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Írta: Fábián László
Már nagyon korán, még serdülő koromban sokszor elgondolkodtam dolgokon,
melyekre sehol sem találtam feleletet. Minél többet olvastam, tapasztaltam,
annál nehezebb volt megtalálnom a válaszokat. A természet összes tudományát törvényekbe foglalták, sokszor az volt a fejtegetések utolsó mondata,
ezek a törvények mindenhol a mi Univerzumunkban érvényesek és nem lehet
őket megváltoztatni, vagy megkerülni. Ha nem lehet rajtuk változtatni, miért adódnak helyzetek,
amelyekre senki sem tud nekem kielégítő választ adni, csak kusza magyarázatokat, hiszen
minden egyetemes! Természetesen kérdéseim csak a növényekre és az állatokra vonatkoznak,
mert számomra a természet e csodája az élet maga, annyira hihetetlen, hogy mióta az eszemet
tudom, lenyűgöz. Az élet fejlődését Darwin igyekezett megoldani és közreadni, az egész elméletét egy műszóval fejezte ki: evolúció. Azóta az elméletből tény lett, mert törvényei
mindenre és mindenhol érvényesek, tehát ki lehet számítani, vagy előre lehet vetíteni szabályait,
lefolyását. Mégis? Miért nem olyan egyértelmű az egész folyamat, miért vannak furcsa, nehezen
megmagyarázható jelenségek a természetben?
Szórványosan, de egyre gyakrabban jut tudomásomra olyan dolog, amikor néhány szerző arról
számol be, hogy az általa megfigyelt területen hirtelen változások léptek fel, most nem az ember
által okozott negatív tényezőkre gondolok, hanem természeti behatásokra, bár nincs kizárva,
hogy a kettő nagyon is összefügg. Az eredeti vegetáció és állatvilág eltűnik, tehát átalakult a
niké, és a szabaddá vált teret mások foglalják el. S itt van az én értetlenségem, mert ott olyan
fajok is megjelennek, melyek eltérnek az általunk ismertektől, vagy ami még hihetetlenebb, más
fajok ilyen rövid időn belüli idekerülése már csak a hatalmas távolságok ismeretében is
lehetetlen. Megemlítek néhány tényt ismert szakemberek tollából, ily módon talán az olvasó is
elgondolkodik és segít nekem magyarázatot adni tévelygéseimre.
1991-ben Karl Heinz Prestlé a Succulenta folyóiratban megjelentetett egy hosszú cikket az
uruguayi és a brazíliai gimnokalíciumokról. Mivel most nem e nemzetségről értekezem, idézem
belőle azt a részt, ami viszont nagyon lekötött, és azóta is foglalkoztat:
„Az irodalomban különféle nézetek vannak
elterjedve a Gymnocalycium nemzetség fajairól, változatairól és helyi formáiról, melyek
Dél-Amerika tájain tenyésznek. Nem tisztem,
hogy arról értekezzek, kinek mi a véleménye
státuszukról, hanem a gimnokalíciumok elterjedése az én szemléletemből és hogy hírt adjak
arról, milyen ismeretek következnek terepmegfigyeléseimből és a területek felkutatásaiból. A kaktuszok intenzív tanulmányozásakor, melyet az utóbbi 12 évben végeztem el,
főleg a Notocactus, Frailea és Gymnocalycium
nemzetségeknél, elsősorban a dél-brazíliai
vidékeken, tudomásul vettem, hogy az irodalmi
ábrázolások az itteni területekről és kaktusznemzetségekről nem valósak és a hibás in1. Notocactus tabularis, egyike azon fajoknak, amely formációk következtében ezeket félrevezetőnek
újra megjelent a Cukorsüveg-hegyen Brazíliában.
kellene tekintenünk.
Az 1976, 1980, 1983 és az 1988-as években végrehajtott tanulmányútjaimon igyekeztem a
már ismert lelőhelyekről növényi anyagot begyűjteni, főleg gimnokalíciumokat, vagyis elhozni
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magammal néhány kisebb, bizonyítékként szolgáló példányt, hogy a későbbiekben
összehasonlítsam és tisztázzam, milyen mértékben vannak az egyes területek egymással
kapcsolatban, és hogy az egész nemzetség megítélésében hogyan kell az evolúciós rendszerüket
megítélni.
Ahhoz, hogy valós eredményt kaphassak, csak abból az anyagból indulhattam ki, amelyet
saját magam gyűjtöttem, esetleg abból, amelyet a megbízható dél-amerikai barátaimtól kaptam,
mint amilyenek H. Schlosser és F. Stockinger kaktuszgyűjtők. Az irodalomban megemlített
lelőhelyeket és a velük kapcsolatba hozott változatokat nem vettem figyelembe, mivel ezeket az
adatokat nem volt alkalmam ellenőrizni. A lelőhelyek analízisében összesen 65 területet
dolgoztam fel, amelyek összességükben létrehozzák azt a képet, hogyan is kellene tekintenünk a
dél brazíliai és uruguayi gimnokalíciumokra és hogy milyen evolúciós fokozatok is játszottak
szerepet az e területeken élő növényeknél.
Azonban a lelőhelyek kiértékelésénél,
melyek még ma is léteznek, figyelembe
kellene vennünk azt, hogy ezek már csak a
populációk kis hányadát tartalmazzák,
úgyhogy a ma létező látszólagos lelőhelyi
sűrűségük enyhén szólva is csak relatív. Ma
már szinte lehetetlen találni nagyobb számú
növényt, vagy esetleg növénycsoportokat, a
legtöbb lelőhely kiterjedése csak néhány
négyzetméter, és bizony itt már csak a
növények egyedeit vagy maradványukat
láthatjuk.
Az eredményeim azt mutatják, hogy a
brazil térségekben hatalmas evolúciós
folyamatok zajlanak, melyek sok azonos
tulajdonságot mutatnak, és ezt csak úgy
jellemezhetném, mint regionális viselkedési
mód. Tehát a kaktusznemzetség összes faja,
változata és formája e területeken
kimutathatóan, melyeket
pampazónának
2. Discocactus placentiformis, az újabb felmérések
hívhatnánk, gyorsan felcserélődnek új, és
szerint ez a nemzetség is képes sok év után újra
evolúciósabb növényi típusokra, felgyorsult a
létrehozni életképes populációkat
fiatal populációk fejlődése, és az úgynevezett
átmeneti zónákéi is a geológiai formációk határmezsgyéjén. (…) Mivel dr. F. Buxbaum mostani
filogenetikus rendszere csak kevés kielégítő eredményt adott, elhatároztam, hogy az útjaim során
és vizsgálódásaimhoz felhasználom a területek klíma és geológiai egységeit azért, hogy ebben a
régióban teljes és differenciált képet kaphassak a növények előfordulásáról. A klimatológus
tanulmányaim rámutattak, hogy Uruguay és Rio Grande do Sul a déli szélesség 27. és 38. fokán
van, tehát klimatológiailag nagyon előnyös és érdekes helyen terülnek el, melyet a napforduló
vidékének is neveznek (Az eredetiben a „Vertsolgebeit” szó szerepel. Fábián L.). Ez egy olyan
terület, ahol az evolúciónak nagyon jó esélye van, a hőmérséklet mérsékelt, a téli hónapok
teljesen fagymentesek, elégséges az eső és a napfény, vagyis a kaktuszos flóra nagyon hamar tud
regenerálódni. A klimatológiai adatok azonban azt mutatják, hogy ezen a területen egyáltalán
nem konstansak az értékek, és hogy az utolsó húsz évben jelentős klímaváltozások álltak be, úgy
Uruguayban, mint Rio Grande do Sulban. Ugyanis, ha például összehasonlítjuk Rio Grande de
Sul százéves hőmérsékleti átlagát 1880-tól egészen 1980-ig, feltűnik, hogy a területen sohasem
szállt alá a hőmérséklet nulla fok alá, ezzel szemben mostanában nagyon alacsony értékek voltak
itt mérve, a téli hónapokban akár -10° vagy -12° fok is előfordult. Szintén feltűnik, hogy innen az
utóbbi években havat is jelentettek. Az egész arra utal, hogy ezen a vidéken kis jégkorszak van
kialakulóban, mivel a déli sark jobban érvényesíti befolyását és nagyon valószínű, hogy a
napforduló vidéke eltolódik
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északi irányba. Szintén feltűnő, hogy az utóbbi 20-30 évben a pampákról eltűnt az összes
oszlopos kaktusz, melyekről még a negyvenes években hírt adtak. Szintén eltűnt az összes
úgynevezett malakokarpusz faj, melyek laposak és kerekdedek voltak, egyetlen fagyos éjszakát
követően ezrével fagytak meg és tűntek el. Ezzel egy időben megállapították, hogy itt az utóbbi
100 évben nagyon sok új faj, változat és forma jelent meg, melyek habitusa szétágazóbb és
kompaktabb lett. Bizonyos, hogy ezek az eredmények összefüggnek az egész világot sújtó
ózonlyukkal, stb. Az viszont tény, hogy a pampakaktuszok azonnal reagálnak a legkisebb
klímaváltozásra is, és ha csak módjuk van rá, alkalmazkodnak ezekhez a hőingadozásokhoz.
Nagyon szembetűnő, hogy Rio Grande do Sulban a gimnokalíciumok sosem lépik át Rio
Jacui-folyó természetes akadályát északi irányban, mert do Sul e részén élő gimnokalíciumok
csak a Kambrium formációban fordul elő, míg a Rio Jacui a mezozoikum (Triász, Jura) korszak
formációja. Tudvalevő, hogy ettől a folyótól északra a klíma csak fokozatosan változik. A hegyek
magasabbak és már behatol a tropikus erdőség is, csak a maradék 2 %-on maradt meg a pampa,
de ez jelentősen befolyásolja a vidéket.
Amikor viszont berajzoltam a dél-brazíliai gimnokalíciumokat térképembe, melyet éppen e célra
készítettem, és amely csak a geológiai formációk hét legjelentősebbikét tartalmazta,
megállapítottam, hogy az evolúció csak egy bizonyos geológiai formációban ment végbe, és
egyes növényi csoportok innen terjedtek el, és később, ha erre szükségük volt, igyekeztek
mutációkat létrehozni, vagy összefolyni más evolúciós csoportokkal, melyek erre alkalmasnak
bizonyultak, átformálódtak más vidék, más geológiai formációjává. Ezért találhatunk néhány
növényi csoportban, mint a Gymnocalycium denudatum vagy a Gymnocalycium uruguayense
különféle evolúciós formákat, különböző geografikus formációkban.

3. Gymnocalycium denudatum, az
úgynevezett brunni forma, nagyon
változékony faj.

4. Gymnocalycium uruguayense, a természetben
úgyszintén sokféle populációt alkot.

5. Gymnocalycium gibbosum, hatalmas
területen, kisebb populációkat képez,
gyakran eltűnnek, majd máshol
megjelennek.

A fajok, változatok és formák állandó változásai egyetértésben vannak Darwin természetes
törvényeivel, ezért a lelőhelyek analíziséből kitűnik, hogyan is kellene értékelnünk a természetes
fejlődést, és hogy a rendszertani besorolásuknál mire kellene hangsúlyt fektetnünk. A látszólagos
zűrzavar hamarosan rendszerré válik, amint figyelembe vesszük ezeket az analíziseket, és
összevonjuk őket a kultúrákban végzett vizsgálatokkal. A lelőhelyek vizsgálatának értékelése
abból is induljon ki, hogy a faj, változat és forma állandóan megújulhat és a keletkező formák az
eltérő lelőhelyeken különböző korúak is lehetnek és persze eltérő összetételűek. Az új populációk
nagyobb változékonyságot mutatnak, az idősebbek általánosságban uniformisabbak.
Számomra nem az volt a fontos, hogy a gimnokalíciumok új evolúciós csoportjainál teljesen
új fajokról lenne e szó, hanem hogy azok azonos típusú populációk. Csak azt tartom fontosnak,
hogy tudjam, az összes helyi populáció azon a fejlődési területen saját jelleggel bírjon, és ezt
saját habitussal, virágformával stb., adja tudtomra, melyek csak arra a populációra
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jellegzetesek. Az összes növényi típus egységesítése, bármely faj esetében, sikertelenné válik,
addig, amíg nem tudjuk, hogyan nyilvánul ez meg a természetben.
A kaktuszok nemzetségei, melyek gazdagon fejlődnek, teljesen más elbírálást igényelnek, mint
azok a nemzetségek, melyek olyan területen élnek, ahol az evolúció stagnál. Ezek a nemzetségek,
melyek példányai a túlélés művészei, mint pl. a Copiapoa, Neochilenia, stb. nemzetségek fajai,
csak nagyon szórványos fejlődnek. Míg Peru és Chile evolúciós területein csak évi 2-3 cm-nyi
csapadékot mutathatunk ki, addig Brazília evolúciós térségeiben akár több mint 200 napon át is
eshet, és Rio Grande do Sul éves csapadékmennyisége megegyezik Norvégia vagy Svédország
éves szintjével.”
Sokáig tartott, amíg sikerült ilyen formában
lefordítanom Prestlé cikkének bevezetőjét,
mivel azt szerettem volna elérni, hogy a
magyar olvasó is megértse azokat a tényeket,
melyeket a szerző feltárt, és bennem zűrzavart
okozott. Mondatai nagyon hosszúak, egy mondaton belül több gondolatmenetet is görget
maga előtt. Ez a stílus nagyon ismert Backeberg munkáiból, „embernek” kell lennie
annak, aki az első olvasáskor megérti mondanivalóját. Remélem az olvasóm is többször
átolvassa ezt a fordítást, mert tartalma nagyon
megrázó. Azért is érdemes gondosabban
tanulmányozni ezt a cikket, mert sok olyan
adatot közöl, melyek számomra, ismereteim
ellenére, ellentmondóak. Olvasva és ismerve a
6. Copiapoa serpentisulcata KK 613, a nemzetség fajai múlt századok nagy elméit, nem értem a mai
csak elenyésző változékonyságot mutatnak.
gyors folyamatokat, a hirtelen evolúciós zajlásokat. Darwin azt állította, a fejlődés lassú,
hosszú láncszemek folyamata. Az egyes szervek kifejlődése és állandóvá válása évezredeket, milliókat igényel. Csak úgy, hirtelen
nem jelennek meg új formák, sőt fajok! Hogy
ne csak külföldi nagy elméket említsek, itt
vannak a mieink, a magyarok, Soó Rezső és
munkatársai, Kárpáti Zoltán és munkaközössége, már gyermekkoromtól belém oltották,
hogy semmi sem olyan egyszerű, és mindennek időre van szüksége, még az időnek is.
Ezekből a forrásokból ésszerűen következik,
ahhoz hogy egy forma állandósuljon, legalább
ezer évnek kell eltelnie, a változat kialakulásá7. Astrophytum asterias, a mexikói lelőhelyén már
hoz tízezer év kell. A nemzetség és a család álkihaltnak vélték, ennek ellenére sok helyen újra
landósuláshoz százezer, illetve egymillió évtömegesen fordul elő.
nek kell leperegnie. Természetesen ezek átlagolt adatok, mert minden másképpen zajlik le egy egér szempontjából, mint a több ezer éves
mamutfenyőéből. Ha a növények teljes fejlődéstörténetét áttanulmányozzuk, ezek az adatok
reálisak, de csak 570 millió évig visszamenőleg. A korábbi korokban az evolúció szinte nem
létezett, mert nagyon kevés életforma volt jelen 3 milliárd éven át, s ezek az évmilliárdok alatt
egyáltalán semmit sem változtak.
S ekkor kapom a fenti kábító adagokat, nem kell ezer-tízezer év, a forma kialakulhat egy
generáción belül, új faj jelenhet meg egy évtizeden belül, olyan fajok jönnek elő, amelyek addig
ott nem léteztek. Megértem, hogy a Namib-sivatagban tíz-tizenöt évenként virágkarnevál van,
mert az ottani, úgynevezett finbosz növénytársulás így van beállítva, magvaik több évtizeden át
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is csíraképesek maradnak. A kaktuszféléknél tapasztalatból tudjuk, hogy a már tíz évnél idősebb
magvak élettelenek. Akkor hogyan tudnak bizonyos katasztrófák után olyan területeken, ahol
több száz évig minden rendben volt, azonnal új formákat létrehozni. Ha a magvak időállóbbak
lennének, azt mondhatnám, alvó helyzetet vettek fel, ezért tudtak felébredni a nekik megfelelő
adottságoknál.

8. Turbinicarpus macrochele, nemzetségének fajai
csak nagyon kis kiterjedésű populációkat hoznak
létre, idővel kissé eltérő formában újra
megjelenhetnek.

9. Echinocereus lindsayi, a faj teljesen eltűnt, míg az
utóbbi időben ugyanazon a területen életképes
populációt fedeztek fel

Mondok egy igaz mesét fiatalkoromból. Jó barátom, aki hasonló felfogással állt a világgal
szemben, mint én, egyszer megkért, segítsek a szülői házánál lebontani egy száz éves
vályogépületet, mert már életveszélyessé vált. Mindent eltakarítottunk, egészen a döngölt
padlózatig. Mekkora volt a meglepetésünk, amikor az első esőt követően a betonkeménységű
padlózat kizöldült. Nagyobb volt a meglepetésünk, amikor közelebbről szemügyre vettük az ott
kikelt növényeket. Teljesen más garnitúra volt, mint bárhol máshol a kertben. Olyan fajok is
jelen voltak, melyeket nem tudtunk növényhatározónkkal azonosítani. A következő év tavaszára
ezek a növények eltűntek, helyüket átvették a „szokványos” fajok. Ezek szerint nálunk is más
vegetáció volt jelen száz éve, vagy csak azok a fajok jelentek meg, amelyek magvai képesek
elviselni mindent, még az emberi lábak évtizedes taposását is? Ott és akkor létrejött egy újabb
generáció csírája, amely talán újabb száz év múlva felébred Csipkerózsika álmából? Miképpen is
lehet az ilyen és hasonló jelenségeket értelmezni, megmagyarázni? Ha azt hiszi az olvasó, hogy
ez egyedi esetnek számít az életemben, téved! Úgy húsz évvel ezelőtt volt egy kis üzletem, akkor
még hobbiállatokkal is foglalkoztam. A bérelt helyiségem mellett kiástak egy mély árkot, hogy
villanykábelt fektessenek le. A magasra hányt parton volt az árok alján addig elhelyezkedő sárga
réteg, ami logikus. Láss csodát! Az első esőt követően hatalmas ökörfark kórók jelentek meg (mi
úgy mondjuk bógáncs, hosszú ó-val), a gödör betemetését követően már többször nem
találkoztam velük, pedig emlékszem, nagyon régen mindenhol élt, ahol az emberi tevékenység
helyet adott nekik. Azt a területet nagyon jól ismertem, az út túloldalán volt a szülőházam, ezért
tudtam, hogy az a terület több száz éve be volt építve. Akkor és ott ez a faj nem létezhetett, mert
az emberek azonnal kiirtották volna, mert az udvarok és a kertek ki voltak gazdaságilag
használva. Korábban viszont itt az érsekújvári vár falai húzódtak, és a bombatámadásoktól a
város e része szerencsére mentesült. Rendben, az a faj valamikor máshol biztosan jelen volt, de
hogyan kerültek a magvak több mint egy méter mélységbe, mert a gödör ilyen mély volt, és
ahogy azt említettem, a faj az alsó rétegen fejlődött ki. A következő kérdésem? Ha a növénynek
volt annyi ideje, hogy magvakat hozzon létre, ezek hová lettek, mert a következő években már itt
nem jelent meg, még csak elvétve sem fedeztem fel egyetlen kikelt példányt sem. Sajnos, ez a faj
azóta annyira ritkává vált, hogy már évek óta nem találkoztam vele sehol. A kaktuszok esetében
is előfordulhatnak ilyen helyzetek, amikor magvaik több száz évig elásva maradnak, és
fennmarad az élni akarásuk? Nálunk sok kaktuszos hűtőben tárolja magvait, állítólag így jóval
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hosszabb ideig megtartják életképességüket. Azonban a természetben, ahol évszázadokig
csírázásra alkalmas klíma van, miért nem kelnek ki?
A Fričről írt cikksorozatomban folyamatosan átadom a Kaktuszvadász természetben szerzett
tapasztalatait. Most nem szívesen írnék ezekről a tényekről, nem szeretném lelőni a poént. Azt
azonban megemlíthetem, hogy ő maga is sokszor tanácstalanul szemlélte a változásokat az egyes
területeken. Frič is megemlíti, hogy a múlt század elején fagyhullámok sepertek végig az Andok
lábainál. Nagy területekről tűntek el a kaktuszok, melyek akkor egész erdőségeket képeztek az
egyéb növényekkel. Később ezeken a területeken újra felfedeztek kaktuszokat, melyek már nem
voltak azonosak az előző flórával. Montevideóban többször is járt, itt található a Cukorsüveghegy. Az első alkalommal az ottani kaktuszfajok nagyon ismertek voltak még Európában is.
Engedéllyel akkor kiásta az összes példányt, mert a közeli kaszárnyában lakó katonák ott
gyakorlatoztak, és sok balesetet okoztak a lovaknak és gazdáiknak. Húsz év múlva újra alkalma
volt meglátogatni ezt a hegyet. A kaszárnya már nem volt meg, a terület senki földjévé vált.
Elképedve tapasztalta, hogy olyan kaktuszokat fedezett fel, melyek annak előtte ott nem éltek,
vagy csak a figyelme siklott át felettük? Olyan ember, mint Frič ekkorát nem tévedhetett, mert a
példányok száma olyan nagy volt, hogy még virág nélkül is feltűnő csoportokat képeztek. Úgy
harminc évvel ezelőtt egy cseh származású német notokaktuszos, Joska Nedůchal is
meglátogatta a területet. Hihetetlen, de ő megint eltérő fajokat tapasztalt, sőt néhány kihaltnak
vélt faj is újra jelen volt! A dolog annál is talányosabb, mert a hegyet azóta körülzárta a város,
így hermetikusan lezárta a növények és állatok vándorlási útját.
Frič leírásaiban gyakran említi, hogy bizonyos
fajok csak és csakis egyazon geológiai
formációban fordulnak elő. Annak ellenére,
hogy magvak milliói kerülnek ki a formáció
határain túlra, mégsem kelnek ott ki, és amott
már nem él egyetlen példány sem az adott
fajból. Prestlé szintén megemlíti ezt a jelenséget, de hozzáteszi, ha valamilyen okból
eltűnnek az eredeti formák, azonnal újak jelennek meg, és ezek már áthatolhatnak a
másik formáció területére is. Ez hogy lehet?
Ha a faj csökönyösen ragaszkodik bizonyos
talajtípusokhoz, miért képes mégis egy csapásra váltani? A kultúrákban viszont fordított
a helyzet. A magvak jól csíráznak csaknem 10. Ariocarpus agavoides, ritka faj, a természetben is
meglepetésszerűen fordul elő.
bármely talajban, és a magoncok fejlődése is
kiváló. Mindannyian más, „csodaföldkeveréket” használunk, mégsem mutatkozik meg még a
legkonzervatívabb fajnál sem az ellenszenv a talaj összetétele miatt, pedig természetben
begyűjtött magvakról is szó lehet. Milyen fizikális és kémiai hatásokra reagálnak kedvenceink?
Talán az ottani eltérő talajok tartalmaznak bizonyos paránylényeket (mikrobákat), melyek
azonnal elpusztítják az embriót, míg az eredeti összetételben élők viszont segítik a magoncok
kikelését és fejlődését. De akkor a mi agyonszennyezett és túlkémiázott talajunk miért felel meg
nekik? Még rengeteget kell tanulnunk ahhoz, hogy ezeket az aspektusokat megértsük és
felfogjuk. Tudásunk még csak alig távolodott el a nullától, tehát a százasig van még mit tennünk.
Mindig Fričnél kötök ki, most is találtam tőle idevágó részt. A jelen időben azonban szerencsém
van, mert nem nekem kell fordítanom, mert ezt megtette helyettem Nagy László, aki 1968-ban
lefordította Frič A kígyósziget című ifjúsági regényét, ebből idézek:
„Ha valaki Brazíliában ültetvényt akar létesíteni, kiirtja az őserdő kiszemelt részét,
megvárja, amíg a növényzet megszárad, azután felgyújtja. Ez az erdőirtás leggyorsabb módja,
ámbár rengeteg értékes fa pusztul el. A fa értéke nagyobb, mint annak az értéke, ami majd
néhány évtizeden át a helyén megterem. A különleges fafajokért jó árat fizet az európai piac,
csakhogy a fa elszállítása nehézségekbe ütközik. Ott, ahol a fa elég, nincs kereslet. Ha már majd
mindenhová vasutak járnak és lesz kereslet, akkor már nem lesz megfelelő értékes fa, mert az
őserdők helyét elfoglalják az ültetvények.
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De ha az őserdőt ki is irtják, továbbra is harcolni kell vele. Mindig vissza akar térni arra a
helyre, ahonnan száműzték, évtizedeken keresztül újra és újra ki kell irtani a vadul burjánzó
növényzetet, hogy a hasznos növényeket el ne fojtsa.
Hallatlanul szapora és buja a tropikus természet, és rendkívül kemény harcot kell vívni vele.
Elég egy esős évszak vagy a tenger közelsége, ahol állandóan nedves a levegő, és a felügyelet
nélkül hagyott ültetvény áthatolhatatlan bozóttá változik. De más növényzet, más növényfajták
fakadnak a buja talajból, mint amilyenek az őserdei növényzet kiirtása előtt nőttek. Senki sem
tudja, hogy hogyan kerültek ide. Magjaik talán évtizedekig vártak a föld mélyében, hogy az
őserdő lombboltozatán keresztül áttörjön végre a nap sugara, és felébressze őket hosszú
álmukból. Azt mondják, hogy a magvakat a szél hozta. De honnan? Hiszen sem közel, sem távol
nincsenek itt ilyen növények. Ki tudja, megfejti-e valaki ezt a rejtélyt?! Az elhagyatott
ültetvényeken ezt az új, áthatolatlan vegetációt „capoeirá”-nak (olv. kapuejra) nevezik. Míg az
őserdői növények levelei kemények és bőrszerűek, a capoeirá levelei nedvdúsak, és igazi
ínyencfalatul szolgálnak minden növényevő számára.”
Ez a szemelvény is bizonyítja Frič éleslátását, előrejelzéseinek hosszú távú következményeivel
együtt. Pontosan ez zajlott, zajlik le az Amazonas vidékein, mérhetetlen pusztítás és égetés, az
eredmény pedig gyenge minőségű talaj. Azt is jól érzékelte, hogyha meghagynák az eredeti
őserdőt, sokkal nagyobb volna a haszna, és ami a lényeg, ezt a hasznot mindörökké adnák!
Nagyon sok hasonló esetet tudnék leírni és ismertetni, de mivel szűkös az újság terjedelme,
másokról majd írok máskor.
Fábián László, Udvard, Szlovákia

2016-ban csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények, 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: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

9

Az iskolaprogramhoz kapcsolódóan, a Felsőpetényi Általános Iskolában ismét volt a
gyerekeknek élményültetés. Kovács István gyűjtőtársunk segített a nebulóknak. A növényeket
Nagy József, Rácz László, Kovács István, és Szászi Róbert ajánlották fel.
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Írta, gyűjtötte, összeállította: Ficzere Miklós
Természetesen mindezt Magyarországon és magyar nyelven. Már többen is megírták
véleményüket arról, hogy a cactus mikortól kaktusz, köztük jómagam is a Debreceni Pozsgástár
2016. 1. újságjában. Az Új adatok, kiegészítések a magyar kaktológia történetéhez cikkem
Adatok a magyar nyelvű örökséghez részben a 22. oldalon ezt írtam: »A kaktusz kiejtés szerinti
„kaktusz” írására az első adat Borbás Vincénél lelhető fel, aki a Pallas nagy lexikona számára
vállalta a növénytani írók és növénynevek címszók megírását.« Újabb kutatásaim eredményeként
el kell ismernem, hogy ez a megállapításom – másokéval együtt – téves. Diószegi Sámuel és
Fazekas Mihály 1807-ben megjelent Magyar fűvész könyve a kaktus írásmódot tartalmazta.
Néhány évtizeddel később, 1838-ban két korabeli sajtóban is a kaktusz írásmód található. Egyik
az Athenaeum, Tudományok és Szépművészetek Tára, ahonnan idézek a „Lépcsőzet a’
természet’ országaiban ’s változat’ bélyegei az emberben c. írásból, melynek írója (K...a G...a).
Ebben a korban sokak csak rövidítve írták alá cikkeiket. A vonatkozó szövegrészlet: „Egyik uton
a’ növények, másikon az állatok haladnak, a’ természet’ törvénye szerint mindig magasb fokra;
teljesebb idomot, vegyületet ’s életfolyamatot fejtve ki, míg végre a’ növényország, a’ rózsás
pártáju növényekben (kaktusz, mirtusz, rózsa, és a’ gyümölcsfák), az állatország pedig az emlős
állatokban, különösen az emberben éri el maximumát.” Kiemelés tőlem.

A másik forrás a Tudománytár Literatura 1838. évi 4. kötete, amelyben a Criticai vázlatok alatt
A’ külföldi literatura’ legújabb, ’s kitűnőbb termékeiről olvashatjuk a Fűvésztudomány cikkben:
„A’ természetbúvárok ezen tudományos munkálkodásait más oldalról elősegíté a’ kertészetben
történt változás is. Ugyanis megunván a’ hagymanövények’ tenyésztését, most az úgynevezett
leves növények (succulenta) kezdtek szenvedelmesen miveltetni. Így szaporodának előbb az
áloék, aztán stapeliák, fűtejek (euphorbiae), bojtvirágok (mesembryanthema), pozsgák
(crassulae) ’sat. főkép pedig a’ kaktuszok. Minthogy a’ kosbor is ez osztályra tartozhatik; igy lett
ő is a’ gyüjtőipar’ tárgya. Elevenen, gyökereiket föld és moh közé nyomva ’s fölaggatva,
hordatának át a’ külhoniak, és nagy nehézségek nélkül tenyésztetének a’ kertekben, és nedves
meleggel ’s szükséges árnyékkal ellátott üvegházakban.”
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A Fűvésztudomány cikk részlete.

Az idézet különösen érdekes, mert nem csak a kaktuszok írása mentes minden cifrázástól, de azt
is megtudjuk, hogy az 1800-as évek első felében fellángolt az érdeklődés a leves növények iránt.
Megtudjuk, hogy ekkor a szukkulentákat leves növényeknek hívták, mivel sok lé található
bennük. Az euphorbiafélék magyar neve a fűtej volt. A felsorolt növényi csoportok a
szenvedelmes gyűjtőipar tárgyai voltak, pontosan úgy, mint napjainkban.
A rendelkezésemre álló források alapján a kaktusz írásmód első felbukkanása 1838-ra
adatolható, és innentől a kaktusz és cactus írásmód majdnem 100 évig egyformán használatos a
köznyelvben, kinek-kinek ízlése szerint.
És mit írtak a Cactus alatusról 1837-ben? A válasz szintén a Tudománytár Literatura 1837.
évi 1. kötet 2. füzet 220. oldalán található a szalay Sándor által összeéllított, mai fülnek kissé
szokatlanul hangzó Jutalom-kérdések fejezetben. A II. jutalom-kérdés: Azon növények’
létszereiről, mellyek sejtszövetök’ belsejében nyákot, mézgát, olajt, balzamot és gyantát
választanak el. A válaszból csak a minket érdeklő részt idézem: „…Értekezik végre az éretlen
mandola’ zöld héjjában és a’ hárs’ bimbóiban levő ismeretes mézgajáratokról, és azokról,
mellyek a’ Cactus alatus’ és mályvafélék’ térimbelében vannak.”

Irodalom
Almási Balogh Pál (szerk.): Tudománytár. Közre bocsátja a
Magyar Tudós Társaság. Literatura. 1837. 1. kötet, 2. füzet,
220. o., Buda.
Almási Balogh Pál (szerk.): Tudománytár. Közre bocsátja a
Magyar Tudós Társaság. Literatura. 1838. 4. kötet, 1. füzet,
271. o., Buda.
Schedel, Vörösmarty kiadó szerkesztők, Bajza szerkesztő társ:
Athenaeum, Tudományok és Szépművészetek Tára, 1838. nov.
4. 37. szám, 297. o., Athenaeum kiadó, Pest.
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Gyűjtötte, összeállította: Ficzere Miklós
A Tudományos Gyűjtemény Tudományos egyvelegek fejezetében találjuk ezt a rövid, de annál
érdekesebb írást, amelyben több pozsgásnövény csoportot is megemlít a B. P. monogrammal
jelzett szerző.

Irodalom
Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény. 1823. 7. évfolyam, 1. kötet, 116-117. o.
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A Thaisz András szerkesztette Tudományos Gyűjtemény 1823. évi 1. kötetének címlapja és a
belső címoldala.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2016. II. félévben
Augusztus 18-21. csütörtök-vasárnap
Országos kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár.
Debrecen, Kölcsey Központ. Hunyadi u. 1-3.
Bepakolás: Aug. 17-én délután, illetve 18-án 12 óráig. Megnyitó: 18-án 16 órakor.
Szeptember 24-25. szombat-vasárnap
Kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár.
Nyíregyháza, Korzó üzletközpont
Október 22. szombat

Kertész szemmel Normandiában némi pozsgással elegyítve.
Előadó: Ficzere Miklós
November 26. szombat

Egy kísérlet margójára, avagy, mit tesz egy véletlen.
Előadó: Szászi Róbert
December 17. szombat
Az Aztekium valdezi nyomában.
Előadó: Tóth Norbert
Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: 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!
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A Növény-tenyésztési intézet növény katalógusának előzetes hirdetése megjelent a Pesti Hírlap
1847. október 12-i 965. számában. Közreadva Ficzere Miklós gyűjtéséből.
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Nagy Sándor
Veszélyeztetett kaktuszfajok Paraguayban,
különös tekintettel a Gymnocalycium
nemzetségre
Ficzere Miklós
A „Hungaricus” kaktusz elnevezésének kacskaringói
Fábián László
Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút
7. rész.
Eduart Zimer
Aeonium ’Rangitoto’
Ficzere Miklós
Filatélia - Aeonium
Ficzere Miklós
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Dr. Mészáros Zoltán

Címlap

Hátsó borító
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Írta: Nagy Sándor
Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj

„A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart.”

A Gymnocalycium castellanosii
Most azt a kaktuszt igyekszem bemutatni, melyet Dr. Alberto Castellanos
(1896-1968) argentin származású botanikus és felfedező tiszteletére
neveztek el. A természettudós az argentin Természettudományi Múzeum munkatársaként tett
utazásai során gyarapította, rendszerezte és segítette felépíteni Rio de Janeirói Bradeanum
Herbariumot. Ez a növény is egy meglehetősen bonyolult és ellentmondásos faj. Az első
kavarodás 1935-ben kezdődött. Backeberg az első, nagyon rövid leírásában meglehetősen
homályosan jelezte a növény megtalálásának helyét. A "pontos" helymeghatározás a következő:
Argentína, Córdoba. Több mint 50 évvel felfedezése után, Piltz találta meg a növényeket újra a
természetben. Pontosabban a Sierra de Malanzan hegyeiben, La Rioja tartományban. Ma már
tudjuk, hogy a populációk Argentína, La Rioja hegyláncainak völgyeiben (Sierra Quintana,
Sierra de los Llanos, Sierra de Malanzan, Sierra de los Colorados, Sierra de Porongo, Sierra de
Abad, Sierra de Arganaraz, Sierra de Ulapes) és természetesen Córdoba, valamint San Juan
nagyon sok helyén, mintegy 500-1300 m tengerszint feletti magasságokban találhatók.

Jobb oldalon a név helyesen G. castellanosii (Szerk.)

Nem hivatalosan elfogadott Gymnocalycium castellanosii csoport:
Gymnocalycium castellanosii v. bozsingianum (Schütz) Amerh. & H. Till. Megjelent:
Gymnocalycium 19 (3): 675. 2006.
Szinonimái:
- Gymnocalycium bozsingianum Schütz.1977.
- Gymnocalycium castellanosii v. bozsingianum (Schütz 1977) Piltz. Megjelent:Gymnos
9(18): 43, 1993.
Gymnocalycium castellanosii Backeberg Backeb. & F. M. Knuth. Megjelent: Kaktusz-ABC
[Backeb. & Knuth] 287, 416 - 417. 1936.
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Szinonimái:
- Gymnocalycium castellanosii v. acorrugatum (J. G. Lambert.) R. Kiesling & D. Metzing
2003.
- Gymnocalycium acorrugatum J. G.Lambert. Megjelent: Succulenta 67(1):4-7,1988 = G.
castellanosii Hunt CITES SE.
- Gymnocalycium ferox (Backeberg.) Slaba.- érvénytelen név. Megjelent: Kaktusy
20(4):80,1984=G. castellanosii Hunt CITES SE.
- Gymnocalycium hybopleurum v. ferox Backeberg
Gymnocalycium castellanosii v. ferocius (Backeberg. ex H. Till & Amerh.) G. J. Charles.
Megjelent: Cactaceae Syst. 20: 18. 2005 ("ferocior").
Szinonimái:
- Gymnocalycium castellanosii v. ferocius (Backeberg. ex H. Till & Amerh.) G. J. Charles.
- Gymnocalycium ferox v. ferocior (Backeberg.) Slaba. Érvénytelen név. Megjelent:
Kaktusy 20(4):83,1984.
- Gymnocalycium hybopleurum v. ferocius Backeberg.
- Gymnocalycium mostii v. ferocius Backeberg ex H. Till & Amerh.
Gymnocalycium castellanosii ssp. armillatum (Piltz) Papsch. Megjelent: Cactus &
Co.12(4):200.2008.
- Gymnocalycium castellanosii v. armillatum Piltz. Megjelent: Gymnos 9(18): 48-51, 1993.
Gymnocalycium castellanosii v. rigidum H. Till. Megjelent: Gymnocalycium 19(2): 670, 2006.
A mai napig vannak különböző vélemények, hogy további "típusok" vagy annak szinonimái,
vagy újabb különálló fajok, alfajok tartozzanak ide. A fotón jól látható a test bársonyos fakó
kékeszöld színe. Jellemző - a gimnóknál szokatlan - a növény csúcsi része fehéres gyapjas,
bolyhos. A tövispárna szokatlanul hosszú, lehet 10 mm is. Fiatalon sárgás, bolyhos, majd
kifehérednek és filcesek lesznek.
Detlev Metzing (2012) új rendszertani felosztása a Scabrosemineum alnemzetség fajai között a
következő: Gymnocalycium albiareolatum, bayrianum, castellanosii, glaucum, horridispinum,
hossei, monvillei a tipusfaj, mostii, nigriareolatum, oenanthemum, pugionacanthum,
rhodantherum, ritterianum, spegazzinii. Láthatjuk, Metzing (2012) szerint a G. castellanosii
majdnem egyet jelent G. bozsingianummal, a G. armillatummal, a G. ferociorral és a G.
acorrugatummal. Ugyanez a helyzet a rózsaszínű, illetve a piros virágúak közül a G.
ambatoense, carminanthum és tillianum esetében is. De mondhatnám a G. armatum vagy a G.
cardenasianum fajok esetét is, melyek szintén az egyszerűsítés áldozatai lettek. Az elmúlt
években a helyzet árnyaltabbá vált. Közeledtek a mértékadók - mint Dr. Hunt, G. Charles és D.
Metzing véleményei. Engedelmükkel, én úgy látom, ez megfelelne Hans Tillnek is, hiszen
legutolsó, 2008. évi besorolása ezt sugallja számomra. Ennek megfelelően a Gymnocalycium
castellanosii nem hivatalos szinonimái a következők:
- G. castellanosii ssp castellanosii Backeberg 1936.
- G. castellanosii ssp ferocius (H. Till et Amerhauser) G. Charles.
- G. castellanosii ssp acorrugatum (J. G. Lambert) R. Kiesling & D. Metzing. Megjelent:
Fl. San Juan 2: 178 2003.
- G. castellanosii ssp armillatum Piltz. Megjelent: Gymnos 9(18): 48 1993.
Források és szakirodalom

Nagy Sándor, Jászberény

Pilseni Kaktusz Club
Ulrich Creutzburg.-http://www.creutzburg-info.de
LLIFLE - Encyclopedia of living forms Kakteenforum und Sukkulentenforum von Thomas Schmid
[Kaktusz Klub Olomouc]
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/11484/Gymnocalycium_castellanosii_subs._bozsingianum
http://eol.org/pages/5190571/names/synonyms
http://www.cact.cz/galerie_test/galerie.php?text=GYMNOCALYCIUM
http://www.sukkulentenforum.de/index.php?page=Thread&threadID=3335
http://kkplzen.eu/index.php/cesty-za-kaktusy-a-sukulenty/467-gymnocalycium-riojense-vers-ochoterenae
www.hi-ho.ne.jp/staka/taxa.htm
http://www.schuetziana.org/
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2016. május 11. és május 14. között virágzó kaktuszok
és pozsgás növények kiállítását és vásárát rendezte
meg a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság a
Bevásárlóközpont főépületének emeletén. A kiállítás
részeként, május 13-án, pénteken látványültetésre is
sor került, amelynek nagy sikere volt a gyerekek
körében. A rendezvényen való részvétel, mint már oly
sokszor máskor, most is ingyenes volt.
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Képek: Malompark Bevásárlóközpont és Szászi Róbert.

Fent: Dr. Csajbók József, Debrecen, lent Szászi Róbert, Debrecen
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Tóth Norbert, Debrecen

Dóró Antal, Hajdúszoboszló

Nagy Tibor, Debrecen

Fent: Rácz László, Debrecen, lent balra: Nagy József, Mikepércs
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének
változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd
elősegíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban
elhelyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős
felmelegedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk
éjszaka is.
2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős
napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok kivételével
megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném
eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi gondozási tanácsok
3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy
vannak árnyékkedvelő fajok. Saját gyakorlati
tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való
hozzászokás időtartamában létezik különbség. Az
árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is
hozzászoknak a tűző napsütéshez, anélkül, hogy ez
bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a
virágzás szokatlan bőségében jelentkezik.
3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és
amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet, úgy az
öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás
befejezésének célja, hogy növényeink beért állapotban
jussanak a teleltetés időszakába.
4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk
magokat azokról a fajokról, amelyeknél a termés már
beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése hosszabb időt
vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és egyéb
maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése
biztosított, és soha ne feledjük felírni a fajnevet.
Epiphyllum 'Kings Ransom'.
Kép: Ficzere

5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős
helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is
gyökeresedik.
6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák jelentenek
veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan károsíthat, főleg
nedvesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, harmatos
reggelek beköszöntével válik teljessé.
Ficzere Miklós
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ESTERI HELENIUS ex librise, szerző Railonsala, A.
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KONTULY BÉLA (1904, Miskolc - 1983, Budapest)
Festő, művész-pedagógus. Művészeti tanulmányait Prágában
és a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte Réti István
irányításával. Már főiskolás korában több ízben (1922, 1923,
1927) jelentkezett műveivel a kassai Keletszlovákiai
Múzeumban. 1928-30-ban feleségével, Fuchs Hajnalkával
együtt a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai voltak. 1932ben az Ernst Múzeumban megrendezte gyűjteményes
kiállítását. Az 1930-as évek elejétől murális alkotásokkal
bízták meg. 1931-ben a szegedi egyetem lépcsőházának
freskóit készítette el, 1934-ben pedig a budapesti Hermina úti
kápolna, 1939-ben a vízivárosi Szent Anna-templom falképeit
(ez utóbbit Molnár C. Pállal együtt) készítette el. Jelentős alkotásai még: a váci Székesegyház és
a budapesti Thököly úti Domokos-templom (1944) díszítése; a székesfehérvári Városháza
közgyűlési termének Az Aranybulla kihirdetése c. freskója. 1939-től 1947-ig a Képzőművészeti
Főiskolán tanított. 1945 után egyházi megbízásokból freskókat restaurált és templomok számára
festett falképeket (Sümeg, Jászberény, Salgótarján, Miskolc). Többalakos kompozíciói mellett
arcképfestészetei is jelentős. 1975-ben műveiből gyűjteményes tárlatot rendeztek Japánban.
Tájképeit, csendéleteit, egyházi és történelmi festményeit egyaránt a noveccento szellemi hatása,
természetelvű látásmód és dekorativitás jellemzik.

Csendélet kaktusszal és narancsokkal

1933
Olaj, karton, 99,5 x 70 cm
Magántulajdon
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

Derecskei Bocskai István Általános Iskola, 2016 ápr. 29.
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

F
frailea
fraileana
frankiana, frankii
franklinii
freudenbergeri
friciana, fricianum,
fricii
friedrichiana,
friedrichii
frigida, frigidus
fritillaria
froehlichiana,
froehlichianus
frons
fructus
frutescens
frutex
fruticosus, fruticosa
fruticulus
fuauxiana
fulgida
fundus
fuchsioides
fulgens, fulgidus,
fulgida
fuliginosa
fulva, fulvus
fulviceps
fulvicomafulvicomus
fulvilana, fulvilanus
fulvilanatus
fulviseta
fulvispinus,
fulvispina
fulvus
funalis
fungiferus
funiculus

benannt nach Manuel Fraile
benannt nach M. Fraile
benannt nach G. Frank
benannt nach Mr. Franklin
benannt nach: Freudenberg
benannt nach A. V. Fric

Fraile-ről elnevezett
Fraile-féle
Frank-féle
Franklin-féle
Freudenberg-féle
Fric-féle

benannt nach Dr. H. Friedrich

Friedrich-féle

kalt, kühl
die Kaiserkrone, die Schach
Blume
benannt nach H. A. Fröhich

hideg, hűvös
császárkorona

das Laub
die Frucht
strauchartig
der Strauch
strauchig
der Zwegstrauch
benannt nach Lex Fuaux

ágvég, lomb
termés, gyümölcs
cserjésedő, bokrosodó
cserje, bokor
cserjés, bokros
törpecserje
Fuaux-féle
körmös
levélalap
fuksziához hasonló
fénylő, csillogó, tündöklő,

der Blattgrund
fuchsienförmig
funkelnd, glänzende

Fröhlich- féle

braunborstig
braunengelbdornig

korom színű
barna
barnássárga-fejű
barnáspiros-üstökü
barnahajas, barnagyapjas
barnán behajazott,
barnagyapjas
barnasörtés
barnatövisű

strickförmige
strickförmig
pilztragend
der Nabelstrang

kötél /zsineg/ formájú
kötél-/zsineg/szerű
gombás, gombahordozó
köldökzsinór, vezeték

russfarbige
braun
braungelb-köpfiger
braunrotschopfiger
braunhaariger
braunbeaarter

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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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.

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 elérhetőségen: 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

honlapunkon elérhető a következő linken:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
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