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Nagy Marianne
A Hoya nemzetség irodalmi áttekintése
„A Hoya vagy magyarul viaszvirág nemzetség fajai
kedvelt szobanövénynek számítanak világszerte (MARINELLI, 2006), Magyarországon a dísznövény kultúrában
mégsem meghatározó a szerepük. Sokuk speciális habitusa és igénye miatt tartásával, termesztésével jelen
pillanatban leginkább csak kisszámú gyűjtő foglalkozik, és komolyabb kertészetekben is (dán illetve
holland importból) csupán egy-egy taxonnal (Hoya
carnosa, Hoya lanceolata subsp. bella) képviseltetik
magukat, habár cserepes dísznövényként való tartásra a
nemzetség több tagja is alkalmas lenne. A fenti okok
miatt választottam dolgozatom témájául a Hoya nemzetség bemutatását. Célom, hogy megismertessem a
változatos, értékes és különleges szépségű virágokkal
díszítő viaszvirágokat, melyek méltán érdemelnének
nagyobb megbecsülést. Ennek érdekében összegyűjtöm
a hozzáférhető nemzetközi, és a hazai kertészeti, botanikai szakirodalomban, valamint a világhálón megtalálható, nemzetséggel kapcsolatos adatokat,
információkat. Dísznövényként való szélesebb körű elterjedését az is indokolja, hogy dugványozással különleges berendezés nélkül is könnyen szaporítható. Kísérlettel alátámasztva a
megállapítást, három különböző közegben (víz, homok, perlit és tőzeg 1:1 arányú keveréke) öt
taxon gyökeresedési erélyét vizsgálom a szakirodalmi ajánlásoktól merőben eltérő időpontban:
télen.”
Ficzere Miklós Pozsgás növények magyarországi kastélyokban az 1700-as években
I. Rész: Szukkulensek Érsekújvárott és Szepesváralján
A pozsgás növények magyarországi elterjedésének és megismerésének története az eddigi
történeti munkák alapján még a mai nap is fehér foltnak számít. E kutatásban eddig Dr. Nemes
Lajos érte el a legtöbb eredményt, aki több új adatot is felszínre hozott. E cikk szerzője a Magyar
Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltárában 13.534 regestrata (aláírásokkal és pecsétekkel
ellátott eredeti irat) és 641 irregestrata (összesen 14.175) urbárium és összeírás kutatása során
csak négy (!) olyat talált – latinul vagy németül írva -, amelyek valamilyen pozsgás növényt
említenek. Egyéb forrásból tudható, hogy Fischer Dániel késmárki orvos egyik kisebb
tanulmánya a Cactus Peruianusról (így írta!) 1731-ben jelent meg, ahogyan ezt Ernyei közléséből
tudjuk. És ez az a pont, amikor vissza kell kanyarodnunk az 1755. évi szepesváraljai Ceres
Perviliana növényhez. Fischer eredeti cikke fellelhetetlennek bizonyult, talán valamelyik
irattárban lappanghat, lehet éppen Késmárkon. Megjelenő történeti cikkeimben sajnálatosan csak
külföldi növényrajzokat tudok használni szemléltetésként. Ennek oka egyszerű, magyar kéztől a
XIX. sz. végétől találhatók pozsgás növényekről ábrázolások, ezt megelőzően nincsenek. A régi
írások arra is rávilágítanak, Linnének nem volt nehéz dolga kitalálni a binominális
nomenklatúrát, mert mát előtte is sokan használtak ilyen megnevezéseket.
Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 12. rész.
Frič növénynemesítő és kísérleti tevékenysége azonban nem maradt titokban a németek előtt és
Koch mérnök segítségével kapcsolatot létesített vele a Birodalmi munkaközösség elnöke, aki a
növénytermesztésért volt felelős Giessen-ben, G. Sessous professzor, az eredmények és
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vélemények kölcsönös cseréje véget. Frič válaszlevelét Kochnak kellett volna kézbesítenie.
Eléggé részletesen ismertette benne az addigi eredményeit, de egyúttal tudomásul adta, hogy a
két állam közti háborús viszony miatt nem fogadja el az együttműködést. A válaszlevél tartalma
miatt még Koch sem mert vállalkozni a levél átadására, s mikor Frič tudomására jutott, hogy
Sessous professzor nem kapta meg teljes válaszát, személyesen írt neki egy levelet. Nem tudta
elképzelni, hogy Koch miért tért ki a teljes válasz átadása alól, Sessous-nak küldött levelében ezt
az incidenst érthetetlenül fogta fel. Szerinte a szólásszabadság és a bizalom természetes fogalom,
azonban ezek a fogalmak az akkori Németországban bűnnek számítottak. Válaszlevele
hangsúlya és stílusa még napjainkban is sokakat megrengetne:
„Tisztelt mérnök úr, a mai politikai helyzetet annyira kedvezőnek találja, hogy a
munkaközösséggel kapcsolatba lépjek. Úgy ismerem Önt mint becsületes embert és tudom,…
A többi megtudható a Debreceni Pozsgástár 2017. 4. újságjából.
Ingrid Schaub és Dr. med. Ricardo Keim
Egy új faj argentínából az Austrocactus colloncurensis
„Több éve utazgattunk Argentínában azzal a szándékkal, hogy megismerjük az ország
kaktuszflóráját. Neuquen tartományban, az Andok közelében, Zapalától délre folyik a Collon
Cura-folyó. A partján vezető út mentén felleltük egy olyan kaktusz több populációját, amely
különbözött az általunk már ismert fajoktól. A növények jellemzőik alapján az Austrocactus
nemzetség egyik képviselőjének tűntek, de a kisebb test és a nagyszámú sarj meglehetősen
szokatlan. A különböző évszakokban tett látogatásaink alkalmával lehetőségünk volt a virágok, a
termések és a magvak vizsgálatára. A rendelkezésre álló irodalom alapján történő összehasonlítás után arra a következtetésre jutottunk, hogy itt egy eddig ismeretlen Austrocactus fajról
van szó, és amelyet új fajként írunk le.”
Nagy Sándor Baljós árnyak „Kaktusz Eldorádó” egén
„Mexikó északi és déli része között jelentős fejlettségbeli eltérés
tapasztalható. Ennek sajátossága, hogy egyszerre tartalmazza a
régi, elavult és modern módszereket, mind a mezőgazdaság, mind
az ipar területén. Sajnos, mint a legtöbb dél-amerikai országra
jellemzően, itt is igen nagymértékű a különbség szegények és a
gazdagok között, a szegény tartományok és a szerencsésebb
adottságú vidékek között. Európaiak számára elképzelhetetlenül
magas szintű a bűnözés és a korrupció. A földnélküli, a
nyomorszinten élők döntő többségben a halmozottan hátrányos
helyzetű indián népességhez tartoznak. Az ország nagy részén a
kevés csapadék miatt szinte lehetetlen a mezőgazdálkodás.
Korábbi adatok alapján a földterület csupán 13%-a alkalmas
szántónak és további 38-40%-a legelőnek. (…) A fejlődés során
az elsők lehettek a 6-10 m-re, vagy még magasabbra növő
oszlopos Marginatocereusok, majd követték a hatalmas termetű
Carnegiea gigantea vagy magyarul a kandeláber kaktuszok és a többiek. Mára a túlélő
példányok mellett elsősorban marha- és juhlegelők, épült- és épülő utak, víztárolók, haszonnövény ültetvények vannak. A fa- és papírtermékek iránti világszerte megnövekedett kereslet
kielégítése érdekében teljes erdőket irtottak ki és folyamatosan irtanak ma is.”
Cristian Neciu Az Aztekium nemzetségről dióhéjban
„A romániai kaktuszgyűjtő egyesület szimbóluma az Aztekium nemzetség. Kisméretű, gömb
alakú növények tartoznak e nemzetségbe, amelyek az észak mexikói Nuevo León államból
származnak. A nemzetség nevét az Azték nép tiszteletére kapta. A növények magánosak vagy
sarjadnak, jól látható bordáik vannak, jellegzetes árokszerű vízszintes barázdákkal.
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Areolái majdnem tövistelenek, alkalmanként megjelenhet egy-egy tövis, ami rövid, meggörbült
és nem hegyes, az idősebb areolákról lehullik. Virágai a növekedési csúcs közepén jelennek
meg. Termései többé-kevésbé rejtettek az areola gazdag gyapjú takarójában, a magok a
csapadékvíz segítségével szétszóródnak az anyanövény körül a környező terepen, ami
növénycsoportok kialakulását eredményezi az élőhelyen. A Rayones-völgyben, Nuevo León
államban 1929-ben Friedrich Ritter fedezte fel a nemzetség első faját, amit az ő tiszteletére
neveztek el Aztekium ritterinek. Élőhelye meredek mészkősziklákon található, ahol csak kevés
egyéb növényzet él meg. A populációkat különböző életkorú egyedek csoportosulásai alkotják,
részben besüllyedve a sziklák üregeibe vagy repedéseibe.”

Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Barizs Dániel
Dani szeret mesélni, anekdotázni, én meg szívesen hallgatom, mint most is:
„- Debrecenben laktam a Jerikó utcán közel az iskolához 1980-90 között, ebben az időszakban
lehordtam a kaktuszokat a bérház elé árusítani, de mindig vittem 5-6 db-ot a gyűjteményemből
is. Ilyenkor a felnőtteken kívül a suliból haza induló gyerekek körbeálltak és kérdésekkel
halmoztak el. Ők csak egyszerűen „kaktuszos bácsinak” hívtak. Néhányszor kaptak tőlem a
levált sarjakból, nagy örömükre. Azt kérded, hogyan vélekednek a kaktuszokról? Nos, erről a
mai napig rossz a tapasztalatom. Volt, aki azt mondta, átverték, mert gömb kaktusznak adták,
most meg a teteje vékony, hosszú, vagy állandóan locsolom, mégis kipusztult. Azt is mondták,
rakjam ki a napra, mert Mexikóban is a napon nő, stb. Emiatt mondom, sokszor a felvilágosítás
hiánya okozza a legtöbb problémát. De a vevőknek is elő kellene venni egy-két szakirodalmat!”
És az érdeklődés fokozására még egy kedves történet: - „Számomra viszont, amire még mindig
szívesen vissza-emlékszem és már sokszor sok helyen elmeséltem, ez is a Jerikó utcához
kötődik. Történt ugyan is egy napon, hogy a sokaságból megszólalt egy ember: - Elnézést, az a
szép kaktusz nem eladó? Persze gyűjteményem egyik darabjára mutatott. Mondta, ő is szereti a
kaktuszokat, nem gyűjtő, csak kedvelő és tetszik neki az a kaktusz, megvásárolná. Mondtam: Az nem eladó, az a gyűjte-ményem. Szinte minden hétvégén, de kéthetente megjelent, egy
alkalommal 500 Ft-ot ígért, akkoriban ez nem volt kis pénz. Tartottam magam, hiszen nekem is
tetszett, és nem akartam megválni tőle. Később mindig ráígért, 3 év alatt lassan eljutott 2000 Ftig.”
Ficzere Miklós
főszerkesztő
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja.
Most sokfelé vásárolhatunk bimbós vagy már virágzó példányokat.
Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten tartás, ami 1518 C°-ot jelent, meghosszabbítható
a virágzás ideje. A tapasztalat mégis az, hogy a virágzást a hűvösebb
körülmények teszik tartósabbá. Ha
módunkban áll, próbáljuk ki.
2. A legtöbb kaktusz azonban már
a téli nyugalmi időszak állapotában
található. Kicsit töppedt, esetleg
kicsit ráncos a felülete, és a színe
sem olyan üde, mint volt korábban.
De ilyenkor nálunk ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan
Virágzó karácsonyi kaktusz (Schlumbergera sp.).
ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalKép: Dankó István
mi időszakban 3-4 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több kárt okoz, végső
soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl hideg, erős
huzat ne érje növényeinket.
3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét
látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást.
4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös tekintettel
a különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető
helyre. A melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a belőlük kifejlődött atkák, tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek észrevehetők a
beszáradt, csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De egyszerűbb, ha
néhány helyre két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki.
5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges
eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni,
akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak,
mert esetükben mindig van, aki mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az
Internet esetében ilyen nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai
ellenőrzés. Ezért kezdőknek, de még haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes információtól. A növény botanikai nevének meghatározása az első és döntő lépés a tartásához,
gondozásához szükséges adatok megszerzéséhez.
Ficzere Miklós
Debrecen
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Írta: Ficzere Miklós
A kaktusz és más pozsgás növények ismeretének magyarországi történetével foglalkozó
különféle írások olvastán eszembe jutott Shakespeare IV. Henrik drámájának egyik sora, amikor
Falstaff lovag a saját hazugságát e felkiáltással próbálja kivédeni: - „Úristen! Ez a világ már
egészen a hazudozásra adta magát.” E mondatban manapság is rettentően sok az igazság, igaz,
finomításra szorul mindazokra, akik e témában történeti cikkeket írtak, ideértve magamat is, mert
az igaz mondástól való eltérést másoktól átvett és nem ellenőrzött adatok okozzák, ill. sokaknál a
történeti kutatás teljes mellőzése. Néhány esetben azonban a szándékos félrebeszélés, olykor a
hazugság is észre vétette magát. Kezdeti történeti cikkeimben szembesülnöm kellett olyan
igaznak hitt tényekkel, amelyeket későbbi kutatásaim teljes mértékben megcáfoltak. Az is igaz,
véglegeset csak egy adott téma történetének teljes egészében való feldolgozása után
mondhatunk, bár még ekkor sem lehetünk biztosak abban, hogy nem kerülnek elő újabb adatok.
Mivel magam is elmerültem a téma botanika történeti kutatásában, csak egyetlen példát
említenék a kutatás soha véget nem érő voltára. A Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött írat tömeg
egymás mellé állítva egy 300 km hosszú polcot töltene meg. Ha egy mm-en mondjuk öt lap
található, ami 10 oldal, akkor az oldalak száma 3 milliárd! Hogyan lehet ebben az irdatlan
halmazban pozsgás növényekre vonatkozó bármilyen adatot találni? Véletlenül! Másképpen
sehogy! Talán majd akkor, ha digitalizálva lesz az egész, és szabad lesz minden részében
kutakodni, és ha e kutakodás anyagi terhét is elbírjuk. És ez csak az irattári anyag. Tovább nem
részletezem, csupán érzékeltetni kívántam egy történeti kutatás előre alig felmérhető nehézségét.
Az elért eredmények azonban lehetővé teszik új ismeretek beiktatását, az eddigiek módosítását,
hibák kijavítását, mert csak ezek után lehetünk az igaz, - vagy nem igaz? - történet tudói. Ezért a
már előkerült új adatok birtokában szükségesnek tartom a pontatlanságok javítását.
Az egyik rövidke összefoglaló a C³ Kulturális és Kommunikációs Központ honlapján olvasható,
amely megfogalmazásuk szerint „mindenki számára nyitott, non-profit intézmény, amely a
kommunikációval, kultúrával és a nyílt társadalommal kapcsolatos kísérletezés és fejlesztés
terepe, segítve mindenekelőtt a művészeti, tudományos és technikai szféra találkozásait és
kooperációját.” A Nyílt Társadalom Alapítványok C³ jelölésű kistestvére nyíltan félre tájékoztat,
és láthatólag nem tart szükségesnek semmilyen ellenőrzést, helyesbítést, sajnos azok sem, akik a
cikket átadták (MKOE). A történet szerzője Szabó Krisztina, címe: A magyar kaktuszélet története.
Elérhető a http://www.c3.hu/~mkoe/matort.html internetes linken. A következőkben vegyük sorra
a cikk elején írtakat, a dőlt betűs megjegyzések tőlem.
Kezdésnek ezt írja Szabó Krisztina: „A kaktuszok Magyarországon is hamar ismertté váltak. Jelen voltak
Lippay György pozsonyi hercegérsek európai hírű kertjének növényei között, melyeket öccse Lippay János jezsuita
pap az 1664-ben írt "Posoni kert" című könyvében is megemlít. Egyes fajok azonosíthatók a részletességgel leírt
jellemzésekből pl. Opuntia chamanchica, Opuntia ficus-indica.”

Hogyan kerül ide példaként említve az Opuntia chamanchica? A „Posoni kert”-ben kétféle
kaktusz volt. Lippay János szavaival „Egyik nagy, s-másik kicsin”. Utóbbiról írta Priszter
Szaniszló a Debreceni Pozsgástárban (2000/1), hogy az „Opuntia vulgaris Mill. var. nana
Schumann, ma Opuntia compressa (Salisb.) Macbr.” Ezt annyival kell kiegészítenem, hogy a
2006-ban megjelent Hunt-féle Cactaceae rendszer szerint az Opuntia vulgaris Mill. és az
Opuntia compressa (Salisb.) Macbr. szinonimái az Opuntia humifusa (Raf.) Raf. fajnak, tehát a
„kicsin” nem más, mint Opuntia humifusa. A Posoni kertet megelőzően érdemes lett volna
megemlíteni Heindel Ferdinánd, szintén Pozsonyban lévő kertjét, amelynek jegyzéke 1651-ben
jelent meg, benne öt pozsgás növény, köztük két kaktusz.
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„A következő jelentős évszám 1689, amikor Szentiványi Márton "Curiosora et selectiora variorum etc." című
munkáját adta ki. A nagyszombati füvészkert növényei között található Aloe-t (Agave americana) és az Opuntia ficusindica-t is ismerteti.”

A helyes évszám: 1696! Ugyanis Szentiványi könyve 13 év alatt részletekben készült el, és közel
4000 lapból áll. Az utolsó rész 1702-ben került ki a nyomdából. Az a rész, amelynek a 272.
oldalán 71. tételszám alatt említi a Ficus indica növényt, (és nem az Opuntia ficus-indicát, mert
ez egy későbbi elnevezés) az a második kötet (Decadis secundae) második része (Pars secunda),
megjelent 1696-ban, ahogyan az a címlapján is olvasható.
„Szentiványi Márton írásos útmutatója után egy hosszabb homályos időszak következik. Senki nem tesz említést a
Magyarországon megtalálható kaktuszokról, bár feltehetően ebben az időszakban sem hiányoztak a kertekből. Ezt
bizonyítja az 1700-as évek végén újságban megjelenő hír is: "Virágzó amerikai tsuda gróf Bánffy György bontsidai
kertjében". A leírás Aloe-t említ és Agave-ra utal, ugyanis az agavekat hosszú időn át az aloekhoz tartozónak vélték.”

Szentiványi Mártont követően nincsen „hosszabb homályos időszak”, de még rövidebb sem.
Folyamatosan jelentek meg írások és szukkulens növények a díszkertekben, üvegházakban,
csupán a korszakra vonatkozó kutatások maradtak el.
„Időközben Nagyszombaton Winterl József Jakab lett a Pázmány Péter által alapított iskola "Botanica ac chymia"
tanszék első tanára. A korábbi "Érseki Főiskola" elnyerte a Királyi Egyetemi címet, amit 1777-ben Budára helyeztek
át. A botanikus kert többszöri átköltöztetésének átmeneti időszakában Winterl József saját kertje adott otthont a
növényeknek. 1788-ban Haberle Károly "Index Horti Botanici"-jéből tudjuk, hogy Winterl gyűjtőszenvedélyének
köszönhetően több mint 40 féle kaktusz és pozsgás növény volt található a botanikus kertben.”

»Haberle Károly „Index Horti Botanici”-jéből« semmit nem tudhatunk meg, mert ő ilyet sohasem írt, de írt Winterl Jakab, teljes címe: Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae
Pestini est 1788. Benne 52 féle pozsgás növényt találunk, beleértve hétféle kaktuszt.
Egyelőre ennyit erről a nyíltan eltorzított, eltorzult történetről, arról nem is beszélve, hogy a
szerző nem ismeri a magyar áloé és agávé szavakat. Remélhetőleg lekerül a nyíltak honlapjáról
és máshonnan is. Ha mégsem, akkor folytatás következik az olvasók érdekében, mert
feltételezhetően a valós történetet kívánják megismerni.
Ficzere Miklós, Debrecen
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Írta: Fábián László
A következő olvasói kérdés így hangzott el: „Rebutia, Sulcorebutia termesztése”. Kissé megkönnyebbültem, a kérdés nem a két nemzetség közti rokonsági viszonyokra vonatkozik, hanem a
nemzetségek tartásmódjára, termesztésére. Gondolom, néha kitérek erre a kérdésre is, de csak a
saját szempontomból fogok megemlíteni néhány faktumot. Nem szeretnék belefolyni helytelen
vitákba, mert még senkinek sem sikerült használható nevezéktant elém tárnia. A két nemzetség
fajai viszont bőségesen állnak rendelkezésemre, tartásukkal kapcsolatban van némi
tapasztalatom és jelentős eredményem, a rebúciák a kezdetektől részei gyűjteményeimnek, sok
közülük még ma is itt van nálam, bár ma már más generációkban, vérvonalban. Sajnos,
többségük nem hosszú életű, az idősebb példányok inkább kuriózumok.

1-2. A Rebutia krainziana f. flaviflorus és a Sulcorebutia albissima nemzetségeiknek tipikus képviselői. A
tapasztalt szem azonnal észreveszi az eltéréseket, nemcsak a hasonlóságokat. Mindkét nem tagjai miniatűrök
vagy kistermetűek, maximum 10-12 cm átmérőig, ez a méret csak a szulkóknál jellemző, a rebúciák általában
kisebb növekedésűek.

3-4. Az Astrophytum myriostigma var. quadricostata és a Whitesloanea crassa fajok szembetűnő
hasonlatossága.
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A külső hasonlatosságuk bizonyosan a hasonló körülményekből adódnak, ez egy természeti
törvény. Hasonló körülmények, hasonló életmódot és külső megjelenést hoznak létre. Ezt
nevezik konvergens fejlődésnek. Néha a hasonlóság annyira zavaró, hogy csak a szakemberek
képesek elkülöníteni ezeket az életformákat. Maradjunk a vályúnknál, és ezért innen hozom fel a
példát: a kaktuszok és néhány kutyatejféle (Euphorbia) között akkora a hasonlóság, hogyha nem
ismernénk virágaikat és származásukat, nyugodtan mondhatnánk, hogy mindannyian kaktuszok.
A laikusoknak gyakran képtelen vagyok elmagyarázni, miben térnek el, miért másak, hiszen
szerintük teljesen hasonlatosak. A hasonlóság nem mindig jelent azonosságot. A 3. és a 4. képen
nagyon jól tudjuk igazolni a konvergens fejlődés furcsaságait, teljesen eltérő családokba tartozó
fajok külsőleg annyira hasonlítanak, hogy gond nélkül egy nemzetségbe sorolhatnánk őket.
Természetesen ha megjelentek a virágaik, képben vagyunk, ekkor már nem beszélhetünk
egyáltalán rokoni kapcsolatokról. Az Astrophytum a kaktuszfélék családjába tartozik és kizárólag
Észak-Amerikában él, míg a Whitesloanea a selyemkórófélék családjában van nyilvántartva,
tenyészterülete Afrika déli része. Nem véletlenül hoztam fel példának a konvergenciára, mert
esetünkben a Rebutia és a Sulcorebutia nemeknél nagyon nehéz ilyen fényképes ábrázolásban
azt bemutatni. A hasonlóságuk csaknem 100 %-os.

5-6. Most melyik a melyik?
Sajnos nem találtam az archívumomban fehér tövisű Sulcorebutia swobodae fajt, hogy a
megtévesztés még nagyobb legyen, a másik képen Rebutia
senilis faj látható, vérvörös virágokkal. A két nemzetség
elkülönítéséhez nagyon jó morfológiás szerv a virág. Formájukból, kitárulásukból következtethetünk a faj hovatartozásáról.
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7-8. Az általam kreált, kissé vázlatos térképeken jól érzékelhető a két nemzetség elterjedési területe. Fajaik
sehol sem találkoznak egy élőhelyen, szerintem ez egyike a bizonyítékoknak arra, hogy nem azonos őstől
származnak.

A Rebutia nemzetség első faját még 1896-ban írta le Schumann Echinopsis minuscula néven,
azonban már 1895-ben létrehozta a Rebutia alnemzetséget, ahová a fajt sorolta. Később az
Echinocactus nemben szerepeltették, egy ideig a Lobivia nemzetségben is vendégeskedett. Mivel
alakkörének a legrégibb nemzetsége, ide osztották át a hasonló növekedésű és elterjedésű
nemeket, pl. Aylostera, Digitorebutia, Mediolobivia, vagy mint a Sulcorebutia és Weingartia
nemzetségeket. Egy biztos, a rebúciák közelebb vannak a Lobivia, Echinopsis nemekhez, mint a
Sulcorebutia, ennek származását a Gymnocalycium, Weingartia útvonalon kellene keresnünk.
Ezeket a származási vonalakat a fenti térképen jól figyelemmel kísérhetjük. Délről a Rebutia –
Echinopsis vérvonal, és északon, a keleti, Sulcorebutia – Gymnocalycium vérvonallal.
Természetesen, az első rebúciáim is R. minuscula fajból tevődtek ki, mert akkor a kezdők
növényeinek számított. Sajnos napjainkban inkább mondhatom, hogy a ritka fajokhoz tartozik. A
nemzetség más fajai, változatai is ekkor még beszerezhetőek voltak. Ma csak nagyon kevés
fajukat ismerik el, többségüket beolvasztották, és megnevezésük általában a szinonimák
süllyesztőjébe kerültek. A rebúciák termesztése nálam soha nem okozott gondot. Nagyon
könnyen tartható, hálás növényeknek bizonyultak. Szaporításuk is egyszerű volt, mivel az
idősebb példányok rendszeresen sarjadtak, amelyek könnyen legyökeresedtek és a következő
évben már biztosan virágoztak. Lassú növekedésük miatt nem növik ki gyűjteményünket, de a
jól tartott példányaik még virág nélkül is mutatós növények. Talajként elfogadnak mindent, csak
az a lényeges, hogy az öntőzést követően néhány napon belül kiszáradjon. A kinti tartás a
természetes számukra, azonban a tartós esőzések esetén védelmet igényelnek. Növekedésben,
kora tavasztól az erősebb nyári felmelegedésig megkövetelik a megfelelő mennyiségű
öntözővizet, csapadékot. Természetesen magról is szaporíthatóak. Többségük öntermékenyülő,
és ha a terméseket nem szedjük le róluk, akkor magvaikat szétszórhatják az anyanövény
környékén, ahol gyorsan és jól kicsíráznak. Idővel a nagyobb méretű magoncokat fokozatosan
kiemeljük az anya mellől és elültetjük őket különálló edénybe. A két-három éves magoncok,
nem ritkán még a fiatalabbak is, már virágzóképesek. Virágszínük bármilyen lehet a fekete és a
tiszta fehéren kívül. Sokan most elszörnyednek, de hiszen vannak fehéren nyíló példányok is.
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Ez így teljesen nem igaz, a természetben még nem találtak fehéren nyíló rebúciát. Ha a növényen
a virágszín fehér, az nem Rebutia faj, vagy hibrid, vagy Aylostera, esetleg Mediolobivia. Az én
értelmezésemben ők nem rebúciák! Az ilyen apróságokra is oda kellene figyelni, nemcsak arra,
hogy a nevem ott legyen a növény megnevezése mögött, mivel az csak hiábavaló és múlandó
tényező.

9-10. Rebutia minuscula és Rebutia grandiflora. A két taxon csak abban tér el egymástól, hogy a leírás szerint,
a grandiflora virága és egyéb porciója kétszerese a minuscula fajénak. A mai értelmezésben ezeket az
adatokat nem vehetjük készpénznek. Különben is a grandiflora lelőhelye ismeretlen, ezért szerintem helyes az
a nézet, hogy kultivárként kezeljük.

11,12,13. Rebutia senilis három változata, melyek ma
már nincsenek elismerve és a Rebutia minuscula fajba
lettek beiktatva. 1. kép. R. senilis. 2. kép. R. senilis var.
lilacina-rosea. 3. kép. R senilis var. kesselringiana, a
véleményezést meghagyom Önökre.
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14-15. A fehérvirágú rebúciát Rebutia krainziana var. albiflora néven ismertetik, pedig ez csak egy hibrid a
Rebutia krainziana és az Aylostera albiflora fajok között. Helyes megnevezése Rebutia krainziana cv. Meisterstück, tehát a fehér szín a másik szülőnek tudható be és nem a Rebutia nemzetség egyik tulajdonságának.

Az egymás mellett tartásuknak is megvan a hátulütője, főleg ha szabadon tartjuk őket. A beporzó
rovarok kedvenc céltáblái, mivel nagy és színes viráguk van. Néha a virágok kibocsájthatnak
enyhe illatokat, szagokat, amelyeket nem tudok semmihez sem hasonlítani, mert sajátságosak.
Az ellenőrizetlen környezetben megfogant terméseket lehetőleg ne is gyűjtsük be, sőt, el kell
távolítani őket még abban a pillanatban, amikor már a virágok teljesen elnyíltak. Az irányozott
vetésük általában sikeres, melyet nagyon kora tavasszal kell tennünk, hogy a magvak kelésekor
még a hőmérséklet ne legyen túlzottan magas, elegendő a 15-20 °C.

16-17. Rebutia dasyphrissa (= xanthocarpa var. dasyphrissa) és apróvirágú Rebutia buiningiana, amelynek
semmi köze sincs a Rebutia (Aylostera archibuiningii) buiningiana sensu Ritter növényhez, amely egy
Aylostera faj. A kisvirágú fajok a Rebutia xanthocarpa faj alakkörébe tartoznak. Kis virágot a 2 cm-es átmérő
alatt értek.

A magoncok eleinte nagyon lassan fejlődnek, virágzásukat kővetően egy kissé „begyorsulnak”,
de sohasem fogják kinőni a számukra kijelölt helyet. A kora tavaszi virágzást jó évben ősszel
követheti egy újabb, duplikált virágzás. A nyár hőséges napjaiban inkább ne öntözzük, mert
jobban kedvelik a hűvös tartásmódot, ezért nyáron stagnálhatnak. A vízfeleslegre gyakran
pusztulással felelnek, mire észrevesszük a rothadást, általában már késő, nem megmenthetőek.
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Oltani felesleges őket, télen hűvös, száraz helyen tartsuk, a hőmérséklet ilyenkor lehet akár
fagypont közeli. A teleltetésnél a fény nem követelmény, azonban tavasszal nagyon óvatosan
szoktassuk őket a napfényhez, ekkor virágzásuk ideje is eltolódhat.

18. Sulcorebutia frankiana két formája. A taxon rendkívül formagazdag, ezért gyakran bevonják más név alá,
mint szinonimát. Sajnos, a tudós agyak nem képesek eldönteni, melyik faj is legyen a helyes, ezért
növényünket minden publikációban más és más néven találhatjuk meg. Amíg gondolkodnak és feleslegesen
vitatkoznak, a növény neve nálam ilyen formában marad meg.

19-20. Sulcorebutia frankiana f. aureispina, a típustól eltérően a bőrszövete sárgászöld (a típus kékeszöld), a
tövisek színe aranybarna (típusé csokoládébarna vagy fekete). Ebben az esetben már lehet vitatkozni a taxon
létéről, szerintem úgy, mint f. aureispina formát nyugodtan jelölhetjük. Árnyékban, kevesebb közvetlen
napfény hiányában a tövisek színe élénk arany- és a bőrszövet csaknem sárga színű.

A zene, de csak a jó zene, mindig az életem része. Fiatalon édesanya tiltotta, mert szerinte az
csak csinn-bumm és nem zene. Katonaság után már vehettem magamnak magnót, egy lengyel
gyártású hatalmas masinát. Minősége nem volt kifogástalan, de a dalok ezreit fel tudtam játszani
rá. A magnó és a szalagok még mindig megvannak, de már a minősége tényleg csinn-bumm! A
negyvenes éveimtől számítva szinte alig jutottam a kedvenceimhez. Most az Universalt
hallgatom, egy-két számukat kivéve nem ismerem. A netnek ezt a részét szeretem, mert innen
kapom meg az elmaradt szükségletet. Természetesen vannak örök kedvenceim, ezeket sorjában,
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előadásonként, írásonként még felemlítem. Elsősorban a magyar előadókat kedvelem, a „mások”
zenéje valahogy nem fogott meg. Nem is értem, miért csak az amerikai, hipp-hopp dalokat adják
az összes rádió és tv adón? A legjobb előadók, együttesek, dalok, szövegek minden esetben csak
itt vannak, tágabb hazánkban. Gyakran olvasom a beírásokat, ahol sokan nem kedvelik saját
dalainkat, akkor miért mennek oda? Én sem keresem a nem magyar dalokat, s csak azért, hogy a
lefelé mutató hüvelykujjra kattintsak és provokáljam a többieket, nem látom az értelmét.
Elnézést kérek, de azért van a környezetemben egy rádió, ahol a dalok túlnyomó többsége
magyar, sőt, az itteni magyar zene sem hiányzik a műsoraikból. A szlovákiai magyar adásról
beszélek, a Pátria adóról. Szégyellhetik magukat a magyarországi nagyszájú állomások, tévék,
hogy külhonban előbb tudták elérni, hogy a magyar adón magyar zene szóljon! Az igaz mese
rovatomban még visszatérek erre.
A Sulcorebutia nemzetség első faját nagyon későn találták meg. 1957-ben Martin Cárdenas volt
a felfedezője és Rebutia tiraquensis néven írta le. A fajt 1961-ben F. Ritter sorolta át a
Sulcorebutia nemzetségbe. Lényegében fajait nem is ismerték addig az időig. Miért csak olyan
későn lettek felfedezve? Bizonyosan élőhelyükkel függ össze, mert akkoriban még nem voltak
Bolívia területén kiépítve az utak és a vasutak, s ebből a szempontból is a legelmaradottabb latinamerikai államokhoz tartozott. Az infrastruktúra sokat nem javult napjainkban sem. Változás
mégis beállt, mert a mobil szolgáltatók megadott távolságokon belül újabb és újabb tornyokat
építenek a szórás lefedéséért. Minden toronyhoz kénytelenek kiépíteni utakat, kábeleket,
vízszolgáltatást, hogy az adó-vevő állomásokat karban tudják tartani. A modern
kaktuszvadászoknak sokban megkönnyítik ezek az útvonalak haladásukat, ami rengeteg új
populáció felfedezéséhez vezetett. Napjainkban a megnevezések százait ismerjük, de csak úgy
50-60 fajt ismernek el, megszámlálhatatlan változattal és formával.

20-21. Sulcorebutia dorana LH 1347, Chalcha, Chiquisacana és Sulcorebutia gemmae. Mindkét fajon jól
kivehetőek a bordák szemölcsökre való felbomlása, amelyek kúp vagy gúla formájúak, az areolák oválisak
vagy megnyúltak, ezért a tövisek fésűsen helyezkednek el felszínükön. Virágjuk kitárulása jellegzetesen
szulkós, megjelenésük is inkább a csúcs közelébe tolódik el.

Élőhelyükön általában magányosak vagy csak elvétve sarjadnak, sohasem képeznek olyan
hatalmas csoportokat mint kultúráinkban. Testük a talaj színe alatt van, vagy enyhén
kiemelkednek, a kultúrnövények minden esetben a talaj felett helyezkednek el. Hazájukban
sokuk szívesen használja ki a sekély lavórokat (sziklabemélyedések), amelyben elégséges talaj
gyűlt össze, az esőzések nagy részét is felfogják, a növények ilyenkor néhány napon át akár víz
alatt is lehetnek. Az év legnagyobb részében azonban túlsúlyban van az esőmentes időszak.
Mivel magashegyvidéki növények, ezekben a magasságokban gyakran jutnak lecsapódó párából
vagy ködből származó csapadékhoz. Néha populációik egyedei gyéren, máskor hatalmas
mennyiségben fordulnak elő. A legtöbb kollégám, akik meglátogatták ezeket az élőhelyeket,
egyhangúan hangoztatják, hogy a populációkon belül is hatalmas a változékonyság.
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22-23. Sulcorebutia menesesii és a Sulcorebutia menesesii var. kamiensis L 979 növények külső megjelenése
teljesen eltérő, náluk csak a virágjaik alapján lehet közös nevezőre jutni. A var. kamiensis változatnál talán
még szélsőségesebb az eltérés, az ilyen jellegű növények a természetben egymás mellet élnek, a két növény egy
alomból származik.

Gyakran élnek egymás mellett példányok, melyek vagy a tövisruhában vagy a bőrszövet
színében, esetleg a virágaik színében térnek el egymástól, mégis ugyanannak a taxonnak a
képviselői. A szulkórebúciák, főképpen a rebúciáktól, az erőteljes, gyakran répaszerű
gyökérzetben térnek el. Ez a bélyeg morfológiailag is jelentős, mert csak úgy a semmiből nem
alakulnak ki ilyen karakteres szervek. A sarjképzésben is nagyon eltérnek egymástól. Amíg a
rebúcia fajok csak az anyanövény testéből sarjadnak az areola felső részében, ahol a virágaik is,
addig a szulkók még egy másik módszert is kifejlesztettek. A talaj közelében keletkező sarjak
általában rövid köldökzsinórral kapcsolódnak az anyanövényhez, melyek a legkisebb érintésre
leválnak és önálló növényként fejlődnek tovább.

24. Sulcorebutia alba, a lerakódott homok és szerves anyag
jelenléte a bizonyíték arra, hogy a növényeket időnként
teljesen befedi a víz.

25. Sulcorebutia canigueralii VZ 022-h1, magoncok tömkelege. A tarA tartós víz jelenléte itt is bizonyítható. A száraz időszakban ezek a
fajok behúzódnak a talajba, főleg répaszerű gyökereiknek
köszönhetően.

Erre szerintem azért van szükségük, mert a szulkók szintén a rövid életű fajokhoz tartoznak és
ilyenkor, ha elpusztul az anya, a körülötte elhelyezkedő sarjak leválásuk után már nem
fertőződhetnek meg szüleiktől. Hasonló sarjképzésre hajlamosak a Gymnocalycium (!) és a
Notocactus nemek egyes fajai is. Termesztésüknél figyelembe kell vennünk ezt a különleges
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26. Sulcorebutia loseneckyana VZ 093-h1, ezek nem ma- 27. Sulcorebutia tarabucoensis EH 6226-h1. Az alig
goncok, hanem növénysarjak. Az elpusztult anyanövény két centiméter átmérőjű növényke gyökérzete a
maradványai még mindig jelen vannak.
sziklás, köves talajból nem lehetett kiszedni károsodás nélkül.

adaptációt. Talajuk legyen jó vízáteresztő és ásványi anyagokban dús, mivel hazájukban is ilyen
talajt létesítenek előnyben. Tudtommal a sziklás talajban is képesek megélni, ekkor a gyökerek
egyedi tulajdonságát veszik igénybe. Ezek képesek a sziklákba üregeket vájni, mivel a kőevők
közé tartoznak. Ebben az esetben a növényeket lehetetlen károsodás nélkül kiszabadítanunk, a
gyökerek teljesen kitöltik az általuk létrehozott vájatokat. Az előadásaim során gyakran
felhasználok olyan felvételeket, ahol a növények az ültető tálkáikkal együtt láthatóak. Nem
egyszer megkérdezték, vajon a növények saját gyökérzeten vannak? Természetesen! A
répagyökérzet kis helyen is megtalálja a módját növekedésének, mivel nem nyomják ki a
növényt az edényből, ez csak azért lehetséges, mert közben a talajt tökéletesen felfalják. Az
megint csak nem lehet baj, ha össze-vissza csavarodnak, a természetben sem függőlegesen,
egyenletesen haladnak lefelé. Az erőteljes répagyökér elvesztésének félelmében gyakran oltják
őket. Régebben is azonnal feloltották őket, mert nem bíztak saját magukban a termesztők.
Ha mások azt állították, saját gyökéren nem megtarthatóak, akkor nyissz! A feloltott egyedek ezt
kővetően eszméletlen iramban kezdtek el sarjadni, ami viszont bebiztosította a faj elterjedését.
28. Sulcorebutia vargasii, a nemrégen felfedezett fajokhoz tartozik, ezért még mindig oltva tartják, még én is
így nevelem.
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Már régóta sarjakról is szaporítom a szulkókat és nemcsak oltott állapotban, hanem
öngyökérzeten. Az eddigi tapasztalataim szerint, a saját gyökérzeten élő példányok nagyon
könnyen tarthatóak, testük, méretük, tövisruhájuk és virágzásuk megegyezik a természetben
élőkével. Gyakran, szerintem, fejlődésük még erőteljesebb, mint oltott társaiknak, főleg ha
betartjuk igényeiket, ami elsősorban a kinti nevelésnek felel meg, elégséges öntözés mellett.

29. Sulcorebutia veronikae LH 1170.
Aranai, Cochabamba

30. Sulcorebutia veronikae

31. Sulcorebutia veronikae

Példák a Sulcorebutia veronikae változékonyságára, amely a teljes habitusra jellemzők. Az 29.
képen az általam használt talajkeverékben van, a 30. és a 31. képen látható növények nem abban
a zúzalékban élnek, az csak a felvételkor használt dekorációt szolgálja. Sokatmondó a virágok
kitárulása is, amely a szulkó nemre utal. Csak a hosszan tartó esőzések ellen kell őket védenünk.
Ha azonban a talajuk túlzottan száraz, az sincs a kedvükre. Enyhe tápozást tanácsolok, de a
túlzás itt sem válik be. A növények elkezdenek abnormálisan sarjadni, ami idővel lehet pusztulásuk oka is. A növénykék közé beszivárgó, pangó víz kikezdheti a gyökereiket és a sarjaikat.
Általában ha ezt követően száraz helyre kerülnek, a szélső magoncok túlélnek, hasonlóan mint
azt a természetben is teszik. Magvakat nehéz fogni tőlük, még ha több virágzó példányunk is
van, mert ezek többnyire egy szülőtől származnak, egyetlen növényen csak elvétve képződhet
termés, s benne csíraképes magvak. Az elvetett magvak jól kelnek, főleg ha kora tavasszal
végezzük el náluk a vetést. A magoncok lassan, de elfogadható mértékben fejlődnek.

32. Sulcorebutia viscarrae. Ez a faj számomra ismeretlen okból nincs elismerve, sőt a német szulkósok még
szinonimaként sem említik. Ladislav Horáček, cseh kaktuszos szerint ez a Sulcorebutia confusa szinonimája.
Willi Gertel a confusa fajt viszont a Sulcorebutia cylindrica var. crucensis változatba sorolja, a S. viscarrae
növényt unbekannt-nak, ismeretlennek jelöli. Csak a Mennybéli képes köztük igazságot alkalmazni! Jellegzetes, nagytermetű növények, nálam két színárnyalatban vannak jelen. A még nem virágzó növényeknél megjósolhatjuk a virágszínt, a tövisruha színe az árulkodó.
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Virágzóképessé két-három éves korukban válnak. A virágzás előrehozatala miatt is oltják
megfelelő alanyra. Nálam legjobban az echinopszisz és a Myrtillocactus geometrizans faj váltak
be. Az újonnan beszerzett példányaim is általában oltottak, csehek a geometrizans fajt kedvelik.
Néhány évvel ezelőtt vásároltam nagyobb mennyiségű szulkó példányt, és a kinti elhelyezésük
mellett döntöttem. Mivel általában elég korán rakom ki a növényeimet, így ezeket is kihelyeztem
a lábon álló vitrinek egyikébe még február elején. Nemsokára jelentős lehűlés következett, s
mivel nem nagyon volt akkor időm visszahordani őket, megoldásként vékony selyempapír
réteggel takartam le. A -15 °C-ot is meghaladó lehűlések ellenére a veszteségem minimális volt.
Sokan most a fejüket csóválják! Hiszen úgy mondták nekünk, hogy a Myrtillocactus nem tűri a
hideget. Ez így is van, a vízzel és ásványi anyagokkal túltelített példányok nem is tűrik. Az én
tartási módszeremben a túltáplálás nem szerepel, ezért az alanyok sem károsodtak. Abban az
évben a télálló fajokra feloltott Sclerocactus növényeim mind elmentek! Szulkóim kitartása
rendkívüli, egyáltalán nem tartoznak a kényes fajokhoz.

33. Sulcorebutia helisioides LH 1544, oltott sarj, jellegzetes tövisruha és bőséges virágzás. A nemrégen
felfedezett faj még mindig nincs kellőképpen elszaporítva, pedig habitusa és virágzása ezt megkívánná. Nevét
a hasonló Aylostera heliosa faj nyomán kapta. A külső, csaknem megtévesztő hasonlatosságuk ellenére,
virágaik kitárulása nagyon árulkodó. Nem azonosak!

34. Sulcorebutia candiae hosszú tövisű formája, a virágkitárulás és a színe szerint a Sulcorebutia menesesii alakkörbe tartozik.

35. Sulcorebutia jolantana jellegzetes, erőteljes tövisruhájú taxon
ennek ellenére a Sulcorebutia swobodae fajba olvasztották be. Néha
valóban nehéz figyelemmel kísérni a „szakembereket”. Nem értem,
mi szerint döntenek?

Az alacsony hőmérsékletek elviselésében bizonyosan szerepet játszik a természetben való
előfordulási helyük is. Többségükben a nagyon magas régiókat kedvelik, ahol a hűvös, nedves
környezet még a nyári hónapokban sem ritka. A nyári nevelésük sokban nem tér el a többi
magashegyvidéki fajtól. Azonban ha szeretnénk elérni, hogy az elkövetkező évben bőségesebben
virágozzanak, nyáron minél több közvetlen fényt biztosítsunk számukra és a teleltetésük is
világos helyen történjen. Amennyi fényt kapnak ma, úgy fognak nyílni holnap.
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Összességében mindkét nemzetség, a Rebutia és a Sulcorebutia nemek, könnyen tartható fajokat
tartalmaznak. Rendkívül fényigényesek, a tartásukhoz szükséges hőmennyiség az átlagon
aluliakhoz tartozik, tehát a 15-25 °C nagyon elégséges számukra. A nagy hőségben inkább
árnyékoljuk őket és a vízmennyiséget csökkentsük a minimumra vagy a nullára. A hajnali párát
vagy enyhe permetezést azonban kedvelik. Teleltetésüknél már oda kell figyelnünk, hogy a
virágzásuk megfelelő legyen. Feljebb már utaltam ezekre az eltérésekre. A jól tartott példányok
virágaik nélkül is a gyűjtemények díszei lehetnek. Sajnálom, hogy a rebúciák „kiestek” a
növénykedvelők kegyeiből, alig látni itt-ott néhány sanyargatott egyedüket, ezek nem üvegházi
növények! A szulkók viszont a reneszánszukat élik, sok helyen nevelik, és még a laikusok
körében is divatnövényeknek számítanak, még virág nélkül is eladhatóak, legalábbis nálunk
eddig így van.

36. Sulcorebutia hertusii var. aureocapillata aranyszínű tövisekkel és erőteljes magenta virágszínnel. E körül a változat körül is
gyakran felcsapnak az indulatok. Azonban a növények szépségének ez nem árt, nem az elnevezésük szerint vegetálnak, hanem
aszerint, miképpen tudjuk számukra biztosítani a megfelelő körülmé-nyeket, általában virággal jutalmaznak minket ezekért a
csekélységekért. Az ilyen és hasonló csodákban csak néhány kiválasztott részesül.

37. Sulcorebutia langeri fehér tövisfésűkkel.

38. Sulcorebutia lepida jellegzetes, hosszú és eltérő színű középtövisekkel.
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„Félrebeszélésem” végére ígértem egy igaz mesét, de hát én már ilyen vagyok, kettő lesz belőle.
Néha elgondolkodom, amikor önéletrajzi regényt jelentet meg valaki, hogyan képes olyan
pontosan visszaemlékezni a több tucat évvel előbb megtörténtekre? Most már értem helyzetüket,
írás és gondolkozás közben tényleg előjönnek adatok, amelyekről azt hisszük, mintha nem is
velünk történtek volna meg.
1. Igaz mese. A seregből hazatérve azonnal munkát kellett keresnem, amit meg is találtam.
Szeretek néha eldicsekedni, hogy mi a kedvenc hobbim. Munkahelyem nőtagjai gyakran
bombáztak, hozzak nekik virágzó kaktuszt, mert ők még nem látták virággal. Mivel a fő virágzás
tavaszra esik, mondtam nekik, majd nőnapra, március 8-án kapnak virágzó növényt. Akkoriban a
kaktuszaim pincében teleltek, meleg panelpincében, mégis a rebúciák ilyenkor már tömve voltak
bimbókkal és virágokkal. Minden évben tudtam nőkollégáimnak elegendő mennyiségű virágzó
példányt felnevelni. Most jön a mese fordulója. Úgy 30 éve a rebúciáim már nem virágoznak
olyan korán, tehát márciusban. Teleltetésük hűvös, de csaknem fénytelen helyen történik. Nem.
Nem ez az oka a megkésett virágzásnak. Az üvegházban fényben tartott példányaim is dacolnak
velem. Májustól előbb nincs virág! Egyetlen magyarázat lehetséges. Nagyon megváltoztak az
éghajlati viszonyok, ezt minden nap tapasztalom. A régi „motorosok” is értik, miről beszélek,
írok. Valami tényleg nincs rendben!

39-40. Sulcorebutia muschii két formája. Ezt a fajt is elérte végzete, jelenleg a Sulcorebutia menesesii var. ka-miensis szinonimájaként
emlegetik. Megfelelő, erős napon való tartásnál tövisei rendkívül meghosszabbodnak és a növény körül fészekszerűen terülnek el,
olyan sűrűségben, hogy a virágok csak nagy nehézségek árán tudnak kitörni közülük.

40-41. Sulcorebutia purpurea és Sulcorebutia purpurea var. gigantea. Az utóbbi neve is utal arra, hogy gigantikus, valóban eddig ez a legnagyobb méretű szulkó, átmérője lehet akár 150 mm is! A virágok és a bimbók
nagy mennyiségű jelenléte arra utal, hogy a növényeknek megvan minden szükségletük. A 40. képen látható,
hogy nem takarékoskodom a vízzel.
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2. Igaz mese. A magyarság saját dalai iránti „ellenszenvről” szól. A lányom Amerikába ment
férjhez. Az esküvőjén természetesen ott voltunk a feleségemmel. A két hét ott tartózkodás alatt
volt alkalmunk autózni, mert ez náluk hobbi és szükséglet is egyben. A zene mindig szólt a
rádióban. Nem voltam meglepve, mert ugyanazok a feka (ők is így hívják!) zenék mentek, mint a
mi rádióinkban, beleértve a nem magyarországi adókat is. Rendben, ez az ő zenéjük. Még abban
az évben a lányomék átjöttek hozzánk látogatóba. Vőm nagyon szereti régi kultúránkat,
elsősorban a várakat és a kastélyokat. Ahogy azt az időm engedte, mindig elvittem őket
valahová. Beszállsz az autóba, bekötöd magad, bestartolsz és bekapcsolod a rádiót. Mit ad a
Teremtő! Ugyanazok a feka dalok, mint Amerikában. Egy kis idő elteltével kérdést intézett
felém a vőm: - Apa, nektek nincs saját zenétek, együttesetek és énekeseitek? Hát erre mit lehet
felelni? - De van! - Sőt, a világ legjobb zenészei, együttesei és énekesei itt vannak. Hogyan
bizonyítsam igazamat, ha ezt nekem nem teszik lehetővé azok, akik lehetetlenné teszik a magyar
zenei életet? Amerikában nem hallottam még kanadai vagy mexikói zenét sem. Mindannyian
szégyellhetjük magunkat! Lehet, hogy csak véletlen vagy a sors fintora, de a gépem megint az
Universal együttes felvételeit játssza nekem, kellemes, nyugodt, lassú számok. Már csak egy 18
éves csaj hiányzik!

42-43.
Sulcorebutia
verticillacantha var. minima és Sulcorebutia tiraquensis var aglaia (bicolor). A minima esetében a virágok átmérője
többszöröse lehet a test
átmérőjének. Az aglaia
vagy bicolor középtövisei eltérő színezetűek
mint a peremtövisekéi, a
növény fiatal, ezért ezek
a jellegzetes tövisek még
mindig nincsenek jelen.
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Remélem, sikerült megválaszolnom kérdésedet, kollégám. Azonban igyekeztem minél több
színes képet a diatékámból bemutatni, amelyben a szulkókról több ezer felvételem van. Ha
esetleg nem elégséges a válaszom, állok a rendelkezésükre.
Minden előadásom végszava a következő: Az itt elhangzottak saját tapasztalataim és véleményeim, Önöknek nem feltétlenül szükséges ezeket alkalmazni. Mindegyikünk más és más
körülményekkel rendelkezik. Ezek megismerése után olyan fajokkal kellene foglalkozni,
amelyek nálunk jól érzik magukat.
Az utolsó szó jogán azért még szeretném megosztani Önökkel a CITES egyik oldalát, amely az
egyetlen faj körüli szinonimatengert mutatják be. Figyelmesen tanulmányozzák át és maguk is
rájönnek, ekkora ostobaságot hogyan lehet elfogadni, sőt, egy hivatalos szerv, hivatalos
kiadványának tekinteni. Ezek az IOS-ban dolgozók, pénzért dolgozók, véleményei!
Aytostera zavaletae Cárdenas. Sulcorebutia zavaletae (Cárdenas)
Backeberg, Cárdenas. BO, Sulcorebutia alba Rausch. Weingartia alba (Rausch) Brandt. Sulcorebutia
albaoides (Brandt) Pilbcam, Weingartia albaoides Brandt. Weingartia albaoides ssp. subfusca Brandt.
Weingartia aureispina (Rausch) Brandt, Sulcorebutia brevispina (Brandt) Pilbcam. Weingartia
brevispina Brandt, Sulcorebutia callecallensis (Brandt) Pílbeam, Sulcorebutia canigueralii (Cárdcnas)
Buining & Donald, Weingartia canigueralii (Cárdenas) Brandt, Rebulia caracarensis Cárdenas.
Sulcorebutia caracarensis (Cárdenas) Donald. Weingartia caracarensis Cárdenas. Sulcorebutia
caracarensis (Cárdenas) Donald Weingartia caracarensis (Cárdenas) Brandt, Sulcorebutia fischeriana
Augustin. Sulcorebutia frankiana Rausch. Weingartia frankiana (Rausch) Brandt. Rebulia inflexiseta
Cárdenas, Sulcorebutia inflexiseta (Cárdenas) Donald. Weingartia inflexiseta (Cárdenas) Brandt,
Sulcorebutia losenickyana Rausch, Weingartia losenickyana (Rausch) Brandt. Sulcorebutia
pasopayana (Brandt) W. Gcrtel. Weingartia pasopayana Brandt. Sulcorebutia perplexiflora (Brandt)
Pilbeam. Weingartia perplexiflora Brandt. Sulcorebutia rauschii Frank, Weingartia rauschii (Frank)
Brandt. Sulcorebutia rilteri (Brandt) Rittcr, Weingartia ritteri Brandt, Weingartia rubro-aurea
Brandt, Sulcorebutia rubroaurea (Brandt) Pilbeam. Weingartia saxatilís Brandt, Weingartia
tarabuctna Brandt. Sulcorebutia tarabucoensis Rausch, Weingartia tarabucoensis (Rausch) Brandt.
Sulcorebutia vasqueziana Rausch, Weingartia zavaletae (Cárdenas) Brandt. Rebulia rauschii (G.
Frank) Hunt
Rebutia canigueralii ssp. crispata (Rausch) Donald, BO, Sulcorebutia erispata Rausch.
Weingartia crispata (Rausch) Brandt
Rebutia canigueralii ssp. pulchra (Cárdenas) Donald ex Hunt, BO. Rebutia pulchra
Cárdcnas, Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald. Weingartia pulchra (Cárdcnas) Brandt

Rebulia canigueralii

Képek a szerzőtől.
Fábián László
Udvard, Szlovákia

Gazdag lett, mert dühös volt. — Egy lindaui (Württemberg) férfi felesége elkezdett kaktuszokat gyűjteni. A férj nem helyeselte ezt a „hobby”-ját, de csak azért, mert valahányszor keresett
valamit, a furcsa növények mindig megszúrták az ujját. Egy alkalommal már olyan méregbe
gurult, hogy kapta a konyhakést és végigtaglózta a kaktuszokat. Aztán mikor látta, milyen alapos
munkát végzett, mégis gondolkodóba esett, hogy a felesége mit fog szólni, ha hazajön és így-úgy
hamarjában ráültette a fejeket a törzsekre. Igen, de nem tudta, melyik hova való, így csak
találomra működött. De milyen csoda. A kaktuszfejek összenőttek a törzsekkel, ilymódon egész
különleges fajtákat növelvén. Egész Németországból csodájára járnak, a feleség már régen
megbocsátott a férjének, a család nem győzi a kaktuszokat „előállítani” s a titkot csak ők tudják.
Vagyonuk napról-napra nő. A konyhakést pedig hálából beezüstöztették.
Californiai Magyarság. Nem fontos, de érdekes! 1976. április 30. 18. szám, 2. o.
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N A P T Á R 2018
DECEMBER ELEJÉN JELENIK MEG A MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG
ÚJ FALINAPTÁRA, A THELOCACTUS 2018, MELYNEK TEMATIKÁJA EZÚTTAL A
THELOCACTUS NEMZETSÉG NÉHÁNY TAXONJÁNAK FÉNYKÉPES
BEMUTATÁSÁRA ÉPÜL.
A naptár mérete A3, álló formátumú, kiváló kultúrában és élőhelyen készült fotókkal.
Ára: 1500 Ft + postaköltség.
Megrendelhető: Tóth Norbert, e-mail: cactusdraco@gmail.com Tel.: 70-366-0492
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Írta: Ungár Tamás
Hegyi Atilla azt mondja, hogy neki
már sok ez a tizenkétezer kaktusz.
Az ősz haját süni fazonra nyíró, bajuszos, szemüveges, magas, vállas
férfi egyre kevésbé bír a gyűjteményével. Most, hogy betöltötte a 62.
évét és gerincműtétjére készül, szeretné áttestálni valakire tüskés arborétumát. De eddig nem talált örököst. Pedig Hegyi Atilla és kaktuszkertje messze földön híres és irigyelt. A Kunhegyesről származó
férfi 11 éves gyerekként lett rabja a
szúrós növényeknek. Hegyiről tudni kell, hogy a fővárosban, Rákoshegyen nőtt fel, s szüleinek kertészetük volt, ahol hamar befogták őt
is. Később kertészeti technikumba
járt, s osztálytársnőjét vette feleségül. A házaspárnak két gyermeke
A kaktuszgazdának minden növényről van legalább egy története. született, s a család - attól függően,
Fotó: Weber Tamás
hogy a férfi hol kapott neki tetsző
állást - többször is változtatta lakhelyét. Hegyi Atilla dolgozott a lengyeli tangazdaságban, 24
évesen főkertésze lett Bonyhádnak, aztán a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál, majd a szilasmenti
téesznél volt középvezető. A nyolcvanas években belekóstolt a vállalkozásba, akkor már
Szigetszentmiklóson élt. Acélból mobil kőművesállványt, tetőhófogót és vízaknatetőt gyártott,
emellett nutriát tenyésztett. 1994-ben azonban a gerincével leszázalékolták, s akkor családjával
elköltözött egy hegyek-völgyek között megbúvó tolnai falucskába, a 180 lelkes Várongra. Azóta
ott él feleségével. Szóval, történtek változások Hegyi Atilla életében, a kaktuszok azonban sosem
maradtak el mellőle. Azokat folyamatosan vásárolta, cserélte, szaporította. Kapott kaktuszt a
világ minden égtájáról. Így aztán a kaktuszkert állandóan gyarapodott, terebélyesedett. Jelenleg
Hegyiék várongi portájának udvarán áll egy 300 négyzetméteres fóliasátor, s ott egy kaktusztűt
sem lehet a földre ejteni. Évente két és fél, háromezer - előre bejelentett - látogatója van a megkapóan formagazdag gyűjteménynek. A kaktuszgazda élvezetes előadásban mutatja be
büszkeségeit a látogatóknak. Utóbbiak néha elkövetik azt a hibát, hogy kérdeznek. Ez rizikós,
mert Hegyi Atilla minden kérdésre válaszol - kimerítően. Minden kaktuszról van legalább egy
története. Meg még egy, a bemutatott kaktusz rokonáról. S ez így megy a végtelenségig. Aki
idejön, az megtudja, hogy a kaktuszok némelyike elélhet akár több ezer évig is, s a mexikói
oszlop-kaktuszok 15 méteresre is megnőhetnek. Krétában él egy félezer éves fügekaktusz,
amelynek árnyékában hatszáz embernek lehetne megteríteni. Megtudhatjuk azt is, hogy ezek a
szárazságtűrő növények évekig képesek nélkülözni az esőt, s ha nem jutnak vízhez, akkor a
levegő páratartalmával oltják szomjukat. Meglepő, de a kaktuszok többségének pozsgás teste
ehető, némelyik, mint - a spárga ízére emlékeztető - medvetalpkaktusz kifejezetten kedvelt étek.
Az egyik szemölcskaktusz ribizkeszem méretű, hegyes paprika formájú, piros színű termése
csemegének számít. A latin-amerikai földművesek reggel azért csipegetnek a kiviízű bogyókból,
mert az éhséget és a szomjúságot órákra elmulasztja. Hazafelé a megfáradt emberek újra szednek
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maguknak fél marokkal, mivel az aprócska gyümölcs ösztönzi a szexuális hajlandóságot. Hegyi
Atilla mindebbe beavatja vendégeit, s - persze - beszél az agávéból főzött tequila pálinkáról, meg
arról, hogy a felboruló kaktuszt nem szabad elkapni. A növény tüskéi ugyanis rugalmasak, s
azokon a földet érő kaktusz úgy pattog, akár a gumilabda, így a tüskék megvédik a növényt a
komolyabb sérüléstől. Ha viszont elkapjuk, kezünkbe tucatnyi tüske szúródik, s az bizony
komiszul és napokig fáj. A tüskék belénk törhetnek, s belőlük méreganyagok jutnak bőrünk alá.
Miután így kiokosítja vendégeit, ajándékoz nekik egy kicsi kaktuszt, és ezzel sokuknak át is adja
szenvedélyét. Mellesleg Hegyi Atilla más módon is gyarapítja a hazai kaktuszkedvelők
hetvenezresre tehető táborát. Évente négy-öt intézménynek (főképp iskolának és öregek
otthonának) ad egy százdarabos kaktuszgyűjteményt. Emellett ha valaki levélben magot kér tőle,
és mellékel felbélyegzett borítékot, akkor 150 magot küld a hozzá fordulónak. Hetente több tucat
ilyen levelet ad postára. Csakhogy mostanra belefáradt a kaktusztartásba Hegyi Atilla. Szeretné,
ha valaki végre átvállalná gyűjteményét. A 12 ezer növény gondozása, öntözése, gyomlálása,
szaporítása, télen a sátor fűtése, tavasszal a kaktuszok egy részének kicipelése, ősszel a
visszahordása nagy munka. Volt már érdeklődő a várongi kaktuszbirodalomra, nem is egy,
hiszen hasonló gyűjtemény alig van a világon. A 3500 kaktuszfajból Hegyi Atilla 400-at tud
bemutatni. (Európa egyik leghíresebb kaktuszkertje Monacóban van, ott 300 faj látható.) Egy
bolgár kaktuszimádó 18 millió forintot, egy szlovén cég 16 milliót adott volna a várongi
gyűjteményért, csakhogy Hegyi Atilla szeretné itthon tartani az arborétumot. Magyar ajánlat is
érkezett, ám a gyűjteményért ígért összeget a várongi férfi komolytalannak érzi, így aztán
kénytelen tovább gondozni kaktuszait. Végül is élvezi ő ezt a munkát - csak hát a gerince, az
minden lépésnél megsajdul.
- A családom azt mondja, hogy a fóliasátorban fogok meghalni - mondja önsajnálat nélkül.
Amikor elbúcsúzom tőle, kaktuszt kapok ajándékba. Amint a kocsiba teszem, a növény
megbillen. Utánakapok, aztán akkorát szisszenek, mint egy kiszúrt úszógumi.
- Mondtam, hogy nem szabad elkapni - figyelmeztet újra.
Most már tényleg, megjegyzem. Meg őt is. De nem csak ezért.
Ungár Tamás
Népszabadság, 2006. március 27, 72. szám, 6. o.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. II. félévben
Augusztus 17-20. csütörtök-vasárnap
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására.
Hely: Kölcsey Központ, Debrecen.
Szeptember 23. szombat
Szomszédsági napok a Csapókerti Közösségi Házban.
Kaktuszkiállítás, élményültetés gyerekeknek, felnőtteknek, növényvásár, szaktanácsadás.
Október 28. szombat
Kaktusz gyilkosok.
Előadó: Ficzere Miklós.
November 25. szombat
Tapasztalatcsere a kaktuszok termesztéséről, téli tartásáról.
Levezeti: Dr. Csajbók József.
December 16. szombat
Évzáró: az elmúlt év pillanatai és elvárások a következő évre; a 2017. évi kiállítások értékelése
és látványosabbá tételének lehetőségei.
Levezeti: Szászi Róbert
A programok 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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2017. november 4-én került megrendezésre a VI. Csapókerti Civil Expó, amelynek együttműködő partnere a Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület, házigazda a Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (MKPT) és a Csapókerti Gombász Klub volt. Előadást
tartott Szászi Róbert Az Erdőspuszták élővilágáról, és Dr. Csajbók József A gombák és a
növények titokzatos kapcsolatáról. Az expót nevéhez híven kiállítások színesítették élő
gombákról, gombapreparátumokról, kaktuszokról és egyéb pozsgás dísznövényekről, de volt
élményültetés és szaktanácsadás is. Továbbá Design center néven különböző tárgyak, amelyek
elkészítését kaktusz vagy gomba ihlette. A szervezeteket bemutatta Molnár Edit, a gombász
Klub vezetője és Ficzere Miklós, az MKPT alelnöke. Ugyanők tartottak tárlatvezetést az
összegyűlt szépszámú közönségnek. A sikeres rendezvény zártkörű vacsorával fejeződött be.
- FM -

A Gombász Klub kiállítása

Kaktusz és Pozsgás Társaság kiállítása
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Dr. Csajbók József előadása

Szászi Róbert előadása

Megnyitó

Ficzere Miklós bemutatja a Kaktusz és Pozsgás Társaságot

Képek: Molnár Edit, Barizs Dániel, Szászi Róbert és Facebook.
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(részletek egy meseenciklopédiából)
Írta: Bereck József

K

kaktusz

(Átváltozás)
Volt egyszer egy költő, s miként az már lenni szokott, mindent nagyon a szívére vett, minden
roppant érzékenyen érintette. Ha találkozott egy kiskutyával, s az nem csóválta barátságosan a
farkát, a költő szomorú lett. Ha a kertben, tekintetével egy repülő pillangót követve véletlenül
letaposott egy őszirózsát, látszott rajta, hogy végtelenül sajnálja. S midőn egyszer rálépett egy
hangyára, olyan sajnálat fogta el, hogy egész éjjel nem tudta lehunyni a szemét. Végül már
magára is haragudott, hogy ez mégsem mehet így tovább, agyongyötri magát, könnyekre fakad
az utcasarkon, szertefoszlik, s a költőből nem marad más, mint egy parányi könnytócsa...
Ahogy így ment és töprengett, egyszer csak meglátott a kirakatban egy kaktuszt. Óriási, tüskés
bajszú, szúrós-morgós, rettentően komor kaktusz volt.
- Hohó - kiáltott föl a költő -, ez aztán a pompás teremtés! Nekem is ilyennek kell lennem, ilyen
deréknek és hozzáférhetetlennek, nem igaz, kaktuszocska?!
A kaktusz azt felelte neki:
- Bububú!
S éppen ez a bububú tetszett meg a költőnek olyannyira, hogy azonnal ment és megvette a
kaktuszt.
- Most már nem féltem magam - mondta neki. - Semmiféle könnytócsa nem lesz ezután! Ellesem
tőled, barátocskám, hogyan kell tépni, szúrni és komorkodni, nem fogom hagyni magam, ezentúl
soha semmiből nem csinálok gondot. Úgy, bizony! Semmiféle hangya, semmiféle virágszál nem
fog meghatni!
S költőnk, akit egyébként Zsombornak hívtak, hazavitte a kaktuszt, s kezdetét vette közös
együttlétük. Kezdetben nem volt benne sok köszönet, a kaktusz azonnal szúrt-bökött, mihelyt a
költő feléje közelített, vicsorgott, kiöltötte rá a nyelvét s a hegyes tüskéivel az orra előtt
hadonászott.
Ámde egy év múlva...
... amikor Zsombor, immár borostásan, szúrósan, bátran, mint egy oroszlán, találkozott egy
kiskutyával, s az nem csóválta előtte nyomban a farkát, olyat dobbantott, hogy a kutyus ijedtében
a földre kuporodott. Amikor pedig véletlenül letépett egy őszirózsát, csak nevetett, s
gomblyukába tűzte. S ha megesett, hogy hangya került a talpa alá, még csak tudomásul sem
vette. Fokozatosan abbahagyta a versírást, focizni kezdett, és kemény belemenéseiről vált
híressé.
A kaktusz ellenben nagy-nagy hívévé vált a költeményeknek, s ahogy otthon Zsombor régi
versgyűjteményeit olvasgatta és a-moll szonátáit hallgatta hanglemezről, észrevétlenül maga is
változni kezdett... Elvesztette tüskéit, nem szúrt, nem vágott komor képet, nem hadonászott
támadólag a fegyvereivel, mígnem a kaktusznak egy olyan válfaja lett belőle, amilyet a világ
addig még nem ismert. Tövisek helyett hosszú, selymes, aranyos pihét növesztett, amelynek
kellemes volt a tapintása, előszeretettel kényeskedett, nyafogott, hófehér virágokat növesztett, s
végül maga is verseket kezdett írni, melyeket úgy írt alá, hogy
Kaktuszocska Gyengérd
Bereck József: Mese - nincs! (részletek egy meseenciklopédiából).
Irodalmi Szemle, 2004/8. 35-36. o.
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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.

K
knowltonii
koreanum
koehresiana
koenigi
korethroides
kotschoubeyanus
kovarici
kozelskyanum
kozmopolita
kraehenbuehlii
krahnii
Krainzia,
krainziana,krainzianus
krasuckana
kratochviliana
krausei
krausii
kroenleini
kruegeri
kubeana
kuehnrichii
kuentziana
kuenzleri
kunthianus, kunthii
kuntzei
kunzeana
kunzei
kupperiana
kurtzianum

benannt nach F. G. Knowlton
koreanisch
benannt nach G. Köhres
benannt nach: König
besen ähnlich(bedornte)
benannt nach F. Kotschoubey
benannt nach dem Kakteenfreund Kovaric
benannt nach dem Kekteenfreund Kozelsky
Uferbenannt nach F. Kähenbühl
benannt nach W. Krahn
benannt nach H. Krainz
benannt nach H. Krainz
benannt nach W. Krasucka
benannt nach H. kratochvil
benannt nach A. Krause
benannt nach P. Kraus
benannt nach: Krönlein
benannt nach Anna Maria Krüger
aus Kuba
benannt nach H. Kühnrich
benannt nach Mons. Küntz
benannt nach H. Kuenzler
benannt nach Orof. K. S. Kunth
benannt nach Dr. O. Kuntze
benannt nach Dr. R. E. Kunze
benannt nach Dr. G. Kunze
benannt nach Dr. W. Kupper
benannt nach Prof. Dr. F. Kurtz

Knowlton-féle
koreai
Köhres-féle
König-féle
seprűszerű
Kotschoubey-féle
Kovaric-féle
Kozelsky-féle
vízparti
Krähenbühl-féle
Krahn-féle
Krainz-féle
Krainz-féle
Krasucka-féle
Kratochvil-féle
Krause-féle
Kraus-féle
Krönlein-féle
Krüger-féle
Kubából való
Kühnrich-féle
Küntz-féle
Kuenzler-féle
Kunth-féle
Kuntze-féle
Kunze-féle
Kunze-féle
Kupper-féle
Kurtz-féle

L
labellus
labiata
lacer
lachayensis
lacinatus

die Honiglippe, honiglippig
lippig
zerschlitz
aus Lomas de Lachay, Feru
aus gefranst, zipfelig

laciniatus

gebändert

Készítette: Kiss László (Orosháza)

mézajak, mézajkú
ajakos, ajakszerű
hasított, sallangos
Lachay-ból való
kirojtozódott,
rojtos
szalagos, szeldelt

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Ujj Dávid Kálmán, Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló.

Rajzolta Balog Aliz Boglárka 2/b osztályos tanuló, Berettyóújfalu, József Attila Ált. Iskola.

