63.

HÍRLEVÉL
2014. december
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag, békés Új Évet!

Sajnos, a 4., befejező részéhez érkezett Oldřich Fencl Az
amerikai délnyugat nemzeti parkjai-ról írt tanulmánya. És
befejező részéhez érkezett barangolásunk az amerikai
délnyugaton. Búcsúzóul megismerkedünk a Grand-kanyon
Nemzeti Parkkal és a szomszédos vidékekkel Arizona
államban és a Kolorádó-fennsíkkal. Agyagos lösz és
kavicsos talajon, amely a Chinle, Shinarump és a Bidahochi
időszakban a triászkor végén keletkezett, él a Sclerocactus
whipplei faj. Engelmann és Bigelow az 1857-es első
leírásukban, mint Echinocactus whipplei-t említik. Britton
és Rose 1922-ben az általuk létrehozott Sclerocactus
nemzetségbe sorolták át, így lett Sclerocactus whipplei.
Típuslelőhelyeként a Lithodendron Wash környékét adták
meg, a Petrified Forest nemzeti műemléktől nem messzire,
Holbrook várostól keletre. (…) A Chinle Formation itt a
folyóhoz irányuló enyhébb lejtőket képviseli, amely azonban
néhány helyen teljesen megközelíthetetlenné válhat. Ezt a
területet 1850-ben fedezték fel, és John Lee kompjáratot
épített itt ki, amely a navahoi híd (Navajo Bridge) 1928-as megnyitásáig működött. A Lee´s Ferry
típuslelőhelye a Sclerocactus parviflorus fajnak, amelyet Elrad Clover és Lois Jotter a michigeni
egyetem munkatársai írtak le 1941-ben. Elterjedése Utah tagállam déli felétől indul el, és Arizona
északi részéig terjed, ahol csak északi határának szegélyéig nyomul fel. (…) A Marble Canyon-tól
nyugatra terül el a House Rock Valley. Az itt használatos elnevezéseket a híres amerikai geológus
John Wesley Powell első expedíciója alkalmával találta ki, aki 1869-ben elsőként hajózott le a
Colorado folyón, és az akkor felfedezett vidékeket elnevezte. Küldetésének e szakaszában meghalt
néhány munkatársa is
Nagy Sándor Bolívia kaktuszai és veszélyeztetettségük írásában a legek országának nevezi
Bolíviát. „Annyit minden ember természetesen tud Bolíviáról, hogy egy csodás, lenyűgöző
természeti adottságokkal rendelkező ország. Ahol a magas fennsíkok, gleccserek, vulkánok,
trópusi síkságok, sós mocsarak, folyók, vízesések, trópusi erdők és szavannák váltogatják egymást.
Igazi vadvilág, rendkívül változatos növény és- állatvilággal. (…) Ezen cikkben befejeződött egy
újabb próbálkozásom, amely azt célozta, hogy megpróbáljam bemutatni, Dél-Amerikában milyen
veszélyek fenyegetik a még meglévő vadvilágot. Talán a geológiai viszonyai miatt Bolíviában
található a legtöbb természetes állapot. Valószínűleg azért, mert a földrész legelmaradottabb,
legszegényebb országa. A természeti erőforrásokban sem bővelkedik, ezért annak
kizsákmányolása sem nagyobb, mint a szomszéd országokban. Az egyoldalú növénytermesztés, a
túlzott legeltetés és a nagymértékű fakitermelés miatt Bolíviában is gyorsan csökken a talaj
tápanyagtartalma és vízmegtartó képessége. Az elsivatagosodás felszámolására, valamint a
termelési módszerek, eszközök korszerűsítésére viszont itt sincs pénz. A többségében bennszülött
lakosság természettel kapcsolatos magatartása, a természeti értékek védelme jobban érzékelhető.
Alessandro Guiggi és Patricia Palacios Maihueniopsis nigrispina ssp.atroglobosa alfaj és
lábjegyzet a rendszertani helyzetéhez című cikk alapján „az új adatok, amiket Pinto a
Maihueniopsis nigrispina chilei és bolíviai elterjedéséről és morfológiájáról publikált (2003),
lehetővé tették egy új alfaj meghatározását. Herbáriumi bizonyítékok, valamint egy pontosított
elterjedési térkép megerősítik egy infraspecifikus (fajon belüli) taxon létezését saját elterjedési
területtel. Ennek eredményeként történik meg itt a törpe Maihueniopsis nigrispina ssp.
atroglobosa új alfajként való leírása. (…) Az új faj leírása Tephrocactus atroglobosaként

Backeberg által (1962) nem érvényes mivel, mint típus, egy élő példány állt rendelkezésre Riviere
gyűjteményében, és herbáriumi példányok nem voltak (Eggli1985). A Platyopuntia (Ritter 1980)
nem korrekt név. Az Opuntia (Crook & Mottram 1995) Backeberg név alatt ugyancsak
érvénytelen.”
Elton Roberts Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei - Echinocereusok 2.
rész
Elton Roberts most is mond érdekes és szokatlan dolgokat. Nála a tövis továbbra is tüske. Igaz,
„közóhajra” kijavítottuk, de felmerül a kérdés: szabad-e egy külföldi szerző szóhasználatát
megmásítani akkor, amikor országában az adott szóhasználat az elfogadott? Az is kérdés, hogy az
idevonatkozó botanikai latin és ógörög elnevezések mit is jelentenek valójában? Azok eredeti
értelmükben tövist vagy tüskét jelentenek? De az is kérdés, a latinul és görögül (ógörögül) beszélő
emberek ismerhették-e korukban a tövis és tüske közötti morfológiai, szövettani különbséget?
Érdekes, hogy az Echinocereus triglochidiatust külön nem említi, és a képek alapján úgy látszik,
mintha azt az E. coccineusok között látnánk. Talán nem véletlenül, hiszen már olvashattuk erről a
véleményét: „Az Egyesült Államokban élő E. triglochidiatus komplex két, vagy talán három
alapvető megnevezéssel feloldható. A legelterjedtebbek ezek közül a jól ismert E. coccineus
Engelm (1848) tudományos név körül mozognak. (…) Szép számmal tartok én is E. coccineust
(legalábbis amiről úgy gondolom, hogy az), virágaik színe fehér, piszkosfehér, halványsárga,
aranyszínű, a rózsaszín különböző árnyalatai, narancssárga és vörös. Mind magról kelt, a magok
pedig a Mesa Garden maggyűjteményéből származnak, így gyűjtőszámuk is van (a katalógusban
szereplő 16 faj közül olyanokat tudhatok magaménak, mint az AG 3, AG 11, SB 747, SB 49, SB
236, és az SB 243 a hozzájuk tartozó leírásokkal pl.: ritka sárga virágok, gyapjas tüskék, kis
számú tüske, vaskos szár, sokszínű virág, rózsaszín virág hosszú fényes tüskékkel, sűrűn álló
fényes tüskék, alacsony szárak, stb).” A fenti idézet még hű a szerző „tüskézéséhez”
Gonda István A Mexikói-öböltől a Grand-kanyonig 4. rész. Ez
a sorozat is a végéhez érkezett. A vendéglátó és a vendég is a
hazafelé vezető utat járják. „Kis, fiatal növényt keveset láttunk.
Hamar továbbálltunk a Pecos folyó irányába. Az utazásunk
kezdetén már az egyik partján szétnéztünk. Most a másik part
következett, ezért egy használaton kívüli benzinkútnál letettük a
kocsit A kútoszlopok fölötti tető fáradtan hajolt a földre, nem
bírta ki a tornádót. Az átnézendő terület a Rio Grande és Pecos
összefolyásánál volt. Itt már gazdagabb kaktusz lelőhelyet
találtunk. Escobaria, Mammillaria, Coryphantha, Echinocereus,
Ancistrocactus na meg az elmaradhatatlan Opuntiák. A
cserkészés során elértünk a Pecos partjára. Az ott lévő kilátóból
készítettem néhány fotót, majd tovább mentünk Del Rio felé. (…)
„Amennyire lehetett, feljebb másztam és így valahogy a
kezemben maradt egy kisebb példány. Del Rio-t elhagyva
Houston felé fordítottuk a szekeret, és úgy döntöttünk, hogy
inkább autózunk éjjel is, de most már ideje lesz hazatérni. Lee időnként hallgatta a híreket, és
mondta, erdőtűz van az út mellett amerre fogunk menni.”
Katona József A Lithops nemzetség V. A vízről, az öntözésről. „Ennél a nemzetségnél a
vízháztartás különös jelentőséggel bír. Azt mondhatjuk, általában olyan lesz a talaj pH-ja, mint az
öntöző víz minősége. A Lithopsok öntözésére is legjobb a kissé savas öntözővíz. Az esővíz –
véleményem szerint – igen jó erre a célra. (…) A szabadban, élőhelyükön egyes Conophytumok, a
Lithopsok, Dintherantus fajok egymás mellett nőnek. Miért van az, hogy más növekedési ciklus
javasolt ezen növények esetén? Ezek a növények közelebb állnak egymáshoz, mint gondolnánk, de
a növénytermesztők kitapasztalták, hogy mégis miképpen tolerálják egyes fajok a mi szélsőséges
európai klímánkat, azaz mikor öntözzünk. Az öntözés menete a következő:…”
Márföldi Tamás Az Euphorbia graminea. A kaktuszgyűjtők körében méltán népszerű
Euphorbia család egy kevésbé ismert tagját mutatja be a szerző. „Ezt a növényt Jacquin holland

botanikus és gyógyszerész fedezte fel a Bahamákon 1763-ban. Élőhelye igen kiterjedt, hiszen a
források szerint az egész Karib térségben, Dél-Mexikótól Dél-Amerika északi részéig, a Fidzsi és
a Galapagos szigeteken, Hawaii-on, Palaun, sőt Indiában és Tajvanon is megtalálták. Élőhelyén,
napsütötte helyeken tenyészik. (…) Kártevői nincsenek, csak néha láttam rajta levéltetveket, de
ezek pár nap múlva eltűntek róla beavatkozás nélkül. Valószínűsítem, hogy nem bírták a növény
tejnedvét. Fagyokig lehet a szabadban tartani.”
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: dr. Zsupán Iván. A távolság
és egyéb okok miatt nem a szokásos riportot olvashatják
Olvasóink dr. Zsupán Ivánról, aki a Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság legrégebbi
tiszteletbeli
tagja.
Tiszteletbeli tagságának kezdete 1971. szeptember 27.
Levelét 2013 decemberében kaptuk meg, amelyben leírja,
hogyan került kapcsolatba a kaktuszokkal, és ismerteti
ezen a területen végzett munkásságát. Most e levélből
megismerhetik történetét. „77 éves vagyok, Kárpátaljai
születésű ruszin, de kevés magyar vér is folyik az ereimben.
Nagyanyám, édesapám anyja nemes Károlyi családból
származott. A háború alatt (1941-1945) Pincehelyen
laktunk, ahová átköltöztették tanító szüleimet. Ott tanultam
meg magyarul. Első találkozásom a kaktuszokkal 1942-ben
történt, mikor dr. Lukovics István pincehelyi orvostól,
szüleim jó barátjától, kaptam néhányat. 1945-ben
hazatértünk Munkácsra, ahol 1953-ban bevégeztem az
orosz középiskolát.”
Remélem, tartalmas és képekben bővelkedő újságunk érdekes olvasmányokat szolgáltat
mindenkinek a téli estéken.
Ficzere Miklós, főszerkesztő

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

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők
december hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
melyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk
bimbós vagy már virágzó példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten
tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható a virágzás ideje. A tapasztalat mégis az, hogy a
virágzást a hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll, próbáljuk ki.
2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak állapotában található. Kicsit töppedt,
esetleg kicsit ráncos a felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De ilyenkor nálunk
ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 34 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több kárt
okoz, végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert
megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl
hideg, erős huzat ne érje növényeinket.
3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét
látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást.
4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük
figyelemmel gyűjteményünket, különös tekeintettel a
különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár
észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető helyre. A
melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek
kifejlődhetnek, és a belőlük kifejlődött atkák, tetvek
károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk.
Ezek észrevehetők a beszáradt, csillogó nyálkarétegről.
Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De
egyszerűbb, ha néhány helyre két-három szem granulált
csigaölőt helyezünk ki.
Katona József képén Lithopsok teleltetésre előkészítve.
5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges
eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni,
akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak,
mert esetükben mindig van, aki, mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az Internet
esetében ilyen nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai ellenőrzés.
Ezért kezdőknek, de még haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes információtól. A növény
botanikai nevének meghatározása az első és döntő lépés a tartásához, gondozásához szükséges
adatok megszerzéséhez.
2015. januártól kezdődően közreadjuk Fegyverneki Frommer István időközben megszerzett
„Kaktuszgyűjtő kalendáriuma” címen írt havi gondozási útmutatóját.
Ficzere Miklós
Debrecen

Gaia az ókori görögség földistennője, Földanya. (Szerk.)
Írta: Borhidi Attila
Úgy tűnik, hogy a Föld egy kiválasztott bolygó, amelynek küldetése az élet hordozása.
Történetének minden véletlennek tűnő eseményéről kideríthető, hogy beleillik egy olyan tervbe,
amely a Földnek élő bolygóvá való fejlődéséhez, Gaiává válásához járul hozzá. Pontosan akkora,

1. A Nagy Hasadék-völgy nyugati része Afrikában. http://earth.imagico.de
hogy a Naptól való távolsága pályájának egész hosszában a lakható zónában legyen, elegendően
nagy ahhoz, hogy a légkörét megtartsa és elegendően kicsi ahhoz, hogy vonzóereje az élőlények
számára ne legyen elviselhetetlenül nagy. Egy máig ismeretlen, rejtélyes mechanizmussal 6
százalék alatt tartja a tengervíz sótartalmát, melynél nagyobb koncentráció megöli az élő sejteket.
Gaia az egyetlen belső bolygó a Naprendszerben, amelynek forgástengelye alig változtatja
dőlésszögét, s ezt annak a Holdnak köszönheti, mely egy véletlen kozmikus karambol
következtében hasadt ki testéből. Különleges összetételű a légköre és egy egyedülálló
képződmény borítja, amelyet talajnak nevezünk. Mindkettőt a földi élővilág alakította ki, a zöld
növénytakaró, ez a varázslatos kelme, amely zöld ruhaként simul Gaia testére.
Földünk tehát egy sokszorosan összetett, önszabályozó kibernetikai rendszer, amelynek
működését mindenekelőtt a napenergia felhasználásával a zöld növényzet irányítja és tartja fenn.
Ezzel a kozmikus transzformátorral azonban az utolsó két évszázadban az emberiség rosszul
gazdálkodott. Kapacitását jelentősen csökkentette, s ezzel veszélybe sodorta önmagát és utódai
jövőjét. Érdekünk és legfontosabb teendőnk a növénytakaró pusztításának megállítása, védelme és
regenerálása. Meg kell tehát ismernünk a Föld növényzetének szépségeit, változatosságát,
bámulatos működését, mert csak arra tudunk igazán vigyázni, amit ismerünk és aminek az
értékével tisztában vagyunk.

Utazás térben és időben
Ezért egy nagy utazásra hívom az olvasót, amely térben és időben egyaránt kiterjed a földi élet
határáig.
A kb. 5 milliárd éves Földön mintegy 3 milliárd évvel ezelőtt jelent meg az élet. Erről tanúskodik
néhány ősmaradvány. Az élővilág folyamatos történetét azonban csak mintegy félmilliárd
esztendeig tudjuk a múltban végigkísérni, mert az ennél régebben keletkezett kőzetek a földkéreg
nyomása alatt átkristályosodtak s ez a folyamat a bennük levő kövült maradványokat
megsemmisítette. Félmilliárd év így is felfoghatatlanul nagy idő. Megértését megkönnyítheti, ha
elképzeljük, hogy ennek az időszaknak az eseményeit egy 24 órás filmre időarányosan felvesszük,
és a filmet megtekintjük. Minden százmillió év eseményeire 4 és háromnegyed órányi idő jut.
Éjfélkor beülünk a moziba és elkezdjük nézni a filmet. Hajnali ötig kell várnunk az első
szárazföldi növény megjelenésére. A kőszénkorszak őserdőinek életét negyed 9-től délig
szemléljük, és csak délután fél 3-kor pillantjuk meg az első sárkánygyíkokat, amelyek este 9-kor
halnak ki. Az ősember megjelenésére így is csak 3 perccel éjfél előtt kerül sor. A jégkorszakokra 2
perc jut, az európai kultúra egész történetére, az egyiptomi piramisok születésétől napjainkig,
mindössze 6 tized másodperc.
Időgépünkkel végigjárjuk mindeme korszakokat. Bepillantunk az őstenger életébe, segédkezünk
az első szárazföldi növény partraszállásában. Barangolunk a Föld első trópusi őserdejében,
amelyből kőszén keletkezett. Szemtanúi vagyunk a száraz övezetek kialakulásának és a
sárkánygyíkok születésének. Látjuk, amikor kinyílik az első virág.
Közben tanúi vagyunk annak, hogyan alakult bolygónk felszíne. Az őskontinens, a Pangea
feldarabolódásának, a mélységes óceáni árkok megnyílásának, a kontinensek feltartóztathatatlan
sodródásának, iszonyatos erejű összeütközéseiknek és nyomukban óriási hegységrendszerek
papírként való meggyűrődésének. Megértjük a földkéreg lemezeit mozgató erőket, a tengerek
fenekét tágító vulkanikus mozgásokat s az óceáni lemezeknek a kontinensek alá történő,
félelmetes földrengéseket keltő bedarálódását. Megismerkedünk a földi élet nagy katasztrófáit
okozó eseményekkel: a pólusátfordulások okozta sugárveszélyekkel, az óriáshüllők világát
megsemmisítő meteor becsapódásával. Átvészeljük a jégkorszakokat, miközben megkíséreljük
megérteni e roppant gyors éghajlati változások okait, majd az utolsó felmelegedéssel időgépünk
megérkezik a jelenbe és megkezdhetjük térbeli utazásunkat a Földünket borító gazdag és
káprázatos mai növényvilág felfedezésére.
Trópusok világa
Utazásunkat a trópusokon, az Egyenlítő forró, párás éghajlata alatt kezdjük meg, mert a növényi
élet számára itt a legkedvezőbbek a feltételek. Itt érthetjük meg igazán, hogy milyen teremtő
módon és milyen mélységig képes a növényzet beavatkozni a környezet alakításába s ezáltal
felfogni azt, hogy a Föld egész mai élete  beleértve törékeny civilizációnkat is  a növénytakaró
évszázmilliók alatt végzett munkájának összegyűjtött és felhalmozott gyümölcse.
Földünk legnagyobb és talán legeredetibb trópusi esőerdejébe, az Amazonas vidékére látogatunk.
Megnézzük az erdő 70 méteres óriásfáit, az erdő bonyolult belső szerkezetét. Felkapaszkodunk a
liánokon, orchideákat fényképezünk a lombsátor szédítő magasában, és egy fafojtó ördögfüge
léggyökerein ereszkedünk vissza az erdő alkonyt idéző homályába. Kirándulást teszünk az Andok
lejtőire, hogy megismerkedjünk a páfrányfákban gazdag hegyi esőerdők világával, majd a
sejtelmesen ködös, hűvös mohaerdők varázslatos atmoszférájával, ahol mindent beborít a
mohapárnák süppedő szőnyege s megejt a miniatűr orchideák rejtett gazdagsága.
Látnunk kell azonban, hogy a trópusi erdőket minden földrészen kíméletlen rablógazdálkodás
tizedeli. Ennek nyomán rohamosan sűrűsödnek az emberiséget sújtó szenvedések, amelyek mind
az erdők hiányából származnak, a helyi katasztrófáktól a regionális méretű pusztításokon át
egészen a bioszféra általános kríziséig. Mindez azért, mert az esőerdők egyre kevésbé képesek
ellátni alapvető védelmi funkcióikat, a talajvédelmet, a vizek elosztását és védelmét, a genetikai
sokféleség és az éghajlat védelmét. Ennek következményei a mind gyakrabban jelentkező pusztító

árvizek és földcsuszamlások, a genetikai tartalékok vészes ütemű eróziója, és a klímaváltozás
sorscsapásként fenyegető várható eseményei, a növekvő erejű ciklontevékenységtől a sarki
jégsapkák olvadásáig és a tengerparti övezetek elárasztásáig, amelyekkel szemben bekövetkezésük
pillanatában már tehetetlenek leszünk.
Nem lenne teljes az egyenlítői övezet bemutatása, ha nem szólnánk a tengerparti
mangrovenövényzet különleges élettani viszonyairól, gazdasági lehetőségeiről és károsodásának
példáiról. És természetesen meg kell ismerkednünk azokkal a pótolhatatlan ajándékokkal,
amelyeket a növényvilág gyümölcskínálata jelent a számunkra: a kakaó, a kókusz, a banán és a
mangó, valamint haszonnövényeinek, a kaucsuk-, a kámfor-, a fűszer- és a sok egyéb haszonfa
életével és fontosságával.

2. A Kilimandzsáró Afrikában.
Következő látogatásunk a trópusi övezetbe vezet, amely az egyenlítői öv két oldalán, az 5-15.
szélességi fok között foglal helyet, de a meleg tengeráramok hatására a térítőkig is felhatolhat. A
trópusi éghajlat két évszakra tagolódik, egy forró, csapadékos nyárra és egy meleg száraz télre. A
mérsékelt övi ember ebben az övezetben elsősorban a hegyvidékekre húzódik, a tengerparti
üdülőhelyeket pedig a téli időszakban látogatja. A tájat a száraz évszak hosszúsága szerint
különböző típusú erdők borítják. Ahol a száraz évszak 2-3 hónapra terjed ki, évszakos örökzöld
erdők díszlenek, ahol a szárazság 4-5 hónapig tart, félig lombhullató erdők élnek, 6-7 hónapos
szárazság esetén pedig a trópusi lombhullató erdők veszik át az uralmat a tájon. Ezek többnyire
apró összetett levelű, pillangós virágú fákból állnak, amelyek télen lombtalanok, viszont ilyenkor
nyitják nagy színes virágfürtjeiket, mint a tűzvirágfa, amely a trópusi városok legszebb díszfája,
vagy az akáciák, a rózsaszín virágú szivarfák, a kék virágú dzsakarandák. Ilyenkor virágzanak a
fák koronáját tömegesen elborító ananászfélék, vagy a kávéültetvényeket árnyékoló korallfák.
Külön erdőtípust képviselnek az indiai monszunerdők, amelyeket nagy levelű, lombhullató fák
alkotnak, s amelyek az Indiai-óceán körül uralkodó monszun szélrendszer esőt hozó

légáramlatainak hatására lombosodnak ki. Bennük örökzöld elemekként csak a hatalmas törzsű,
léggyökerekkel terjedő óriás fügefák (Ficus religiosa, F. bengalensis) zöldellnek a száraz
évszakban is.
Ellátogatunk Kelet-Afrikába, ahol a laza lombú, ernyő alakú fák alkotnak ligetes erdőket, a
miombót, váltakozva a nagy füves szavannákkal. Lencsevégre kapjuk az elefántot, az orrszarvút és
az oroszlánt, meg a magasban legelésző zsiráfot. Megismerkedünk a trópusi magas füvekkel
borított térségek, a szavannák életét szabályozó tüzek hatásával, a termékenységet fenntartó vagy
pusztító szerepével. Innen egy ugrással elérjük a cukorszigeteket és a banánországokat, KözépAmerika és az Antillák színpompás világát, homokos tengerpartjait és üdülőparadicsomait. Külön
figyelmet érdemel a nyugat-indiai szigetvilág legnagyobb gyöngyszeme, a királypálmás ligeteiről
és vendégszeretetéről híres, tájképi szépségekben és növényi ritkaságokban bővelkedő Kuba.
A szomjúság hazájában
Ha tovább haladunk a sarkok irányában, a térítők övébe érünk, ahol a leszálló légáramlatok hatása
következtében hatalmas aszályos térségek alakulnak ki; a sivatagok és félsivatagok övezete.
Ebben a szélsőségesen száraz környezetben csak a források és vízfolyások mentén alakul ki
összefüggő növénytakaró, az oázisok zöld pontjai és galériaerdők keskeny szalagjai. De a száraz
pusztaság nappal izzásig melegedő, éjszaka vacogtató hideggé hűlő éghajlata a szellemes
találmányok valóságos arzenálját fejlesztette ki a fennmaradásért küzdő növényvilágból. Ilyenek
a feltámadásnövények, amelyek a szárazság elől tetszhalálba menekülnek, de néhány csepp víz
hatására újra életre kelnek. Más növények a rövid esős évszakok csapadékát kihasználva kéthárom hét alatt teljes életpályájukat befutják és egy új generációban örökítik át magukat a
legközelebbi kedvező évszakra. Vannak, akik dacolnak a kínzó aszállyal, és mély gyökereikkel
feltárják a rejtett vízforrásokat. Ezzel szemben a pozsgás törzsű kaktuszok és kutyatejfélék a
vízzel való takarékoskodás stratégiáját választották, s ezzel együtt az önkéntes éhezést egy életen
át. Utazásunk nem lenne teljes, ha nem látogatnánk el a dél-afrikai ködsivatagokba, az ablakos és
a kőutánzó növények hazájába, ahol a kavics és a növény között látszólag csak annyi a
különbség, hogy az egyik kivirágzik, a másik meg nem.
Örökzöld mediterrán
Barangolásunk következő állomása a kék egű mediterrán. Ez az övezet igen széttagoltan jelenik
meg Földünkön. Éghajlatának jellemzője a hűvös, esős tél és a szikrázó egű, száraz nyár.
Legnagyobb kiterjedésben a Földközi-tenger partvidékén és szigetein, valamint a benyúló
félszigeteken  az Ibériai-, az Appennin- és a Balkán-félszigeten, valamint Kis-Ázsiában  fordul
elő ez az éghajlati típus, de kisebb kiterjedésben valamennyi kontinensen megtaláljuk, így
Kaliforniában és Chilében, Dél-Afrikában és Japánban, valamint Dél-Ausztráliában is. A kedvező
klíma valószínűleg jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az emberi kultúra legfontosabb
bölcsői közül nem egy, de különösen az európai műveltség legősibb központjai a Földközi-tenger
környékén alakultak ki.
A fagymentes telek mindenütt megengedik, hogy örökzöld erdők alakuljanak ki. A sík és
dombvidékeken, ahol a forró, száraz nyarak hatása érvényesül, az örökzöld erdőket a szilárdító
elemekben gazdag, gyakran szőrös levelű fák alkotják, amelyeket ezért kemény lombú erdőknek
nevezünk. Ezzel szemben a csapadékosabb éghajlatú hegyvidékeken vékony szövetű, gyakran
illatos olajakat tartalmazó levelű fák lépnek fel erdőalkotóként, s ezért állományaikat babérlombú
erdőknek nevezzük. A mediterrán gyakori tájképformáló elemei a különböző alakú fenyőfélék,
amelyek nem azonosak a hideg mérsékelt öv hatalmas fenyves övezetének, a tajgaerdőknek
fenyőivel. A mediterrán fenyők koronája gyakran ernyő alakú, mint a mandulafenyőé vagy az
aleppói fenyőé, vagy oszlop alakú, mint a ciprusoké, és külön típust képviselnek a hegyvidékek
cédrusai, amelyeknek szinte minden egyes példánya külön egyéniség.
Míg végigjárjuk a Földközi-tenger vidékét Libanontól Gibraltárig, megdöbbenve látjuk, hogy a
mediterrán erdőkből mára alig maradt valami hírmondónak. A hajóépítő népek erdőirtásai és az

évezredes pásztorkodás teljesen tönkretette az ősi növénytakarót, s az egykor örökzöld
tölgyerdőkkel és babérligetekkel borított hegyes táj ma elszomorítóan kopár. A természetesnek
mondható vegetációt ma örökzöld bozótok, áthatolhatatlan tövises cserjések, vagy illatos
félcserjékből álló levendula- és kakukkfűmezők, a makkia, a frigána és a tomillares
növényegyüttesei képviselik. Nem sokkal jobb a helyzet a Föld egyéb mediterrán övezeteiben
sem, ahol mindössze néhány évszázados tájhasználatra tekint vissza a történelem. Dél-Afrika
olajfaerdeit és Ausztrália hatalmas eukaliptuszvadonjait szintén jelentős méretekben legelővé
alakította a koloniális gazdálkodás.
Az eukaliptuszokról külön is meg kell emlékeznünk, nemcsak azért, mert közülük kerülnek ki a
földkerekség legmagasabb fái, hanem azért is, mert ezek alkotják a különleges árnyéktalan
erdőket, és talán leginkább azért, mert rendkívül gyors növekedésük miatt ma a trópusiszubtrópusi égövben velük akarják megoldani az őserdők pótlását és kielégíteni az emberiség
növekvő faigényét.

3. Lobelia telekii a Kenya-hegységben. http://gingame.blogdns.net
Hazai tájakon
A mediterránból már csak egy lépés, hogy hazai tájakra érkezzünk, a mérsékelt égövbe, amelynek
éghajlatát a hideg telek és a meleg nyarak jellemzik. Ebben az égövben a növényvilág aktív élete
6-8 hónapra, az ún. vegetációs periódusra rövidül, de ezért kárpótlást nyújt a négy évszak elragadó
változatossága, a téli természet megtisztító szépsége, a tavasz ébredő virágpompája, a nyár
kalászérlelő melege és az ősz gazdag gyümölcskínálata. A négy évszak ritmusa szabályozza az
erdők anyagforgalmát, a réteken a kaszáló-legeltető gazdálkodás ütemét. Élvezzük a bükkös erdők
gótikus katedrálisok oszlopsoraira emlékeztető, magasba szökő sima törzseit és tavaszi
virágszőnyegét, a gyöngyvirágos tölgyesek májusi pompáját, a bokorerdők őszi lombszínorgiáját.
Végigkísérjük az erdő életének változásait hóvirágtól hóhullásig. Az élvezetet azonban megrontják
gondjaink. A természetes erdőknek ültetvényekkel való felváltása és az erdőpusztulás jelensége,
amely a 80-as években több kontinensen is katasztrofális méreteket öltött, nálunk főleg
tölgyeseinket károsította. Kutatóintézetek százai és kutatók ezrei kapcsolódtak be az erdőpusztulás

okainak felderítését célzó munkálatokba. Számos tudományosan megalapozott hipotézis született,
amelyek mindegyike döntő mértékben az ipari tevékenység által előidézett légszennyezések
különböző összetevőit tette felelőssé a katasztrófáért.

4. Jobbról balra haladva: Szlovákia, Lengyelország (Alacsony-Tátra, Magas-Tátra)
http://earth.imagico.de
Az erdők helyén ma nagy területeken rétek díszlenek, amelyeket az állattenyésztés céljaira
rendszeresen kaszálnak. Ezeknek a réteknek a virágokban való gazdagsága  ha nem
műtrágyázzák őket  vetekszik a legpompásabb trópusi erdőkével, s takarmányozási hasznukon
túlmenően hallatlanul értékes genetikai forrást is képviselnek. Hazánk  a Kárpátok medencéje, a
Duna és Tisza vízgyűjtője  egykor hihetetlenül gazdag volt mocsarakban, lápokban. Ma már
ezek túlnyomórészt áldozatul estek a lecsapolásoknak és folyószabályozásoknak, a még meglévők
legsérülékenyebb élőhelyeinkké váltak, amelyek a természetvédelem legféltettebb területei. De
nem csak lápterületeink vannak eltűnőben, hasonló a helyzet Alföldünk legendás, árvalányhajas
pusztáival is.
A mérsékelt övi éghajlatnak ugyanis két nagy változata van: az egyik a nagy tengerek közelében
kialakuló, egész évben nedves óceáni éghajlat, amelynek hatása a kontinensek belseje felé
fokozatosan csökken; a másik a nyáron forró és száraz kontinentális klíma. A kettő a Kárpátmedencében találkozik, s így hazánk éghajlatában mindkettő megmutatkozik, mégpedig nem
valamilyen éles határvonallal, hanem a különböző éghajlatú évek gyakoriságával. A Dunántúlon
az óceáni klíma évei gyakoribbak, az Alföldön pedig a kontinentális évek sűrűsödése jellemző.
Tőlünk keletre, a nagy ukrán és orosz síkságon a nyári szárazság annyira erős, hogy az
erdőtenyészet már csak a folyóvölgyekben képes kifejlődni, de az uralkodó növénytakarót a füves
puszták vagy sztyeppek alkotják. A mi átmeneti éghajlatunk alatt, a két nagy növényzeti övezet
határán erdős puszták vagy erdős sztyeppek alakultak ki; egy mozaikos növényzet, amelynek
jellegét az adott talajviszonyok, illetve azok vízgazdálkodása dönti el. A sztyeppek világa azonban

fátlansága ellenére sem sivár, sőt az egy négyzetméteren élő növényfajok száma itt a legnagyobb
az egész földkerekségen. Talajuk, a legendás termékenységű feketeföld vagy csernozjom
rendkívül gazdag növényzetet nevel, amelynek árvalányhajat ringató pompája, látványos
virágokban való gazdagsága bármely más táj növényvilágával kiállja a versenyt.
Túl a sarkkörön
Innen észak felé haladva előbb a nyíres fenyvesek laza lombú ligeteinek övébe jutunk, amelynek
hangulata csupa finomság és költészet, majd felsötétlik előttünk a földkerekség leghatalmasabb
erdősége, a tűlevelű fák, a luc, a jegenyefenyő és a vörösfenyő mély csendű rengetege, a tajga. Ez
az erdő valósággal körülöleli a Földet, hiszen a norvég fjordoktól végig Szibérián, egészen a
Csendes-óceán partjáig terjed, majd tovább folytatódik az észak-amerikai földrészen, Kanada
nyugati partjaitól a keletiig. Különleges élmény az oxidálódó gyantától balzsamos erdőségekben a
süppedő mohaszőnyegen járni, áfonyát, csarabot szedni, vagy a molyűző fűszeres illatú fehér
virágaiban gyönyörködni. Átlépve a sarkkört szemben találjuk magunkat a tonzúrás dombok
sokaságával, amelyek csúcsán már eltűnik az erdő, s helyét a tundra foglalja el. Egy esős-ködös
délutánon megmásszuk a Pyhätunturit, a Szent Tundra hegyét, ahol a sejtelmesen kavargó ködből
előtűnő torzult törzsű, letörpülő fenyőkben, rénszarvascsoportokban, a veszélyes
sziklagörgetegeken átbukdácsolva, feltűnni véljük a skandináv néphit csodás mesealakjait.
Ahol az erdők véget érnek, ott kezdődik a fátlan sarki tundra világa. A fagyott talajok már csak
néhány hónapra engednek fel, az évszakok napszakossá válnak: nyáron nappal van, télen éjszaka.
Ez a hosszú nappalos növények világa, azoké, amelyek napi húsz órában is képesek
fotoszintetizálni, hogy a rövid tenyészidőt a napszak aktív felhasználásával pótolják. Olyan
különleges jelenségekkel ismerkedhetünk meg, mint a talajfolyás, vagy a poligonális talajok, a
foltos és a zuzmós tundra kialakulása. A tundrákon túl már az örök hó és jég birodalma terül el, a
sarki jégsapka rideg világa. De aki azt gondolná, hogy itt vége az életnek, kellemesen csalódik,
mert vannak, akik a jég hátán is megélnek. A nyáron megolvadó havas és jeges felszíneken a
jéglakó algák pazar színű jégvirágzásokat produkálnak, sárga, kék, zöld, piros és fekete
hómezőket.
Tengeri erdők és sivatagok
Utazásunk során szemtanúi voltunk a növényi élet teljes kiterjedésének az Egyenlítőtől a sarkokig.
Ismereteink hézagosak maradnának, ha nem vizsgálnánk meg a növényzet függőleges irányban
kiterjedő birodalmát a tengerek mélyétől a Himalája csúcsaiig. Ereszkedjünk le először a tengerek
vizébe, ahol mindenütt különböző színű moszatok uralkodnak. Az algagyepek – bár színesek –
mégsem tarkák, mint a rétek, mert a színeknek szigorúan megszabott élettani feladatuk van: a
tengervízbe behatoló fény színének változásaihoz kell alkalmazkodniuk, hogy azt a
fotoszintézishez alkalmas hullámhosszúvá alakítsák. Így 20 méter mélységig a zöldmoszatok
uralkodnak, 20 és 70 méter között, ahol a fény már kék színű, a barnamoszatok veszik át az
uralmat, míg 70 és 150 méter közötti mélységben, ahová csak a sötétzöld sugarak jutnak el, a
vörös színtestekkel rendelkező vörösalgák és kékmoszatok vagy cianobaktériumok élnek. Aki
csak fölülről látja a tengert, nem gondolná, hogy az óceánokban is vannak őserdők és sivatagok,
vagyis olyan területek, ahol a moszatok sűrűsége és szervesanyag-termelése nagyságrendben eléri
a trópusi erdőkét  ahogyan azt a part menti, sekélytengeri zónában tapasztalhatjuk , míg az
óceánok közepén alig találunk növényi életet, s ezek a hatalmas kiterjedésű területek
szervesanyag-termelés szempontjából a sivatagokkal egyenértékűek.
Mielőtt utunkat a hegyek felé irányítanánk, érdemes megismerkednünk azokkal a folyamatokkal,
amelyek során a növényzettel nem borított, kopár, csupasz területeket birtokba veszi, meghódítja a
növényvilág. Ezt a folyamatot szukcessziónak nevezzük, és mindenütt a nagy tűrőképességű,
szorgos növények, az ún. pionírok indítják. A folyamat más-más növényekkel zajlik egy tó
feltöltődése során, valamint a tengerparti dűnék és belföldi homokbuckák befüvesedése és a
sziklás hegyoldalak beerdősödése során. Törvényszerűsége, stratégiája azonban mindenütt azonos,
a nagyobb termelékenységű együttesek felváltják a kisebb produkciójú társulásokat.

Szigetek a szárazföldön
Hegyi túránkat két felismeréssel kell elkezdenünk. Az első az, hogy a hegyek úgy emelkednek ki a
síkságok élővilágából, mint szigetek a tengerből. A másik az, hogy a hegyvidékek a bioszféra
sűrítményei, mivel egy magas hegységben a hegylábak lombos erdőitől a havasokig egymás fölött
néhány száz méteren belül megtaláljuk ugyanazokat a növényzeti öveket, amelyek a síkságon több
száz kilométer szélességben terülnek el egymással párhuzamosan, egészen a sarkvidékig.
Kirándulásunkat az Alpokban kezdjük, Európa legmagasabb, központi hegyvidékén, és
megcsodáljuk növényvilágának legszebb képviselőit a Matterhorntól a Dinaridákig. Innen a
Kárpátok vonulatára váltunk át, végighaladva a Pannon-medencét övező csodálatos hegykoszorún.
Egy ugrás a Kaukázus hegyláncainak sorozata, amelynek nyugati végén még örökzöld szubtrópusi
növényzet díszlik és teát szüretelnek a hegyekben, míg a hegység keleti lába már belevész a
végtelennek tűnő ázsiai pusztaságokba.
Az
észak-amerikai
Sziklás-hegységben
meglátogatjuk a növényvilág korelnökeit, az óriás
mamutfenyőket és a kaliforniai Matuzsálem-fenyőt.
Továbbhaladva déli irányban átjutunk a délamerikai Andokba, amely a világ leghosszabb
hegyvidéke. Hatalmas fennsíkjain egyaránt helyet
kap őskultúra és ősvadon. Füstölgő vulkánóriásokat
kerülgetve csodáljuk a paramók virágokban gazdag
cserjéseit és árvalányhajzsombékjait.
Kalandos expedíciónk az afrikai Egyenlítő
óriásvulkánjaira is felvezet, a gleccserekkel borított
Kilimandzsáróra. Egy álló napon át kapaszkodunk
felfelé az orchideaszőnyeggel borított csodálatos
mohaerdőkben, egy másikon a szakállzuzmó
függönyöktől roskadozó alhavasi cserjésekben, míg
felérünk a fatermetű óriás seneciók és lobéliák
fantasztikus világába. Itt napszakos éghajlat
uralkodik: éjjel tél van, nappal nyár. A növények
éjjel kőkeményre fagynak, nappalra fölengednek és
5. Kaliforniai Matuzsálem-fenyő (Pinus longaeva)
virágzanak, miközben reggelente hangos ropogással ujjnyi jégkristályok bújnak elő a felengedő
fagyott talajból. Végül ellátogatunk a hegységek legmagasabbikára, az ezerarcú Himalájára.
Növényi társadalmak: háború vagy béke?
Ahhoz, hogy a növényvilág életének mélyebb összefüggéseibe bepillanthassunk, nemcsak a
növények életfolyamatait kell megismerni, hanem társas életüket is. A növények ugyanis éppúgy
társadalmakban élnek, mint az emberek. Ezt a társadalmat szigorú gazdálkodási törvények
szabályozzák, amelyben a termelésé a döntő szerep. A társadalom minden rétegét megtaláljuk, a
vállalkozókat, a hivatalnokokat, a művészeket és tudósokat, a szakmunkásokat és a proletárokat. A
gazdálkodás alapja egy ingyenes energiaforrás, a napfény, amelynek minél hatékonyabb
felhasználására a növények egy bankból, a talajból rövid és hosszú lejáratú visszatérítendő
kölcsönt vesznek fel, amit pályázati alapon oszt el a társadalom. A pályázatot az nyeri el,
akiazonos feltételek mellett többet termel. A társadalom oxigénben adózik. Az egész mai
élővilág, beleértve az emberi társadalmat is a növényi társadalmak által évmilliárdok óta
befizetett adófillérekből él. Mindezt jó lenne tudatosítanunk, amikor a Föld erdőségeit pusztítjuk,
rétjeit és vizeit kultúrsivatagokká változtatjuk.
Ma óriási területeken hadiállapotban él egymással a növényvilág és az emberi társadalom. Aki
nem hiszi, nézze meg, mi történik, ha egy rétet intenzíven legeltetünk. Először eltűnnek e rétről a
specialisták, a művészek és tudósok, aztán a hivatalnokok – vagyis a generalisták – is, és csak a

társadalmat fenntartó kompetítorok, a vállalkozói réteg marad meg. A társulás egyfajúvá lesz, azaz
uniformizálódik. Az uniformis pedig a hadsereg viselete. Ez az uniformizálódott társadalom
vészesen diszfunkciós, forrásait egyoldalúan használja fel, és előbb-utóbb kimeríti, teljesen
hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberi társadalomban a hadigazdálkodás teszi. Számos
tevékenységre már nincs megfelelő szervezet, a társadalom sokszínű élete és termelőereje is
hanyatlásnak indul. Ugyanakkor az uniformizálódott szervezetek támadásba is lendülnek.
Járványszerű gombás megbetegedések tizedelik veteményeinket, pusztítják erdeinket,
veszélyeztetik egészségünket. Légi háborút folytatunk a gyomokkal. A mi vegyi támadásainkra ők
allergén pollenfelhővel válaszolnak. Az elpusztításukra szánt mérgek egy részét pedig
szermaradvány formájában felhalmozzák szerveikben és visszakínálják élelmiszereinkben. Saját
fegyvereinkkel fognak megverni bennünket.
Az emberi társadalom azonban még mindig az erő pozíciójából tekint a növényi társadalmakra.
Pedig ha számításba vesszük, hogy az ember léte alapvetően a növényvilágra van utalva, rá kell
ébrednünk arra, hogy ezt a háborút az ember semmiképpen nem nyerheti meg, s a tartós
hadiállapotból is csak az emberi társadalom kerülhet ki vesztesen.
Természet Világa,134. évfolyam, 6. szám, 2003. június
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/

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?

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

Könyvespolcra ajánljuk
A növények után érdeklődő olvasóknak ezúttal egy nagyszerű, érdekfeszítő, a földi növényzetet
több szempontból tárgyaló könyvet mutatunk be. Rendkívül hasznos olvasmánya lehet a téli
estéknek, azok számára, akik be tudják szerezni. Sajnos, csak antikváriumokban bukkanhatunk rá,
vagy könyvtárakból kikölcsönözhetjük. Antikváriumi ára 2000,- Ft körül mozog.
Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája. Magyarország az ezredfordulón sorozat. - MTA Bp., 2002.
331 old. (Szerk.)
„Borhidi Attila akadémikus a hazai botanikus és ökológus
társadalom egyik legjelesebb képviselője. Gazdag életútja,
hatalmas tapasztalata alapján szinte természetesnek
vehető, hogy egy, a Földünk növényvilágán térben és
időben végigkalauzoló mű az Ő tollából szülessen meg. A
könyv olyan hatalmas témakört ölel fel, hogy az igazából
több kötetet is megtölthetett volna, a szerző azonban
sikeresen birkózott meg a szűkre szabott terjedelmi
korlátokkal.
A könyv utazásra hív minket. Szellemes a nyitófejezet címe
és tartalma: „Bemutatom Gaiát". A szerző remek
útitársunk és kalauzunk. Stílusában keveredik a tudós
professzor és az ismeretterjesztő szakember. Talán úgy is
fogalmazhatnék, hogy egy hazai akadémikus és Dávid
Attemborough egyfajta „pozitív kimérája" testesült meg
benne. A könyv első fele időutazás, amelyben a vegetáció
fejlődésének modern értelmezése keveredik az állatvilág
fejlődésére vonatkozó - valamivel korábbi - elméletekkel.
Az igazi nagy utazás csak ez után fogadja az Olvasót.
Szerencsénk van, idegenvezetőnk igazi profi, így társaságában úgy utaz-hatjuk be bolygónkat,
hogy (az utazó hasonlatnál maradva) nemcsak a kirakatot, hanem a kalandtúrázókat igazán
érdeklő valóságot, a mindennapok problémáit és realitását, valamint ezek okait is megismerhetjük.
Utunk végén idegenvezetőnk nem enged el bennünket üres kézzel. A zárófejezetben
szemléletformáló módon szembesít minket az utasok (azaz az emberiség) által gerjesztett
problémákkal, miközben kitekintést sejtet a jövő felé is. Izgalmas, élvezetes utunk volt...
A „Gaia zöld ruhája" azonban több mint egy egyszerű ismeretterjesztő kiadvány. Átfogó
mondanivalója miatt a felsőoktatás mindennapjaiban is hasznos segítője lehet oktatóknak,
hallgatóknak egyaránt. A tudós szerző kézjegyét viseli magán az irodalomjegyzék is, ami egy
ismeretterjesztő műből, ill. a tankönyvekből rendszerint hiányzik. Szintén igényesebb tartalomra
utal a rövid angol nyelvű összefoglaló is. Úgy vélem azonban, hogy ez utóbbi egyébként teljesen
szükségtelen kiegészítő, hiszen hazánkfiai ezt úgy sem olvassák el, magyarul nem beszélő (ill.
olvasó) érdeklődő pedig úgy sem veszi a kezébe a kötetet, hiszen a borítón a cím csak magyarul
van. A külcsínt tekintve úgy gondolom, hogy e tartalmilag igen értékes mű jóval szebb kivitelt
érdemelt volna. Ugyan a borító szép színes, de a köteten belül már csak elvétve találkozhatunk
színes képekkel (igaz, a fekete-fehérekből is csak szűken jutott). Arról nem is beszélve, hogy a
képaláírások is több helyen keverednek. Ugyanez a kritika az ábrákat is illetheti, azzal a
kiegészítéssel, hogy azokból kizárólag csak fekete-fehér kivitelűek vannak és a források
megjelöléseit is „kiszerkesztették". A puha fedelű kötésről akkor még nem is beszéltünk. A
recenziók végén általában illik a könyvet az olvasók figyelmébe ajánlani. Ezt a fentiek alapján én
is bátran megtehetem. Sajnos a példányszám alapján nem csodálható, hogy a könyvesboltokban a
könyv nemigen lesz fellelhető, így csak kevesen „fizethetnek be" egy, a Borhidi professzor úr által
vezetett Föld körüli útra....” Szalai Zoltán

Bevezető
Szlovákiában jártamban egy beszélgetés alkalmával Fábián László hirtelen azt kérdezte tőlem: - Ti
nem úgy írjátok az opunciát, ahogyan ejtitek? Mert mi, itt Szlovákiában úgy írjuk, a szlovák
nyelvben is. - Röviden gondolkoztam és válaszoltam: - Sajnos nem! – Később sokszor eszembe
jutott ez a kis párbeszéd, miközben végig futott lelki szemeim előtt a Debreceni Pozsgástárban, de
másutt is, a sok-sok nagy kezdőbetűs és dőlt betűs írás. Megszólalt a kétely is, jól írjuk mi, magyar
anyanyelvűek, a növényneveket? Vagy az a helyes, ahogyan egy külföldi ország szokását
utánozzuk a nagybetűkkel? Mit szólnának az Olvasók, ha bizonyos esetekben opuncia, lofofóra,
matukána, ecseveria stb. az olvasmány tárgya? Mindig nagy kezdőbetűvel kell azt írni pl., hogy
Agave, és nem agávé lenne helyesen? Az biztos, hogy ezen írásmód láttán megszólalnának a
kritikus hangok, - utólag - , pedig ha hallhatnánk nézetüket – előtte - , kifejezetten örülnénk!
Várjuk mindenki véleményét, a jelenlegi írásmód a helyes vagy az alábbi cikkben írtak.
(A szerk.)
Írta: Urbán Sándor
A tulajdonneveket a magyarban nagy kezdőbetűvel, a közneveket általában kisbetűvel írjuk. Ez a
szabály. A tulajdonnevek írásával nincs is baj, itt ugyanis a szabály alól – kivételesen – nincs
kivétel: nagy kezdőbetű illeti valamennyit.
A köznevekkel már valamivel bonyolultabb a helyzet: egyrészt néha már magánál a köznév
„azonosításánál” is kételyek merülhetnek fel, másrészt némelyik köznevet „direkt” nagybetűvel
kell írni. Pl. ezt a mondatot, hogy „Az április 4-i nagygyűlés elején a zenekar eljátssza a
Himnuszt” egy fölmérés alkalmából tollbamondásnál 23 tanárképzős főiskolai hallgató közül
senki sem tudta leírni helyesírási hiba nélkül. /Pásztor E., Valóság 1973. 2. sz./
Különösen nagy zavar tapasztalható a mezőgazdasági, növénytermesztési, kertészeti
szakirodalomban az egyes növényfajok, -nemzetségek stb. nevének írásában, s általában a
növénytan és az állattan helyesírásában észlelhető sok ellentmondás. Nyílván az is szerepet játszik
ebben, hogy az élővilág sok-sok százezerre rugó fajának csupán a töredéke rendelkezik magyar
/vagy magyaros/ névvel, elnevezéssel. Nemzetközi szinten a tudomány megoldotta e problémát: a
növények és állatok nemzetségnevét nagy, fajnevét pedig kis kezdőbetűvel kell írni. Az érvényben
lévő akadémiai helyesírási szabályzat tekintettel e határozatra, nem is foglalkozik külön a
növénynevek írásával, csupán a 133. pontjában – általánosságban – a következőket mondja: „A
tudományos műszavak nagy kezdőbetűs írásmódját az egyes szaktudományok gyakorlata
határozza meg: Canis canis, Ardea alba stb.” A szóban forgó megállapodás természetesen csak a
latin terminológiára vonatkozik, a magyar növénynevek esetében a nemzetségneveket is kis
kezdőbetűvel kell írni. Például: lucfenyő, arizonai ciprus /Cupressus arizonica/, mocsárciprus
/Taxodium distichum/, gyapjúsás /Eriophorum/, tölgy /Quercus/, kocsányostölgy /Quercus robur/
stb. Tehát köznyelvi szövegben a fűtől a fáig, a mohától a liliomig és liliomfélékig minden magyar
növényi elnevezés kis kezdőbetűvel írandó. Mint a köznevek esetében általában. Ám hogyan írjuk
a nem magyar növényneveket? Azaz hogyan járjunk el, amikor általánosan beszélünk – írunk – az
élővilág valamely nemzetségéről, vagyis amikor az idegen nemzetségnév mellett nincs ott a kettős
név második tagja? A magyar helyesírás szabályaiban erre vonatkozóan az áll /266. és 268.
paragrafusok/, hogy: „A közkeletű idegen szavakat általában magyarosan, a magyar helyesírás
szabályai szerint írjuk. Pl. bukszus…Idegen írásmód szerint írjuk a nem közkeletű, csak bizonyos
szakterületen használt tudományos műszavakat, pl. quercus stb.” Az előbbit puszpángnak is
hívják, a másikat inkább csak tölgynek. A Kárpát-medencében több a tölgy, mint a puszpáng,
ezért nem egészen világos, hogy miért közkeletű a bukszus és miért nem közkeletű a quercus. No
de mindegy, a lényeg, hogy mindkettő kisbetűvel írandó mindenfajta magyar szövegben.
Amennyiben konkrét fajról lenne szó, pl. Buxus sempervirens vagy Quercus infectoris, akkor

természetesen a nemzetség nevét /genus/ naggyal kell írni.
Hasonlóképpen járunk el valamennyi nem magyar növény- és
állatnemzetség esetében. Néhány példa: A Vipera berus a
legismertebb hazai viperánk. Az eukaliptuszok közt van a világ
legmagasabb lomblevelű fája, az Eucalyptus regnana. Az ausztrál
flóra csodás növénye a bankzia, képünkön a virágba borult Banksia
praemorsa. /Búvár, 1977, 4. szám, 176. old./ A gerinctelenek közül a
gyöngyös nautiluszt /Nautilus pompilius/ érdemes kiemelni.
/Ugyanott/. Kedvelt dísznövényeink a dália, fukszia, fikusz,
filodendron. Igen, kicsivel írjuk mind, valamennyi állat- és
növénynevet, a legidegenebbet, a legtávolabbról származót is,
tekintet nélkül rendszertani rangjára, hogy népszerű-e vagy kevésbé
ismert, hogy szúr-e vagy nem szúr…
Kicsivel írjuk az emut, a koalát, a dingót, kookaburrát, az okapit,
továbbá az orchideát, a hortenziát, araukáriát, jezsáment, a platánt, a
gladióluszt, a cikláment, a jázmint, a magnóliát, csakúgy mint a tököt és a pukkanó dudafürtöt… S
végül kis kezdőbetűvel írjuk, hogy ember, vagy éppenséggel, hogy magyar. Mindebből következik
– s tán sejthető, hogy ide akarok kilyukadni - , hogy kaktusznemzetségek neveit is kis
kezdőbetűvel kell írnunk. Ha a hóvirág és a szakvója köznevek, akkor az opuncia vagy a cereusz
sem lehet tulajdonnév. Nagy kezdőbetűs írásukra köznyelvi szövegben nincs mód a magyarban,
azaz van – a gyakorlatban lépten-nyomon látjuk - , ám minden ilyen eset helyesírási hiba. A
szerzők és szerkesztők egy része mintha érezné, hogy a nagybetű körül valami nincs rendjén, ezért
igen gyakran egy ügyes, kompromisszumos fogással oldják meg a dolgot: a leírandó
nemzetségnevet ritkítva vagy dőlt betűkkel szedik ki, s így valamivel kevésbé bántó.
Pl.: a kampóstövisű M a m m i l l a r i á k virágai. Mások magyarosítással vélik megoldhatóvá
tenni a problémát /pl. tigriskaktusz, medvetalp kaktusz/, csakhát tízezer kaktusznév /fajok,
változatok, szinonimák/ dzsungelében nem sokra megyünk néhány magyarított kaktusznévvel.
Ami különben is furcsa megoldás, mivelhogy Mexikóban tiszteletben tartják az ott őshonos
kaktuszok latin megnevezéseit. Rossz az a gyakorlat, amely szerint így kellene leírni a következő
mondatot: a rózsák, liliomok, rezedák, jácintok, araukáriák, bankziák, Mammilláriák és dáliák
nagy sikert arattak a kiállításon…És mégis, a legtöbben ezt a megoldást választják. Nyílván
megszokásból, meg hát más is így írja. Minden kezdő kaktuszos tudja, hogy a nemzetségnévnek
nagy kezdőbetű dukál…Igen, még a Dahliának, sőt még a Himnusznak is. Csak hát nem mindig!
A Búvár ez évi 2. számának 76. oldalán olvasható: „A dália ma is a legkedveltebb
dísznövényünk,” Ugyanennek a számnak 64. oldalán pedig ez áll: „A szulanzs, magnólia, molyhos
pavlónia, gingkó és mammutfenyő, szakura, szofora, katalpák stb. a városok parkjaiban
találhatók…” Igen, így helyes! S lévén Magyarországon ötvenszer annyi mammillária, mint
bukszus, gingkó és bankzia együttvéve, e fülünknek olyannyira ismerősen hangzó név közkeletű
idegen szónak is veendő a többi kaktusznemzetség nevével együtt. Ezért magyarosan, a magyar
helyesírás szabályai szerint írjuk mind valamennyit: lobivia, lofofóra, rebucia, echinopszisz, és így
tovább egészen a peireszkiákig. Jólesett látni, hogy Debreczy Zsolt így járt el, Télálló kaktuszok c.
könyvében: ő opunciákról és mammilláriákról ír, s jukkákról persze, ami talán még a szemnek
sem mindegy. Mellesleg jóformán minden nyelvben ez a szabály a kaktusznevek írásmódjában: az
angoltól kezdve a szlovákig – talán egyedül a németek írnak minden főnevet naggyal. Ilyen a
szájízük…
Mindehhez legfeljebb még annyit lehetne hozzáfűzni, hogy ha a szabályzat a megfelelő
szaktudományra bízza a nagybetűk dolgát, nekünk kell rendet tennünk a portánk táján. Végül is
másnak nem sürgős.
Arról van csupán szó – nem többről, de nem is kevesebbről - , hogy a magyar nyelv szépséges
ligetében ne legyünk . pont mi kaktuszosok – parkrongálók…
Urbán Sándor, Szlovákia
Megjelenés: Csili kaktuszkedvelő szakkör tájékoztatója, 1978. 3. szám. 76-79. oldal
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Az Iskolaprogram előadásai Nagy József (Mikepércs) szerkesztésében és előadásában. Fotók: Nagy József.

Írta: Dr. Gyúró Zoltán
A vegetatív hajtás (cormus, kormusz)
szár (caulis, kaulisz, stem),
rügy (gemma, bud) – a hajtás embrionális állapota
szárcsomó (nodus, nódusz, node)
szártag (internodium, internódium, internodes)
levél (fillum, folium, fólium, leaf)
sziklevél (cotyledon, kotiledon, cotyledon)
allevél (cataphyllum, katafillum, cataphyll)
fellevél (hypsophyllum, hipszofillum, hypsophyll): a
lomblevelek szintje felett, közvetlenül a viráglevelek tája alatt
kifejlődő, a virágzatot védő levél.
lomblevél (fillum, folium, fólium, leaf)
Feladata
asszimiláció
gázcsere
párologtatás
újabb oldalszervek tartása
raktározás
Az alapfunkcióktól eltérő feladatok ellátására módosulhat,
alkalmazkodhat a túlélés érdekében a levél, a szár, a hajtás.
Levélmódosulás
levélkacs (cirrhus folii, cirrusz folii, leaf tendril)
levélkekacs (cirrhus folioli, leaflet tendril)
levéltövis (spina folii, szpina folii, spine)
kupacslevél (cupula, kupula, cupale)
raktározó levél (pozsgás levél, folium succulentum)
rovarfogó levél
gyökérszerű levél
Föld feletti szármódosulás
szárkacs (cirrhus caulinus, cirrusz kaulinusz, stem tendril)
szártövis (spina caulina, szpina kaulina, thorn)
inda (sarmentum, szarmentum, runner)
fillokladium (phyllocladium, phylloclade)
kladódium (cladodium, cladode)
pozsgás szár (caulis succulentus, succulent stem)

Föld feletti rügymódosulás
sarjhagyma (bulbillus)
sarjgumó (tuberulum)
Földbeni hajtásmódosulás
gyöktörzs (rhisoma, rizóma, rhizome)
tarack (stolo subterraneus, sztóló, stolon)
hagyma (bulbus, bulbusz, bulb)
gumó (tuber)
hagymagumó (bulbotuber)

Forrás:
Tuba-Szerdahelyi-Engloner-Nagy: Botanika I.
Bognár János: http://www.plantarium.hu/
A folytatásban a generatív hajtásrendszer alaktanát mutatom be.

Dr. Gyúró Zoltán
Budapest
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Írta: Ficzere Miklós
(Megjelent a Kaktusz-Világ 2008. 4. számában.)
Amiért a növényi test megnevezést használom, annak magyarázata igen egyszerű. Az élettelen
dolgoknak nincsen testük, de van valamilyen formát, valamilyen alakzatot megjelenítő
tömegük. Az élőlények tömege szintén valamilyen formában, alakzatban jelenik meg előttünk,
úgy is mondhatom, ebben testesülnek meg, azaz minden élőlénynek, legyen az állat, gomba,
baktérium vagy éppen növény, teste van.
A növénytan, más néven botanika vagy fitológia egyik ága az általános növénytan, amely a
növények közös tulajdonságait tárgyalja. Az általános növénytannak is külön területei,
szaktudományai vannak. Esetünkben a növényi test alaktanával foglalkozó szaktudomány, a
morfológia megállapításait kell tárgyalnunk. A morfológia a növényi test alakulásával, ezek
pontos leírásával és megnevezésével foglalkozik. Megkülönböztetünk külső alaktant
(organográfia), ami a növények külső tulajdonságait, tagolódását vizsgálja, és belső alaktant. Ez
utóbbi a szövettan vagy hisztológia, amely a növényi test belső alaki tagozódását, szöveti
felépítettségét vizsgálja, mivel ez is alaktani tulajdonság.
A következőkben vegyük sorra megállapításaikat a címben említett fogalmakra.
A legtöbb növény teste föld feletti és föld alatti testre osztható, kivéve egyes vízinövények,
epifiták stb. testét. Legmagasabb fokon az a növényi test differenciálódott, amely gyökérre,
szárra és levélre tagolható. Ezek az úgynevezett hajtásos vagy száras növények (cormophyta).
Persze nem minden esetben láthatjuk ezt a hármas tagolódást. Vannak vízinövények,
amelyeknek egyáltalán nincs gyökere, ilyen pl. a vízidara (Wolffia arrhiza). A növényi test
alakulásában valamiféle szabályosság figyelhető meg, ezért a testalakulás szabályainak
meghatározásához szükséges a szimmetria viszonyok ismerete. A test hossztengelye az a
képzelt egyenes, ami a csúcsot a tő közepével összeköti. A szimmetria szerint a növényi test és
azok szervei lehetnek:
1. sugaras (radiális szimmetriájú)
2. sokoldalú (multilaterális szimmetriájú)
3. kétoldalúan szimmetrikus (biszimmetrikus)
4. egyszeresen szimmetrikus (monoszimmetrikus)
5. részaránytalan (aszimmetrikus)
6. sugarasan részaránytalan vagy csavarosan szimmetrikus
(radioaszimmetrikus)
7. hosszirányú szimmetrikus (longitudinális szimmetria): a
hossztengelymenti szabályos ismétlődéseket jelenti, amit a
fiziológiai feltételek változása és a fiziológiai polaritás részben
módosíthat (Hatiora salicornioides, Armatocereus laetus,
Armatocereus rauhii, Jasminocereus thouarsii, stb.).
A növényi test tagolódása során minden testrész egy másik
testrészen jön létre, ezért azt a testrészt, amin egy másik testrész
keletkezett tengelynek, a rajta keletkezett tagot, pedig
oldalszervnek nevezzük. A tengely nem keverendő össze a
hossztengellyel! A tengely és az oldalszerv lehet azonos nemű,
mint például gyökéren a gyökérágak, és lehet különnemű, pl.:
tengely, mint szár, rajta, mint oldalszerv a levél. Az egynemű tagok keletkezésekor elágazás jön
létre.

Az elágazás lehet:
1. villás (dichotómiás) elágazás: egymásra következő villaszerű hajtások (Rhipsalis, egyes
Mammillaria-kon)
2. közalapos (monopodiális) elágazás: a tengely, mint főtengely állandóan megmarad, és rajta
helyezkednek el a hajtások (Carnegiae gigantea).
A hajtásos növényeken a tengely csúcsa, mint folytatólagos csúcs állandóan megmarad, és
oldalán jönnek létre az új szervek, ahol azok keletkezésük sorrendjében akropetálisan foglalnak
helyet, úgy hogy a legfiatalabbak mindig a csúcs közelében vannak. Ezt a folyamatot nevezzük
oldalsó keletkezési módnak. Ennek szintén két esete lehetséges:
1. a keletkezés csak a tengely felületi szöveteiből következik be, pl. a tüske.
2. a keletkezés a tengely belső szövetéből következik be, pl. tövis.
Az oldalszervek elhelyezkedése a tengelyen szintén kétféle lehet:
1. a tengely egy szintjében csak egyetlen oldalszerv jelenik meg, azaz az oldalszervek szórt
állásúak.
2. a tengely egy szintjében két vagy több oldalszerv fejlődik, s ezek örvöt alkotnak. Mindkét
esetben gondoljunk, pl. a levélre, vagy a tövisekre, mint a levél módosulásaira.
Az előzőekben leírtak mindegyike tovább bontható, de ettől eltekintek.
A hajtásos növények (cormophyták) alkotórészei (képletei) öt alapformára vezethetők vissza:
1. szárképlet (caulóma): elvileg korlátlan csúcsnövekedésű, hengeres felépítésű, sugaras
szimmetriájú, leveleket visel. Egynemű elágazása az ág. Vigyázat, ne csak úgy értsük, mint
faág!
2. levélképlet (phylloma): korlátolt növekedésű, exogén keletkezésű, a szár korlátozott helyén a
keletkezés sorrendjében helyezkednek el.
3. gyökérképlet (rhizicoma): elvileg korlátlan csúcsnövekedésű, gyökérsüveggel rendelkezik,
endogén keletkezésű, leveleket sohasem visel.
4. szőrképlet (trichoma): a szár, levél vagy a gyökér legkülső bőrsejtrétegéből (epidermisz,
rizodermisz) bárhol létrejövő felületi képlet, amely általában rövid életű.
5. emergencia (emergentia): a levélen vagy a száron a bőrszövetből, és az alatta lévő
szövetekből együttesen és bárhol létrejövő, felületi függelék.
Ez az öt alapképlet jelenti a hajtásos növények szerveinek tagolódását, differenciálódását. A
fenti alapképletek meghatározásához, megértéséhez és a szervek morfológiai értékének
eldöntéséhez szükségesek az alábbi fogalmak megismerése is:
1. homológia: a homológ szervek azonos fejlődéstörténetűek és morfológiai értékűek. Az
alapképletekre való visszavezetés főleg a homológia alapján lehetséges. Pl.: a kacs és a
lomblevél homológ szervek.
2. analógia: különböző fejlődéstörténetűek és morfológiai értékűek, de külsőleg hasonló
alakúak az azonos élettani működés miatt. Pl.: tüske, tövis, serte stb.
3. redukció: egyes szervek kisebbek lesznek, redukálódnak, de el is tűnhetnek. Előfordulhat,
hogy az eltűnt szervek később ismét megjelennek. Ez a jelenség az atavizmus, melynek
jelentősége a fejlődéstörténeti megítélésben óriási.
4. konvergencia: az azonos eredetű és működésű szervek külsőleg is hasonlókká válnak, olyan
növényeknél is, amelyek egymással nincsenek közelebbi rokonságban. Pl.: kaktuszok,
euphorbiák, stapéliák, stb.
5. módosulás: valamely növényi szerv különleges életmód vagy életfunkció megváltozása miatt
alakjában és szöveti felépítésében ennek megfelelően alakul.
6. eltolódás: ha az oldalszerv egy szakaszon a tengelyhez nő. Lásd a hársfa virágzata.
7. összenövés: a nóduszon lévő szervek összenőnek. Generatív és vegetatív szerveknél egyaránt
lehetséges.
8. besüllyedés: egyes szervek részben vagy egészben besüllyednek a tengely szövetébe. Pl.:
rejtett rügy
9. alaktani korreláció: valamely szerv redukálódik, módosul, vagy eltűnik, és közben egy másik
veszi át szerepét, funkcióját. Példa: a kaktuszlevél redukálódik, vagy eltűnik, funkcióját átveszi
a szár.

A hajtásos növény (chormophyta) kialakulása és fontosabb jellemzői
Megfelelő körülmények között a mag csírázni kezd és a csírasejt embrióvá fejlődik. Az embrió
tengelyén megjelenik a hajtás csúcsa, a gyökércsúcsa és a sziklevél dudora. A magból előtörő
embrió csíranövénnyé fejlődik. Ennek első rügyecskéje a plumula, amely az egy vagy több
sziklevél felett jelenik meg. A sziklevél alatti szár a hipokotil, a sziklevél feletti szár, pedig az
epikotil. A hipokotil és az epikotil együttesen a növény első hajtását (cormus) jelenti, amelynek
további fejlődésével létrejön a hajtásrendszer. A növény szára és levele együtt képezi a hajtást,
tehát a hajtás leveles szár. A szár (caulis) a hajtás tengelyképlete, amely összekötő testrész a
levelek és a gyökerek között. A szár közvetíti a tápanyagokat, viseli a leveleket, és egyben a
növény tartóváza. A hajtásrendszer a növény különböző alakú és rendeltetésű hajtásaiból áll. A
hajtás elhelyezkedése alapján lehet:
1. föld feletti hajtás és 2. föld alatti hajtás (geofil hajtás)
1. A föld feletti hajtás: tengelyrésze a föld feletti szár állományát tekintve kétféle lehet:
lágyszár és fásszár.
A lágyszár kevésbé fásodik, lágy, nedvdús és áttelelésre nem képes. Ez a meghatározás
azonban nem egészen fedi a valóságot. Ugyanis számos lágyszárú növény létezik, amelynek
hajtásai természetes élőhelyükön és előfordulási területükön áttelelnek. Csak néhány példa:
kövirózsák (Sempervivum), Orostachys, dohánygyökér (Lewisia), de hogy ne csak pozsgást
említsek, ilyenek a kőtörőfű (Saxifraga), gombafű (Androsace), daravirág (Draba) nemzetségek
sok képviselője, amelyek egyben örökzöldek is. Némelyikükre a szakirodalom is hivatkozik
példaként, mint lágyszárú növényre, de mintha nem vennének tudomást arról, hogy ezek a
lágyszárúak áttelelnek. Az áttelelés kritériuma ezeknél nem értelmezhető egységesen, ezért
helyesen fogalmazva, vannak olyan lágyszárú növények, amelyek hajtásai áttelelnek, és vannak,
amelyeké nem.
A lágyszár típusai:
- tőszár (caudex): tőlevélrózsát viselő, rövidszártagú szár. Ilyen sok pozsgás nemzetség szára.
Pl.: Agave, Aloe, Sempervivum stb.
- szalmaszár (culmus): pázsitfüvek
- palkaszár (calamus): káka, szittyó
- dudvaszár (caulis): a legtöbb lágyszárú növény
- tőkocsány (scapus): ciklámen, kankalin
Eddig a szakkönyvek lágyszár típusai. Megállapíthatjuk, hogy nincsen olyan lágyszár típus,
ahová például a kaktuszokat besorolhatnánk! De tudjuk, hogy a pozsgászár módosult föld feletti
hajtás, amely a levelek szerepét átvéve asszimiláló szárként funkcionál, de szöveti felépítése
miatt víz tárolására is módosult, és a módosulás következtében a föld feletti test, vagyis a szár
megvastagodott, húsos, vízdús képletté változott. Az ilyen megvastagodott szárképlettel
rendelkező növényt törzs- vagy szárszukkulensnek nevezzük, de nevezhetjük magyarosabban
pozsgástörzsű vagy pozsgásszárú növénynek is.
Módosult föld feletti hajtások:
- inda (sarmentum)
- gyökérszerű levél (rhizophyllum)
- rovarfogó levelek
- szaporító hajtások
- humuszfelhalmozó levelek
- redukált hajtások
- tövis (spina): módosult föld feletti hajtás(!)
- asszimiláló szár: fogalmát fentebb megismertük. Kétféle lehet:
1. pozsgás asszimiláló szár (pozsgásszár): asszimilációra és víztárolásra módosult föld feletti
hajtás. Ha a pozsgásszár levélhez hasonlóan ellaposodik, de a szárhoz hasonlóan növekszik
tovább, akkor az egyes hajtásnövekmények neve szártag, a szártagokból álló hajtás pedig, a

kladódium (Opuntia, Schlumbergera stb.). Hogy szárról, és
nem levélről van szó, azt onnan tudhatjuk, hogy a levélen
virágok és termések, mint oldalszervek sohasem fejlődnek.
2. nem pozsgás asszimiláló szár: Pl.: Ephedra, Spartium,
Cytisus stb. nemzetségek képviselői.
A fásszár: a föld feletti hajtások másik nagy csoportja.
Megfásodó, vastagodó, több éves, a telet kibírja a
pálmatörzs kivételével, mondja az egyik szakirodalom.
Úgy gondolom, hogy a pálmákon kívül rengeteg fás szárú
növény van, ami a telet nem bírja ki. Persze kérdés lehet az
is, hogy milyen típusú télről beszélünk, mert az is nagyon
sokféle lehet, már ahol van. Ezek szerint, ahol nincs tél, pl. a trópusokon, ott nincsen fás szárú
növény? Helyes az lenne, hogy a fás szárú növények között is van olyan fásszár, ami kibírja a
telet, és van, amelyik nem. De milyen telet? Érdekes, hogy a szár fenti két típusának (lágyszár,
fásszár) megfogalmazása szinte szószerint végig vonul a szakirodalomban anélkül, hogy a szár
télállóságának ezen problémáit érintették volna.
A fásszár típusai:
- félcserjeszár (suffrutex)
- cserjeszár
- pálmatörzs
- fatörzs: a föld felett egy tengelyt viselő fás növények szára, amely éveken át fejlődik és
vastagszik. Minden évben új elágazásokat fejleszt, ezért dúsan elágazó. A gyökér feletti alsó
rész a fa töve, ettől az elágazásokig terjedő rész a fa dereka. A tő és a derék együtt a törzs. A
törzs tövén létrejövő hajtásokat tősarjaknak nevezzük. A törzs hossza igen eltérő lehet, csúcsa
folytatódhat a lombkoronában, mint sudár, vagy elágazik. A törzs viseli az elágazásokat,
felületén rendszerint igen sok rejtett rügy található, melyek bizonyos körülmények között
előtörnek.
Kép: Browningia candelaris: sudárszerű törzs? Fotó: Varga Zoltán
Miután megismertük a fatörzsre és a törzsre
vonatkozó legfontosabb megállapításokat, vegyük
sorra a pozsgástörzs ismérveit, majd próbáljunk
válaszolni arra, miért lehet törzsük a kaktuszoknak,
azaz miként lehet levezetni a fatörzzsel közös külső
alaktani jellemzőiket a fatörzs fogalmából.
Ha a törzs pozsgás (szukkulens), akkor az ilyen törzs
törzsszukkulens, vagy magyarosabban pozsgástörzs.
Ilyen pl.: a
kapokfa
(Ceiba pentandra),
majomkenyérfa (Adansonia digitata) törzse. A
törzsszukkulensek törzse nincs minden esetben
elfásodva, azaz kifejezetten lágyszár marad. A
kapokfa törzse a törzs belsejéből kiszivárgó víztől
szinte állandóan nedves tapintású. A kaktuszfélék
(Cactaceae) között a törzsszukkulens életforma az
uralkodó (szakirodalmi megállapítás!), a család
legfontosabb ismertetőjegye a rügyszemölcs, az
areola. Röviden és tömören: kaktusz az a növény,
amelynek areolája van. Világosan kell látni azt is,
hogy alapvetően más a fatörzs, és más a pozsgástörzs,
ideértve a kaktuszok törzsének elfásodása, de a
szemmel látható végeredmény ugyanaz: kemény, szilárd, megmunkálható anyag keletkezik, ami
jól felhasználható emberi alkalmazásokra, hiszen a kaktuszok elfásodott törzsét építőanyagnak
és tűzifának egyaránt felhasználják. Külső alaktanilag szemlélve a legősibb kaktuszoknak, a

Pereskia féléknek azonkívül, hogy valódi lomblevelük van, a törzsükön elágazásokat találunk.
Külső megjelenése szabályos fatermet, lombkoronával és lomblevelekkel. Törzsük lehet 4-5 m
magas, karcsú (Pereskia lychnidiflora), de lehet alig 40-50 cm magas és mintegy 1 m
törzsátmérőjűvé megvastagodott is (Pereskia guamacho). Az ilyen alaktani jellemzők miatt
lehet a Pereskia nemzetség az egyik származáselmélet forrása, miszerint a kaktuszok fás szárú
növényekből keletkezhettek.

Törzset találunk a Quiabentia verticillata, Consolea macracantha, Consolea moniliformis,
Opuntia galapageia, Dendrocereus nudiflorus, Pachycereus weberi, Pachycereus tepamo,
Carnegiae gigantea, Neobuxbaumia tetetzo, Stenocereus chrysocarpus, Browningia candelaris,
Echinoposis fajok, stb., stb. esetében. Törzsüknek töve és csúcsa van, a törzs töve és csúcsa
között megtaláljuk a törzs derekát. A törzs viseli az elágazásokat, csúcsa folytatódhat az
elágazások alkotta koronában (Pereskia félék, stb.), vagy a csúcsnál ágazik el (Harrisia
eriophora, Dendrocereus félék stb.), és különböző lehet hosszúsága. Törzsük ritkán fásodik el
teljes hosszban, ez rendszerint csak a törzs első elágazásig tartó részére jellemző, de sokszor
még addig sem. Tehát a kaktuszok, de más pozsgástörzsűeknek sem lehet kizárólagos
jellemzője az elfásodás. A külső alaktani alakulást tekintve a törzset illetően a felsorolt példák
talán a leglátványosabbak, de a felsorolás korántsem teljes. Fejlődéstörténetileg tudjuk azt is,
hogy evolúciójuk során az egyre kedvezőtlenebb életfeltételekhez letörpüléssel is
alkalmazkodtak a kaktuszok. Ez pedig, nem azt jelenti, hogy elveszítették törzsüket, hanem az is
letörpült. Az életük végéig gömbkaktusznak maradó fajokat vizsgálva, mintha erre a
letörpülésre emlékeznének vissza, amikor egy-egy példányuk a szokásos gömb alakot mintegy
elfeledve, oszlopos, cereoid formává fejlődik, és magassága többszöröse lesz az addig
megszokott átlagos méretnek. Például az Echinocactus horizonthalonius-nak élnek olyan
egyedei élőhelyükön, amelyek 50 cm magasra is megnőnek, míg gömb alakú társaik átlagos
magassága mindössze 10 cm. Ez ötszörös(!) magasságot jelent az átlaghoz képest. A kaktuszok
törzsén alvó, rejtett rügyek tömege található, amelyek sokszor szabad szemmel nem is láthatók.
De mi is a rügy? Alaktani szempontból nyugalmi állapotban lévő, fiatal, fejletlen (embrionális)

hajtás, megkülönböztethető rajta a tengely, csúcsán a tenyészőcsúccsal, valamint az
oldalképződmények, főleg a fejletlen levelek. Hasonló képleteket találhatunk a kaktusztörzsön
is, ahol a levél, a hajtás, az egész elágazási rendszer redukciós származéka az areola, mint
törpehajtás. Az areolákban, vagy másképpen rügyszemölcsökben lévő nyugalmi állapotú
rügyek, azaz az areolák nagy része sohasem hajt ki. Ha azonban az említett rügyek valamilyen
hatásra beindulnak, akkor létre hozzák az új hajtást, vagyis a kaktuszok törzsén is megtalálhatók
az éveken át lappangó, csak bizonyos esetekben kihajtó, rejtett alvórügyek. Ez könnyen
ellenőrizhető állítás: vágjunk keresztbe egy kaktusztörzset és figyeljük meg kihajtását. Közös
jellemző a fatörzzsel az is, hogy törzsük tövén sarjak jöhetnek létre, s ezeket tősarjaknak
nevezzük, de a törzsön beinduló rejtett rügyekből is bármikor keletkezhetnek hajtások, amit
szintén sarjadzásnak nevezünk. Ezek a sarjak pedig, nem másak, mint a törzs oldalsó elágazásai.
Sokszor hallhatjuk, olvashatjuk a mosolyra ingerlő kaktuszok alapja vagy bázisa kifejezéseket,
amelyek az idegen nyelvű fordítás szolgai átvételéből származnak. Helyettük kiváló magyar
kifejezést használhatunk, ami nem más, mint a tő, töve szavunk, azaz a kaktusz töve. Az alapja
és bázisa fogalmakkal egyetlen magyar növénytani munkában sem találkoztam még, mint
alaktani fogalmakkal. A fatörzsnél megismert törzs dereka kifejezést gyakorlatilag nem
használjuk, s ez teljesen érthető is, mivel nálunk gyűjteményekben nincsenek kifejlett, nagy
méretű, látványos törzzsel rendelkező kaktuszok. Ezért szükségünk sincs arra, hogy a törzs
egyes részeinek megnevezésére odaillő, pontos kifejezést használjunk. És most elérkeztünk a
gömbkaktuszok problémájához. Első kérdés, meddig gömbkaktusz a gömbkaktusz? Valójában
csak azokat kellene ezzel a névvel illetni, amelyek életük végéig megőrzik többé-kevésbé gömb
alakjukat (pl.: Echinocactus grusonii). Sokuk csak fiatal korukban gömb alakú, míg életük
későbbi szakaszában megnyúlnak, oszlopossá válnak, pl. egyes Mammilláriá-k, és vannak,
amelyek akár több méter magas, oszlopos testet fejlesztenek, mint egyes Ferocactus,
Echinopsis, stb. fajok. Ekkor már aligha neveznénk ezeket a növényeket gömbkaktusznak.
Gömbkaktuszoknál nehezebben értelmezhető a törzs, de könnyen levezethető, ugyanis minden
eddig felsorolt, törzsre vonatkozó jellemző megtalálható föld feletti hajtásukon, csupán tövüktől
kiindulva meg kell keresnünk az első elágazásokat. Meglepő, de az említett elágazásokat,
hajtásokat rendszerint a gömbkaktusz csúcsán vagy annak közelében találjuk meg virágok
formájában, mert a virág nem egyéb, mint módosult levelekből álló, szaporodást szolgáló,
korlátolt növekedésű, törpe szártagú hajtás. A virágrügy az areolákban, vagy szemölcsös
fajoknál a szemölcsök tövénél lévő axillákban is találhatók kezdetleges fejlődési állapotban.
Kaktuszoknál az ilyen hajtások is pozsgások és asszimilálnak, továbbá szártengelyük csőszerű
meghosszabbodásával virágcső jöhet létre. A virág hajtás jellegét igazolja az is, hogy a
bimbókon és a virágcsövön is lehetnek areolák, melyekből levélkezdemények is kifejlődhetnek,
de csak rövid időre. E hajtások bármely fejlődési állapotukban, tehát legyen bimbó, virág vagy
termés, a felületükön lévő areolákból újabb hajtások, akár virágok is képződhetnek. És amikor a
virágok megtermékenyülnek, akkor az elágazások termések lesznek. Megtaláltuk tehát az
elágazásokat, amelyek szinte évről évre, újból és újból megjelennek a gömbkaktuszokon is. A
virág keletkezési helyét vizsgálva eljutottunk egy újabb megfigyeléshez. Ez nem más, mint a
kauliflória jelensége, azaz a virág, esetünkben a törzsszukkulensek, így a kaktuszok törzsén is
kifejlődhet, van, amikor az idősebb, van, amikor a fiatalabb részeken, és van, amikor egyidőben
mindkettőn. De az is megjegyzendő, hogy nem minden törzsszukkulens kauliflór virágzású.
2. A föld alatti hajtás: amikor a növény testét föld feletti és föld alatti testre különítettük el,
akkor a föld alatti test nem csak a gyökérrendszert jelenti, de jelenti a hajtás föld alatti részeit is,
s ezek a földbeli szárak, vagy szakszóval a geofil hajtások, amelyek a növény kitartó, táplálék
felhalmozó szervei és a vegetatív szaporodást is szolgálják. Tehát a hajtás nem mindig és nem
kizárólag a föld feletti részt jelenti. Az alábbi geofil hajtásokat különböztetjük meg:
- gyökértörzs (gyöktörzs), tőke vagy rizóma: lehet hosszú vagy rövidhajtás. Rügyeiből egyrészt
föld feletti lombleveles hajtások, másrészt földbeli hajtások fejlődnek.
- gumó (tuber): megtalálható a Maihueniopsis clavarioides-nél (syn.:Puna clavarioides,
Opuntia clavarioides stb.), ahol ez a föld alatti hajtásrész sokkal nagyobb tömegre és térfogatra,

mint a föld feletti rész. Gömbölyded, nedvdús, vaskos törpehajtás, amelyen alig
megkülönböztethető allevelek vannak, hónaljukban alig látható rügyekkel. Lehet szárgumó
(ciklámen), és lehet ággumó (burgonya, csicsóka).
- tarack (stolo): hosszú szártagú, vékony, alleveleket viselő rizóma.
- hagyma (bulbus): rövidhajtás, amelynek tengelyrésze ill. szárrésze a kezdetleges kifejlődésű
tönk.
- hagymagumó (bulbotuber): átmenet a hagyma és a gumó között. Nincs húsos buroklevele,
mint a hagymának. Ilyen pl.: a sáfrány, gladiolus, kikerics.
A következőkben röviden foglaljuk össze a fatörzs és a pozsgástörzs különbözőségét és
hasonlóságát:
Különbözőség: az elfásodás keletkezése és mértéke, a törzs módosulása víztárolásra.
Hasonlóság: föld felett egy tengelyük van, ez a törzs, ami éveken át fejlődik és vastagszik,
viseli az elágazásokat, felületén rejtett, alvó rügyek sokasága található. Törzsüknek van töve,
melytől az elágazásokig terjedő rész a törzs dereka. Mindkét törzstípuson előfordul a cauliflor
virágzás.
Igyekeztem röviden és tömören megismertetni azokat az alaktani fogalmakat, amelyek nélkül a
növények, köztük a kaktuszok testének szerveződése nem érthető meg. Magáról az alaktanról,
de csak a kaktuszok és más pozsgásnövények alaktanáról is vaskos könyvet lehetne írni. Soksok fogalmat a terjedelem miatt nem tárgyaltam. Nem térhettem ki olyan érdekes kérdések
elemzésére, mint pl.: miért hegyesek a tövisek, ha van szártag, akkor kell lennie nódusznak, s ha
van, akkor ezeken oldalképződmények keletkezhetnek, ha létezik longitudinális szimmetria,
márpedig létezik, akkor léteznie kell csúcstáji (akrotóniás) vagy tőhelyzetű (bazitóniás), de a
kettő közötti átmeneti helyzetű középtáji (mezotóniás) elágazásnak is, stb., stb. És ezek
természetesen a kaktuszokra vizsgálva értendők, s mindez tovább erősítheti a fásszárúakkal való
hasonlóságot a törzset illetően vagy azon túlmenőleg is, különösen ha megnézzük azokat a
növekedési formákat, amelyek a fásszárúakra jellemzők, de kaktuszoknál is gyakori.
Végezetül néhány szó a hivatkozott szakirodalmakról. A 2,3,6. számmal jelzettek több kiadást
megérve ma is használatos egyetemi és főiskolai tankönyvek, de a pozsgásnövényeket,
kaktuszokat csak marginálisan említik, ami teljesen érthető. Főleg belőlük lehet megismerni és
megtanulni egy-egy tudományt, tudományágat. Lexikonok ilyen célra alkalmatlanok. Az
Agrobotanika szervtan, és a Mezőgazdasági növénytan alaktan részét Dr. Priszter Szaniszló
lektorálta. A kaktuszok alaktanáról Dr. Nemes Lajos írt a hazai szakirodalomban a legbővebben,
mintegy 8 oldalon Kaktuszok című könyvében. A könyvekben az általam használt
szakkifejezések mindegyike megtalálható, de magyarázatuk a kaktuszokra nézve legtöbbször
nem. Ha tövis helyett tüskét, szár helyett hajtást hallok, egyébről nem is beszélve, még
elmosolyodnom sem illik, mert nincs jelenleg olyan átfogó, komplex ismereteket adó könyv a
kaktuszok és más pozsgásnövények alaktanáról, amelyből a részleteket, összefüggéseket,
következtetéseket hosszú példák során megismerhetné a tudásszomjas érdeklődő, ha akarja!
Ezen segíthetnek és érezhetnek felelősséget mindazok, akik valamikor, valahol tanultak
növénytant, alaktant stb., mert helyettük más aligha teheti meg, hogy az alaktan terminológiája
helyesen értelmezett, elmélyült ismeretté váljon szélesebb körben is. Bizonyára sok
megállapítás még így is vitatható és nehezen értelmezhető marad, melynek oka az emberi
terminológiákba sokszor nehezen besorolható testszerveződést és növekedési változatosságot
felmutató kaktusztest.
Ficzere Miklós, Debrecen
Irodalom:
1. Debreczy Zs.: Télálló kaktuszok, agavék és pálmaliliomok. Bp. Mg. Kiadó, 1976.
2. Hortobágyi T.: (szerk.): Agrobotanika. Bp. Mg. Kiadó, 1974.
3. Kárpáti Z., Görgényi Lné., Terpó A.: Kertészeti növénytan. Bp. Mg. Kiadó, 1968.
4. Nemes L., Szabó D.: Kaktuszok. Bp. Mg. Kiadó, 1981.
5. Priszter Sz.: A növényszervtan terminológiája. Bp. Mg. Kiadó, 1963.
6. Turcsányi G. (szerk): Mezőgazdasági növénytan. Bp. Mg. Sz. Kiadó, 1998.

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 maga hozta batyus
süteményekkel és italokkal.
Levezető: Dr. Csajbók József és még sokan mások.

2015 I. féléves programja
Január 31, szombat: MKPT elnökségi űlés
Február 28, szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai
Előadó: Cséke László
A 2014 októberében elmaradt előadás pótlása
Március 28, szombat: MKPT közgyűlés
Április 25, szombat: Kaktuszok a növényvilág nagy túlélői
Előadó: Szászi Róbert
Május 30, szombat: Látogatás a megújult és kibővült Debreceni Egyetem Botanikus Kertben.
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!

Koudela Stanislavné, Zsuzsa (koudelas@t-online.hu) üzenete
Megöregedtem és már nem bírom a sok ki- meg behordást, ezért
szívesen adnék el, ill. kisebb növényeket elajándékoznék. Budán lakom.
T: 249-35-80 vagy 06/30 - 36-37-111.

2014. november 8-án került sor a II. CSAPÓKERTI CIVIL EXPO elnevezésű rendezvényre,
amelyhez kapcsolódott a 20 éves Csapókerti Baráti Kör jubileumi ünnepsége, melynek keretében
bemutatkoztak a csapókerti civil szervezetek. A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
tanulókörben szakmai tanácsokkal segítette azokat, akik érdeklődtek a kaktuszok és más pozsgás
növények iránt. A többi civil szervezethez hasonlóan paravános kiállítással ismertettük a
közönséggel Társaságunk tevékenységét. Örömmel hallottuk az Iskolaprogramunkról szóló
kedvező véleményeket.
Törökné Csécs Lenke: „Nagyszerű nap volt! Sokat tanultam, tanítottam, remélem, nem csak én.
Rejtett kincseink előkerültek a "láda" mélyéről. Kívánom, hogy sok közösség élje át egy ilyen
tartalmas nap minden percét! Tudtuk, hogy sok értéket hordozunk, ez van bennünk, de a
szemünket ez az alkalom nyitotta fel igazán. Szükségünk van sok ilyen együttlétre. Idős, fiatal
megtapasztalta, mennyit tudunk egymástól tanulni. Szükségünk van egymás tudására.”

Ficzere Miklós alelnök bemutatja Társaságunkat és
ismerteti tevékenységét. Kép: Törőcsik László

A kiállítási paravánnál Ficzere M. és
Szászi Róbert.

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.

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

chrysantha
chrysanthus
chrysanthenum
chryseus
chrysocardium
chrysocarpus
chrysocephalus
chrysochete
chrysomallus
chrysostele
chubutense
churinensis
cicatrix
cilia
ciliaris, ciliatus
cimba
cineraria
cinerescens, cinerascens
cinereus, cinerea
cinnabarinus,
cinnabarina
Cintia
cintiensis

goldblütige
goldblumig
goldblümchen
goldfrüchtig
goldköpfiger
goldfellig
aus Chubut /Arg./
benannt nach: Churina, Peru
die Blattnarbe
wimperiges Haar
bewimpert
der Nachen
hellgrau
aschgraulich, aschgrau werdende
aschgrau, bereifte

Cipocereus
cirrhifer
citrina
citrispinus
classus
clava
clavarioides

zinoberrot (blühende)
aus Cinti /Bol./ stammend
aus Cinti /Bol./ stammend
C. benannt nach Herkunft:Serra del
Cipo,Bra.
rankentragend
zitronengelb
zitronenstachelig
die Klasse
die Keulen
keülenärtig

clavatus, clavata

keülenförmig. Keulenförmige

clavicaulis
claviformis
clavispinus
cleisto
cleistocactus
cleistogamia

gedrungener, keulenstengliger
keullenförmige
keulendorniget
verschlossen
beschlossen blütiger kaktus
die Kleitogamie

climaxantha
clistanthocereus
coahuilensis
coarctata
cocciferus

spritzenblütiger wachsfackel
benannt nach Coahuila, Mex.
zusammengedrängt
beerentragend

Készítette: Kiss László (Orosháza)

aranyvirágú
aranyos virágú
aranyvirágocska
aranyló
aranysárga magvú
aranytermésű
aranyos fejű
arany(sárga) gyümölcsű
aranyszőrü
aranysárga oszlopos
Chubutból való /Arg./
Churina-ból való
levélripacs
pillás szőr
bolyhos, pillaszőrös
sajka /vitorlás csónak/
világos hamuszürke
hamuszürkés, hamuszürkévé váló
hamuszürke, deresedő, szürkés
cinóbervörös (a virágí)
Cintiből való /Bol./
Cintiből való /Bol./
(Serra del)Ciporól elnevezett
Cereus
kacsokat viselő
citromszínű
citromszínű tövisű
osztály
buzogány, bunkó
bunkószerű, bunkóra hasonlító
bunkó alakú, buzogány
alakú
tömzsi, zömök, tömör
(szárú)
buzogány alakú
buzogány tövisű
zárt
zárt(virágú) kaktusz
önmegtermékenyülés
zárt virágban
fokozottan virágzó
hegesvirágú viaszfáklya
Coahuilából való
tömör, összenyomott
bogyót termő, bogyós

Lektorálta: † Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

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.

Rajzolta: László Rebeka, József Attila Iskola, 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: - Hová dugjam? -

Rajzolta: Tímár Eszter, Eötvös utcai Iskola, Debrecen

