetében a gömbölyűbb 

alakja, ám ezt a termesztett növényeknél már nem találjuk meg”. Lásd a 6. képet és a szimpla 

Echinocereus subinermis képét (8.). 

 

                        6. kép                                                                              7. kép  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

A gazdag lehetőségekkel bíró tudósok majd megmondják mit, hogyan tudjunk, és mit, hogyan 

csináljunk, és mi majd elfogadjuk. Minden esetre nehezen hiszem, hogy a nagy 

kaktuszkereskedők egyből átállnak egy új névlistára. Sőt, azok a gyűjtők akiknek úgymond 

komplett Parodia vagy Echinopsis, esetleg más gyűjteményük volt máig, holnap a 

gyűjteményeiket bővítve a Parodiák mellé beszerezve Notocactusokat, Wigginsiákat, Eriocactust 

vagy az Echinopsisok mellé beszerez Lobiviát Trichocereust, Chamaecereust. Ameddig ezekből is 

nem tud mindent beszerezni nem fog dicsekedni a teljes gyűjteménnyel. Ha mégis, az új 

nomenklatúra tért fog hódítani, ha lesznek olcsón kapható komplett katalógusok. És lehet, a jövő 

generációi már normálisnak fogják tartani a most még új elnevezéseket. Az is lehet, ők is 

rossznéven fogják akkor majd venni az akkori tudósok újításait. Mit csináljunk ilyen a fejlődő élet 

és tudomány. Most már az örült ötletnek vége, és maradok egy Backeberg szimpatizáns amatőr 

kaktuszgyűjtő kis emberke. 

 

Szöveg és kép 

 

Szabó Gábor. 

Négyfalu, Erdély, Románia 

 

 

 
 

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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Azért szeretem a kaktuszokat, mert szépen fejlődnek, de nem igényelnek túl sok törődést. A 

tüskéik miatt egy kicsit nehezebb gondozni őket, mint a sima növényeket, de ez teszi különlegessé 

őket. A kaktuszokat két éve gyűjtöm, és egyre nő a gyűjteményem. Kéthetente meglocsolom őket, 

amelyiket kell, azt csak egy hetente. Én egy tálcába ültettem őket. Ezt a tálcát még tavaly tavasszal 

kitettem az udvarra, és azóta a kaktuszaim a kétszeresükre nőttek, olyan jól érzik magukat. 

 

Molnár Gergő 

Debrecen, Arany János Gyakorló Ált. Isk. 

A képeket készítette: Molnár Gergő 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Csapókerti Általános Iskolában 2014. szeptember 26-án került megrendezésre a már 

hagyományossá vált szüreti nap, amelyen a gyerekek számos program közül választhattak. 

A programok közül érdemes kiemelni Nagy József kaktuszgyűjtő kiállítását, amely nem először 

látogatott el az iskolába. A kiállítás tavalyi sikere után, most maguk a gyerekek kérték a program 

megismétlését. 

Egész osztályok látogatták meg a kiállítást szervezett formában, de arra is lehetőség volt, hogy a 

tanulók –akár szüleikkel együtt- sétálgassanak a kiállított kaktuszok előtt, és tudjanak meg értékes 

információkat azok gondozásáról. 

A program ebben az évben is nagy sikert aratott. Köszönjük. 

 

Üdvözlettel: Balog Istvánné Varga Judit 

                    Csapókerti Általános Iskola 

 

  
 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hunyadi Mátyás Tagiskola, Berettyóújfalu 

2014. szept. 18. 
 

 

  

  

  
Az Iskolaprogram előadásai Nagy József (Mikepércs) szerkesztésében és előadásában. Fotók: Nagy József. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leírta: Megyeri István, Budapest 

 

Ha a magok kemény héjúak, nehezen csirázók 

 

Már évek óta vetek fás Paeonia magokat. Most egy új módszert próbáltam ki. A sárgavirágú 

Paeonia lutea var. ludlowii magját vetettem el gibberellinsav - GA-3 kezeléssel. 

4-500 mg (vagy más néven ppm) GA-3 giberellinsav port kevés 70%-os alkoholban feloldom. 

Adok hozzá kb. 0,5 liter vizet, majd az oldatot + 40 - +50  C-ra felmelegítem. Többször 

megkeverem, végül 1 liter vízre kiegészítem az oldatot. Kihűlés után áztatom a magokat a mag 

keménységétől függően 24-48 órát. 

A vízben le nem süllyedő kemény magokat koptattam, ez a művelet a szkarifikáció más néven. A 

szkarifikációt egy durva szemcséjű Gazdaboltban vásárolt fenőkövön végzem el, de 

csiszolóvászon is megfelel. 

Ezt követően először nedves, meleg rétegezés következik 21-28 napon keresztül. A 

szobahőmérséklet után +5 fokon tárolom majd a magokat 60 napig. Végül a vetés, szerencsés 

esetben pedig a kikelt magoncok tűzdelése következik. 

A kísérlet célja, hogy a száraz, vásárolt magok se vonuljanak mélynyugalmi állapotba. 

 

Ha nem csáváztunk és a magkelést ellepi a penész 

 

Ramonda myconi magvetése sikeresnek bizonyult, hiszen szépen csiráznak a magok. Azért írok, 

mert elkövettem egy majdnem végzetes hibát. A magvak vetés előtti csávázását elmulasztottam. 

Ennek köszönhetően a Ramonda vetést ellepték a penészgombák. 

Kétszer beöntöztem hypermangán oldattal. Ez nem bizonyult elegendőnek. Végül a TOPSIN-M 

gombaölő szer segített 1 g/1 l vízben oldva. 

A palánták szépen zöldellnek, miután megszabadultak a gombáktól. 

 

Megyeri István, Budapest 

 

Utóirat a szerkesztőtől: 

 

Senkit ne zavarjon, hogy nem kaktuszmagok a fenti kísérletek alanyai. A módszerek bármilyen 

növény magjánál, kelésénél eredményes lehet. 

 

 

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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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 2014 II. féléves 

programja 
 

Kaktusz és pozsgás növény kiállítás 
Szeptember 27-28: Nyíregyháza, Korzó üzletház. 

 

Előadások 
Október 25. szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai 

Előadó: Cséke László 

November 29: szombat: Újdonságok az Epithelantha nemzetségben. 

Előadó: Tóth Norbert 

December 20, szombat: Évadzáró összejövetel vagy buli a ki-ki hozta batyus süteményekkel 

és italokkal. 

Levezető: Dr. Csajbók József és még sokan mások. 

Az előadások helye és ideje 

Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, 

a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es 

autóbusszal! 

 

 

 
 

 
 

 

A Debreceni Pozsgástárban az Etimológia Szótár utolsó része a 2013. 3. újságban jelent meg. 

Kivételét indokolta a helyhiány. A változtatás lehetővé tette, hogy még több hely jusson a 

cikkeknek és a képeknek. A Szótár folytatását mostantól nyomon követhetik Hírleveleinkben, 

lehetővé téve minél több növénykedvelőnek a keresett kifejezések magyar jelentésének 

megismerését. 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

 
chaetocarpa borsten früchtige sörtés-, hajas termésű 

chamae klein kis, kicsi 

Chamaecereus 

 

"félig" Cereus 

charazanensis benannt nach Herkunft:Charazana, Bol. Charazana-ról elnevezve 

chavena benannt nach Herkunft:Mex. élőhelyről elnevezve 

chenaultii Eigenname Chenault-féle 

chaipensis aus Chiapas stammend Chiapasból való 

chende ben. mit der Bezeichnung der Eingeboren bennszülött nevéről elnevezve 

chicha, chica ben. mit der Bezeichnung der Eingeboren bennszülött nevéről elnevezve 

chichensis benannt nach Herkunft: Bol. élőhelyről elnevezve 

chichipe ben. mit der Bezeichnung der Eingeboren bennszülött nevéről elnevezve 

chihuahuensis aus Chihuahua stammend Chihuahuából való 

chiloensis von der Insel Chiloe Chiloe-szigetéről 

chilensis chilenisch chilei 

chinensis aus China stammend kínai 

chionanthus, 

chionanthum schneeweissblumig (blütiges) hófehér virágú 

chionocephalus, 

chionocephala schneköpfig, schneeköpfige hófehér kontyos /fejű/ 

  

havasan fejesedő 

chiothilla 

 

fehérlő  

chiropterogamia die Fladermausbestäubung denevérporzás 

chiquitana, chiquitanum aus Chiquita, (Bol.) Chiquitából való 

chisoensis benannt nach Herkunft: Berge Chisos  Chisos (Hegység)-ből való 

chonaralensis aus Canaral (Chile) Canaralból való 

chlorantha grünblütige zöldvirágú 

chloranthus grünblumig zöldvirágú 

chlorocarpa, 

chlorocarpus grünfrucht, grünfrüchtiger zöld termésű 

chlorogona grünkantige zöld élű 

chlorogonus grünformig, grünrippig zöldbordás, zöldalakú 

chlorotica 

 

zöldellő 

choapensis benannt nach Herkunft: Choapa, Chile Choapa-ból való 

cholla ben. mit der Bezeichnung der Eingeboren bennszülött nevéről elnevezve 

chontalensis benannt nach Chontala, Mex. Chontala-ról elnevezett 

chorise die Spaltung hasadás 

chosicensis bei Chosika in Peru Chosikából való /Peru/ 

chosicensis aus Chosica, Peru Chosicából való 

chotaensis benannt nach Rio Chota- Tal, Peru Chotából való 

christinae benannt nach Christina Tejon Christina-féle 

chromatophora das Chromatophor színtestecske 

chrysacantha golddorniger aranytövisű 

chrysacanthion golddornige  aranytövises 

chrysacanthus goldstachelig aranyos tüskéjű 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Könyvespolcra ajánljuk 
 

 

Lloyd R. Praeger klasszikus alapműve 1932-ben jelent meg An 

Account of the Sempervivum Group (magyarosított fordításban 

Értekezés a Sempervivum csoportról) címmel az akkori 

rendszerezési felfogást és ismeretet tükrözve. A könyv 2012-ben 

ismét kiadásra került reprintként kemény kötésben, angol 

nyelven, 265 oldalon 107 fekete-fehér rajzzal. Préger azzal a 

céllal írta meg könyvét 1932-ben, hogy rendet teremtsen a 

Sempervivum nemzetség már akkor is zavarosnak tartott 

állapotában. A nemzetség elterjedtsége akkor a Kanári-

szigetektől Nagy-Britannián át egészen a Himalájáig volt ismert, 

mivel idesorolták a Sempervivum, Aichryson, Aeonium, 

Greenovia és Monanthes fajokat is. A Sempervivumok még 

mindig tartogathatnak meglepetéseket, mivel a fajok igen 

változékonyak, féktelenül hibridizálódnak, emiatt egy-egy taxon elkülönítése csak kitartó 

terepmunkával és hosszantartó termesztéssel lehetséges. A könyv első részében e növények 

története, rendszerezése, hibridizációjuk, a teratológiájuk, morfológiájuk stb. kerül ismertetésre, a 

második részben következik a taxonok részletes leírása és ábrázolása, majd egy kiegészítésben a 

kerti nevek, fajnevek és a szinonimák. Az eredeti könyv ma már antikváriumokban is csak ritkán 

fordul elő, ezért fontos ez a reprint kiadvány mindazoknak, akik érdeklődnek a Sempervivumok és 

a tudománytörténet iránt. 

A könyv beszerzési helytől függően 42£ vagy 68$ vagy 54€ körüli áron vásárolható meg. 

 

    
 

 

 

 

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: Virágzó Carallinum hesperidum. 

Fotó: Molnár Péter, Budapest 
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Rajzolta: Kiss Gyula 2/c oszt. tanuló, Hunyadi Mátyás Tagiskola, Berettyóújfalu 

 

 


