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2015. (2.) májusi újságjának tartalma 
 

 

 

Ficzere Miklós 

Új hibridnemzetség: ×Soehrenopsis Ficzere & Fábián, 2015 nothogen. nov. Cactaceae 

és a ×Soehrenopsis hungaricus Ficzere, 2015 

 

Roland Müller 

Elszigetelt élettér: Sulcorebutia insperata- egy új faj Bolíviából 

 

Fábián László 

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 2. rész. 

 

Bencze Sándor 

Az afrikai pozsgás vérvirágok 2. rész. A Haemanthus és Scadoxus nemzetség 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia; Vérvirágok 2. 

 

Nagy Sándor 

A chilei vadvilág kaktuszai 

 

Szabó Gábor 

Kaktuszoknál megfigyelt érdekességek 

 

Katona József 

Lithops nemzetség VI. A Lithopsok alakja, levélváltása, gyökere. 

 

 

 

 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni 
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: nogo@freemail.hu vagy 

nogorobert@gmail.com Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik 

feladatom, és szeretnék napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék 

kellemetlenséget okozni a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben 

előfordul egy-két kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, 

amennyiben e tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!          Szászi Róbert 
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Írta: Nagy Sándor, Jászberény 

 

Kép: Gymnocalycium oenanthemum Backeb.   Sc 

 

A biodiverzitás nemzetközi évében hosszú évtizedek 

közös aprólékos kutató munkája után 2010 

decemberében, a Royal Botanic Gardens Kew és a 

Missouri Botanikus Kert a világhálón elérhetővé tett 

egy enciklopédiát. Ez a "The Plant List", a 

továbbiakban: lista. A lista 1.1-es verziója 2013 

szeptemberében jelent meg, amely 1 064 035 növényi 

fajnevet tartalmaz, ebből 350 699 elfogadott, érvényes 

név. A többi szinonima, illetve megoldatlan helyzetű 

név, amelyeknek nem tisztázott a státuszuk. Ugyanis a 

meglévő dokumentációból a botanikusok eddig nem 

tudták megállapítani, hogy azok külön fajok, önálló 

fajok vagy párhuzamos, szinonim nevek-e? 

Növényfajokon kívül 642 növénycsalád és 17 020 növénynemzetség is szerepel benne, amely 

megkönnyíti a növényfajok rendszertani hovatartozásának átláthatóságát. A Gymnocalycium 

nemzetséghez tartozó taxonok (nevek) közül a lista tartalmaz 259 tudományos nevet. Ezek közül 

hivatalosan 77 nevet, mint fajt fogad el érvényesnek. 

 

A lista szerint elfogadott alnemzetségek és fajok 

 

A The Plant List Gymnocalycium nemzetség fajai az általuk elfogadott (közzétett) fajlista 

szerint a 2010 decemberi 1. sz. verzió, valamint a 2013 szeptemberében megjelent 1.1 verzió 

adatai alapján az alábbi felsorolás szerint. 

 

Jelmagyarázat 

- = elismert szinonimák 

* = a fajhoz köthető, rokon taxon 

** = a fajhoz közel álló taxon 

*** = a fajhoz közel álló, de önállónak is elismert faj 

*/**= a hasonlóság szembetűnő. 

Az alnemzetségi besorolás alapja elsősorban a magok alakja Schütz rendszere szerint. 

 

A szövegben használt rövidítések: 

Gy  = Gymnocalycium alnemzetség, típus faj: G. gibbosum 

Ma  = Macrosemineum alnemzetség, típus faj: G. denudatum 

Mi  = Microsemineum alnemzetség, típus faj: G. saglionis 

Mu  = Muscosemineum alnemzetség, típus faj: G. mihanovichii 

Pi  = Pirisemineum alnemzetség, típus faj: G. pflanzii 

Sc  = Scabrosemineum, alnemzetség, típus faj: G. monvillei 

Tr  = Trichomosemineum alnemzetség, típusfaj: G. quehlianum 

Ismeretlen  = Besorolása 2014-ben ismeretlen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Gymnocalycium alboareolatum Rausch            Sc 

- Gymnocalycium albiareolatum Rausch                Sc 

2. Gymnocalycium amerhauseri H. Till                Gy 

- Gymnocalycium altagraciense n. n. Bozsing ex Schütz      Gy 

*** Gymnocalycium erinaceum J. G. Lamb                Gy (lásd: 18. ssz.) 

*** Gymnocalycium walteri H. Till 2003                    Gy (lásd: 77. ssz.) 

3. Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb. & F. M. Knuth            Gy 

4. Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.) Britton & Rose                  Mu 

- Gymnocalycium griseo-pallidum Backeb.                                        Mu 

* Gymnocalycium anisitsii ssp.damsii (K. Schum.) G. J. Charles      Mu 

5. Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg.                                     Gy 

- Gymnocalycium venturianum Backeberg ex Y. Ito                           Gy 

** Gymnocalycium schreiteri H. Till                                                   Gy 

Ulrich Creutzburg listájában egyet jelent a G. baldianummal. 

*** Gymnocalycium rosae H. Till (lásd: 66. ssz.)                                Gy 

6. Gymnocalycium bayrianum Till ex H. Till 1967                             Sc 

7. Gymnocalycium bodenbenderianum (Hosseus ex A.Berger) A. Berger          Tr 

- Gymnocalycium occultum (Fric ex Till és Till) H. Till                                        Tr 

- Gymnocalycium piltziorum Schütz                                                                       Tr 

- Gymnocalycium platygonum (Till és Till) Pilbeam                                              Tr 

- Gymnocalycium triacanthum Backeberg                                                              Tr 

- Gymnocalycium riojense Fric ex Till és Till                                                         Tr 

8. Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus                                                          Gy 

- Gymnocalycium albispinum Backeb.                                                                    Gy 

- Gymnocalycium carolinense (Neuhuber) Neuhuber                                             Gy 

9. Gymnocalycium calochlorum (Boed.) Y. Itô                                                     Gy 

- Gymnocalycium proliferum Backeberg                         Gy 

10. Gymnocalycium capillense (Schick) Hosseus          Gy 

- Gymnocalycium sigelianum (Schick) Hosseus (Detlev Metzing) 2012               Gy 

** Gymnocalycium desszianum Dolz                                                                     Gy 

** Gymnocalycium mucidum Oehme                                                          ismeretlen 

** Gymnocalycium sutterianum (Schick) Hosseus                                                  Gy 

11. Gymnocalycium castellanosii Backeb.                                                              Sc 

- Gymnocalycium bozsingianum Schütz 1977                                                          Sc? 

- Gymnocalycium castellanosii ssp. acorrugatum (J. G. Lamb.) R. Kiesling et Metzing   Sc 

12. Gymnocalycium chacoense Amerh.                                                                           Pi 

13. Gymnocalycium chiquitanum Cárdenas                                                                    Pi 

14. Gymnocalycium kroenleinii R. Kiesling, Rausch és O. Ferrari                                 Gy 

15. Gymnocalycium coloradense F. Berger                                                                     Sc 

16. Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler                                  Ma 

- Gymnocalycium denudatum ssp. angelae Meregalli 1998 Prestlé = Gymnocalycium angelae 

     Meregalli 1998       Ma 

17. Gymnocalycium dubniorum Halda & Milt                                                        Gy 

18. Gymnocalycium erinaceum J. G. Lamb.                                                            Gy 

19. Gymnocalycium erolesii Neuhuber & C. A. L. Bercht                                      Gy 

20. Gymnocalycium eurypleurum F.Ritter                                                             Mu 

21. Gymnocalycium eytianum Cárdenas                                           ismeretlen?/Mu? 

22. Gymnocalycium fischeri Halda & al.                                                                 Gy 

23. Gymnocalycium frankianum Rausch ex H.Till és Amerh.                                Gy 

24. Gymnocalycium gaponii Neuhuber                                                                    Gy 

25. Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler                                         Gy 

- Gymnocalycium gibbosum ssp. borthii Koop ex H.Till                                          Gy 

- Gymnocalycium brachypetalum Spegazzini                                                           Gy 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Gymnocalycium chubutense (Spegazzini) Spegazzini, G. J. Charles                     Gy 

- Gymnocalycium borthii Koop ex H. Till                                                               Gy 

- Gymnocalycium leeanum (Hooker) Britton et Rose                             Ma vagy Gy? 

*** Gymnocalycium striglianum Jeggle ex H. Till 1987 (lásd: 73. ssz.) 

*     Gymnocalycium friedlii Jaroslav Prochazka,   katalógusnév                ismeretlen 

*     Gymnocalycium gibbosum ssp. gibbosum (G. gibbosum ssp. radekii Milt.     Gy 

26. Gymnocalycium horstii Buining                                                                       Ma 

- Gymnocalycium buenekeri Swales                                                                        Ma 

*** Gymnocalycium horstii Buining ssp horstii                                                     Ma 

*** Gymnocalycium horstii ssp. buenekeri (Swales) Braun & Hofacker               Ma 

27. Gymnocalycium hossei (F. Haage) A. Berger                                                    Sc 

- Gymnocalycium guanchinense Schütz                                                                    Sc 

28. Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb.                            ismeretlen 

- Gymnocalycium curvispinum n. n. (Guerke) Fric                                                    Sc 

- Gymnocalycium nigriareolatum Backeberg                                                             Sc 

*** Kakten Piltz katalógusaiban: 2005/4287sz. G. poeschlii; 

                                                      2007/1733 sz. G. lepidum névvel árulták. 

29. Gymnocalycium hyptiacanthum (Lemaire) Britton & Rose                              Ma 

- Gymnocalycium hyptiacanthum ssp. hyptiacanthum (Lemaire) Britton és Rose   Ma 

- Gymnocalycium hyptiacanthum ssp. netrelianum (Monville & Labou.) Mereg.   Ma 

= Gymnocalycium ssp. netralium                                                                              Ma 

- Gymnocalycium hyptiacanthum ssp. uruguayense (Arechav.) Mereg.                   Ma 

30. Gymnocalycium intertextum Backeb. ex H.Till                                                  Tr 

- Gymnocalycium moserianum Schütz 1966, nem érvényes leírás                             Tr 

* Gymnocalycium knolii n. n.                                                                                     Tr 

31. Gymnocalycium itatiquense H. Till és Amerh. 2009             ismeretlen vagy Mu? 

32. Gymnocalycium jochumii Neuhuber 2005                                                           Sc 

33. Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari                                                                  Gy 

34. Gymnocalycium kroenleinii R. Kiesling, Rausch és O. Ferrari                          Gy 

35. Gymnocalycium kuehhasii Neuhuber és R. Sperling                                          Gy 

36. Gymnocalycium leptanthum (Speg.) Speg.                             2014-ben ismeretlen 

37. Gymnocalycium marsoneri Fric ex Y. Itô                                                           Mu 

- Gymnocalycium hamatum Ritter et Y. Itô (érvénytelen leírás) 

- Gymnocalycium marsoneri ssp. matoense (Buining és Brederoo) P. J. Braun és Esteves  Mu 

- Gymnocalycium matoense (Buining és Brederoo) Detlev Metzing 2012 

- Gymnocalycium tudae Y. Ito=Gymnocalycium megatea Y. Ito 

38. Gymnocalycium mazanense (Backeb.) Backeb.                                                    Sc 

- Gymnocalycium nidulans Fric ex Backeberg                                                            Sc 

- Gymnocalycium rhodantherum (Bödeker) Backeberg                                              Sc 

- Gymnocalycium weissianum Backeberg                                                                   Sc 

39. Gymnocalycium mesopotamicum R. Kiesling                                                    Ma 

* Gymnocalycium angelae                                                                                          Ma 

40. Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose                          Mu 

41. Gymnocalycium miltii Halda, Kupcák, Lukasik és Sladkovsky                           Gy 

* Gymnocalycium fischeri G. Charles és Detlev Metzing 2003                                  Gy 

42. Gymnocalycium monvillei (Lem.) Pfeiff. ex Britton & Rose                                Sc 

- Gymnocalycium brachyanthum (Gürke) Britton és Rose                                           Sc? 

- Gymnocalycium monvillei ssp. achirasense 

                               (Gymnocalycium achirasense H. Till és Schatzl                            Sc 

- Gymnocalycium monvillei ssp. horridispinum (G. Frank ex H. Till) H. Till              Sc 

                               (Gymnocalycium horridispinum G. Frank ex H. Till)                    Sc 

- Gymnocalycium multiforum (Hooker) Britton és Rose                                                Sc 

- Gymnocalycium schuetzianum H. Till és Schatzl 1981                                                Sc? 

 

 

 

 



 

 

 

 

43. Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton & Rose                                                      Sc 

- Gymnocalycium kurtzianum (Guerke) Britton és Rose                                                Sc 

- Gymnocalycium mostii ssp. valnicekianum (Jajó) Mereg. & G. J. Charles 

                    Gymnocalycium prochazkianum Sorma                                                      Sc 

- Gymnocalycium mostii ssp. valnicekianum (Jajó) Mereg. & G. J. Charles 

                                      (Gymnocalycium bicolor Schütz)                                              Sc 

továbbá: 

- Gymnocalycium immemoratum Castellanos és Lelong                                                Sc 

- Gymnocalycium tobuschianum Schick spec. nov.                                                        Sc 

44. Gymnocalycium mucidum Oehme                                                               ismeretlen 

- Gymnocalycium ferrarii Rausch                                                                                   Sc 

- Gymnocalycium glaucum F. Ritter                                                                               Sc 

45. Gymnocalycium nataliae Neuhuber 2005                                                               Gy 

- Gymnocalycium berchtii                                                                                              Gy 

** Gymnocalycium morroense Kulhanek, Repka és J. Prochazka                                 Gy 

     és a Gymnocalycium poeschlii                                                                                   Gy 

46. Gymnocalycium neuhuberi H. Till és W. Till.                                                        Gy 

47. Gymnocalycium ochoterenae Backeb.                                                                     Tr 

- Gymnocalycium vatteri Buining                                                                                    Tr 

* Gymnocalycium odoratum n.n.                                                                        ismeretlen 

48. Gymnocalycium oenanthemum Backeb.                                                                  Sc 

- Gymnocalycium ambatoense Piltz                                                                                 Sc 

- Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb.                                        ismeretlen 

- Gymnocalycium carminanthum Borth és Koop                                                             Sc 

- Gymnocalycium tillianum Rausch                                                                                 Sc 

49. Gymnocalycium paediophilum F. Ritter.                                                                  Pi 

50. Gymnocalycium papschii H.Till.                                                                             Gy 

** Gymnocalycium gertii Victor Gapon és Natalia Shelkunova n. n.                            Gy 

51.Gymnocalycium paraguayense (K.Schum.) Hosseus                                                Ma 

- Gymnocalycium fleischerianum (Meregalli, Metzing és Kiesling) L. Vala                  Ma 

** Gymnocalycium vieditzianum, amely úgy tűnik, az U. Piltz és a Creutzburg katalógusban 

     egyfajta G. paraguayense lenne.                                                                                 Ma 

52. Gymnocalycium parvulum (Speg.) Speg.                                                      ismeretlen 

- Gymnocalycium berchtii Neuhuber 1997.                                                                      Gy 

53. Gymnocalycium paediophylum Schütz.                                                                      Pi 

54. Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werderm.                                                              Pi 

- Gymnocalycium pflanzii ssp. zegarrae (Cárdenas) G. J. Charles                                     Pi 

- Gymnocalycium zegarrae Cardenas                                                                                  Pi 

- Gymnocalycium millaresii Cardenas                                                                                Pi 

- Gymnocalycium riograndense Cárdenas                                                                          Pi 

55. Gymnocalycium platense (Speg.) Britton & Rose                                                       Gy 

- Gymnocalycium schatzlianum Strigl és W. Till                                                               Gy 

- Gymnocalycium stellatum Spegazzini                                                                              Tr 

* [Gymnocalycium stellatum (G. asterias)]                                                                         Tr 

56. Gymnocalycium poeschlii Neuhuber                                                                            Gy 

** Gymnocalycium berchtii G. J. A. Neuhuber 1997                                                         Gy 

    és a Gymnocalycium nataliae Neuhuber; továbbá: 

    (Gymnocalycium poeschlii Piltz, kat. név: 2005/4287                                                    Gy 

*** - Gymnocalycium lepidum U. Creutzburg megjelöléssel 2007/1733. kat. név 

57. Gymnocalycium pugionacanthum Backeb. ex H. Till                                                Sc 

- Gymnocalycium catamarcense H. Till et W. Till 

58. Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus                     Tr 

- Gymnocalycium amoenum(H. Till) J. G. Lambert 2008 .(Gy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Gymnocalycium terweemeanum (Teucq ex Duursma) Borgmann és Piltz       ismeretlen 

59. Gymnocalycium ragonesei A. Cast.                                                                            Tr 

- Gymnocalycium obductum Piltz 1990                                                                             Tr 

60. Gymnocalycium raineri H. Till                                                                                  Gy 

61. Gymnocalycium rauschii H. Till és W. Till                                                               Gy 

62. Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. & Otto                                                       Gy 

- Gymnocalycium reductum ssp. sibalii J. J. Halda és I. Milt.                                          Gy 

63. Gymnocalycium riteranum Rausch1972 

64. Gymnocalycium ritterianum Rausch                                                                           Sc 

*** Gymnocalycium jochumii Neuhuber 2005                    Sc   (lásd: 32. ssz.)               Gy 

65. Gymnocalycium robustum R. Kiesling, O. Ferrari és Metzing                                  Gy 

66. Gymnocalycium rosae H. Till                                                                                     Gy 

67. Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose                                                       Mi 

** Gymnocalycium tilcarense (Backeberg) Schütz                                                           Mi 

68. Gymnocalycium schickendantzii (F. A. C. Weber) Britton & Rose                          Mu 

- Gymnocalycium joosensianum (Bödeker) Britton & Rose                                             Mu 

- Gymnocalycium michoga Fric ex Y. Ito                                                                         Mu 

** Gymnocalycium lumbrerasense Ritter                                                                         Mu 

69. Gymnocalycium schreiteri H. Till                                                                              Gy 

70. Gymnocalycium schroederianum Osten                                                                    Gy 

71. Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose                                                              Sc 

- G. spegazzinii ssp. cardenasianum (Gymnocalycium armatum F. Ritter)                      Sc 

- G. spegazzinii ssp. cardenasianum (F. Ritter) R. Kiesling és Metzing 

                      (Gymnocalycium cardenasianum Ritter)                                                     Sc 

72. Gymnocalycium stenopleurum F. Ritter                                                                    Mu 

73. Gymnocalycium striglianum Jeggle ex H. Till                                                           Gy 

* G.striglianum ssp. aeneum Mereg. & Guglielmone 2006                                              Gy 

* G.striglianum ssp. otmari Halda & Milt. 2007                                                               Gy 

74. Gymnocalycium stuckertii (Speg.) Britton & Rose                                         ismeretlen 

75. Gymnocalycium taningaense Piltz                                                                              Gy 

- Gymnocalycium lukasikii Halda és Kupcak                                                                     Gy 

76. Gymnocalycium uebelmannianum Rausch                                                                 Gy 

77. Gymnocalycium walteri H. Till                                                                                    Gy 

*/**Gymnocalycium odoratum n. n., a hasonlóság feltűnő                                    ismeretlen 

 

Ha végigrágtuk magunkat a listán, egy dolog szembetűnő: a fajok egymás után a magyar abc-

nek megfelelően követik egymást. 

A további 22 taxon a 2013 szeptemberében megjelent 1.1 verzióban "Megoldatlan" 

megjegyzéssel, mint bizonytalan helyzetűek szerepelnek, amelyek státuszának megállapítására 

további vizsgálat szükséges. Ezek a következők: 

Gymnocalycium affine Repka; G. bozsingianum Schütz; G. cintiense (Cardenas) Hutchison; G. 

cumingii (Britton&Rose) Hutchinson; G. deszianum Dötz; G. esperanzae Repka & Kulhanek; G. 

fidaianum (Backeberg) Hutchinson; G. gertii V. Gapon & Schelkunova; G. ×heidiae Nehuber; G. 

heidiae Nehuber; G. morroense Kulhanek, Repka & J. Proch.; G. neocumingli (Backeberg) 

Hutchison; G. neumannianum (Backeberg) Hutchison; G. onychacanthum Y. Ito; G. ottonis 

Hosseus; G.×pazoutianum Halda; G. pulquinense (Cardenas) Hutchinson; G. sigelianum (Schick) 

Hosseus; G. sutterianum (Schick) Hosseus; G. tilcarense (Backeberg) H. Till & W. Till; G. 

vorwerkii (Fric) Hutchison; G. westii Hutchison. 

 

Mielőtt bármit is mondanék, Mánfai Gyula gondolatait idézném. Valahol ezt írta: „Az élőlények 

egyedei – nemzedékről nemzedékre – állandóan változnak, még ha ezek a változások emberi 

érzékeléssel sokszor nem is észlelhetők. Az egyik lényeges problémát ebben látom a 

növényrendszerek megalkotásakor. Itt mindjárt meg kell állnunk pár szóra. Mi is a rendszer? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nagyon röviden: egy hierarchián alapuló, esetünkben „névhalmaz”. Négy évtizedes 

kaktuszgyűjtői tapasztalatom alapján ki merem jelenteni, hogy számomra fajszintű rendszerek a 

Gymnocalycium nemzetségnél nincsenek, csupán fajbesorolások. Az élőhelyen jó esetben csupán a 

faj populációit tudjuk vizsgálni, melyek ugyan különböző korú nemzedékek egyedeiből állnak. Az 

ezeket megelőző nemzedékről azonban szinte semmi információnk nincs. Nem beszélve a jelen 

időben vizsgált nemzedéket követő utódnemzedékeket, melyeket természetesen mi vizsgálni nem 

tudunk, hiszen azok egyedei még meg sem „születtek”. A jóslás pedig nem tudományos módszer. 

Így nem lehet egy idő után meglepetés, hogy az alnemzetségek és a fajok szintjén különböző 

besorolások jelennek meg. Ez vonatkozik a magvak morfológiáján alapuló alnemzetségekre való 

felosztásnál is...” 

 

A következő részekben közelebb megyünk Gymnocalycium nemzetséghez. Megpróbáljuk 

megérteni a nemzetség, a fajok és alfajok kapcsolatrendszerét. Igyekszem bemutatni a Missouri 

Botanikus Kert (MBG), valamint a Royal Botanic Gardens, Kew (RBG Kew) megjelent Plant 

Listáját, ill. az 1.1 verzióját, amely 2013 szeptemberében jelent meg és a 3. részben a saját 

véleményemmel fűszerezve olvashatóbbá tenni azt. A negyedik befejező részben ugyanezt 

próbálom megtenni Detlev Metzing 55 fajával. Akinek van ideje, tartson velem. 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 

 

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi 

feltételek megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának 

egyesületünk részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk 

működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 

2015 tavaszán lehet megtenni a 2014. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A 

közhasznúságra vonatkozó törvényszéki határozatot ezen hírlevelünk elején olvashatják. 

 

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a 

rendelkező nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat 

beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az 

adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni 

Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át 

Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 
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BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN 
 

2015 május 16-án délelőtt 9 órától délután 17 óráig kaktusz börzét szervezünk a Bagotai 

(Bohata) kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint eladót, 

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

területtel (kb. 2m
2
) együtt 2 €. A vásárlók számára a belépti díj ingyenes! 

Egyéb program: 

- 10:30-tól 12:00-ig Fábián László tart előadást a kaktuszokról. 

- Egész nap meglátogató a gyűjteményem 

 

Szállást és kosztot tudunk biztosítani, ennek ára a jelentkezők számától függ. A börze után 

mindenkit szívesen látunk az otthoni üvegházamban egy tányér finom gulyásra. Az 

érdeklődők jelentkezését május 11-ig várjuk a gklotton@gmail.com címen. Minden további 

információ ezen a címen kapható. 

                                                                             Klotton Gábor/Gábriel Klotton 

 

 
 

 

 

Képek a tavalyi kiállításról és összejövetelről 
A képeket beküldte Nevezi János, Nagybánya 
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Klotton Gáborról és gyűjteményéről terjedelmes bemutató írást olvashatnak a 

Debreceni Pozsgástár 2015. 1. újságjának 51-59. oldalán. 

 

     
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hunt 2006-ban megjelent The new cactus lexicon című rendszertani könyve után itt a kaktuszok 

besorolásának újabb mérföldköve, a Joël Lodé írta és saját kiadásában megjelent hatalmas munka: 

Taxonomy of the Cactaceae (A Cactaceae rendszertana) A/4 méretben, két kötetben, 1436 oldalon, 

7380 képpel. Már ez a néhány adat is sejteti, hogy valóban monumentális művel van dolgunk. Joël 

Lodé régi tagja a Szukkulens Növényeket Tanulmányozó Nemzetközi Szervezetnek (IOS). 

Társaságunk is jó kapcsolatot ápol a szerzővel. A Debreceni Pozsgástár 2008. 3. számában 

olvashatják Joël Lodé Állatvilág és szukkulens növények Desert Springsben c. írását, magát a 

szerzőt pedig Tóth Norbert mutatta be a Debreceni Pozsgátár 2004. 4. újságjában. 

A könyv elsőnek adja hírül a kaktuszok olyan rendszertani besorolását, amely főleg DNS 

vizsgálatokon alapul, bár ez nem kizárólagos sajátosság. Egyedülálló a képek nagy száma és azok 

kiváló minősége. Nagy részük az élőhelyeken készült, különböző fejlődési szakaszokban 

bemutatva a növényeket, virágjukat, termésüket, sőt 360 faj magjának digitális mikroszkóppal 

készített képét is. 177 elismert nemzetség 2.360 faja és alfaja, 177 előfordulási térkép, és 22 

ország térképe, 500 szakirodalmi hivatkozás. A legújabb felfedezések sem maradnak említetlenül. 

A beharangozóból egy érdekes mondat: „A gyűjtők végre képesek lesznek helyesen beazonosítani 

és osztályozni kaktuszaikat.” Ez a mondat egyben néhány újabb kérdést is eszünkbe juttat. Milyen 

mértékben fogadjuk el az új rendszertant? Mit tartsunk meg a korábbi Hunt-féléből? És mit 

gondoljunk azokról, amelyek neves botanikus kertek még nevesebb botanikusainak munkájaként 

jelennek meg az Interneten? (Lásd Nagy Sándor cikkét). A Lodé-féle rendszertan egyéni 

véleményt tükröz, hasonlóan a Hunt-féléhez, bár ez utóbbi közmegegyezéssel történő besorolást 

alkalmazott, de ha valaki figyelmesen átrágja a kötet taxonjait, észreveheti azt a nagy mennyiségű 

változtatást, ami kizárólag Hunt nevéhez kötődik. A kérdés továbbra is aktuális: Mit írjunk a 

táblára??         Az I-II. kötet ára: 189,- €, amely tartalmazza a postaköltséget is. 

 
 
              I. kötet: Acanthocalycium – Lymanbensonia                  II. kötet Maihuenia – Yungasocereus 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM                                                BUDAPEST, 1936. ÁPRILIS 

KERTÉSZETI SZEMLE 
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK                                         AZ ORSZÁGOS MAGYAR 

ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK                           KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK 

HIVATALOS LAPJA 
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA 

 

 

A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA 
 

Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN 

 

Április a magvetés ideje! Legtöbbet mindig a magunk nevelte növény ér! A 
magvak csírázásától kezdve egészen a kifejlett növények első virágjáig a 

kaktuszkedvelő állandó kontaktusban marad növényeivel, azok minden 
életmegnyilvánulása személyes élményévé válik. Meg aztán az ablakban nevelt 
növény, ha lassabban nő is, mindig edzettebb, a helyi viszonyokhoz jobban 

hozzáidomult, mint a legszebb, üvegházban nevelt növény. Ne vessünk egyszerre 
túl sokféle magot! Különösen kezdők gyorsabban fejlődő, edzettebb és bőven 

virágzó fajok magvait vessék inkább nagyobb mennyiségben. A magvetés a 
vetendő magvak mennyisége szerint történhetik cserépbe, tálkába vagy 

ládikákba. A vetéshez lehetőleg trágyamentes, homokos lombföldet, vagy 
homokkal kevert tőzegkorpát használjunk. A cserepeket, ill. ládikákat nem 
töltjük meg színültig földdel, hanem peremük és a föld felszíne közt 3-4 cm-nyi 

helyet hagyunk, hogy magvetésünket üveglappal letakarhassuk. Az üveg alatt 
ugyanis egy kis üvegházhoz hasonlóan párás, meleg marad a levegő, a vetésünk 

földje sem szárad ki olyan hamar, mintha azt a levegő szabadon járná. A 
magvakat éppen csak annyira takarjuk földdel vagy tiszta homokkal, hogy az 

éppen ellepje azokat. Ha mélyen kerülnek a magvak a föld alá, nyúlott, satnya 
palántákat kapunk, amelyek mindenféle kártevőnek könnyen áldozatul esnek. 
Amíg a magvak ki nem csíráznak, a vetéseket sötéten tartjuk, hogy a fényigényes 

moszatok és gyomok fejlődését hátráltassuk. Mihelyt azonban a magvak csírázni 
kezdenek, világos helyre állítjuk vetéseinket. Ügyeljünk arra, hogy magvetésünk 

a magvak kicsírázásáig ki ne száradjon. Az egyszer kiszáradt csírázó magvak jó 
része elpusztul. Ne állítsuk tűző napra a magvetéseket! Az üveglap alatt a 

hőmérséklet rövid idő alatt oly magasra emelkedhetik, hogy a zsenge növénykék 
formálisan megsülnek a szokatlan fény és hőklima következtében. Mindenféle 
gombabetegség megelőzéseként ajánlatos régóta bevált védekezésünkhöz, a 

rézgálichoz folyamodni. 1:1000 hígításban a rézgálic oldat a fiatal növényekre 
teljesen ártalmatlan, a számtalan nyavalyának pedig biztos ellenszere. A kikelt 

fiatal magoncokat csak abban az esetben tűzdeljük át néhány napos korukban, 
ha a vetés sűrű volt és a növénykék sűrűn állanak. Rendes körülmények közt 

azonban csak akkor tűzdeljük növényeinket, amikor már az első tüskecsomók is 
kifejlődtek. A tűzdelés akkor is szükséges, hogyha a vetésben valamiféle 
gombabetegség ütötte volna fel a fejét. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március 

hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. A melegebb és naposabb időjárás beköszöntével egyre inkább életre kelnek kaktuszaink. 

Egyeseknél láthatjuk a kezdődő virágrügyeket. Egyre több növényen, a növény tetején friss, üde 

elszíneződést tapasztalhatunk. Itt található a hajtáscsúcs a tenyészőcsúccsal. Ez változás 

növényünk téli nyugalmi állapotbóli ébredezését, de egyben azt is jelzi, az öntözés elkezdhető. A 

hónap elején még mindig csak az esővízzel történő permetezést javaslom a derűsebb napokon, 

majd a hónap közepétől a melegebb, naposabb időben kis vízadagokkal be is locsolhatjuk 

talajukat. Öntöző kannánk csőre legyen hosszú és a vége max. ujjnyi vastag. Ez azért lényeges, 

hogy ujjunkkal a végét be tudjuk fogni, és ujjunk nyitásával, zárásával szabályozhatjuk a kifolyó 

víz mennyiségét. Az előbbiek a már szabadba kihelyezett növényekre vonatkoznak. Akik benn a 

lakásban, pl. ablakban vagy ablak közelében tartják kaktuszaikat, azok lehetnek bátrabbak az 

öntözéssel, hiszen a lakás kedvezőbb mikroklímájában az éledezési folyamat legalább 3-4 héttel 

előbbre tart. Ez a bátorság azért legyen visszafogott, óvatos! A növények testét ne nedvesítsük be, 

ha vannak kinyílt virágok, azokra se öntsünk vizet. A legtöbb kinyílott virágra a ráöntött öntözővíz 

nincs jó hatással! 

 

2. Néhány leírás az áprilist tartja az 

átültetés legkedvezőbb idejének. Ez 

így lehet azoknál, amelyek virágzási 

időszaka nem erre az időszakra esik. 

De ne ültessük át azokat a 

növényeket, amelyek most hozzák 

bimbóikat, és készülődnek a 

virágzásra, vagy már virágoznak! 

Most legfeljebb azokat ültessük át, 

amelyek nyáron, nyár végén, esetleg 

az ősz elején virágoznak. Az átültetés 

legoptimálisabb időszaka a növény 

nyugalmi állapotának időtartama. Ez a 

legtöbb növény esetében, beleértve a 

kaktuszokat és a többi pozsgás 

növényt is, a mi éghajlatunkon a téli nyugalmi állapot. Ekkor éri a növényt a legkevesebb 

„megrázkódtatás”, nekünk pedig ekkor lehet a legtöbb szabadidőnk. Az átültetés most is száraz 

földbe történjen. A cserepéből kivett növény gyökérzetéről laza rázogatással, vagy ütögetéssel a 

föld nagyját távolítsuk el. Mivel a gyökérsérülések elkerülhetetlenek, ezért árnyékos, száraz 

helyen hagyjuk a sérüléseket 2-3 napig beszáradni. Ezt követően ültessük be az új földbe, majd 3-

4 nap múlva óvatosan kezdhetjük öntözni. 

 

3. A hónap vége felé már minden növényünket kitehetjük a szabadba esőtől védett helyre. A 

napsugárzás veszélyeire még mindig figyeljünk oda, elkerülve a napégés lehetőségét. Már 

dugványokat is vághatunk, ill. leválaszthatunk. A sebzett felületet ezeknél is be kell szárítani, és 

csak a teljes beszáradás után ültessük be, és gyökereztessük. 

 

4. Elkezdhetjük a megelőző növényvédelmet a hónap közepétől. Ha lehetséges, felszívódó hatású 

rovar-, és gombaölő szerekkel védekezzünk, mivel hatásuk tartósabb a kontaktszerekénél, a 

 

 

 

 

Tavaszi virágzás. Kép: Katona József 



 

 

 

 

felszívódás ugyanakkor biztosítja a növényvédőszer eljutását a növény minden részébe, habár ez a 

mechanizmus ma már kissé vitatott. Ne felejtsük ki a nedvesítő szert sem a jobb hatás elérése 

érdekében! Ha a permetlét mikrocseppek formájában juttatjuk ki, akkor a nyíló virágokra sem lesz 

kedvezőtlen hatással védekezésünk. A mikrocseppeket a permetező legnagyobb megengedhető 

nyomásra való felpumpálásával állíthatunk elő kisméretű fúvóka használatával. Ilyen permetezést 

csak teljesen szélcsendes időben végezzünk, mert az alig látható cseppeket a legkisebb légmozgás 

is elsodorhatja nem kívánt irányba. 

 

5. Az úgynevezett „levélkaktuszokat”, mint Schlumbergera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis, 

Epiphyllum, Nopalxochia és egyebek, tartsuk vándorló árnyékban. A céljainknak leginkább 

megfelelő vándorló árnyék lehet egy fa árnyéka, ahol az árnyékos és a napsütötte helyek a nap 

mozgásának megfelelően változnak, és sok a szűrt fény is. 

 

6. És eljött a télállós kaktuszos sziklakert beültetését már türelmetlenül várók ideje is! Elkezdhetik 

az összegyűjtött növények és dugványok szabadföldbe való kiültetését. Leghasznosabb 

szerszámuk egy hosszú fémcsipesz, egy keskeny, vékony lemezű és hegyes kislapát, valamint egy 

tömködő fácska, amivel a behelyezett növény köré tömörítik a földet. Azért jó, ha tövisálló 

bőrkesztyű viseletéről sem feledkeznek el! 

 

Ficzere Miklós 

 

 

 
 

 
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 
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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 2014/15. 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. 
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Az iskolaprogram keretében a Felsőpetényi Ált. Isk. diákjai kaktuszokat ültetnek Kovács István 

gyűjtőtársunk szakmai segítsége mellett. A növényeket egyesületünk tagjai ajánlották fel. 

Szabóné Csorba Erika intézményvezető elmondta, hogy a gyerekek nagy lelkesedéssel láttak 

munkához. Később foglalkozás keretében rajzok is készültek, amelyek egy részét mi is tudjuk 

használni, akár kiállításokon, akár a hírlevelünk anyagának gazdagítására. 

 

Szászi Róbert, Debrecen-Haláp 

 

 

  
 

 

 

 

 

      Az érdeklődés töretlen! 

      A foglalkozásokat és a szakmai ismertetőt 

      Kovács István tartotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                   Szabóné Csorba Erika és Kovács István                   Látogatáson Kovács István gyűjteményében. 

 

 

                                      Egy tál kaktusz. Már majdnem kész a rajzom. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Szabó Gábor 

 

Ha az ember nyitott szemmel jár a növények között, meglehet, hogy nagyon rövid időközönként 

észlel valami érdekeset, szokatlant, újdonságot a növények növekedésében, fejlődésében. Én így 

jártam. A téli pihenésre bepakolt növényeim egy része a jó meleg októberi időben kisebb, nagyobb 

sikerrel virágzik: Ariocarpus fissuratus (1. kép), Submatucana paucicostata (2. kép), Copiapoa 

mitis (3. kép), Matucana intertexta (4. kép), stb. Nézegetve a növényeket feltűnt egy 

Mammillaria, melyen sok mamma elszáradva látszott (5. kép). Letéptem a száraz bőrszövetet és 

meglepetésben volt részem. A bőrszövet alól kifolyt egy nagyon vizenyős, fehér tejnedv, ami 

pillanatok alatt a cserépben lévő földre jutott (6.-7. kép). Sajnos a képeket akkor kezdtem 

készíteni, mikor már elvágtam a növényt. Ez a tejnedv az egészséges növényekben ragadós, 

nehezen folyó, mézszerű anyag (8. kép). A latextől megszabadult mamma kéreganyaga píros színű 

volt (9. kép). Nem tudom mi történhetett. Olyan sok mamma volt száraz, hogy inkább eldobtam a 

beteg növényt, minthogy esetleg megfertőzzem a többi növényeimet is. A Dunához közeli 

Craiová-n (Krajova) barátokat látogattam meg, és ott is találtam két érdekességet. Az egyik egy 

feloltott Astrophytum, melynek a hajtásai (10, 11, 12. kép) egyáltalán nem hasonlítanak az 

anyanövényhez. A 13. képen egy elégé idős Astrophytum ornatun v. nudum látható, melynek egy 

adott pillanatban a bordái szétváltak, megduplázódva és megduplázva, valószínűleg létrehozva 

később egy másik párhuzamos areola sort (14. kép). Valószínűleg egy korábbi cikkben bemutatott 

15. képen látható Echinocactus grusonii esetében is ilyesmi történt, csak ott nem látszik a 

szétválás pontja. Lehet a szétválás olyan ponton történt, amelyik nagyon közel van a földhöz, és 

így az elég nagyméretű növényi test elrejti a szem elől. Nézegetve a növényeket, egy cereus 

legalább már három évvel ezelőtti növekedési zónájában az areolából új friss tövisek nőnek az 

öreg, már megkeményedettek mellé (16. kép). Úgy látom, nagy tövisek lesznek belőlük, és az alsó 

komplétálja a 3 nagy tövist, míg a felső már pluszban van. Vajon miért történik ez a növekedés? 

Lehet, hogy csak érdekesség?  

 

Szabó Gábor 

Négyfalu – Sacele, Románia 

 

                     1. Ariocarpus fissuratus                            2. Submatucana paucicostata 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

   
                   3. Copiapoa mitis                                     4. Matucana intertexta 

 

   
 5. Mammillaria sp. 1.                     6. Mammillaria sp. 2.                           7. Mammillaria sp. 3. 

 

 
      8. Mammillaria sp. 4.                        9.  Mammillaria sp. 5.                 10. Astrophytum 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
                      11. Astrophytum 2.                                      12. Astrophytum 3. 

 

   
        13. Astrophytum ornatun v. nudum                     14. Astrophytum ornatun v. nudum 

 

   
             15. Echinocactus grusonii                                       16. Cereus sp. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

 crassispina, 

crassispinus 

dickstachelig vastagtövisű 

 crassus dick, fleischig vastag, húsos 

 cremnophilus  égett levelű 

 crenatus, crenatum gekerbt rovátkolt 

 cretiga von der Insel Kreta Kréta- szigetéről való 

 cribrata ausgerüttelt szitált 

 criniferus haartragend hajas, szőrös 

 criniformis mit behaarten Körper hajas testű 

 crinita  hajas 

 crinum die Lilie liliom 

 crispa   fodrozott 

 crispata, crispatus gekräuselt fodros 

 cristatus kammförmig taréjos, taréjszerű, 

fésűszerű 

 croceum safrangelb sáfrányszerű /sárga/ 

 crocidata wollflockige pelyhes, bolyhos 

 crocosmiflora safranblumig sáfrányvirágú 

 cruciatus bekrutz keresztezett, keresztben 

álló 

 cruciaureispina kreuz gestellten Golddornen keresztben álló 

aranysárga tövisű 

 crucierae gekreuzt keresztezett   

 cruciferus die Traverse keresztet tartó 

 cruciforme, 

cruciformis 

kreuzförmig kereszt alakú 

 crucigera, 

crucigerus 

mit kreuzförmigen egymást keresztező 

 crudus rohrpalmen /förmig nyers 

 cruentus blutrot vérpiros 

 Cryptocereus verborgener rejtőzködő, észrevétlen, 

rejtett 

 crystalenia  kristályos 

 crystallinus kristallartig kristályszerű, kristályos 

 ctenoides kammförmig fésűalakú 

 cucumis gurkenartig uborkaszerű 

 cubensis aus Cuba kubai 

 cuija  indián név (valószínűleg) 

 cuixmalensis aus Rancho de Cuixmala, Mex. Cuixmalából való 

 culmus der Strohnalm szalmaszár 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

Csendes Gyulámé (csendes58@citromail.hu) írja: 

 

Üdvözletem! Szeretném megkérdezni, hogy Echeveriát honnan tudnék beszerezni. Mivel már elég 

régóta keresek, de sajnos eddig nem sikerült találnom. Köszönöm. Csendes Gyuláné/Marika/ 

 

 

 

Kérjük a Hírlevél olvasóinak segítségét! 

 

 

 

 

 

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: Húsvéti üdvözlet a kaktuszgyűjtőknek! 

Készítette, beküldte: Jónás Bernadett, 3. osztályos tanuló 
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Rajzolta: F. Orbán Krisztina 

 


