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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ
Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a
Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás
szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség.
Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés
elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő
elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Megértésüket, segítségüket köszönjük.

„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség”
Mindenes Gyűjtemény, 1789.
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Kajdacsi János Venezuela - Isla de Margarita, a
vissza-visszatérő emlék. I. rész
Kajdacsi János visszaemlékezése nyomtatott formában tudomásom szerint még soha nem jelent meg.
Most ez megvalósult azzal a sok-sok képpel együtt,
amit a szerző készített kalandos útján, s ezek a melokaktuszokat kedvelőknek alighanem újdonság lesz.
Találkoznak majd a környezet rombolás egyik
megdöbbentő tünetével, ahol a felperzselt föld áldozatai a melokaktuszok. A képek mellet élvezhetik a
szerző sajátságos és lebilincselő stílusát. Az útleírás
végével pedig elmondhatják, hosszúsága ellenére is
milyen rövid, s milyen kár, hogy nem hosszabb.
„A kíváncsiság és a nyughatatlan természetem ismét
arra ösztökélt, hogy útra keljek. Sokszor voltam sokfelé, víz alatt és víz fölött egyaránt, nyitott szemmel
jártam a világot. Nem annyira az emberek és a
városok, inkább a természeti adottságok vonzottak
és kötötték le a figyelmemet. Így jutottam el Isla de
Margaritára (Margit sziget Venezuela partjainál).
Olvastam, hogy Venezuelában található a világ
legmagasabb vízesése, a Salto Angel, amely 916
méter magasról zúdul alá. Nekem ezt látnom kell! Kiindulási pontnak azért tartottam jónak a
szigetet, mert a merülést sem szerettem volna kihagyni. Aki ismer, tudja, hogy búvárkodok. Az itt
élő orchideákat, és broméliákat is szerettem volna lefotózni. (…) A hordárok seregéből talán a
legerőszakosabb rögtön megmarkolta a csomagomat, s alig tudtam lépést tartani vele. Rosszat
sejtettem, 10 dollárt kért amint odaértünk. Pénzt kell váltanom, mondtam, mert csak kártyám van.
„No problem” - megvárja. Nekem igen! Eldöntöttem: kettőnél többet nem adok, mármint dollárt.
Pénzváltás: ablak, útlevél, nyomtatvány, egy tégely, igen - de minek? Ujjlenyomat vétel, ha pénzt
akarok. Jobb kéz, hüvelykujj, 35000 Bolivár, ebből 28000 reptérilleték, marad 7000, oké ez a
hordáré. Ablak, tikett, vissza 7000, hordár nagy kerek szemek, én beslisszolok, utánam nem jöhet.
Adios! Tehát csak magad uram, ha jót akarsz! Még 20 perc és indul a gép a papír szerint, aztán két
óra húsz, négy óra húsz, majd öt óra várakozás után villámgyors beszállás, indulás, üdítő, leszállás
éjfélkor, a taxissal este 7-kor lett volna randevúm. Mi lesz most? Láss csodát, 40 körüli barna
emberke magasra tartott táblával Mr. Kajdacsit keresi. Vannak még korrekt emberek! (…) Fehér
sapesz, Heuréka! Hát megvagy. Nyakig a fűben ülve az első Melocactus, csodaszép növény!
Átvillan rajtam, ha otthon így dunsztban tartanánk őket, vajon meddig bírnák? Nálam már az örök
kaktuszmezőkre költözött néhány egyed. Itt a fű között meg gyönyörűek, igaz a szélerősség 30-40
km-es, és északkeleti. Ott tartózkodásom idején ez alig változott. Egyre másra bukkannak elő a
szebbnél szebb növények, és persze elpusztultak is. Az első figyelmeztetés a papucsomon áthatoló
tövisek égető érzése, nem megyek tovább. Egy pár növényt gyorsan lefotózok. A nap most már
kegyetlenül éget, a kalapom persze a hotelban pihen. Mire visszaérek 9 óra, rémültem nézem a
tükörben pirosra vált képemet. Hazafelé aloét láttam az úton. Reggeli után visszamegyek egy
leveléért. Többször átkenem égő bőrömet, lassan múlik a fájdalom. Délig ágynak dőlök…”
Fábián László Az Astrophytum asterias története, leírása, rendszertana
Hűséges szerzőnk újabb írása az Astrophytumokról, de milyen nehéz ezt így leírni, és mennyivel
egyszerűbb úgy, ahogyan a szerző teszi: aszteriászok! Milyen szépen hangzik, no, de olykor a
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nehéz módi sem kerülhető el. Rögtön egy nálunk még ismeretlen anekdotával kezdi a bevezetést:
„Az Astrophytum asterias volt nemének harmadik faja, melyet felfedeztek és azonnal különleges
helyet foglalt el a kaktuszok között. Kétszer lett felfedezve, és mindig olyan körülmények között,
amelyekről anekdoták zengnek. Tulajdonképpen az első felfedezését a szélnek köszönhetjük,
amely Karwinski bárónak elfújta a kalapját éppen oda, ahol az aszteriász tenyészett. Az ilyen
felfedezések tényleg csak a véletlennek tudhatók be. A második felfedezése is egy véletlenen
múlt. A. V. Frič a növényt az egyik mexikói botanikus kerti látogatásánál lelte meg. Ezek a
történetek nagyon sok irodalomban megtalálhatóak, melyek e jelentős felfedezést kísérik
figyelemmel. Frič és az aszteriász faj történetét részletesen leírtam Frič életrajzi folytatásom 6.
részében, ezért vele kapcsolatban csak a mostani cikkemben azokat a dolgokat említem meg újra,
melyek fontosak a szöveg érthetősége miatt. (…) A múlt század hetvenes évei végén fedezték fel a
fajt Texasban is. Eleinte hihetetlennek vélték ezt a tényt, de hamarosan megjelentek a texasi
importok. A texasi növények csak abban térnek el a tamaulipasiaktól, hogy bordázatuk egy kissé
kiemelkedik. A teljesség igénye miatt közlöm, hogy a két kontroverziás műben, a Backeberg „Die
Cactaceae” és Krainz „Die Kakteen” könyvekben az Astrophytum asterias lelőhelyeként
Baretillas, Nuevo Leon környékét adták meg. Ehhez csak annyit adhatunk hozzá, Baretillas város
eltűnt a hatvanas években a víz alatt, vízduzzasztót építettek itt ki, ezért állításuk igazolatlanul
maradt. (…) Sajnos, az alábbiakban nem fogok örömet szerezni az Astrophytum asterias faj
tulajdonosainak. Az évtizedek során egyre kevesebb növényt hoztak át Mexikóból, mert az itteni
termelésük annyira kifejlődött, hogy az áruk lecsökkent, más kaktuszfajok árához arányosan. A
gyűjteményekben előforduló egyedeket senki sem nevelte különálló egységben, hanem együtt
tartották őket a többi Astrophytum fajjal. Ilyenkor sohasem tudjuk megakadályozni, hogy bármi
módon a pollen ne kerüljön át az egyik példányról a másikra. Az aszteriászok 99%-a tehát hibrid,
ezeket könnyen felismerhetjük bordázatukról és az areolák méretéből, színéből, esetleg a
pelyhecskék állagából. A legtöbb hibrid bordázatának éle kiemelkedő, ez ne tévesszen meg senkit
a texasi forma kiemelkedésével, mert jellegük eltérő. Az areolák jóval közelebb helyezkednek el
egymáshoz és a méretük szemmel követhetően nagyobb, mint az alaptípus esetében. Ha ezekről a
példányokról termést fogunk, és a magvakat elvetjük, hihetetlen változékonyságban vannak jelen a
magoncok. Idővel ki lehet belőlük szelektálni a megfelelő paramétereket, de ezek akkor sem
lesznek azonosak a természetben élőkkel. Gyűjteményemben sok tucat példány van jelen, két
azonosat nehezen tudnék egymás mellé tenni. Azért vagyok ebben a tényben ennyire biztos, mert
néhány évvel ezelőtt kaptam néhány szem „vad” aszteriászt, a különbséget énekelni lehet!

Nagy József Texas – a megunhatatlan. Texas, Texas és mindörökké Texas! Mondhatná Nagy
József, aki immár harmadjára turnézott texasi barátjával együtt az államokban sokat látva és sok
barátra szert téve. Igazi szakértőjévé vált az ottani egyesületi életnek, a vadon élő kaktuszoknak,
sok mindent látott, amit közülünk sokan nem láthattunk – eddig legalábbis nem. Hazatérve a kovid
járvány közepette megosztotta velünk élményeit, ismereteit, s nem került haragos viszonyba az
írószerszámmal. Ilyen téren őt és újságunk minden írójának fáradhatatlanságát ajánlom olvasóink
figyelmébe, hátha sok-sok követőjük akad, kézbe véve a pennát.
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„Harmadik utunkra 2020. február 18-án hajnalban indultunk a Liszt Ferenc repülőtérre. Úticélunk
ismét Texas, de most más útvonalon. Az eddigi Budapest-Párizs-Atlanta-Dallas helyett most
Budapest-London-Dallas, így utunk körülbelül 4 órával lett rövidebb. Ottani idő szerint 15 óra
után landolt a gép. A vámkezelést egy automatánál végeztük el. Mivel számunkra ez újdonság
volt, egy vámtisztviselő segítségét vettük igénybe. Ezt követően történt a beléptetés a szokásos
kérdésekkel. Vendéglátónk lakására 17 óra körül érkeztünk. Túl sok időnk nem maradt a
cseverészésre, mert 19 órakor a Dallas Fort Worth-i botanikus kertben a kaktuszklub
összejövetelén szerettünk volna részt venni.
Mivel a helyszínt már ismertük, így nem volt nehéz rátalálni a „kaktuszos csapatra”. Rögtön
megismerkedtünk egy úrral, aki csodálkozott azon, hogy Magyarországról érkeztünk. A későbbiek
folyamán bemutatott bennünket az elnök asszonynak, akinek átadtuk az ajándékba vitt Pozsgástár
példányait és a kártyanaptárakat. Az újságot azonnal át is lapozta, majd kirakta az asztalra.
Pillanatok alatt szétkapkodták. (…) A patak partján számtalan teknősbéka napozott. A sétáló utat
szép virágok, bokrok, cserjék szegélyezték. Érdekesség, hogy a park közvetlen szomszédságában
van a Tengerészeti Légiforgalmi Központi Bázis. Nagyon jó kikapcsolódást nyújtott ez a séta a
természetben. Utána jólesett egyet falatozni a „Chick-fil-A” nevezetű étkezdében. A falon az
egyik képen a következő szöveg szerepelt: „Texis-Thankz eatin chikin. xoxo, tha cows”Texasiak, köszönjük, hogy csirkét esztek. Puszi, a tehenek. [Óh, te „gyönyörű” angol nyelv! –
mondom én.] Dallasban meglátogattuk David magyar származású ismerősét, Andreát és afroamerikai férjét. Nemrég házasodtak össze, és van egy kétéves kisfiuk. Nagyon finom ebéddel
vártak bennünket. Bepillantást nyerhettünk egy amerikai család életébe.” De nem maradt ki a
NASA Űrközpont, majd a Space Center sem, és még Farkas Bertalant is látták, de ezt már
olvassák el újságunkból.
Kiss László Echinocereus poselgeri
„Figyelmükbe ajánlom a Wilcoxia tuberosa alaposabb vizsgálatát, mert sok jellemzőjében
hasonlít, vagy egyezik a poselgerivel.” – írja a szerző, aki igen alaposan körbejárja a Wilcoxia
alias Echinocereus kaktuszcsoportot, saját gyűjteményében készített fényképeken mutatva be a
növényeket. „A régebbi Wilcoxia nemzetségnevet T. E. Wilcox tábornokról kapta, aki Mexikóban
és Guatemalában gyűjtött. Az Echinocereus nemzetségnév jelentése „sün oszlopkaktusz”. A
poselgeri fajnév jelentése Dr. H. Poselger-féle, ezzel állítva emléket a német kaktuszgyűjtő dr. H.
Poselgernek, aki 1849 és 1852 között a Délnyugati Egyesült Államokon át a Mexikóval
szomszédos területeken kereste a kaktuszokat.” Élőhelyéről, elterjedési területéről, annak
környezeti viszonyairól, talajáról, valamint az itthoni tartás lehetőségéről kimerítő tájékoztatást
kapunk.
Nagy Sándor A Gymnocalycium × heidiae és más hibridek a nemzetségben
Gymnocalycium szakértőnk ez alkalommal néhány gimnó hibridet mutat be a legszebbnek tartott
virágúak közül. Megemlít olyanokat is, amit leírnak, de a valóságban szinte lehetetlen látni a
növényt. „A szakirodalom a hibridizációt a nemzetségen belül sem veti el. Sőt, felhívja a
figyelmet arra, hogy az evolúció a növények, fajok sokféleségének forrása, fejlődésük egyik
mozgatórugója. Már az elején szeretném leszögezni, nem vagyok a hibridizáció híve. Valamikor a
hetvenes-nyolcvanas években, amikor elkezdtem foglalkozni a kaktuszokkal, örültem, ha el
tudtam igazodni a fajok között. Kevés és hiányos volt a fajok ismerete. Sajnos a környezetemben a
gyűjtők teljesen hiányoztak. Csak a kereskedők és az idősebb gyűjtők beszéltek arról, hogy a
kaktuszgyűjteményekben nem kívánatosak a hibridek.(…) Mégis a hibridek manapság az
érdeklődés középpontjába kerültek. Némelyik nemzetség különösképpen felkeltette a
kereskedelem számára termesztő kertészek figyelmét. Ezzel együtt a nemzetség hibridjei a mai
napig nem eléggé ismertek sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalmakban, ezért nem is gyűjtik
sokan. (…) „A hibridizáció művészete pontosan a kapott tulajdonságok megszilárdítása. A hibrid
jelölése a fekvő kereszt, - × -, és nem a nagy X, vagy a kis x (iksz). A természetben a természetes
hibridizáció emberi beavatkozás nélkül is létrejön. Pontosan a fajokon belüli keresztezés révén
megváltozhatnak és javulhatnak a növények, és új fajták jelenhetnek meg. Először tisztázni kell,
hogy mitől hibrid egy kaktusz?”
Ficzere Miklós főszerk.
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Írta: Papp Tímea
Szúrnak, kényesek,
rengeteg fényt és
hozzáértést igényelnek, mégis az egyik
legnépszerűbb
növény a kaktusz.
Néhány jó tanács a
gondozásához egy
kaktuszszakértőtől.

Tüskések, de sokfélék és sokszínűek.

Kép: Végh Csaba
A kaktuszok sajátosan élték túl egykor a földrajzi változásoknak köszönhető elsivatagosodást a
föld- teke két térítője között. Tökéletesen alkalmazkodtak a forró és nedvességszegény
környezethez: leveleik, elérendő a lehető legkisebb vízveszteséget, tüskékké változtak, és belső
szerkezetük is a víz tartalékolására épül. Ugyanakkor szüksége van a növénynek a sok napfényre.
Ettől ugyancsak eltér hazánk éghajlata, a „beutaztatott” kaktuszoknak mégis szükségük van a
sivatagi körülményekre. Ezért csak az adja a fejét kaktusztartásra, akinek lehetősége van
üvegházba, vagy napos szobába helyezni a növényt. Szobában tanácsos közvetlenül az ablaküveg
előtt tartani a kaktuszokat, a legvékonyabb függöny is rengeteg éltető napfényt von el a növénytől
- tanácsolja a kaktuszokkal foglalkozó Ródai László. A fényhiányos állapot jól észlelhető,
ilyenkor ugyanis megnyúlik, és világoszölddé válik a növény. A szemölcsös fajtáknál az első jel,
amikor a „göcsörtök” távol kerülnek egymástól. A fellazult szövetekbe könnyen beleférkőzhetnek
az atkák vagy a gombásodás kórokozói. Ha túl is éli a megpróbáltatást a kaktusz, virágot abban az
évben már biztos nem fog hozni. Sarkalatos pont az öntözés is. A szakember szerint a kaktuszt
először jól meg kell öntözni, majd hagyni, hogy a föld teljesen kiszáradjon. Két öntözés között
hetek, hónapok is eltelhetnek. A törődést élénk virágzattal hálálja meg a növény. Am ehhez be kell
tartani a téli pihentetési időszakot is. Általában plusz 5, plusz 10 Celsius- fokos helyiségben fűtetlen szobában, garázsban - kell tárolni a kaktuszt. Ilyenkor nincs szükség öntözésre, legfeljebb
permetezni szabad a növény felszínét.
Papp Tímea
Észak-Magyarország. – Otthon - 56. évf., 105. szám, 2. o. 2000. 5. 6.
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Írta: Szabó Gábor
Amikor én 1964-ben elkezdtem kaktuszt gyűjteni nagyon nehezen lehetett kaktuszokra szert tenni
Romániában is. A Magyarországgal közeli városokban lakó gyűjtők kissé könnyebben jutottak át
a határon, és nekik több és változatosabb gyűjteményeik voltak. Az igazság az, hogy itt az
országban is voltak nagy, változatos gyűjtemények. Egyesek megközelíthetetlenek voltak, mások
csak nagyon kevés és közismert fajokat árultak, de jó áron. Néha azért sikerült egy-egy komoly
gyűjtővel jobb barátságba kerülni. Minden esetre azért a növénybeszerzési lehetőségeink nagyon
gyengék voltak, ezért mindig mindent, amit csak tudtunk megszereztünk. Ekkoriban a kolozsvári
botanikus kert háború előtti üvegházából szereztem egy pár oszlopkaktusz darabot és néhány
opuncia szártőt, olyan 30-40 cm nagyságúakat. Elültettem őket, nagyon örvendtem nekik, nagyon
szépek voltak. Abban az üvegházban apróméretű növények nem voltak. Pár kicsi kaktuszom is
volt más forrásokból. Nem kellett három év és rájöttem, hogy a szép nagy oszlopkaktuszokkal és
opunciákkal nem tudok bánni, olyan nagyok lettek, és vagy azok maradnak a szobámba, vagy én.
Fájó szívvel megszabadultam tőlük. Eljöttek a várva várt 90-es évek. Már tudtunk külföldre
utazni, és több helyről kaktuszt és magokat beszerezni. Ma már világosan látom, hogy én is, és
egyes jobb ismerőseim mind megmaradtunk a régi beidegződött szokásunkkal, minden kis
növényt beszerezni, később akár kicsi marad, akár nagyra nő, amíg a pénztárcánk engedte
vásároltunk. Nem nagyon voltak könyveink, katalógusaink és tapasztalatunk. Gyűjteményemben
most kezdenek a növények virágzó növényekké válni, megmutatni szépségüket és virágaikat.
Mindenik növényt megszerettem, a legegyszerűbbet, a közönségesebbet is ugyan úgy szeretem,
mint a legritkábbnak, legértékesebbnek mondottakat. Édesanyám, ha a kaktuszaimról érdeklődött,
mert ő Kolozsváron, én meg Négyfaluban laktam, mindig így kérdezte „Mit csinálnak a tövises
gyerekeid?” Úgy vagyok velük, mintha tényleg a gyermekeim lennének. Valószínűleg még más
kaktuszgyűjtők is ugyan így éreznek.
Ma, 2020-ban odajutottam, hogy sajnos egy csomó növényemtől meg kell válnom. Nincs
teleltetési lehetőségem az egész kifejlett gyűjteményem számára. Bizony ez a probléma nagy
gondot, és lelki fájdalmat okoz. Melyik növénytől váljak meg? Hogy váljak meg ettől a növénytől,
mikor ez az első szerzeményeim közé tartozik? Ezt a növényt X-től kaptam, aki már 30 éve nincs
közöttünk. Ez egy nagyon egyszerű, de gazdagon, szépen virágzó növény, és még sok ehhez
hasonló okból egyet sem szeretnék kidobni, hogy többet ne találkozhassam velük. Valamit kell,
hogy csináljak, mert máskülönben a gyűjteményem egy elhanyagolt szemétdomb formát fog
felvenni. Én lehet, meg leszek elégedve a gyüjteményemmel, de más, vajon hogy lesz vele...?
Talán tudjátok az alábbi igazságot: - A majommama a kicsijének mondja: - Kicsi is vagy, szőrös
is, kakás is, de szeretlek, mert az enyém vagy. Mi viszont emberek vagyunk, de ebből a
szempontból hasonlóan gondolkozunk. A fentiek elkerülése végett a gyűjtőtársaknak, elsősorban a
kezdőknek, egy pár olyan dolgot írok le, amire jó gondolni, amikor elkezdünk kaktuszt gyűjteni,
legfőbbképpen azért, mert ma már minden óhajtott növény beszerezhető, és az ismeret is elérhető.
Első dolgunk, hogy nagyon komolyan mérjük fel, mekkora területünk, anyagi lehetőségünk és
időnk lesz a gyűjtemény normális működtetésére, rendben tartására és megfelelő gondozására, úgy
nyáron, mint a télidőszakban. Mekkora méretű növényeket tarthatunk? Meglehet, a lassan növő,
nagyméretű növényeket azért hosszú ideig fogjuk tudni megtartani, de tudjuk, egyszer meg kell,
váljunk tőlük. Amíg a növényeink kicsik, ne tömjük meg a rendelkezésünkre álló helyet, mert
ahogy nőnek a növények, úgy lesz egyre kisebb a helyiség, és fájó szívvel kell megszabaduljunk
egyes kedves növényeinktől, de milyen módon? Eladjuk őket, elajándékozzuk barátainknak,
gyűjtőtársaknak, esetleg botanikus kertnek, vagy ezek híján a szemétbe, komposztba dobjuk
szeretett növényeinket? És kitudja, kinek még milyen más lehetőségei adódnak, de azt hiszem,
ezektől a megoldásoktól mindenki irtózik. Van nálunk Romániában és Magyarországon egy
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nagyon nagy probléma. Mindenki látja, tudja, de senki sem beszél róla. Én megpróbálok pár sort
írni erről, még akkor is, ha sokan fognak szidni, kritizálni emiatt. A kaktuszos ismerőseim között
nem hiszem, hogy lenne olyan 10%, ahol a család mind két tagja, férj és feleség, egyaránt kedvelné a kaktuszokat, sőt nem is nagyon tolerálják a másik ilyen irányú hobbiját. Ez egyáltalán nem jó.
Talán nyugodtan mondhatom, még nem találkoztam egy olyan családdal sem, ahol a gyermekek,
esetleg az unokák, akár egy kicsikét és örömmel, átvennék a stafétabotot a kiöregedett gyűjtőktől.
Egyelőre azok a nagy termelők és kereskedők, akik egész jól megéltek a kaktuszokból, a Boss
halála után rögtön eltűntek, és ez a helyzet a kis gyűjteményekkel is, Sajnos! Megpróbálok bemutatni egy pár kaktuszt, melyek a gyűjteményekben idővel különböző problémákat okozhatnak.
Vannak nagyon kistermetű növények, mint a Turbinicarpusok (1. kép). Nagyságuk néhány cm.
Hajtásaival nagyobb, ökölnyi csoportot formál a kis növésű Mammillaria carmenae v. rozeiflorus
(2. kép) és még sok más kaktusz. Ezek helyszempontból nem okozhatnak gondot (3, 4. kép).

1. Turbinicarpus rosantheum.

2. Mammillaria carmenae v. rozeiflorus.

3. Rebutia minuscula f. kariusiana.

4. Mammillaria theresae. Fotó: Dr. Csajbók József.

A másik nagyon nagy csoport a gömb formájúak. Ezek mérete a virágzási kortól 3-100 cm-ig
terjed. A Mammilláriák, Gymnocalyciumok, Corypanthák, Parodiák, Neoporteria,
Turbinicarpusok javarésze 3-10 cm átmérőjűek (5-9. kép). Ezek között vannak lapított gömbök
(10. kép), vagy idővel oszloposodó növények kb. 30 cm magasságig (11-13. kép), eleinte még
gömb alakú, alacsony növény (14. kép), majd megnyúlva (15. kép) elérheti a 30 cm-t is. Egyesek
viszont elérhetik a 25 cm átmérőjű gömbformát is. Ilyenek az Echinocactusok is, kezdetben gömb
alakúak, később egyesek megtestesednek, mint pl. az Echinocactus claviceps (16. kép), vagy az
Echinocactus grusonii, mely eléri az egy méter átmérőt is (17. kép).
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5. Mammillaria longimamma. Fotó: Nagy József.

6. Gymnocalycium horsti.

7. Coryphantha cornifera.

8. Parodia penicillata.

9. Neoporteria nigrihorrida.

10. Astrophytum asterias.
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11. Parodia sanguiniflora.

13. Eriocactus claviceps.
15. és később Astrophytum myriostigma.

12. Mammillaria senilis.

14. Astrophytum myriostigma kezdetben…
16. Eriocactus claviceps.
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17. Echinocactus grusonii csoport az előtérben.

19. Ferocactus pilosus. Fotó: Tóth Norbert.

18. Ferocactusok fiatalkorukban.

20. Szépek virágok nélkül is.

A Ferocactusok fiatalkorukban majdnem gömbkaktuszok (18. kép), de 25-30 éves korukban már
nagyon-nagy méretű rövid, tömzsi gömb vagy
oszloposodó, majd 50 évüktől tömzsi oszlopokká
terebélyesednek (19. kép). Az oszlopkaktuszok is
25-100 éves korukban kezdenek szobánk számára
túlméretezettek lenni. Például a Carnegiea gigantea évente 2 cm-t nő magasságban, de virágozni
lehet, csak 200 éves korában fog, ez azt jelenti,
300 évet is eltölthetnek a szobánkban. Ezek a
növények szépek virágok nélkül is, és sokáig maradhatnak gyűjteményünk díszei (20. kép). Az
oszlopkaktuszokkal nagy probléma, hogy ha cserepekben tartjuk, a cserép akármilyen nagy is, nem
biztosít stabilitást a magas és elágazó növénynek,
és elég mély helyet a gyökereknek. Egyes taxonok
fát formálhatnak (21. kép). Helyigény szempontjából nem nagyon okoznak problémát az Ariocarpus nemzetségbe tartozó kaktuszok
21. Pachycereus pringlei valahol Mexikóban.
Kép: Tóth Norbert.
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22. Ariocarpus kotschubeanus v. albiflora.

23. Ariocarpus fissuratus.

24. Ariocarpus agavoides.

25. Fehér virágú Ariocarpus agavoides.

26. Lobivia silvestrii kétféle virággal. Fotó: Ficzere M.

27. Mammillaria erythrosperma.

(22, 23, 24, 25. kép), egy emberöltőre van szükség, hogy 25 cm magasra nőjenek. Azok a
növények, melyek eleinte kis helyet foglalnak el, egy idő után elkezdhetnek nagyszámban
oldalhajtásokat növeszteni. Ezek az oldalhajtások rövid idő alatt túlnőhetik a cserepet (26, 27.
kép). A rendelkezésünkre álló hely függvényében vagy átültetjük őket nagyobb cserépbe, vagy a
hajtások egy részét eltávolítjuk, megtartva vagy a középső részt, vagy egy kisebb hajtásból új
növényt nevelünk. Az Opuntia-félék bőven virágzó szép növények, de nagyon elburjánzók. Nagy
helyet kívánnak. Elfekszenek a földön (28. kép) esetleg fát formálnak (29. kép), ehhez nagy helyre
van szükségünk. A „levélkaktuszok” nagyon szépen virágzanak de nagyon elburjánzanak, és
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28. A talajon elfekvő Opuntia arenaria. Fotó: Kola Sándor

30. Schlumbergera truncata a karácsonyi kaktusz.

29. Fa termetű Opuntia ficus-indica. Fotó: Ficzere M.

31. Rhipsalidopsis gaertneri. Fotó: Dankó István.

nagy helyet kívánnak. Ugyanez a helyzet a Schlumbergerával (30. kép), és a Hatiorával
[Rhipsalidopsis] is (31. kép), ezek is elburjánzanak, és elég nagy helyet igényelnek. Ha olyan
növényünk van, amelyik a föld felszíne fölött hoz hajtásokat, nagyon kell vigyázzunk. A
növekedő hajtás elnyomja az eredeti, nagyobb szártövet és a cserépben levő növény elveszti
egyensúlyát, eldől (32. kép). Már alacsony formában sokszor a növényt karóhoz kell kötni. Idős
korukra nagy bokrot is formálhatnak. (33. kép). Van egy csomó növény, melyek csak a talajon
elfeküdve, vagy lelógva nőnek. Ezeknek biztosítanunk kell az elfekvési lehetőséget (34. kép),
vagy lelógási lehetőséget (35. kép).
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32. Egyensúly elvesztése és karózás.
Echinopsis × hungaricus Ficzere 2015.

33. Sok Cereus könnyen nagy bokorrá fejlődik.
Fotó: Kajdacsi János (Venezuela Isla de Margarita).

34-35. Biztosítanunk kell az elfekvési (balra), vagy a lelógási lehetőséget (jobbra).

Nagyon sok olyan kisméretű növény van, melyek tőből sarjadnak, szártöveik nem hosszabbak 30
cm-nél, de szétterülnek és súlyuknál fogva idővel a talajra támaszkodnak (36. kép) Idetartozik a
legtöbb Echinocereus. Más egyedülálló, 15-30 cm magasra növő növények a felső nehéz részük
súlya alatt lefekszenek (37. kép), vagy nálunk a fototropizmus hatására a Nap felé nőnek már kicsi
méretüktől kezdve (38. kép), majd a növekedő rész súlya alatt idővel csak elfeküdnek a talajon.
Ezeknek helyet kell biztosítani, vagy meg kell támasztani kővel vagy kis karókhoz kötni (39. kép).
Ezek a praktikák nem szépek, de néha szükségesek. Vannak nagyon vékony testű növények,
amelyek egy idő után csak elfekszenek a talajon, vagy más növényekre támaszkodnak (40. kép),
esetleg karóhoz kötjük. Nagyon sok növénynek erős horgas tövisei vannak. Ha ezek a tövisek
összeakadnak más növény töviseivel, nehéz szétválasztani őket, és sokszor a gyengébb tövisek
leszakadnak, elcsúfítva a növényt. Másoknak nagyon hosszú, erős töviseik vannak, egészen 25 cm
hosszúságig. Ezeket a növényeket egymástól távolabb kell elhelyezni, és jó, ha a cserép akkora,
hogy ne engedje
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36. Echinocereus reichenbachii Ficzere M. télálló kaktuszgyűjteményében. Hiába a kitámasztás kővel, a növény
megtette, amit akart. Elfeküdt a köveken. Fotó: Ficzere M.

37. Felső nehéz részük miatt ledőlő Mammillaria hajtások.

38. A legtöbb növény a fototropizmus hatására a Nap felé nőnek már kicsi méretüktől kezdve.

meg a növények egymásba szúrását. Ahol a tövis egy növényt megszúr, ott nyílt seb lesz, és a
tövis mellett a gombafertőzés majdnem biztosan megtörténik. A tövisre a fertőzött, beteg sejtek
ráragadnak, de a tövis eltávolításával a seb fertőzött marad, és majd csak akkor észleljük a fertőzés
következményét, amikor a növény összeroppan, majd elpusztul. Nagyon kell vigyázni a teleltető
helységünk téli hőmérsékletére.
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A kaktuszok nagy része áttelel szárazon tartva
sötét helységben +6Co-on, de vannak, melyeknek világosságra, minimum +10Co melegre és
időnkénti öntözésre is szükségük van. Egyes
+6Co-on telelő növények +10Co-on és világosban öntözés nélkül is elkezdhetnek nőni, de ez
deformált növekedés lesz, míg a meleget
igénylők a hűvösebb tartás esetében az öntözővizet, nem tudják felvenni és elpusztulnak. A
fentieket azért írtam, mert én jelenleg abban a
helyzetben vagyok, hogy nagyon sok növényemtől meg kell váljak, nem tudom, melyikek lesznek és kikhez fognak jutni. Fáj értük a
szívem, de kezdik összeszúrni egymást, megnőttek és nem férnek a rendelkezésemre álló
területen (41,42,43,44. kép). Sajnos van még
egy nagyon komoly probléma, amire ha van
lehetőség, vigyáznunk kell.
39. Kis karókhoz rögzítve.

40. A vékony testű Wilcoxia albiflora hajtásai elfekszenek a talajon, vagy más növényekre támaszkodnak, s ez
támasztékokkal és kikötözéssel megelőzhető. [Ampolna növényként tartva mindez megelőzhető.]

Mikor egy hobby rabjai kezdünk lenni, általában vagány fiatalemberek vagyunk, úgy érezzük,
hogy a lábaink előtt hever a világ. Eszünkbe sem jut, hogy egyszer mi is megöregszünk. Egyszer
csak már nehéz lesz az emeletet megmászni a lépcsőházban, és milyen probléma lesz, ha egy régi
építésű ház padlására kell felkapaszkodnunk egy a régmúlt időkben készített 60°-os úgynevezett
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hajólépcsőn. Ez a művelet idős korban még egy egészséges embert is kifáraszt, próbára tesz, hát
még egy valamilyen betegségben szenvedőt. Ha van lehetőség, erre az esetre is figyelnünk kell a
növényházunk tervezésekor. Ha nincs lehetőségünk, vállalni fogjuk időskorban a
kellemetlenségeket is, ameddig bírjuk. Mikor már nem fogjuk bírni, fájó szívvel megszabadulunk
gyűjteményünk legnagyobb részétől, megtartva egy pár növényt szobánk sarkában elhelyezett kis
asztalkán, vagy az ablakunk párkányán. Az időjárás jelentéseket figyelembe véve szept. 23-ikán
elkezdtem a növényeimet biztonságba helyezni, ne járjak úgy, mint tavaly, mikor október 1-én
délben, mire hazaértem a növényeken 5 cm-es hó volt. Nagyon kifáradtam, mire biztonságba
helyeztem éjfél körül őket. Szerencsére fagy nem jött és baj nélkül megúszták a kalandot. Az idén
már szept. 25-én már rendben voltak a növényeim, mikor reggel 7-órakor -5C° fagy volt.
Mindenki mikor elkezdi szaporítani gyűjteményét, jól tanulmányozza át, milyen növényeket és
mennyit szerez be, ne járjon úgy, mint én. Az idő nem kegyelmez, megállítani nem lehet!
Mindenkinek sok tövises gyermeket és bennük sok örömet kívánok.
Szabó Gábor, Románia, Erdély, Négyfalu.
Minden kép a szerző felvétele, kivéve a külön jelzetteket.
Alul a 41,42,43,44. kép a helyhiány szűkösségében elkövetett fortélyokat, valamint a növények korosodásával
együtt járó zsúfoltságot mutatják Szabó Gábor gyűjteményében.
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Képes beszámoló az október elején véghez vitt „meredek” kaktusztalanításról
Írta: Baranyai Zsolt
Valószínűleg már évek óta a Pilis szikláin voltak, amikor 2017-ben ismertté vált Igazgatóságunk
számára az állomány. Aki oda ültette, nagyon szerette őket, és értett is hozzájuk. A délre néző
oldalon a már nem is olyan zord teleket gond nélkül átvészelve 13 kaktuszfaj számtalan egyede
nőtt, és ami aggasztóbb, szaporodott is. A gömbös és oszlopos növekedésű fajok nem túlságosan
terjedtek, de a fügekaktusz fajok minden letört szárdarabja legyökerezett, a sziklákon lejjebb
csúszva újabb telepeket növesztett, kiszorítva az értékes sziklagyep őshonos növényfajait.
Invázióssá váló fajok első terjedési lépéseinek lehetünk tanúi. Csapatunknak a legködösebb napot
sikerült kiválasztanunk a nem mindennapi élőhelykezelési munkához: kaktuszokat próbáltunk
kiásni a Pilis szirtjeiről. Az ismertté válás óta minden évben több hatalmas zsáknyi kaktusz került
itt kiszedésre, de egyes részek csak kötélbiztosítással, sziklamászó felszereléssel és tudással voltak
elérhetőek.
Ezeket akartuk átvizsgálni és kaktuszmentesíteni. Komoly tapasztalatokat szereztünk a mindenen
átszúró tüskékről és a kaktuszok rejtőző képességéről. Egy-egy, akár tízszer átnézett területet
kicsit más szögből átvizsgálva újabb, sokszor egészen kicsiny, 1-2 centiméteres egyedekre
bukkantunk.
A végeredmény egészen döbbenetes lett, az alig néhány száz négyzetméteres területről hatalmas
halom növény került kiásásra. Ekkora mennyiségnél az elhelyezés is kérdéses, nem lenne kellemes
legközelebb egy szeméttelep lankáin viszontlátni a frissen nőtt telepeket, úgyhogy a vastag
földréteggel letakarás mellett döntöttünk. Bizonyosan nem sikerült észrevennünk, kiszednünk
minden példányt, még évekig vissza kell térni időnként a Pilis szikláira, kaktuszt szedni.
A kaktuszok cserépben, otthoni kertben nevelve gyönyörűek tudnak lenni, de Magyarországon a
természetbe nem valók, könnyen inváziós fajokká válhatnak.
Kérjük, a természetbe ne ültessen ki senki dísznövényeket, és a kerti hulladék helye sem az erdő
szélén van!
Baranyai Zsolt osztályvezető
Természetmegőrzési Osztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1. Kaktuszokkal benőtt fal. Fotó: Géczi Orsolya

2. Kolléganőnk kötélbiztosítással. Fotó: Baranyai Zsolt
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3. Kár, hogy a kép nem Észak Amerikában, a Sziklás-hegységben készült. Fotó: Baranyai Zsolt
4. Mini kaktusz egyedek. Fotó: Novák Adrián

5. Kaktuszhúzás. Fotó: Géczy Orsolya
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Írta: Gary Nored
Több ezer sziklakaktuszt foglaltak le a texasi rendőrök attól a csempészhálózattól, amelyet
az amerikai-mexikói határon göngyölítettek fel.
A kövirózsához hasonlító, élő sziklának is nevezett sziklakaktusz (Ariocarpus fissuratus) a texasi
Big Ben Nemzeti Park sivár síkságain nő leginkább. „Nem tipikus kaktuszok. Egyáltalán
nincsenek tüskéik, ők a kaktuszok Teddy mackója, oly puhák és bársonyosak” - idézte Karen
Little botanikust a The Observer című vasárnapi brit lap online kiadása.
„Ezeknek a kaktuszoknak több évtizedre van szükségük ahhoz, hogy kifejlett példánnyá
fejlődjenek, vadon nagyon sérülékenyek, mivel a vaddisznók megeszik a gyökereiket. De most
egy még veszélyesebb ragadozó leselkedik utánuk. A legnagyobb veszélyt az ember jelenti rájuk”
- tette hozzá Little.
„Az Ariocarpus nemzetséghez tartozó növény a gyűjtők által igen kedvelt faj Európában és
Ázsiában, és ezért vonzza a szervezett bűnbandákat” - mondta Phillip Land, az amerikai Hal- és
Vadvédelmi Szolgálat titkos ügynöke, aki a Big Ben sziklás sivatagi területeiért felel. Land
kaktuszrendőrei a ritka növény mintegy négyezer példányát foglalták le a csempészektől.
Ez igen csekély mennyiség, figyelembe véve, hogy évente több tízezer kaktuszt tépnek ki
élőhelyéről. A növénynek hallucinációt előidéző képességet tulajdonítanak, ezért tartják
értékesnek, de a kertészek és kaktuszgyűjtők körében is nagy a kereslet iránta. Ezek az emberek
veszélyeztetik a kihalás szélén álló fajokat és megölik a helyi ökoszisztémákat.
Gary Nored
A nevezetes sziklakaktusz (Ariocarpus fissuratus). Fotó: Fábián László
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

JANUÁR
1. Kaktuszaink a mélynyugalom állapotában
találhatóak, amennyiben az eddigi gondozási tanácsokat betartották. Életjelenségeik lénye-gében
nincsenek. Ha kissé megtöpörödött, esetleg ráncos
lett egyik másik, ne jelentsen gondot. Ezen a tüneten a tájékozatlanok öntözéssel próbálnak segíteni, mely gondoskodás a növény halálához vezet.
Legyenek irgalmatlanok és semmiképpen ne
locsoljanak!

1. A karácsonyi kaktusz még virágozhat.
Schlumbergera truncata. Fotó: Dankó István.

2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e
valamilyen kártevő, vagy valamilyen gomba nem
telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a megfelelő szerrel csak azt az egyedet kezeljük, amelyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen
ügyeljünk a gyapjas tetvek és a szövőatkák megjelenésére.

3. A karácsonyi kaktusz és a hozzá hasonló más levélkaktuszfélék még virágozhatnak. Ezeket
időnként mérsékelten öntözzük meg, a tartási hőmérséklettől függően. Talajuk csak éppen nedves
legyen. Ha a teleltetési hely megfelelően világos és hőmérséklete magasabb, úgy egyik-másik
kaktuszon már megjelenhetnek a bimbók, de ez a tény külön tennivalót nem igényel.
4. Ha korábban vetettünk, úgy a csírázás is elkezdődhet, amennyiben a vetést magasabb hőfokon
tároljuk. A vetésünket a korábbi hírleveleinkben leírt módon kezeljük.
5. Legfontosabb teendőnk azonban a szakirodalom tanulmányozása, ismeretterjesztő könyvek
beszerzése. Belőlük nyerhetünk olyan ismereteket, amelyek elgondolásainkban, elképzeléseink
megvalósításában segíthetnek.

Gyapjas tetvek (Planococcus citri)
Szövőatka (Tetranychus telarius)
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FEBRUÁR
1. Ez a hónap már gondot jelenthet a gyűjtők számára, főleg azoknak, akik még nem rendelkeznek
elegendő tapasztalattal. Egyaránt lehet problémás a derült és a borús idő. Napsütéses időben már
van ereje a napnak, az üvegház, fóliaház 20-25 C°-ra is felmelegedhet. A melegebb idő
ösztönözhet bennünket az öntözés megkezdésére. De semmi esetre ne kezdjünk el az öntözést.
Árnyékolással és szellőztetéssel akadályozzuk meg növényeink fejlődésének beindulását. A
februári időjárás még nagyon csalóka. A hirtelen erősebb felmelegedést, amely ilyenkor 10-15 C°
is lehet, gyors lehűlés követheti. A borús, hűvös idő veszélyeztetheti a növények egészségét, mivel
ha a jobb időben öntöztünk, még ha keveset is, nem biztos, hogy ez a kevés víz a lehűlés kezdetére
el is párolog. A növény gyökereinél megmaradó víz ebben az időszakban rothadást, penészesedést
okozhat.
2. A fő hangsúly tehát a szárazon tartás, a minél gyakoribb szellőztetés, valamint az erősebb
felmelegedés és a napsütés elleni védekezés. Ez utóbbi áttetsző anyagok használatával könnyen
kivédhető, de nagyon jó megoldás a rasel háló kifeszítése is. A szellőztetést természetesen
fagymentes napokon végezzük és kerüljük a huzatot.
3. Azokat a fajokat, amelyeknél a bimbók képződése elkezdődött helyezzük világosabb, naposabb
és melegebb helyre. A levélkaktuszoknak óvatosan, kevés langyos vizet adhatunk, de csak akkor,
ha már az előbb említett helyre állítottuk őket.
4. Továbbra se felejtsük ellenőrizni növényeink egészségügyi állapotát. Figyeljük, hogy vannak-e
állati kártevők, pld. atkák, tetvek, csigák stb., nincsenek-e kórokozók, pld. gombák, penészesedés,
stb. Ha bármelyik jelenlétét tapasztaljuk, azonnal védekezzünk a megfelelő szerekkel és
módszerekkel.
Ficzere Miklós

Mammillaria prolifera télen, és
ugyanaz tavasszal
Kola Sándor kertjében
a ház fala mellett beültetve.

Fotó: Kola Sándor
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3/XV.
Írta: Sztrókay Tibor
Az elkövetkezőkben az időközben előkerült részek olvashatók az írás legelejéről, olyan részek, amelyek elveszni
látszottak a ma élő növénykedvelők számára. Szerencsére megkerültek, nem vesztek el, a mostani folytatásban ezeket
a részek kerülnek közlésre. (Szerk.)

Azon a tavaszon pedig az történt, hogy egyik délelőtt megjelent háziasszonyunk a terasz alatt és
leszúrta ásóját a lépcsőfeljáró mellé ültetett bánatos szőlőtőke tövébe. Juditka, akit mindig minden
érdekel, abbahagyta nyomban a páros ugrás egy toppantás játékot és csendesen odaszerkőzött. Egy
ideig bámész szemekkel figyelt, aztán félénken megkérdezte:
— Miért tetszik kiásni?
— Mert itt nem jó helye van és...
Az ásó megcsúszott. A néni majdnem egyensúlyát vesztette s hosszas kaparászás után, tégla- és
cserépdarabokat vetett ki a szerszám.
— Tőletek úgysem teremhet — nyomta le újra ziháló lélegzettel az ásót.
Fojtott hangjában mázsás megbélyegzés lüktetett. Juditka felkapta a fejét. Néhány pillanatig
ijedten meredt a munkában hajladozó házinénire, aztán elfordult, s lehajtott fejjel megindult,
felfelé a lépcsőn. Kilenc éves volt már. Értelme és érzékenysége villanásszerűen kiszűrte a szavak
mögött megbúvó gondolatot és életet. A megjegyzés értelmetlen és igazságtalan volt, mert a tőke
még soha sem termett, s ezután sem gondolta volna meg magát ebben a sovány, árnyékos és
nyirkos földben. A fal tövében hosszú évek után is, csak harmadrész vastagra vergődött, mint
napfényre kiültetett termő testvérei a kert középútja két oldalán. Hibás volt a kéz, mely évekkel
ezelőtt ide kényszerítette és hibás a szem, mely azóta is itt hagyta. Azt pedig, már ő saját maga is
elismerte többször, hogy gyermekeink még soha nem nyúltak hozzá egyetlen gyümölcsszemhez
sem. Talán valami felrémlett neki ezekből az igazságokból, vagy tán mégis megsajnálta a lassan
felfelé lépegető, könnyes szemű gyermeket, megállt kezében az ásó s utána szólt.
— Juditka... Nézd, ha kivettem ezt a tövet, tiéd lehet ez a föld. Kiskertnek.
A kislány megállt, visszafordult s tétovázva nézett le a néni arcára.
— Na, jó lesz?
— Igazán? — kérdezte felderülő arccal. S mert a néni arcán is mosoly biztatta, egyszeriben
feledve minden bánatot, repült lefelé a lépcsőn.
— Enyém lehet?... Igazán?... És ültethetek ide virágot is?...
Előbb még sápadt arca kipirult. Szíve és lelke a szemében égett, ahogy odatoppant a szőlőtőke
mellé, de csak másodpercnyire állt meg a házinéni előtt, alig hallotta meg az igent, máris
visszaperdült, és a köszönömöt csak a lépcső tetejéről ujjongta vissza. Berohant a lakásba,
újságolni a nagy hírt az édesanyjának. Mert minden apró és nagy öröm és bánat, az ő nyakában
talál mindig teljes megértésre. Ilit, aki éppen az asztalt törölgette, majdnem ledöntötte lábáról a
roham. Idő kellett hozzá, míg a tomboló lelkesedés szaggatott beszédéből kihámozta a lényeget. S
mikor megértette, kiesett kezéből a portörlő. Juditka már régen kiviharzott, feleségem még egyre
csak állt a szoba közepén, és nézett a levegőbe. Nem tudta megérteni, mi történhetett? Megindult a
föld a lábunk alatt...? Vagy rosszul hallott Juditka...? Vagy tán mesebeli angyal szállt a telek két
végében épült ház fölé...? Mert annyi év feszültsége után, hihetetlenül hangzott, hogy
háziasszonyunk ennyi melegséget és megértést tanúsítson gyermekeink iránt. Hogyan is volt
éveken át...? Messze kellene visszanyúlni a múlt évekbe, és sokat lehetne mesélni ahhoz, hogy
tisztán álljon az a helyzet, amibe háziasszonyunkkal sodródtunk. Unalmas nem akarok lenni,
elfogultság vádja se érjen, a kicsinyesség meg éppen nevetségessé tehetne. Megelégszem azzal,
hogy leszögezem: ősi, eléggé ingadozó viszony a lakó és háztulajdonosé. És mert kevés embernek
nincsen róla tapasztalata, érdekes nem lenne a mondanivalóm.

25
Rövidre fogom hát a vázlatot.
Elismerem, hogy nem lehet túlságosan nagy élvezet háztulajdonosnak lenni ott, ahol lakók is
vannak, különösen, ha felmondani sincsen ok, hogy megszabadulhasson tőlük. Azt viszont
határozottan állítom, hogy a lakó sem érezheti magát otthonosan, ha minden lépését árgus szemek
kísérik. Különösen akkor, ha — mint manapság is — vajmi kevés lehetőség van arra, hagy lakást
változtasson. Köteteket lehetne írni erről és könyvtárakat arról, hogy mikor és meddig van igaza
egyiknek vagy a másik félnek, de egyetlen betűt sem érdemes pazarolni reá. Mert aki ilyen
kényszerházasságban él, az a tárgykört sohasem találná kimerítettnek, aki pedig olyan szerencsés,
hogy mindig csak saját fedele alatt élt, vagy házigazdáival mindig csak örömházasságot kötött,
úgy sem értené meg. Boldog emberek! Én is éltem már úgy, tehát tudom. Most csak szerényen
sóhajtok. Mikor a házba költöztünk, gyermekeink még egészen aprók voltak, és — hála legyen —
nem gubbasztottak kókadtan a sarokban, Szerettek fogócskázni, labdázni, énekelni és rikkantani,
és lyukat ásni, meg ugráló játékhoz üvegcseréppel pályát rajzolni a szűkösre hagyott udvarrész
féltett járdáira, és kergetőzni a teraszra vivő lépcsők meredek fokain. És néha bizony, ha úgy
fordult, a gyermeki gazság mérlegének nyelve, hogy saját nyelvükkel már nem bírták védeni,
akkor összevesztek, s megcibálták egymást. Szóval ők is pontosan ugyanúgy, mint ahogy mi is
tettük annak idején, pedig ugyebár, mi mindig mintagyermekek voltunk. Így volt ez mindig és lesz
is, mint ahogy az is, hogy a szülők is mindig fékezni fogják a túláradó gyermeki vérmérsékletet.
Én sajnos, erősen vétettem a középút ellen, mert a mindenképpen megőrizni akart békesség
érdekében túlzottan fékeztem őket. A gyermek csak gyermek lesz mindig, akinek — ésszerű
határok között — a maga életét kell élnie abban a kis közösségben, amit a család és a hozzá illő
korú pajtások köre jelent. Emberkék ők, egy kicsit angyalból és egy kicsit ördögből gyúrva.
Amilyenek mi, felnőttek is voltunk, de amit — ha csak gyermekeinkben újra átélni nem tudunk —
hamar elfelejtünk. Ili és én abban az időben, így láttuk a helyzetet. Háziasszonyunk azonban
egészen másként. Lehet, hogy csak azért, mert a közel négy évtized homályossá mossa már a saját
gyermekkort. De az is lehet, hogy a távolságot az a közel negyven méter okozta, ami a két utcára
szóló telek innenső és túlsó háza között van. Az ilyen távolság okozhat optikai csalódást. Az
utcasorba épült ház, amelybe öt évvel ezelőtt beköltöztünk, szép, de kissé fennhéjázó épület.
Másfél magassággal emelkedik ki a környező családi házacskák közül. És magasföldszintes.
Alagsorában valamikor gépek zakatoltak. Frontját, embermagasságon felül, vöröskő-borítás
díszíti. Észak felől üres telek a rossz szomszéd. Onnan szoktak ránk törni a gyilkos, jeges szelek,
amelyek végigborotválják a kertet és a védtelen teraszt, s megtizedelik a párkányon álló
virágcserepeket. A terasz ilyenkor annyira huzatos, hogy — az akkor még csöppnyi Ágit lesodorta
a szél. Mint a pelyhet. Szegény kis apróság, az eset után még nagyon sokáig megkérdezte, mielőtt
fitos orrocskáját kidugta az ajtón: — Fúj a szél? — Fújt bizony. Még sokszor. S ha Ágit már nem
is fújja le a lépcsőkön, éveket fújt el felettünk. S velük sok jót és sok rosszat is. De hozott is. Ez a
tavasz is ilyen volt. Öt évig csak a lakás volt a gyermekeké. A kertből semmi. Látványából és
levegőjéből is csak annyi, amennyit a fukaron kiszabott járóterületek szabaddá tettek. Meg a diófa
árnyéka. Még azok a féltékenyen kihasznált és őrizve őrzött szegély-virágágyak sem, amelyekre a
diófa árnyéka esett. Ötödik emeleti bérházlakóknak éreztük magunkat a kertes házban. Ma már
sok mindent megértek. És talán másként is látok. És gondolom, nemcsak én. Akkor azonban, csak
azt a bénító feszültséget éreztük, ami házigazda és lakója között nem éppen ritka jelenség, s amely
— annyira feleslegesen — oly sokszor mérgezi meg emberek között az életet. Így volt. És ezért
állt feleségem értetlenül s elgondolkozva a szoba közepén. Még akkor is, mikor Juditka már régen
kirohant onnan, és lerobogott a lépcsőn, hogy mámoros örömmel elültesse új kertjébe az első
virágot. Mindegy, hogy mit! Kiszaladt hát az utcára s a kapu előtt szálasodó villanypózna tövéből,
reszkető kezekkel, kiásott egy serkedő gyermekláncfű-tövet. Ezt ültette nagy gonddal, annak a
porhanyó földhányásnak közepébe, ami a pár perccel előbb kiemelt szőlőtőke gödrét elfedte. Nagy
tévedés lenne azt hinni, hogy csak mi, szülők neveljük gyermekeinket. Ők is átalakítanak
bennünket éppen eléggé. Szokásainkat, magatartásunkat, sőt még gondolkodásmódunkat is. Néha
tudatosan engedünk, máskor pedig akaratlanul vezettetjük magunkat attól az apró kis kéztől,
amely tenyerünkbe simul. Azt hisszük, hogy mindig mi vezetünk, pedig néha csak utánuk
megyünk.
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A gyermekláncfű elültetésétől kezdve, Juditka nem akart betelni kertjével. Csak napok múlva
tűnt fel, ahogy minduntalan ott szöszmötöl a lépcsőfeljáró és terasz szögletében. Cipője száraz
időben is minduntalan csupa sár volt s minden kézmosása után oly fekete víz a mosdótálban,
mintha kályhát sározott volna. Egyszer aztán, közelebbről is szemügyre vettem a szögletet. A
feljáró betonoszlopa tövében elburjánzott nőszirom dzsungelje ismerős volt, a fal tövéből
előretörő sűrű levéltömegről azonban csak most tudtam meg, hogy kerti ibolya. Juditka mondta.
Most is ott kuporgott a szöglet közepén, könyékig maszatosan s éppen az utolsó marok földet
húzta ki egy kis gödröcskéből. Keskeny levelű, levagdalt szárú, bizonytalan bokrocska félét
helyezett bele.
— Ez lesz ám szép! — mondta büszkén, A gyökérhez húzott földet a tő körül kissé
megnyomkodta, aztán tölcséresre formálta s jócskán öntött bele vizet.
Megcsóváltam a fejemet: — Te Juditka, hiszen olyan az, mint a kóró. Talán nem is virág.
— Dehogynem. Édesapám nem ismeri? Téli viola.
— Honnan tudod?
— Az Iru mamája mondta. Tőle kaptam. Nekik sok van. Hát ezt tetszik tudni micsoda?
— Nem.
— Őszi rózsa. És ez?
— Fűcsomó.
— Jú-u-új, édesapám! Ez nem fű!
— Hát mi?
— Tengeri szegfű. Innen a levelek közül jönnek fel majd a virágok. Olyanformák, mint a
labdarózsa. Csak kicsiben. — Tényleg. Emlékeztem valami ilyen virágra.
— Ezt ma hoztam —, vett fel maga mellől egy fonnyadt kis palántát.
— No, abból aztán igazán nem lesz semmi — mondtam meggyőződéssel. — Miféle gaz?
— Ez nem gaz, hanem büdöske. Majd meg tetszik látni, milyen szép sárgás virága lesz!
Egy kis csend ült közénk. Juditka, azzal a törött, rozsdás késsel, amit ásónak használt, párszor
tétován beleszúrt a földbe, aztán, csak úgy félig felém fordított arccal, megkérdezte.
— Édesapám, nem ismeri a virágokat
Nem volt hangjában se gúny, sem megrovás, csak valami szorongó csodálkozás, ami zavarba
hozott. Éreztem, hogy abból a mérhetetlenül szilárd nagyságból, amit erőben, tudásban és
tekintélyben gyermeke számára az apa jelent, valami megrendülőben van. És éreztem, hogy
sarokba szorultam. Színt kell vallanom. Vagy igent, vagy nemet kell mondani, csak kitérni nem
szabad a válasz elől. Mert, ha fölényesen füllentenék, akkor én szentesíteném a hazugság bűnét; ha
kurtán elismerem, akkor itt tekintély forog kockán; ha pedig elutasítólag kitérek a válasz elől,
akkor ugyancsak a legalapvetőbb hibák egyikét követem el: a bizalom rendül meg. Végül is, a
kecske és káposzta-elmélet mentette meg a helyzetet.
— Bizony — mondtam bólintva — nagyon sok növényt nem ismerek. Ezzel is úgy vagyunk,
tudod, mint mindennel. Minél többet tudunk már valamiről, annál jobban rájövünk, hogy még
mindig mennyire keveset. — Fanyar ízű bölcselkedés volt, éreztem, éppen azért, hozzá is tettem
gyorsan.
— Pedig nagyon szép dolog kertészkedni. És hasznos is.
A kislány szeme újra felcsillant.
— Én már csináltam is egy kis konyhakertet. Itt. Tessék nézni! Ide egy sárgarépát ültettem, itt
meg. ahol ilyen sima a föld, petrezselyemmagot vetettem. Csak ne tessék elárulni a Meminek.
(Édesanyjukat becézik így.) Nem árultam el. Ki is kelt a vetés, és zsenge leveleivel később
egyszer olyan finom újkrumplit ettünk, hogy Juditka szeme csak úgy ragyogott. Csak feleségem
tudta, miért dicsértem annyira az izét...
Közben benépesedett a kiskert. Juditka a világ négy tája felöl hordta össze bele a palántákat.
Gyémántszegfűt és fodormentát, nyuszifület és petúniát, kövirózsát, százszorszépet és nefelejcset.
Hol itt, hol ott lett már szűk a hely. De nem jött zavarba. Átültette, tette-vette őket, ám a
helyváltozást még a virágzók sem sínylették meg tartósan sohasem. Szabálytalan kertészkedés volt
ez, de valami ritka szerencsés keze van a növényekhez.
Folytatás köv.
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Mozaikok egy hét napos túráról. VI. rész
Képek, képaláírások: Koltay Gábor

1. Playa Colorades pici erődje. Ez védhette a déli
partot a Fuerteventura felől érkező kalózoktól. (balra)

2. Lanzarote szigetén kiterjedt szőlőültetvényeket
láthatunk. A tőkék pikonba ültetve fejlődnek,
támrendszer nélkül és kitűnő világhírű borokat
produkálnak a borászok jóvoltából. Érdemes többször
is megállni és megcsodálni a szélvédő kőfalakat,
melyek lüktető rendszere óvja a fürtöket érlelő
tőkéket. A borokat bodegákban árulják, kóstoltatják.
A képen látható egy a sok közül. (jobbra fent)
3. Szőlőtermesztés felsőfokon.

4. Csaknem két méter mély gödörben fejlődő tőkék,
a gazda létrán jár le hozzájuk.
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5. Szőlőskerti tájkép, előtérben pionírokkal.

6. Itt is megtaláltuk reliktum növényünket,
természetesen a művelt terület határán. Aeonium lanzerotense

7. A bodega melletti játszótér parkjából néhány
kihagyhatatlan fotó. Dracena draco.

8. Euphorbia canariensis.

9. Euphorbia canariensis.

10. Cseperedő pálmafák.
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11. Így néz ki egy száz év körüli Dracena draco.

13. A nagy sietségben elfeledtem jelezni, hogy ez már
Fuerteventura, a sziget felső, hegyvidéki útja mentén.
15. Ez a szomszéd malom. A többit nem mutatom meg.

12. Ha jól megnézzük a fotót láthatjuk, hogy a mini malom és a
guahcho kunyhó tájba illő WC-k, melyek a modern kornak
teljesen megfelelő belsővel épültek meg.

14. Villaverde egyik szélmalma.
16. Kaktuszáruda az egyik körforgalom mellett.
Kár, hogy a bőrönd túl kicsi az ilyen szuvenírnek.
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Írta: Molnár Aurél
A kaktusz a tudatlanság áldozata. Ember
és állat fél tőle, szúrós szőrcsuhába öltözve, lakatlan sivatagokban éli titokzatos
remeteéletét. Ilyen ellenszenvvel gondoltam a kaktuszokra én is, feledve, hogy ha
ritkán találkoztam vele, gyönyörű virágját
milyen őszintén megcsodáltam. A kaktuszt, mint agresszív és formabontó növényt, kiközösítettem a növényvilágból.
Most eljött az ideje, hogy a kaktuszoknak
elégtételt szolgáltassak. Kern Péter gyűjteménye rádöbbentett arra, hogy a kaktusz
is, miként minden növény, tövisei, bizarr
formája ellenére (vagy éppen ezért?) a
természet játékos csodái közé tartozik. És
semmi rendkívüli nincsen abban, hogy ha
az egyik ember — anélkül, hogy a töviseit
a szemére vetné — a rózsát, a másik ember
meg a kaktuszt kedveli. Karel Capek jóízű
novellájában egy kaktusz tolvaj a keblében
rejti el a lopott holmit. „Nem is sejti —
1. Kern Péter tárlatvezetés közben 1970-ben.
szólt szégyenlősen —, milyen kellemes
szúrása van egy ilyen kaktusznak...” Minden irónia nélkül kijelentem, hogy a kaktuszok is
megérdemlik a szeretetünket, sőt csodálatunkat. Titokzatos lénye a kaktuszgyűjtők szenvedélyét is
érthetővé teszi. Kern Péter is szenvedéllyel gyűjti, illetve neveli a kaktuszokat. Tőle tudom meg
azt is, hogy a kaktusz nemcsak a sivatagok lakója. Megtalálható az Indiai-óceán nyugati partjain
éppen úgy, mint Peru hófedte, ötezer méteres csúcsain. Európa Kolumbusz révén ismerkedett meg
velük, de Magyarországra csak századokkal későbben érkezett el. A XVII. században már
megtalálható a főúri kertekben. Állítólag Goethe is nevelt kaktuszokat Weimarban, és Kossuth
Lajos is turini kertjében. Egy kaktuszféleség, a Cerus peruvianus, 1873-ban Kossuth gyűjteményéből került előbb a kolozsvári, majd onnan a szegedi egyetem botanikus kertjébe. A
kaktuszfélék európai elterjedésében magyar tudósok is jelentős szerepet játszottak. Menyhárt
László jezsuita szerzetes 1889-ben misszionáriusként Kelet-Afrikában, a Zambezi környékén
gyűjt kaktuszokat, Anisits Dániel, mint az assuncióni (Paraguay) egyetem tanára a századforduló
idején több mint negyvenféle kaktuszt küldött Berlin-Dahlembe Karl Schumannak, az első európai
kaktuszgyűjtő egyesület megalapítójának. Az eddig ismeretlen fajtákat Schumann nevezte el,
közülük egy ma is Anisits nevét viseli. A kaktuszgyűjtők ma már nemzetközi szervezetbe tömörülnek. Kern Péter is kapcsolatot tart e szervezettel, tiszteletbeli alelnöke az angol egyesületnek,
cikkei jelennek meg a nemzetközi — köztük a japán — szaklapokban, részt vesz és előadásokat
tart a kétévenként rendezett kongresszusokon. Jelenleg éppen a szocialista országok kaktuszgyűjtőinek az idén, június elején Budapesten rendezendő szimpóziumát készíti elő.
— Vajon miért olyan népszerű ez a titokzatos növény?
— Ez a bizarr formájú növény szépen dekorálja a modern lakásokat — mondja Kern Péter. —
Rendkívül változatos virágokat hoz, s a virágok a Dior választékába kívánkozó illatokat — rózsa,
jázmin, vanília — lehelik. Én ifjú házasként jutottam az első kaktuszomhoz, megszerettem, jött a
többi, s mire észrevettük, már ötven kaktusz volt a lakásban. Így ébredt föl bennem az érdeklődés,
majd hozzákezdtem a kaktusz tanulmányozásához, beszereztem a szakkönyveket, s végül laikus
botanikus lettem.
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2. A tucatnyi nyelvet beszélő gyűjtő üvegházaiban virágzik a kaktusz. Fotó: Hancsovszki János. 1996.

— Milyen különleges növények vannak a gyűjteményében?
— A Lophophora williamsii-t az aztékok
Peyotl-nak nevezték. Ez volt az aztékok szent
növénye. Megszárítva nagy ünnepeiken kábítószerként élvezték. A Peyotl-ban tizennégyféle
alkaloida található, amelyek a fogyasztóját gyönyörteljes lázálomba ringatják. Ilyen Peyotlszekta még ma is létezik az USA déli államaiban. Van aztán egy Opuntia-félém, amelyen a
bíbortetvek tenyésznek. Mielőtt az I. G. Farben
a szintetikus festéket föltalálta, az ajakrúzs
ebből a kivonatból készült. A kaktusz titka az,
hogy más, mint a többi. Egyéniség a növények
között, ezért a gondozása is egyéni módszereket kíván. Szerintem a kaktuszgyűjtés a boldog
élet titka.
Molnár Aurél
Új Tükör. 1979. április 22. 16. évf., 16. szám, 44. o.
Megjegyzés: Menyhárt László Kelet-Afrikában,
a Zambezi környékén nem gyűjthetett kaktuszokat. (FM)

3. Az üvegház kaktuszai. Fotó: Czimbal Gyula. 1996.
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Iskolaprogram
Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU, 2019. OKTÓBER 10.
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Írta: Székely Irén
A Linné idejében — 1735 — kevés fajtája volt ismeretes a Cactusnak: 1807-ben Pearson csak
harminczkét fajtáról tesz említést — ma egyetlen gyűjtemény ötszázon fölül számlálja e csodás
alakú szörnyeteg növény különböző változatait. Az angol gyűjtők évről-évre szaporítják ezek
számát, leginkább Amerika tropikus égöve alól hozván újabb fajokat; az Egyesült Államok
határáról, főleg Chiliből. Még nagyobb mennyiségben Mexikó és Brazília síkságairól, hol a hat
hónapon át tartó szárazság alatt midőn a nap minden nedvességet felperzselni látszik, a növényzet
lesül: a szúró, tövises Cactus valóságos áldás a bennszülöttekre nézve, kik annak vastag húsos
szárában levő nedvével enyhítik szomjukat. Még az állatokat is elvezérli ösztönük a húsos
Cactusokhoz és töviseitől óvakodva patáikkal felhasítják a növény szárát és kiszívják üdítő
nedvét. A Cactusok több csoportra oszolnak; ilyenek: a Cactus-fák vagyis Cereusok csoportja,
mely Brazília hegycsúcsait díszíti, néha ágas-bogasak, 10—12 méter magasak, néha csak egyes
ágakban nyúlnak fel s bár oly igen magasak, karvastagságúnál alig vastagabbak; továbbá a
Mammilláriák és Echinocactusok, vagy Porcupine [=Sün] Cactusok csoportja; a mérsékelt égövek
alatt, agyagos talajban, alacsony fű között. Majd az Opuntiák és Pereskiák csoportja nagyobbrészt
1. „Cactus fák” Mexikóban. Pachycereus pringlei, Sonora szövetséges állam, Cajon del Diablo. Fotó: Tóth N.
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szintén a mérsékelt égöv alatt. E helyütt
megemlítjük az Opuntia Ficus indicát, Linné szerint a Cactus Ficus Indica, melynek
gyümölcse Dél-Európában közönségesen
indiai füge név alatt ismeretes, bár sem
Indiával, sem a valódi füge gyümölcscsel
semminemű kapcsolatban nem áll. Egyike
ama növényeknek, melyeket a spanyolok
legelőbb honosítottak meg az ó-világban,
úgy Európában, mint Ázsiában és Afrikában. Sajátságos külseje annál inkább
feltűnt, mert addig a Cactusok egyetlen
fajtája sem volt ismeretes s a 17-ik század
botanikusai valamennyien megemlékeznek
2. Melocactus curvispinus. Venezuela, Isla de Margaríta.
róla. Spanyolországban csakhamar meghoFotó: Kajdacsi János
nosult a Földközi tenger mellékén, általában a forróégövvel szomszédos vidékek lakói édes gyümölcseért nagyban termesztették, sőt
magának a növénynek kerek lapos részeit is eszik. Egyik csaknem egészen tövis nélküli fajtája a
bíbortetű (Cochenille) tenyésztésére különösen alkalmas volt; de mert ez a gyümölcs termelésre
káros, mióta vegyi úton állítják elő a festő anyagokat, a Cochenille termesztése is teljes
hanyatlásnak indult. Megemlítjük még a Melocactusok vagy Melon Cactusok és Ripsalisok
csoportját; ezeknek rövid ízekre osztott görcsös száruk van s a tropikus égöv legforróbb vidékein
találhatók. Angol gyűjtők azt állítják, hogy a virágzásban talált bármely Cactusfajtáról levágva a
növény virágos hegyét, mire azt Angliába szállítják, az úton kifejlődnek a magvak; mert az a
nedvesség, mit a növény virággal együtt levágott részecskéje tartalmaz, elegendő arra, hogy a
magvak kifejlődjenek, sőt meg is érnek. Olvasóink figyelmét egy igen szép, télen virító Cactusra
hívjuk fel; ez az Epiphillum Truncatum, nemcsak üvegházban, de szobában is könnyen
tenyészthető. Üvegházban más növények között kellemesen lepi meg a szemlélőt. Melegházakban
könnyen kezelhető és télen át, kora tavaszszal folyton lesznek virító példányaink. Levágva, virágát
nem lehet használni, mert szára nincs; — a virágok az ágak repedésein — ezek felelnek meg a
levélnek — jelennek meg, színe vörös, porszálai fehérek és hosszúak. Függő kosarakba igen
ajánlható növény, mert virágzó ágai kecsesen lehajlók. Különös, hogy ezt a módját az üvegházak
díszítésének nem igen kultiválják, holott egy-egy lefüggő kosárral sokszor igen könnyen el lehet
takarni kopaszon maradt üres helyeket, mi a jó ízlésűek szemét sérti és magára vonja a figyelmet
ép úgy mint bármi más rendetlenség. Pereskia-tőbe oltva erősebb és magasabb példányokat
nyerünk s ezeket szép pyramis-alakra idomíthatjuk és kevesebb gondot kell ráfordítanunk, mint ha
egyszerű dugványokról neveljük Földjéhez agyagos homok, turfa, fehér homok, kevés törött
korom vegyüléket használunk; fő, hogy a földkeverék likacsos és könnyű legyen nehéz földben,
hol a víz stagnál a gyökereken, nincs lefolyása, egyáltalán nem díszlik. A gyakori átültetést nem
szereti, s mennél inkább összeszorulnak a gyökerek, annál dúsabban virít. Dugványokat tavaszszal
csinálunk, mielőtt a növény fejlődésnek indul. A 4—5 hüvelyknyi hosszú dugványokat egyenként
külön cserepekbe teszszük s a melegházban az ablakhoz közel eső polczokra helyezzük és nem a
szaporító ablakok alá, mint sokan tévesen hiszik. Míg nem ver gyökeret, nem szabad öntözni. Ha
a gyökér elérte a cserép szélét, nagyobb cserepekbe ültetjük, a fenti eljáráshoz hasonlóan. Oltani
szintén tavaszszal kell. Pereskia aculeata, vagy P. Bleo törzsekbe, ez utóbbiba különösen akkor,
ha magas példányokat akarunk nevelni. Változatai: Epiphyllum bicolor, (fehér rózsaszínnel),
coccineum (vörös), elegans (narancs vörös), Rubberianum (bíbor közepén violaszínű), magnificum
(nagy fehér virágok rózsaszín szegélylyel). A Cactus általában igen hálás növény; főgondot az
öntözésre kell fordítani és pihenési időt kell neki adni, amikor kevesebb locsolást kap, vagyis
októbertől márcziusig csak igen keveset vagy nem is öntözzük. Az edények és cserepek aljára
szénport teszünk, hogy meggátolja a gyökerek rothadását, aminek könnyen ki vannak téve. Az
átültetett fiatal növényeket néhány napig nem szabad locsolni.
Székely Irén, Tamáshát
A KERT. 1896. július 1. 13. szám 521-523. oldal
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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.

P
prostratus
pruinesus
pruinosus, pruinosa
pseudo
pseudoacanthocereus
pseudoacranthus
pseudoaculus
pseudoalamensis
pseudoayopayana
pseudocachensis
pseudocactus
pseudocinnabarina
pseudocoquimbana
pseudocrucigera
pseudodeminuta
pseudoechinus
pseudograhliana
pseudoherteri
pseudoinsignis
pseudomacrochele
pseudomalacocarpus
pseudomamillosa
pseudomelanostele
pseudominuscula
pseudonarcissus
pseudonickelsae
pseudopectinata
pseudoperbella
pseudopilocereus
pseudoprocera
pseudopulcerrima
pseudoradians
pseudoreicheanus
pseudoreichei
pseudorekoi
pseudorhipsalis
pseudoschiedeana
pseudoscrippsiana
pseudosimplex

niederliegender
breift
bereifter
felsch, unecht
falscher spitzblütiger
der Pseudostengel, Pseudostiel
falsche alamensis
falsche ayopayana
falsche cachensis
der Pseudokaktus
falsche cinnabarina
falsche coquimbana
falsche crucigera
falsche deminuta
falsche echinus
falsche grahliana
falsche herteri
falsche macrochele
schein Malacocarpus
falsche mamillosa
falscher schwarzäuliger
falsche minuscula
die Pseudonarzisse
falsche nickelsae
falsche pectinata
falsche perbella
falscher Pilocereus
falsche procera
schein-pulcherrima
falsche radians
falscher reicheanus
falsche reichei
falsche rekoi
schein-Rhipsalis
falsche schiedeana
falsche scrippsiana
falsche simplex

Készítette: Kiss László (Orosháza)

alacsony fekvésű
hamvas, "zúzmarás", bevont
abroncsos, öves
hamis, nem valódi, ál
áltövises oszlop
hamis hegyesvirágú
nem valódi szár
hamis alamensis
hamis ayopayana
hamis cachensis
álkaktusz
hamis cinnabarina
hamis coquimbana
hamis crucigera
hamis deminuta
hamis echinus
hamis grahliana
hamis herteri
hamis díszpéldány
hamis macrochele
hamis Malacocarpus
hamis mamillosa
hamis melanostele
hamis minuscula
álnárcisz
hamis nickelsae
hamis pectinata
hamis perbella
hamis Pilocereus
hamis procera
hamis pulcherrima
hamis radians
hamis reicheanus
hamis reichei
hamis rekoi
hamis Rhipsalis
hamis schiedeana
hamis scrippsiana
hamis simplex

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Gyetkó Rebeka, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Hajdúsámson.

