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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, 

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 

         
 

Debreceni Pozsgástár 

Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, összesen 240 oldalon, színes képekkel. 

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
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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 visszaemlékezése nyomtatott formá-

ban tudomásom szerint még soha nem jelent meg.” 

írtam Kajdacsi János Venezuela - Isla de Margarita, 

a vissza-visszatérő emlék I. rész ajánlójában a 

Kaktusz és Pozsgás digitális újságunk 133., január-

februári számában. Rosszul tudtam. Megjelent. Egy 

évtizeddel ezelőtt az MKOE Kaktusz-Világ folyóirat 

2010. és 2011. évi számaiban négy részben. A 

mostani közreadásban a képanyagot kibővítettük 

olyanokkal, amelyek eddik még nem jelentek meg.  

Következzen néhány kedvcsináló részlet a Venezuela 

- Isla de Margarita, a vissza-visszatérő emlék II. 

részéből. 

„az ösvény után kutatok, amely beljebb és feljebb 

vezetne. A kereszttől kiindulva egy halvány kitapo-

sott út vezet a gerinc felé. Vagy egy órán keresztül 

követem, a hol előbukkanó, hol a semmibe vesző 

halvány nyomokat. Elkelne egy akármilyen apró 

termetű pigmeus vezető. Hiába a daliás termet, nem 

tudok a bokrok, fák fölé magasodni, itt a földön kéne 

jól körülnézni, de végképp elvesztettem az utat. 

Addig-addig kepeszkedtem, míg a letett hátizsákom-

hoz is alig találok vissza. Szidom magam, mint a bokrot, mely az utamat állja. Lerogyok meglelt 

zsákom mellé, elfogyasztom a már langymeleg üdítőt és megeszek egy narancsot is. A frász törje 

ki, majdnem bepánikoltam. Minden kincsem a szatyromban van, más sem hiányzik, csak az, hogy 

elveszejtsem (…) Ezek itt valamennyien egy taxi vállalat dolgozói. Nem tudják elképzelni, hogy 

mit szeretnék én ott csinálni a jelölt helyeken, mert ott csak kaktuszok vannak. Az jó, éppen 

azokat óhajtom felkeresni, lefotózni. Előveszem telefonomat, mutatom az eddig készített képeket. 

Nagy az álmélkodás! Nekik eszükbe nem jutna fényképezni, ezeket a sok gondot jelentő, tövises 

semmirekellőket. Több helyen láttam öles darabokra felaprított cereuszokat.(…) Na, megállj csak, 

megvárom, amíg befejezi a szövegelést, a hegycsúcs felé kémlel, én már a bokrok közül előbújva 

helyet foglalok az ágyúk között. Látom, mit akar csinálni, megelőzve őt, hatalmasat füttyentek, 

régen láttam így embert megrettenni. Tágra nyílt szemmel néz rám, hang nem jön ki a torkán. 

Szegény pasi, biztosan nem vagyok normális. Vastag szája kényszeredett mosolyra húzódik, ha 

érteném a nyelvet, volna miről beszélgetni. (…) Megállok az egyik hatalmasra nőtt cereusz 

árnyékában, onnan nézem az alattam elterülő várost. Kicsit szmogosnak tűnik, játékautók 

forgatagában zajlik az élet. Nógatnom kell magam, hogy feljebb haladjak. A tetőn kiégett romos 

épület, a növényzet is a tűz martaléka lett, ameddig belátom a területet, minden fekete. Nézem a 

szerencsétlen, összesült kaktuszokat. Kosárlabda nagyságú melók, tíz centis cefáliummal. Otthon 

mekkora becsülete lenne egy-egy ilyen növénynek, itt meg minden az enyészeté. 

 

Kiss László Mammillaria paulii – a mexikói fennsík új kaktusza. 

A szerző figyeémt nem kerülik el az újonnan leírt kaktuszok, amelyeket szorgalmas munkával és 

precíz fordítással igyekszik megismertetni az olvasókkal. Ez alkalommal a KuaS 2019. évi 2. 

számában ismertetésre került Mammillaria paulii növény első leírása a téma. A német 

növényjegyzékekben már több éve volt kapható Dolichothele sp. ’Realejo’ néven. A növényt a 

német Paul Lechner találta meg Mexikóban még 1997-ben. Első ismertetése, de nem első leírása, 
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a német Mammilláriabarátok Munkacsoportja Hírlevelének (Mitteilungsblatt des Arbeitskreis für 

Mammillarienfreunde) 5/2005. számában jelent meg Thomas Linzen tollából. Mivel a habitusa, a 

növénytest, és a szemölcsök formája, tövisezete, virágja sok hasonlóságot mutat a régi 

Dolichothele nemzetség fajaival, ezért a Mammillaria nemzetség, Dolichothele alnemzetségébe 

lett rendszertanilag besorolva. Ezen alnemzetség többi fajától a központi tüskék hiányában, a 

szemölcsök (mammák) lekerekített alakjában, a belső szirmok kettős sorában, a gömbölyű 

termésekben és a nagyobb magokban különbözik. További jellemzők, érdekességek, 

nomenklatura, tartási lehetőségek, kiváló képek a cikkben, köztük Füleki József három képével. 

 

A Kaliforniában élő Elton Roberts újabb írásában, mint azt a címe is mutatja - Csüngő 

szukkulensek - Egy profi termesztő tippjei - a csüngő szukkulensek tartásához ad kiváló 

tanácsokat, kiemelve néhány, neki kedves taxont. Mivel eredeti fotókat nem tudott küldeni, 

mondván, azok eltüntek a számítógépéről, ezért csak szkennelt képekkel tudunk szolgálni, de ezek 

is mutatják a lényeget, a szóbanforgó növények szépségét, kaktuszokét és egyéb pozsgásokét 

egyaránt. 

„Az emberek gyakran kérdezik, hogy miért tartok bizonyos növényeket kaspóban, akasztós 

cserépben. Nos, igazából soha nem gondolkodtam erről. Csak akkor szoktam csüngős edénybe 

ültetni, ha azt szeretném, hogy ne legyenek útban, amikor burjánzó növekedésükkel túl sok helyet 

foglalnak el a termesztőasztalon. 

Az eredmény sokak számára meglepő. Például, számos ismerősöm mondta, hogy eszükbe nem 

jutna Crassula deltoidea-t függő edényben tartani, pedig igen szép kinézetűek a csüngő hajtású 

egyedek. Olyannyira, hogy az egyik vásárlómnak vett egy másik példányt, mikor a sajátja, amit 

korábban szerzett be, elpusztult. Próbáljanak ki valamilyen kúszó növésű pozsgást, ami jól nézhet 

ki csüngő tartóban, például a Sedum clavatumot, vagy egyéb olyan növényt, amely kiváló 

talajtakaró. Elég sok található például a kristályvirág-félék között, megfelelő ’csüngős’ alanyok, 

különösen a ’jégnövények’. És természetesen azok a növények is szóba jöhetnek, melyek 

előszeretettel kúsznak ki a tartó edény peremén. Kevesen jönnek rá, hogy az ilyen csüngős 

tulajdonságú fajokon kívül még milyen sok kaktusz felel meg a fenti kritériumoknak. Remélem 

tehát, hogy a következőkben bemutatásra kerülő növényekkel sikerül felpiszkálnom az 

érdeklődésüket ’csüngő pozsgások témakörben’, bízva abban, hogy sokan megpróbálkoznak e 

szokatlan tartási móddal.” 

 

   
 

Nagy Sándor A pirosvirágú Gymnocalycium fajokról írt összefoglaló ismertetést. „Ezek mellett 

nehezítették a nemzetközi elismerésüket az információk áramlásának akkori lassúsága, valamint 

az a tény, hogy a leírásoknál és egyéb ismertetőknél az egységesen értelmezhető latin nyelv 

helyett a német, angol, spanyol, cseh nyelv vagy azok fordításainak használata vált általánossá, 

okozva ezzel félreértéseket, zűrzavart. Még egy dolgot említenék, ami a kezdetektől a mai napig 

sok probléma forrása. Ez pedig nem más, mint a kereslet-kínálat gazdasági törvényének korlátlan, 

szabályozatlan működése. Gyakran felmerül a probléma, hogy a növénygyűjtők és a kereskedők 

szándékosan téves adatokat közölnek az élőhelyekkel kapcsolatban az önzés és a kereskedelmi  

 

 

 

 



 

6 

 

 

számítások alapján. (…) A Gymno-

calycium nemzetség számos faja kö-

zött a piros virág szín eléggé ritka. 

Ezeket a növényeket gyakran ke-

resztezték, ami számos hibrid formát 

eredményezett, s ezek ma már a 

kereskedelemben általában hozzá-

férhetők G. baldianum néven. Talán 

ez okozza, hogy a piacon közel azo-

nos növényeket két különböző né-

ven árulnak a nagyobb forgalom re-

ményében. Ha nagyon szigorúan 

nézzük, a múlt század elején a szak-

emberek között tudott volt, hogy az 

európai gyűjteményekben a Frič 

(1882-1944) cseh terepkutató által 

bevezetett, vörös virágú G. centurii 

volt ismert. Ezt a taxont viszont 

sohasem írták le érvényesen.” Több 

piros virágú taxont ismertet, több-

nyire Brandstatter kiváló fotóival 

illusztrálva. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 
 

 

NEM DÍSZNÖVÉNYEK 
 

1962, Ihasz, Egyiptom. 

„Az állami gazdaság irodai épületétől nem messze bekerített, aránylag csekély területen van a 

kaktuszok „birodalma”. Bárhová néztünk, mindenütt kaktuszokat láttunk, kezdve a legapróbbaktól 

egészen az óriásokig, amelyek az embermagasságot is meghaladják. Itt mintegy 10.000 kaktuszt 

— laposokat, gömbölyűket, négyszögleteseket, apró és nagy bimbókkal, kinyílt virágokkal 

gondoznak. Mintegy 1500 fajta kaktusz terem itt, többek között olyan is, amely „mágneses”, mert 

szép fehér tüskéi úgy tapadnak az ember kezéhez, cipőjéhez, ruhájához, hogy alig lehet őket 

eltávolítani. Ha a kaktusz letört darabkája a földre hull, a tüskék nemsokára gyökeret eresztenek, s 

a növény egyhamar elburjánzik. E tetszetős tüskék szúrása nagyon veszélyes, mert hosszantartó 

gennyesedést okoz. Van egy ritka különlegességük — egy földön heverő kő közepén levő lyukon 

kinőtt, csőhöz hasonló kaktusz. Ennek a nagy ellenálló képességű kaktusznak növekedéséhez az a 

néhány csepp víz is elegendő, amelyet az Egyiptomban évente kétszer, háromszor hulló tavaszi 

eső adhat a szikkadt talajnak.  

A kísérleti állomás dolgozói rendszeresen megfigyelik a legkülönfélébb fajtájú kaktuszok 

ellenállóképességét és hasznosságát. Nyilvánvaló tehát, hogy nem dísznövényeket termesztenek. 

Sikerült például megállapítaniuk, hogy egyes kaktuszok eredeti állapotban, felszeletelve, vagy 

megőrölve jó takarmányként hasznosíthatók, más kaktuszfajták pedig mint széltörők tehetnek 

kiváló szolgálatokat, megkötik a sivatagi futóhomokot, a továbbiak pedig gyógyszerek és 

rendkívül szilárd, ellenállóképes fonalak készítésére alkalmasak.” 

Miloslav Mazulianik 
Új Szó. 15. évf., 178.szám, 1962. június 30, 4. o. 
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Írta: Nagy Sándor 

 

Az elmúlt év elejétől egyre több helyről jött egyre riasztóbb hír, egy eddig ismeretlen vírus 

világméretű megjelenéséről és gyors terjedéséről. Hogy mit érzett ekkor egy tizenöt éve 

megérdemelt nyugdíjas éveit töltő és békésen éldegélő, a családja közelében és a létszámában 

folyamatosan csökkenő kaktuszainak társaságában - én megpróbálom most elmondani. 

A növények kipakolására való készülődés és az esetleges veszteségek felmérése még a szokásos, 

majd a növényeim részéről az első öntözést követő kikelet még csak elterelte a figyelmemet. 

Március végétől azonban a pandémia bekövetkezett, hazánkban is haláleset történt a vírussal 

kapcsolatban. A vírus gyors terjedése miatt az emberek többsége minden eddiginél több 

szabadidővel rendelkezett, amely egyrészt a meglévő szórakozási lehetőségek még intenzívebb 

használatához, valamint új elfoglaltságok térnyeréséhez vezetett. A koronavírus korlátozásai és a 

karantén időszak mindannyiunk számára a régi megszokott – de sokszor már unalmas - 

lehetőségek helyett, új kapukat nyitott meg. A lezárások és kijárási korlátozások nemcsak a 

személyi szabadság korlátozásából fakadó kényelmetlenségeket jelentenek, hanem félelmeink 

felszínre kerülését, és új, eddig ismeretlenek megjelenését is segítette. Az emberi félelem is egy 

olyan érzelem, melynek evolúciós okai vannak. Ha ismeretlen helyzettel állunk szemben, ha 

támadástól tartunk, megijedünk, beindulnak automatizmusaink. Az emberek jelentős része a 

megnövekedett szabad idejéből csak a szórakozásra formál igényt. Koromnál fogva én még 

mindig lehetőséget látok saját magam fejlesztésében, a tanulás, az ismeretszerzés érdekében. Már 

a munkahelyemen megismerkedtem a számítástechnika illetve az internet alapjaival. Örültem, 

hogy a szabadidőm növekedésével lesz időm a régi hobbimhoz szükséges szélesebb körű 

ismeretek bővítésére. De a járvány rádöbbentett arra az igazságra, hogy a média és az internet a 

megfelelő kezekben áldás, rossz emberek kezében viszont komoly fegyver. Minden jel, előzmény 

nélkül a világ szinte egy csapásra megváltozott, még ha csak - remélem - átmenetileg is. 

Elveszítettük az elképzelésünket arról, amit eddig úgy definiáltunk, hogy normális. Elveszítettük a 

világba vetett bizalmunkat és biztonságérzetünket, elveszítettük a kapcsolódásunkat egymáshoz. 

Gyászoljuk, ami még be sem következett, félünk a jövőtől, a jövő veszteségeitől: vajon kiket és 

miket fogunk elveszíteni? Gyászolunk úgy, ahogyan talán még sosem: együtt, kollektíven. 

Tekintettel arra, hogy a családom rendben és jó egészségben tudhattam, hozzáfogtam az 

„emeltszintű tanulmányaim” folytatásához. Mintha az elmúlt 15 évben nem ezt tettem volna! 

Újakat is keresve végig mentem a legnagyobbak művein, a nemzetközileg elismert folyóiratok 

kiadványain, honlapjain, hírlevelein és fórumain. Átnéztem nagyon sok tanulmányt, útleírást, 

növényleírást stb. Sajnos két szomorú hírt is találtam, amelyek a gyász pillanatában mind a hazai, 

mind a nemzetközi kaktuszos társadalomnak pótolhatatlannak tűnő veszteségként jelennek meg. 

 

Dr. David Richard Hunt (1938-2019) angol botanikus és 

kaktuszkutató, haláláig a legbefolyásosabb botanikus és taxo-

nómus volt a kaktuszfélék területén, ahol - bátran ki merem 

jelenteni - az ezredforduló legjelentősebb személye, munkásságát 

a legnagyobbakkal lehet mérni. Így Karl Moritz Schuman (1851-

1904) német, Dr. Natnaniel L. Britton (1859-1934) és Dr. J. 

Nelson Rose (1862-1928) amerikai botanikusokéval, utóbbi kettő 

együtt adta ki a négy kötetes művüket, a The Cactaceae-t (1919–

1923), vagy, - folytatva a sort - Alwin Berger (1871-1931) német 

botanikus, a XX. század elejének egyik legnagyobb kaktusz és 

szukkulens kutatója, valamint Curt Backeberg (1894–1966) 

szintén német, Dr. Franz Baxbaum (1900-1979) osztrák botani-

kus és taxonómus. 
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Hunt 1959-ben az Egyesült Királyságban, Cambridge városában az állami tudományegyetemen 

szerzett diplomát, 1963-ban pedig Master of Arts (MA) fokozatot, 1983-ban doktori fokozatot 

szerzett a Readingi Egyetemen. Több mint harminc évig - 1961 és 1994 között - Londonban a 

Kew-i Királyi Botanikus Kertben dolgozott. 1968-tól 1982-ig a Curtis's Botanical Magazin 

folyóirat szerkesztője volt. 1964-től 2005-ig a Királyi Kertészeti Társaság Tűlevelű Nomenklatúra 

Bizottságának tagja volt. 1974-től 1994-ig a Szukkulenseket Tanulmányozó Nemzetközi 

Szervezet titkára és kiadója. 1990-től 2003-ig tagja a Nemzetközi Dendrológiai Társaság 

tanácsának és tudományos bizottságának, 1992-től 1995-ig a Tanács szerkesztője. 1989-től 1991-

ig a Cornwall Gardens Trust menedzsment tanácsában dolgozott. Specialitásai között első helyen 

a kaktuszok szerepeltek. Tehetséges munkatársaival 1999-ben először létrehozták a CITES 

Cactaceae ellenőrző listát, majd 2006-ban Nigel Taylor, Graham Charles segítségével és Dr. 

David Hunt szerkesztésében kiadták a The New Cactus Lexicon-t, a kaktusz család leírásával és 

ilusztrációival együtt a Nemzetközi Cactaceae Systematics Group (a kaktuszfélék családjának 

nemzetközi rendszertani szakértői csoportja - ICSG) megbízásából. A CITES 2016-ban (Hunt 

szerkesztésében) kiadott III. ellenőrző lista további pontosításokat tartalmaz. Itt is tapasztalható a 

szerző és a fiatalabb munkatársainak az egyszerűsítésre, egyben pontosításokra való törekvése. 

Csak egy példát említek. A Gymnocalycium bruchii (Speg. 1923) Hosseus 1926. Elfogadva, de 

csak az argentinai élőhelyek populációiban élők esetében –szinonimái:  

- Gymnocalycium albispinum Backeb.  

- Gymnocalycium carolinense (Neuhuber) Neuhuber.- alternativ névként szerepel. Szerintem 

David Hunt az „angol iskola” alapjait teremtette meg. Míg a világban folyt a növények címkézése, 

addig Hunt drámai módon kezelte a családokat. Sokkal kevesebb nemzetséget, ezen belül 

kevesebb fajt ismert el. 

 

Dr. C. A. Ludwig Bercht (1945-2021) holland kémikus, kak-

tusz hobbista és a Gymnocalycium nemzetség egyik specialis-

tájának névét is meg kell említeni, akinek a kaktuszok iránti 

érdeklődése a múlt század hetvenes évei elején kezdődött, 

számos alkalommal a helyszínen végezve kutató-terepmunkát. 

Azt is megtudtam, hogy még 79 évesen is a terepen munkál-

kodott. A kaktuszokkal kapcsolatos sokéves tapasztalat lehetővé 

tette számára, hogy maga is leírja a kaktuszokat. Részt vett a 

következő fajok leírásában: 

Micranthocereus uilianus Brederoo & C. A. L. Bercht. Meg-

jelent: Brederoo & C. A. L. Bercht. In: Succulenta, 63 (8): 178. 

(1984). 

Melocactus glauxianus Brederoo & C. A. L. Bercht. Megjelent: 

Brederoo & C. A. L. Bercht. In: Succulenta, 63 (3): 56. (1984). 

Gymnocalycium baldianum v. albiflorum C. A. L. Bercht. Megjelent: Gymnocalycium, 11 (21): 6. 

(1994). 

Gymnocalycium baldianum ssp. sanguiniflorum (Werderm.) C. A. L. Bercht. Megjelent: C. A. L. 

Bercht. In: Succulenta (Hollandia) 88 (2): 59. (2009). 

Gymnocalycium erolesii Neuhuber & C. A. L. Bercht. Megjelent: Neuhuber & C. A. L.  Bercht. 

In: Gymnocalycium (Ausztria) 15 (4): 475. (2002). 

Gymnocalycium meregallii C. A. L. Bercht. Megjelent: Schütziana 3(1): 6. (2012). Élőhely: 

Argentina, Sierra de Comechingones hegység alacsonyabb déli részén Córdoba tartományban, 

Lutti és a Sierra de Comechingones között, 1400–1800 m-en. Ludwig Bercht által leírt faj 

Massimo Meregalli neves olasz botanikus és kaktuszszakértő nevéhez fűződik. 

Gymnocalycium mendozaense C. A. L. Bercht & Schädlich. Megjelent: Schütziana 9(2):p.3-

16.(2015).vagy Gymnocalycium (Ausztria) 28 (3) 2015: 1171 - 1182. 

Frailea piltzii C. A. L. Bercht & Schädlich. Megjelent: Succulenta (Hollandia) 96: 254 (2017). 

Gymnocalycium cabreraense Schädlich, Bercht & Melojer. Megjelent: Schütziana 9(2):p.3-

16.(2018).   
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1. Gymnocalycium meregallii MM 1200, Argentina,   2. Gymnocalycium berchtii. San Luis,         3. Gymnocalycium carolinenses ssp. 

  Road Merlo-La Cruz, 10 km keletre Los Valle-       Los Chanares, 670 m. kicsi, lassú növe-     ludwigii. Argentina, Sierra del Porte- 

                  citostól, Córdoba, 1430 m.                                   kedésű, nagy virágokkal.                             zuelo, San Luis, 1030 m. 
 

Gymnocalycium mendozaense C. A. L. Bercht & Schädlich. Megjelent:  Schütziana 9(2):p.3-

16.(2015).vagy Gymnocalycium (Ausztria) 28 (3) 2015: 1171 - 1182. 

Frailea piltzii C. A. L. Bercht & Schädlich. Megjelent: Succulenta (Hollandia) 96: 254 (2017). 

Gymnocalycium cabreraense Schädlich, Bercht & Melojer. Schütziana 9(2):p.3-16.(2018). 

A Gymnocalycium nemzetségre számos tanulmányt tett közzé, és sok ismeretterjesztő és 

vitafesztivál kezdeményezője, résztvevője volt. Sőt, ezeken a rendezvényeken rendszeres műsor-

vezetőként tevékenykedett. Így történt ez a legutolsó - a 35. alkalommal a németországi Radebeul 

városában (Németország - Drezda mellett) megtartott Nemzetközi Gymnocalycium Konferencián 

is. Több évig a DKG Gymnocalycium munkacsoportjának elnöke. Sokan követték a Succulenta, a 

Schütziana, valamit a Gymnocalycium internetes kaktusz magazinokban. Évekig önkéntes alapon 

tevékenykedett a Succulenta és a Schütziana szerkesztőségében. Ezeken túl széles körű tudását 

számtalan fórumon, felejthetetlen előadásain adta át, mindig nagy érdeklődés mellett. 

Legfontosabb mégis az élőhelyekről származó és saját kertészetében termelt magok- és növények 

árusítása. Az évek óta megjelenő vetőmaglistája piacvezető a világon. Ő talált növényeket San 

Luis tartományban is Sierra del Portezuelo völgyében. Ludwig Bercht a holland kiadású 

Succulenta folyóírat főszerkesztőjeként 2006 decemberében a 85. évfolyam utolsó számában a 

The New Cactus Lexicon ajánlásaként a következőket írja: 

„Érthető, hogy Hunt nem talált megfelelő választ az egyes fajokkal kapcsolatos minden kérdésre, 

és minden bizonnyal mindenki megtalálja a számára tévesnek tűnő megoldásokat. Bár senki sincs 

kötelezve Hunt elgondolásainak követésére, de a korábbi taxonómiai osztályozásokkal való munka 

folytatása szempontjából ez a könyv mérföldkő, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.” 

Ez a két nagyon fontos személyiség örökre elhagyta a világ kaktuszos szerelmeseinek nagy 

táborát. De nem felejtjük el egyiket sem! Amit tanultunk és tanulhatunk tőlük, azt szerencsénkre 

kinyomtatták és bárhol, bármikor hozzáférhetőek mindenki számára. Ha másért nem, csak ezért a 

lehetőségért is köszönettel tartozunk mindkettőjüknek. 

Nagy Sándor, Jászberény 
Képek: Brandstatter, Robert gyűjteményéből: 1,3, Nagy Sándor: 2. 

Irodalom 

Dr. Nemes Lajos Szabó Dezső: Kaktuszok. 1981. 

Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai. 2003. 

Pilbeam: Gymnocalycium a Collector’s Guide. Cactus Explorers Journal 1995. 

Ritter: Gymnocalycium armatum Ritter – Kakteen in Südamerika 2: 662-663. 1980. 

Kiesling, D. Metzing: Una nueva combinación en Gymnocalycium (Cactaceae). – Darwiniana 34(1-4): 402-404. 

1996. 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

J Ú L I U S 

1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz 

kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden 

szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre. 

Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk 

könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást 

ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg. 

 

2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák virágjukat, 

mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a Selenicereus 

grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek. 

 

3. A legtöbb kaktusz ilyenkor intenzíven növekedik, és mi is intenzíven foglalkozunk 

növényeinkkel. Ennek során hajtások megsérülhetnek, letörhetnek. Mit tegyünk e megsérült, letört 

hajtásokkal? Amelyekből új növényt akarunk létrehozni, azoknak törésfelületét szárítsuk be 

szellős, meleg helyen. A beszáradás rendszerint néhány nap múlva megtörténik. A letört, 

beszáradt felületű hajtás darabot a továbbiakban dugványként kezelve ültessük be kaktuszoknak 

megfelelő talajba, ahol a gyökeresedés hosszabb-rövidebb idő elteltével bekövetkezik. Legyünk 

türelmesek, mert vannak olyan fajok, amelyek gyorsan gyökeret eresztenek, míg más fajoknak 

erre hosszú időre, több hétre, de néhány hónapra is szüksége lehet. Erre vonatkozóan kérjük ki 

tapasztalt gyűjtők tanácsát. Az intenzív növekedés miatt az oszloposak megdőlhetnek, ki is 

borulhatnak a cserépből, főleg a nagyobb méretűek. Ezt megelőzendő, szúrjunk a talajba egy-két 

megfelelő méretű karót és ehhez rögzítsük növényünket. 
 

4. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett 

levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik. 

Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda! 

 

5. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett 

aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A cserepes 

növényeknél egy öntözésnél annyi vizet adjunk, amely a cserépben lévő teljes föld mennyiséget 

átnedvesíti. Legjobb és legkényelmesebb módszer, ha a cserepeket alulról tudjuk a vízzel 

megszívatni, ehhez azonban megfelelő méretű tálcákra van szükségünk, vagy a polcok tálcaszerű 

kialakítására. A télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak 

semmilyen hátránya nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora 

reggeli órákban, de még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak 

sokkal hatékonyabb. A lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a 

növény rendelkezésére, mint a reggeli öntözésnél. 

 

6. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése 

érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk. 

Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Lehetőség szerint ne legyen több 35-40 

C°-nál. Oltásainkat lassan fejezzük be. 

 

7. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges 

védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás 

szerint kezelhetjük. 
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A U G U S Z T U S 

1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének 

változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd elő-

segíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban el-

helyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős felmele-

gedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk éjszaka is. 

 

2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok 

kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi 

gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak árnyékkedvelő fajok. 

Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való hozzászokás időtartamában létezik 

különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző napsütéshez, 

anélkül, hogy ez bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás szokatlan 

bőségében jelentkezik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virágzó dél-ame- 

rikai törpék 

Szászi Róbert 

gyűjteményében. 

 

Kép: Szászi R. 
 

3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet, 

úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja, hogy növényeink 

beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába. 

 

4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél a 

termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése 

hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és 

egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése 

biztosított, és soha ne feledjük felírni a magvat adó növény nevét. 

 

5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős 

helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is 

gyökeresedik. 

 

6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák jelentenek 

veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan károsíthat, főleg ned-

vesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, harmatos reggelek 

beköszöntével válik teljessé. 

Ficzere Miklós 
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Írta: Csontos Gábor 

1959. 

— Ezt hogy hívják? 

— Cereus giganteus. 

— Ezt hogy?  

— Grandiflorus ... 

— És ezt?  

— Echinocereus cinnabarinus.  

— És ezt?  

— Melocactus communis...  
 

         
 

              1. Echinocereus cinnabarinus.                                         2. Aporocactus flagelliformis, a ’végig virág’ 

Gould: A Monograph of the Trochilidae, or family                                         Fotó: Nevezi János 

of humming-birds; v. 5, 290. tábla. London, 1861. 
 

A kis pesti asszony úgy repdes az egzotikus növények között, mint egy igazi egzotikus pillangó. 

Virágos mintás könnyű nyári ruha van rajta: nagy zöld levelek és piros meg sárga meg fehér és 

mindenféle színű virágok. De a legtöbb cinóberpiros, mint a kaktuszvirág.  

Eddig sohasem látott virágot a kaktuszon, azt hitte, nincs is neki. Meg nem is gondolt rá, hogy 

lehet. Juj, az a kaktusz! Az szúrós, az tüskés, nagy petyhüdt zöld gumók és kész. Összenőve, 

gubancolódva, ligó-lógó ágakkal, szárakkal. Ez a kaktusz. De hogy még virágzik is? S hogy ilyen 

gyönyörű piros virágot?  

— Gazdika! Adja nekem azt a virágot!  

— Melyiket?  

— Azt, amelyik végig virág!  

— Ezt gondolja?  

— Ezt, ezt!  

— Flagelliformis ... Csakugyan végig virág — és mosolyog magában, hogy ez a kis puha pesti  
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asszony hogy eltalálja a lényeget. Mintha a hosszú virágkocsányon lefelé mind csészelevelek 

volnának elfogyhatatlanul, és mind olyan piros, olyan selymes, mint a kinyílott sziromlevelek.  

De még évődik egy kicsit:  

— Ezt nem szabad tőle elvenni.  

— Nem-e? — rebben meg az asszonyka, s áll apró remegésekkel, mint a virág ott előtte.  

— Két virág — gondolja a fiú, s szeretné megállítani a pillanatot — vajon melyik győz?  

De tudja, már eleve tudta, hogy melyik győz.  

— Nem szoktuk levenni a kaktusz virágját. Évente egyszer virágzik, s meghagyjuk neki végig...  

— De hát elhervad ...  

— S ha leszakítjuk?  

— Akkor nem. Akkor szép.  

— Ezt a kisebbiket lehet...  

S óvatos ujjakkal leszakítja az egyik virágot. Mindketten látják, tudják, hogy nem kisebb ez, és 

szebb, mint a másik. Épp az, amelyik az asszonynak kellett.  

— Ide a hajamba....  

Ahogy beszúrja a fekete hajtincsek közé a piros virágot, keze hozzáér az asszony kezéhez. 

Vibráló, remegő áramlökés szalad át rajtuk. Az asszony felnéz rá lapos kis pillantással, s 

bágyadtan köszöni:  

— Sose fogom elfelejteni...  

— Ezt Pesten így mondják?  

— De nem mindenkinek!  

Abbahagyják, mielőtt a párharc kiteljesedne. A fiú, mintha elrestellné magát, hogy ő itt évődik 

az idegen asszonnyal, az unokatestvére feleségével, ami mégis csak illetlen. Az asszony meg 

meglát valamit, és hirtelen nevetni kezd, s úgy bugyog elő a nagy nevetés az ajkán, mintha le 

akarná ereszteni vele a felesleges feszültséget.  

— Ez az ősz hajú. Ez a vénség... — mutat egy kaktuszra, amelyiknek a tüskéi, mint a fésült fehér 

bozót —, az van odaírva, hogy »szenilis«. Ó, a szegény...!  

Gazdika csak áll, és szörnyű zavarban motyogja:  

— Igen, igen, Cephalocereus senilis ... cephalocereus ... ez az egyik legérdekesebb ... igen, 

legérdekesebb fajta...  

— Gazdika, én le akarom őket fényképezni... Ugye, lehet?  

— Lehet. Miért ne lehetne?  

Az asszony szalad kifelé a virágházból. Gazdika látja az üvegen keresztül, hogy elébb csak bekiált 

az ablakon, hogy adják ki a gépet, de végül mégis előre kerül és bemegy...  

— Gazdika, a gazdi néni kér egy kis petrezselyemzöldjét!  

Meghallja, mert néhány tetőüveg szellőztetésre nyitva áll, s különben is nyár van, finom meleg 

sugarak simogatják a déli növényeket. Felszalad hát ő is a házba, és viszi a petrezselyemzöldjét. A 

pesti asszony néhány pillanatra a fenti társaságot bűvöli el. A gazdi néni — ez is afféle pesties 

becézés a gazda néni helyett — Antonkával szaporítja a szót. Antonka a férje testvére, és míg a 

férfiak valahol Brassó felé járnak a rozoga, régi Mercin, ők itt maradtak inkább Amál nénjénél — 

ahogy Antonka szokta mondani — s Franci bácsinál, aki messze földön hires kertész.  

— Jaj, te aranyom — kapja el Amál néni az asszonykát —, hadd el már, ne szaladj! Olyan vagy, 

mint egy ördögöcske ... Inkább mesélj valamit arról a rossz férjedről...  

— Rossz is — morcog az asszonyka —, mert itt hagyott. A barátai, meg amiatt a vén kávédaráló 

miatt. Legalább vitt volna el engem is.  

— S ha belemennek valami szakadékba? Mi? A múltkor is, mondja a Mózsi, hat falut lefelé 

gurultak fék nélkül.  

— Akkor meg ők is minek mentek?  

— Hadd el! Férfiemberbe nem üt a mennykő. Csak hadd kalandozzanak. Ejsze megládd, valami 

medvével térnek vissza.  

— Térjenek is! Megmondtam nekik, hogy medve nélkül látni sem akarom őket.  

— Vagy úgy! — s nevetnek rajta Antonkával, hogy milyen harcias, milyen aranyos. Csak úgy 

viharzik, s ez a nagy kamasz Károly meg csak sompolyog utána, hogy álló nap magyarázzon neki.  
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Két éve, hogy elvégezte a kertészeti főiskolát, de azóta együttesen nem beszélt annyit a virágokról, 

mint ez alatt a két nap alatt a pesti asszonynak. 

Az asszony kint az üvegházban azt akarja, hogy a legszebb kaktuszokat valami állványra 

tegyék, a napra, s ő úgy fényképezhesse le őket.  

— Gazdika, találjon ki valamit! — könyörög.  

S Gazdika már hoz is egy asztalkát, s úgy állítja be, hogy még a háttér is csodálatos legyen, csupa 

folyondár és krisztusvirág.  

— Nagyszerű! Ojjé! Így még filmet is lehetne csinálni!  

Igaz, hogy ez a saját gépe, ezzel csak ő szokott fényképezni, most mégis Gazdikát szólítja, hogy 

állítsa be a gépet. Őneki nincs most türelme számolgatni. Hogy ennyi fény mellett hányas blende 

és milyen expozíció. Gazdika mosolyog és beállítja. Még a távolságot is. Szerencse, hogy ő is 

szokott fényképezni, és ért hozzá.  

— Ez melyik?  

— Longihamatus. Egy igen közönséges fajta. Talán válasszunk valami jellegzetesebbet ...  

— Jó. Akkor azt a kis kövéret. Amelyiknek annyi virágja van.  

— Parancsoljon!  

— Hopp! Maradjon ott!  

— Én, minek?  

— Gazdika, de csakugyan! Maga is legyen rajta az egyiken!  

— Nem vagyok én kaktusz! 

— Hát igen. Hű, még mekkora tüskéi vannak! — s odanyomja az öklét a fiú képéhez. Az meg 

csak áll szélütötten, és bámul, fogja a tenyerével a képét, mintha megégette volna valami. Közben 

az asszonyka már hátra is ugrott, és el is kattintottá a gépet.  

— Úgy fogja azt a szőrös képit, mint egy igazi kaktuszt. Meg van örökítve! — s nevet, nevet, mint 

a gyerek, aki a másikat agyon akarja bosszantani.  

Gazdika egy kicsit elszégyelli magát, s hogy zavarát leplezze, sorra mindegyik kaktuszról előadást 

tart. Ez Afrikából való, ez Mexikóból, ez agavéfajta, ebből bódító italt készítenek. Mindről tud 

valamit mondani, mindnek van valami érdekessége.  

Az asszonyka fényképez, és nagyokat hallgat. Gépiesen igenel, és hosszan matat a géppel, úgy néz 

bele, mintha méterszámra fogyna a film, s nemcsak egy-egy pici kockát exponálna.  

A gép nézőkéjén még inkább olyan az egész, mint egy mesevilág. Ha az üvegház ablakai mögött 

sötétlő vén gyergyói hegyeket nézi, amint párát libbentenek a kék égre, s itt a kertészetben hosszan 

elnyúló dáliatáblák, olyan valószínűtlenül szépnek hat a látvány, ami csak mesében lehetséges. A 

hegyek komolyak és haragos zöldek, oldalukon fenyvesek masíroznak. (Amikor reggel még 

ködfoszlányok libegnek a fenyvesek felett, várja az ember, hogy mindjárt leérnek a fenyők ide, a 

völgybe.) A világosabb zöld legelőkön napjában többször áthúz a nyáj, néha idehallik a csobánc 

furulyája. És ez a virágház! Ebben a hűvöskés hegyi kékségben az üvegek szélvédő háta mögött 

egy valóságos trópusi tenyészet tarkállik. Csoda ez, igazi csoda! Mint India megbűvölt kígyói: úgy 

csüngeti karjait egy szép virágú növény. Amott egy háromágú ezüst kandeláber: Mexikó honosa. 

S mindennek tetejébe a bódító illatú üvegházban itt van ez a mesebeli juhászlegény is, ez a 

Gazdika. Ő meg mint egy elvarázsolt király kisasszony!  

Egy pillanatra elpilled, és leül a cserepek közé az egyik alacsony polcra. A gondolatok színes 

pillangói úgy körülzsongják, hogy semmi mást nem akar, csak ezt a varázslatot még sokáig, még 

hosszan. Gazdika az egyik cserepet leteszi a kezéből, halkan, mint mikor elalszik a baba. Áll 

szorongva, lelkében rémes nagy fájdalommal, mint aki bizonyos benne, hogy valamit el fog 

veszteni, de örökre és jóvátehetetlenül.  

A pesti asszony, aki szereti Pestet, szereti a férjét, aki úgy jött Erdélybe, hogy majd nagy 

hegyeket lát, és sok jó levegőt szív, most visszalibben álmai gyermekbirodalmába, abba a 

sosemlesz mesevilágba, amely gyermekkorában csak fantázia volt, s most íme, mégis valóság.  

— Gazdika, ugye nagyon buta vagyok? — leheli, mint a szellő.  

— Igen... nem — dadog a fiú összevissza.  

— Hát nem butaság ez, hogy ... hogy elhiszem, amit itt körültem látok? — és széttekint, széttárja a 

kezét, majd leejti, mint törött szárnyát a pillangó.  
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5. „…háttér is csodálatos legyen, csupa folyondár és krisztusvirág.” 

Passiflora caerulea, a kékvirágú krisztus virág. 
 

Gazdika egy kaktusz tüskéit igyekszik a tenyerébe nyomni. Úgy simogatja az erős tüskéket, 

mintha az asszony sötét barna haja csigázna az ujjai alatt.  

— A tüske módosult levél — motyogja, és nagyon boldog, hogy fáj a tenyere, hogy éget a sok kis 

seb, és érzi, miként serked ki a vére. Odaszegezte magát, s nem esett le az asszony előtt, nem 

történt semmi, de semmi....  

— Gazdika, maga olyan derék fiú... Olyan jól megmagyarázta ezeket a kaktuszokat..., igazán 

köszönöm ...  

Feláll, a ruháját igazítja. Nem mer a másikra nézni, s kicsit imbolygó a járása, mintha részeg 

volna.  

— Most már nem fényképeünk többet... Jó?  

— Remélem, ezek sikerültek — talál ismét magára Gazdika, és kimért udvariassággal lép az 

asszony után, hogy kikísérje a virágházból.  

— Feltalál egyedül? Mert nekem még ezt meg kell...  

— Persze, persze, Gazdika, köszönöm. Igazán aranyos.  

Gazdika még sokáig bámulja a kaktuszokat, és mind egészen másmilyennek látja őket, mint eddig.  

Ahogy mennek a buszon, másnap a város felé, mindegyre a fényképezőgépet forgatja a 

kezében. Antonka fecseg:  

— Azóta otthon vannak ezek. Ejsze, csak nem romlott el az az ócska masina? Te nem izgulsz 

értük?  

— De, de — hagyja rá minden meggyőződés nélkül. Aztán hirtelen mozdulattal megnyomja a kis 

gombot a gépen, mire felpattan a hátulja. A film sisteregve kucorodik össze a nagy fényességen, 

sikolt fájdalmában a fény éles kései alatt.  

— Jaj, te, hát ennek vége! — kapkod Antonka. ő hagyja, s halvány mosoly játszik a szája 

szögletén. Antonka csavargatja a filmet, szeretné megmenteni, beszél egyre. S közben nem is 

sejti... jaj, nem tudja, hogy ő most kitépett egy lapot a mesekönyvből, mint kicsi lány korában, 

amin olyan csodaszépek voltak, hogy azt senki másnak nem volt szabad látnia, soha de soha...! 

 

Csontos Gábor 
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Írta: Nagy Z. Róbert 

 

A környezeti tényezők miatt létrejött fenotípusbeli változások az adott helyen élő egyedek 

életbemaradását segítik elő. Az egyes taxonokra jellemző, a többiekétől jelentősen eltérő 

(genetikailag rögzített) morfológiai bélyegei, az evolúciós folyamat eredményeként jöttek létre. A 

gyakori mutációk pedig – bár általában hátrányt okoznak, de egy-két ellenpélda is van-, a 

törzsfejlődésben játszhatnak szerepet: a növényfajok, alfajok egymásból való kialakulása során az 

új taxonok keletkezése, mindig egy régebben kialakult faj néhány egyedének genomjában 

bekövetkezett, pozitív hatású, öröklődő változásból indult ki. 

 

Kövirózsák botanikája 

A kövirózsák (Sempervivum sp., Jovibarba sp.) népszerűségüket feltehetően szín- és 

formagazdagságuknak, valamint egyszerű gondozásuknak köszönhetik. Kertészeti változataik 

egyre több helyen kaphatók. Megjelenési formáik gazdagsága a növények számára az 

élőhelyükhöz való minél jobb alkalmazkodást biztosítja. A két nemzetség minden tagjára 

általánosan jellemzõ, hogy tőrózsát (rozetta) alkotó, húsos leveleik vannak. Monokarpikus 

növények: évelők, de csak egyszer teremnek. Életük folyamán a tőrózsa körben sarjakat fejleszt 

(általában indákon, egyes fajok azonban rozetta-osztódással szaporodnak vegetatív úton), melyek 

biztosítják a telep fennmaradását az elvirágzott, termést hozott és ezután elpusztuló növények után 

is. Apró magvaik jól csíráznak, de a fajtaazonosságot ily módon szinte lehetetlen biztosítani. 

 

Kövirózsák szárazságtűrése 

Nem kimondottan kedvelik a szárazságot, de nagyon jól elviselik. Míg a sivatagos területeken élő 

szukkulensek a talajban lévő kis mennyiségű vizet is képesek hasznosítani - hiszen gyökérszőreik 

sejthártyáján a víz a magas ozmotikus koncentrációjú sejtplazma felé könnyen beáramlik -, addig 

a mérsékelt övben élő kövirózsák más módszerhez folyamodnak. Ozmotikus koncentrációjuk 

alacsony lévén, csak a jól átnedvesedett talajból tudják felvenni a szükséges vizet, de azt sokáig 

képesek tárolni. Szükségük is van erre, hiszen hegyek kopár sziklafalain, kövek közt megbújva 

élnek, ahol jelentős napi hőingást és nyaranta óriási forróságot kell elviselniük. Azért itt 

telepednek meg, mert így el tudják kerülni a versengést a fűfélékkel, melyek árnyékolásukkal 

végzetesek lennének e fénykedvelõ növények számára. 

 

Környezeti adottságoktól függő fenotípusos eltérések 

A kövirózsák a többi növényhez hasonlóan érzékenyen reagálnak a környezetükből származó 

hatásokra. Amennyiben ezek szélsőséges értékűek (tehát az adott taxonnak valamely tényezőre 

nézve biológiai minimumát vagy maximumát közelítik), az egyedek megpróbálják e káros 

hatásokat kivédeni, tompítani. Optimális feltételek mellett, minden élőlény a benne genetikailag 

kódolt tulajdonságokat jeleníti meg küllemében, tehát a fajra, alfajra jellemzõ habitust ölt. Ha az 

életfeltételei nem megfelelőek, akkor különféle deformációkat figyelhetünk meg rajtuk, amik bár 

esztétikailag romboló hatásúak, ám az egyed életben maradását szolgálják. A zavaró tényező 

megszűnésével a növény újra felveszi fajra jellemző tulajdonságait, amennyiben nem szenvedett 

maradandó károsodást, vagy nem pusztult el. 

 

Szárazság hatása 

Vízhiány következtében a kemény, pattanva törő leveleik elvesztik rugalmasságukat, petyhüdté 

válnak. A rozetta szélessége csökkenni kezd. Ha az aszály továbbra is tart előbb ráncosodni 

kezdenek a levelek, és az alsók elszáradnak. A tőrózsa összehúzódásának ekkor már egyre 

jelentősebb a szerepe, hisz csökkenti a párologtató felületet, valamint az idősebb levelek 

ráborulnak a fiatalabbakra, védve a centrumban lévő rügyet. Az elszáradó alsó-külső levélkörök 

passzív talajfedést biztosítanak. 
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1. Sempervivum sp. Ficzere M. gyűjteményében. Fotó: Ficzere 
 

2. Jovibarba hirta a Bükk-hegységben, az Odvaskő mészkő szikláin. Fotó: Ficzere 
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                   3. Sempervivum leucanthum heterofíliája.                               4. Sempervivum 'Lady Kelly' helyszűke miatt kiemelkedő 

                                        Fotó: Ficzere                                                                                             rozettái. Fotó: Ficzere 
 

Megnyúlás (etioláció) 

A fényhiánnyal és a nem megfelelő tápanyagellátással hozható összefüggésbe. Ha csökken a fény 

mennyisége, de a hőmérséklet is alacsonyabb - például ősszel - nem következik be ez a 

deformáció. Ha azonban a fényintenzitás csökkenése magas hőmérséklettel párosul - mondjuk 

gyomok árnyékolása esetén - az a levelek megnyúlását vonja maga után. Ilyen esetben csökken a 

növény ellenálló képessége, az alul sárgás levelek pedig díszítőértéket nem képviselnek. A 

kövirózsa ezzel a reakciójával az asszimiláló felületét igyekszik növelni. 

Az inda a szokásos méretének többszörösére is megnyúlhat. Így igyekszik az egyed utódai 

számára megfelelőbb körülményeket biztosítani, mert a fiatal növény minél messzebb 

gyökeresedik le, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kikerüljön az árnyékot vető objektum 

hatása alól. További előnye e "módszernek", hogy az utód eltávolodik az igénybevett talajtól, és 

tápdúsabb helyre kerül. 

 

Talajból kiemelkedő rozetta 

A mészkőhegységekben honos fajoknál a kalcium hiánya okoz ilyen tüneteket, amennyiben 

kertben tartva őket, nem biztosítunk megfelelő talajösszetételt számukra. Ilyen fajok a 

Sempervivum tectorum vagy a S. marmoreum is. Ezt a deformitását a fenotípusnak könnyű 

elkerülni ha a növényeket mésztartalmú tápoldattal öntözzük meg alkalmanként, vagy még 

egyszerűbb, ha a kövirózsák köré mészköveket helyezünk, amelyek biztosítják a megfelelő Ca-

ellátást, hiszen a csapadék kis mennyiségben, de folyamatosan oldja azokat. 

A kiemelkedő rozetták tavasszal is megfigyelhetők a gyűjteményekben, okozója valószínűleg a 

felfagyás. Ekkor a növény olyan képet fest, mintha rövid törzsön levélüstököt viselne. Ez 

hóolvadáskor is előnyös lehet, mert a levelek nem érnek bele az ideig-óráig alattuk álló hólébe. 

 

Külső hatásra létrejövő heterofília 

A Sempervivum grandiflorumnál figyelhető meg nagy gyakorisággal, de csak abban az esetben, ha 

a vizsgált egyed lankás területen él. A növény a lejtő irányában hosszabb leveleket növeszt. Azért 

választanak ilyen élőhelyet, mert a fényviszonyok itt kiválóak, ám a széllel illetve a csapadékos 

időben lezúduló víz károsító hatásával csak ilyen áramvonalas formát öltve tudnak dacolni. 

 

Egyes taxonoknál megfigyelhető, genetikailag rögzített tulajdonságok 

Némely kövirózsa fajok valamely tulajdonságukban eltérnek az általános modelltől. A S. 

arachnoideum hófehér, pókhálószőrei éjszakánként nedvességcsapdaként funkcionálnak, mivel a 

hőmérséklet-változás miatt kicsapódó harmatot képes megkötni. Ezen túlmenően sajátos 

mikroklímát biztosít, továbbá, a párologtatás szabályozásában és a fényvisszaverésben is szerepet  
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     5. Jovibarba x mitchellii cv. Sultani f. cristata. Fotó: Ficzere          6. A csöves levelű Sempervivum tectorum 'Oddity'. Fotó: Ficzere 
 

játszik. A S. ciliosum sűrű pillázata is hasonló célokat szolgál. Több faj is váltogatja a színét a 

vegetációs idő során, ami a fényhasznosítással lehet kapcsolatban. 

 

Gyakori mutációk és torzképződmények 

Ilyen a rozettaosztódás azon taxonoknál melyekre normális esetben az indás vegetatív szaporodás 

jellemző. A tarajosodás (cristatum forma), és szalagosodás (fasciatio) fõként a levelek alakjának 

megváltozását jelenti. A csöveslevelűség érdekessége, hogy normális küllemű növény is hozhat 

csöveslevelű sarjat, és ez fordítva is igaz. A S. arachnoideum cv. ALBION elvirágzás után 

remontálhat, a S. x. vaccari pedig a virágzati szár leveleinek tövében hajtáskezdeményeket 

fejleszthet ki. 

 

Összefoglalás 

A fentiekből kiderül, hogy a kövirózsák dinamikusan alkalmazkodnak és alkalmazkodtak 

környezetük rövid és hosszú távú változásaihoz egyaránt, aminek köszönhetően évezredek óta 

sikerrel állják meg helyüket a Föld flórájában. A környezeti tényezők miatt létrejött fenotípusbeli 

változások az adott helyen élő egyedek életbemaradását segítik elõ. Az egyes taxonokra jellemző, 

a többiekétől jelentősen eltérő (genetikailag rögzített) morfológiai bélyegei, az evolúciós folyamat 

eredményeként jöttek létre. A gyakori mutációk pedig - bár általában hátrányt okoznak, de egy-két 

ellenpélda is van-, a törzsfejlődésben játszhatnak szerepet: a növényfajok, alfajok egymásból való 

kialakulása során az új taxonok keletkezése, mindig egy régebben kialakult faj néhány egyedének 

genomjában bekövetkezett, pozitív hatású, öröklődő változásból indult ki. 

 

Nagy Z. Róbert 

 
7. A Sempervivum arachnoideum v. glabrescens f. 

alba remontálhat is. Fotó: Ficzere 
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A képek Ficzere M. gyűjteményében készültek a 2. 

és 5. kivételével. 
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A kövirózsákról tartja a hiedelem, hogy alig vannak betegségeik. Ritkán azonban megtámadja a 

kövirózsarozsda nevű gombás megbetegedés, ami eléggé csúnya tünetekkel jelentkezik. Erről a 

következőket mondja honlapunk növényorvosa, Dr. Némethy Zsuzsanna ny. egyetemi adjunktus: 

A kövirózsa fajok (Sempervivum spp) igénytelen, mindent túlélő növények, külön 

gondoskodás nélkül, öntözés nélkül megélnek átlagos időjárási viszonyok között. Ezért is 

közkedveltek. 

A kövirózsarozsda betegség kiváltója az Endophyllum sempervivi rozsdagomba. Magam is 

régóta látom és figyelem ezt a betegséget, mely a Jovibarba és Sempervivum fajokon fordul 

elő. A rozsdagombák fejlődése sajátságos, több gomba-spórát fejlesztenek ki egymás után, 

ennél a gombánál csak 2 spóra-forma követi egymást, tehát hiányos fejlődésmenetű. 

A kövirózsa pikkelyszerű, húsos levelein először csak gombostű fejnyi színelváltozás jelenik 

meg a levelek színén, a foltok később kiemelkednek, és nőnek, kezdetben sárga színűek. A 

levelek hátoldalán hasonló kicsi kiemelkedő telepek fejlődnek, majd a foltok felett a 

bőrszövet felszakad, a barna színű spóratömeg kiszóródik, további fertőzést indít el. A 

fertőzött levelek meghosszabbodnak, túlzottan megnőnek, ennek oka, hogy a fertőzött sejtek 

indolecetsav tartalma megemelkedik. A megtámadott levelek elhalnak, leszáradnak. A 

fertőzött kövirózsa állomány évek alatt kipusztul. A gomba micéliummal telel a 

növényekben. Erős fellépéséhez a párás, csapadékos tavaszi májusi időjárás kedvező. Bár 

esetenkénti, alkalmilag megjelenő betegségről van szó, ahol egyszer fertőzi a kövirózsa 

növényeket, később is rendszeresen visszatér, számítani lehet kártételére. A beteg 

növényeket mielőbb el kell távolítani az állományból az elhalt, rozsdatelepekkel fertőzött 

levelekkel együtt. Erős, a növényeket veszélyeztető fertőzés esetén mankoceb (pl Dithane), 

azoxistrobin (pl. Amistar) vagy tritikonazol (Saprol) hatóanyagú szerekkel lehet megvédeni. 

A permetezéshez tapadást biztosító adalékanyag is szükséges. (Fotók: Ficzere M.) 
 

         1. Semp. tectorum kövirózsrozsdától pusztúló telepe.                        2. Az Endophyllum sempervivi rozsdagomba spóratelepei. 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

Kövirózsák összefoglaló név alá a köznyelv többféle növény sorol, így az Aeonium, Echeveria, 

Rosularia, Sempervivum, Jovibarba féléket kinézetük hasonlósága alapján. Ezekből az „igazi 

(valódi)” kövirózsák a Sempervivum nemzetség tagjai. Idetartoznak a korábban önálló 

nemzetségként elismert Jovibarba taxonok. Jól megépített sziklakertben tartásuk kevés gonddal 

jár, alakbeli változatosságuk és színezettségük, amely szinte évszakonként más, adja szépségüket 

és közkedveltségüket. Az alábbi képek remélhetőleg felkeltik e növények iránti érdeklődést. A 

képek a szerző gyűjteményében készültek. Fotók: Ficzere Miklós. 
 

   
 

                                1. Sempervivum artvinense                                                                         2. Sempervivum rhodanicum 
 

             3. Sempervivum cv. Kappa                                                             4. Sempervivum tectorum v. orbiculatum 
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              5. Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum                                         6. Sempervivum caucasicum ex Dagesztán 
 

   
 

                  7. Sempervivum dzhavachischvilii ex Gunib.                                                     8. Sempervivum 'Lady Kelly' 
 

                              9. Sempervivum cantabricum                                                           10. Sempervivum cv. 'Ohio Burgunder' 
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            11. Sempervivum ciliosum                                                            12. Sempervivum tectorum 'Purpureum' 
 

   
 

                    13. Sempervivum montanum v. burnattii                                14. Sempervivum arachnoideum v. bryoides ex Val Miniera 
 

                           15. Sempervivum nevadense                                                  16. Sempervivum arachnoideum × tectorum 'Alpha' 
 

   
 

 

 



 

27 

 

 

   
 

                          16. Jovibarba heuffelii 'Xanthoheuff'                                                 17. Jovibarba x mitchellii cv. Sultani 
 

   
 

                               18. Jovibarba allionii×hirta                                                                 19. Jovibarba x nixonii cv. Jovan 
 

                                     20. Jovibarba heuffelii                                                                  21. Jovibarba heuffelii 'Sundancer' 
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„A nagy népszerűségnek köszönhetően ezen a piacon is megjelentek a mindenáron profitot 

termelő, mással nem törődő orvvadászok, pontosabban orvszedők. A kaliforniában őshonos 

pozsgás annyira népszerű lett, hogy növény-orvvadászok lopják őket a természetes élőhelyükről, 

de nem ám néhányat. Az utóbbi időben több ezer kövirózsát tüntettek el, hogy aztán Ázsiába 

postázzák őket. Hiába szaporíthatóak ezek a növények, ilyen óriási keresletet már nem tudnak a 

kertészetek és a faiskolák kiszolgálni. Itt látták meg a csempészek a lehetőséget és elkezdték 

letarolni a vadon növő állományt. Koreában, Kínában és Japánban csúcsra jár a népszerűsége, a 

háziasszonyok között státusz lett a pozsgás kert, így nem csoda, hogy megéri kicsempészni őket: 

egy tő piaci értéke 40 és 50 dollár [12-15.000,- Ft.] között mozog. 

A helyi környezetvédelmi hatóság rendszeresen foglal le csempészett kövirózsákat. Az ilyen óriási 

mennyiségben eltűnő növények hiánya komoly ökológiai problémát okozhat, a parti sziklák 

élővilágának destabilizációját eredményezheti. A szigorúbb ellenőrzések mellett önkéntesek és a 

hatóság munkatársai mintegy 2000 kövirózsát telepítettek újra azokon a sziklákon, ahonnan 

eredetileg származtak.” 

 
Megjegyzés: A cikkben használt ’kövirózsa’ kifejezés az Echeveria nemzetségre értendő, amely csak Amerikában 

honos, és amerikai kövirózsák néven is emlegetik. A Sempervivum nemzetség európai honosságú.  
 

Kép forrása: facebook.com/CaliforniaDFW 
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Írta: Rapaics Raymund 

1936 

Ez a rendkívül érdekes és szép növénynemzetség csak legújabban terjedt el az üvegházakban és a 

lakásokban. A jégfűfélék (Aizoaceae) családjába tartozó nemzetség tudományos neve Lithops s ez 

a név magyarul kavicsszerűt jelent. Tagadhatatlanul helyes név. A kavicsvirágok valósággal 

utánozzák a kavicsokat és hírnevük éppen onnan ered, hogy ebben a kavicsszerűségükben 

alkalmazkodást gyanítottak — sőt sokan még ma is gyanítanak — a kavicsos termőhelyhez. Azt 

mondják, hogy ebből a kavicsvirágnak haszna van, mert a legelő állat valóban kavicsot vél benne 

látni s elkerüli. Aki tudja, hogy az állatnak, kivált a szabadon élő állatnak, milyen éles és kiváló 

érzékszervei vannak, nem hajlandó ezt az elméletet elfogadni. Tudományos szempontból sokkal 

érdekesebb, miként öltötte magára a kavicsvirág a kavicsszerű alakot. Aránylag elég egyszerűen. 

Ha ezeket a növényi kavicsokat jól megnézzük, azt látjuk, hogy egy befűződés testüket egymásnak 

tükörkép módjára megfelelő két részre osztja. Ez az egymással legnagyobbrészt összenőtt két 

testfél nem egyéb két szembenálló, húsos, összenőtt levélnél. Ha a kavicsszerű test felületét jól 

megvizsgáljuk, a befűződés vonalában a felső, lapított rész közepén hasadékszerű nyílást látunk. 

Ebben van a növény tenyészcsúcsa, amely tulajdonképen a szárat képviseli. Ezen fejlődik az új 

levélpár, amely idővel a két régit felváltja, s ezen fejlődnek a bimbók is, amelyek margarétaszerű 

virágokká nyílnak. A virágnak ugyanis némely fajon egy, más fajon két vagy több körben el-

helyezkedő sok szirma és hasonlóképen sok porzója van. Az egész nemzetség Délafrikában honos, 

fajai közül legismertebb a Lithops pseudotruncatellum, amelynek a gyarmatosok a 

»hottentottafar« nevet adták. A Lithops nemzetségnek testvére a Conophytum, amely csak abban 

különbözik az előbbitől, hogy virágszirmai aljukon rövid csővé nőttek össze, testük azonban szin-

tén kavicsszerű. Ennek a két kavicsvirág-nemzetségnek már körülbelül tíz-tíz faja látható az 

európai üvegházakban is, ahol a pozsgásnövények között a kaktuszok után vezető szerepük van. 

Mind a két kavicsvirág-nemzetség igen közeli rokona a Mesembrianthemum növénynemzet-

ségnek, sokan a kavicsvirágfajokat e nemzetség fajai közé sorolják. Aki tehát valamely kertészeti 

munkában nem találja a Lithops és a Conophythum nevet, keresse a Mesembrianthemum nevet, 

ezt biztosan megtalálja.  

Rapaics Raymund 
A Természet. 32. évf., 4. szám, 1936. április 15. 97-98. o. 
 

                1. Lithops pseudotruncatella, a ’hottentottafar’                        2. Szintén kavicsszerű a Conophytum minutum 

                                        Fotó: Katona József                                                                      Fotó: Katona József 
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Írta: Csabai J. 

 

Ritka szenvedélynek hódol Szolnokon a Sarkmagóczi család. Kaktuszokat gyűjtenek. Az apáról 

fiúra és lassan unokára szálló gyűjtemény már több mint 1200 darabból áll. Egy részét az 

üvegházban, a nagyobbakat a kertben kiültetve csodálhattuk meg.  

A gyűjtést ötven évvel ezelőtt kezdte el Sarkmagóczi József. Walther Haage-tól, a ma is híres 

Erfurtban dolgozó botanikus családtól kapta az első ritka példányokat. A gondozás, szaporítás időt 

és szakértelmet igénylő munkáját ma már fia és unokája végzi.  

— A napi munka után megnyugvást és kikapcsolódást jelent, ha lemegyek az üvegházba és 

vizsgálgatom, gondozom a növényeinket — mondja ifjabb Sarkmagóczi József, aki az Élelmiszer 

és Vegyianyag Nagykeresikedelmi Vállalat áruforgalmi előadója.  

— Melyik a kedvenc kaktusza?  

— Nehéz választani. Talán a kakasiarély-alakú és a szőrös kaktuszok. A gyűjtemény legérdeke-

sebbje egy piros kaktusz. Japán bonatikus nevelte ki ezt a fajtát az ötvenes években. Hazánkban 

még ritka ez a virág.  

A sok tüskés növény között találunk dinnye-, őszapó, papsapka-, oszlopkaktuszokat és afrikai 

kavicsutánzó kaktuszt. A legnagyobb oszlopkaktusz több mint egy méter, a legidősebb egy 

gömbalakú ördögnyelvkaktusz már túl van a száz éven. 

— Különleges bánásmódot igényelnek-e a növények?  

— A legtöbb a fényre, a hőmérsékletre és a vízre érzékeny. Vannak igénytelenebbek is. A kezdő 

gyűjtőknek a kora tavasztól virágzó sokszínű gömbkaktuszok gyűjtését ajánlom.  

A kaktuszgyűjtő dinasztia két fiatal tagja Attila és András szabad idejükben szintén az üvegházban 

szorgoskodnak. Szívesen ápolják a növényeket. Céljuk, hogy még több különleges fajtát 

hibridizáljanak. Szeretnének még Afrika és Amerika szavannáiról beszerezni új egyedeket. A 

gyűjteményt sokan megnézik. Barátok, ismerősök, gyűjtők. De csak ők. Felvetődött már a 

gondolat, jól lenne botanikus kertet létesíteni, a tanács illetékesei is foglalkoztak ezzel. Az épülő 

úttörőváros területén terveztek is ilyen létesítményt. A megvalósítás várat magára. A Sarkmagóczi 

család és a többi szolnoki gyűjtő szívesen adná gyüjteményét a botanikus kertnek, társadalmi 

munkában gondoznák is. Bizonyára sok látogatót vonzana a növényvilág színpompás, 

matuzsálemi kort megérő példányainak látványa. 

Csabai J. 
Szolnok Megyei Néplap. 19. évf., 188. szám, 1968. aug. 11. 5. o. 
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Írta: Keresztény Gabriella 

 

GUGGOLÁSBAN MAGYAR BAJNOK, hajdani súlyemelő, és kaktuszokat gyűjt. Nem szé-

gyelli ezt a nőiesnek tartott hobbit, mert a szúrósnövények szerinte lenyűgözőek, és titkaikat 

kutatni fantasztikus dolog. 

A gyáli családi ház udvarán lévő üvegházat Kovács Zoltán harmincnégy éve építette kaktuszainak. 

A kigyúrt testű, egykor súly-, majd erőemelésben is számos bajnoki címet nyert nyugdíjas férfi 

sem mindennapi egyéniség. Vasas „szaki-ként” gyárakban dolgozott, majd fuvaros volt, egyszerű 

munkásembernek tartja magát. Másrészt meg „kicsit bolondnak”, mint a megszállottak általában. 

A kaktuszok előtt bélyegeket, ezüst pénzérméket gyűjtött. Aztán egy pesterzsébeti 

kaktuszkiállításon 1970-ben vett egy kis kaktuszt, ami végleges irányt szabott kedvtelésének. Mert 

az egy kaktuszból sok kaktusz lett, s elragadta a hév. A szúrós szépségek első lakhelye egy 

kályhával téliesített fóliaház volt, ma pedig a gázfűtéses üvegház, ahol legalább húszezer kaktuszt 

nevel, melyek rengeteg fajtát képviselnek. A húzós fütésszámlákkal költséges lett a hobbija, de 

nem bánja. 

- Családunkból egyedül én jöttem el Rába-

kovácsiból, ahol gyerekként aktívan sportoltam, 

súlyemelésben országos ifi bajnok is voltam. 

Aztán szívbetegségem miatt egy ideig eltiltottak 

a sporttól, de erőemelőként később újra edzeni 

kezdtem. Az erőemelés is lényegében a súly-

emelés egy fajtája, fekvenyomásból, guggolásból 

és felhúzásból áll. Guggolásban máig magyar 

csúcstartó vagyok! Azt viszont sose hittem 

volna, hogy a kaktuszoknak is örökös rabja 

leszek. 

- Mégis mit szeretett meg a kaktuszokban? 

- A különlegességüket. Amikor elkezdtem róluk 

olvasni, csak ámultam, mert az évmilliók során 

nem véletlenül váltak ilyenné! Ki gondolná, 

hogy már hetvenmillió éve is éltek kaktuszok. 

Őshazájukban, Peruban, Mexikóban, Kubában, 

Dél-Amerikában a levélkék, szártagok egy része 

tüskékké alakult, így védekeztek a sivatagi klíma 

és a növényevők ellen. A kaktuszok a növény-

világ dinoszauruszai, olyanok, mint a púpjukban 

spájzoló tevék. Ők is a testükben raktározzák el a 

gyógyításra, emberi fogyasztásra is alkalmas 

nedveiket, mivel a természetben ritkán jutnak 

vízhez. Vannak olyanok, amelyek húsos levelé-

ből ételeket, italokat készítenek. Némelyiknek a gyümölcse is, mondjuk a fügekaktuszé, finom 

csemege. Igen lassan nőnek, de a legtöbbjük akár 150 évig elélhet. Ha leoltok egy sarjai, öt-hat év 

múlva látszik belőle valami. Sok idős gyűjtő emiatt csak 30-40 éves kaktuszt vesz, nincs ideje 

kivárni, míg megnő. Ez a mexikói kaktuszfa itt majd 75 éves, ezek a nagy gömbök pedig 

ötvenesztendősek lehetnek. Idősebb testvérüket már elajándékoztam, mert egyre kevesebb itt a 

hely. Igen szívós növények, tápot nem igényelnek, csak kerti földet és esővizet. A pátyolgatást 

azonban szeretik. Nyáron már hajnalban itt vagyok, s jövök a délutáni edzések után is. A gyakori 

öntözésbe belehalnak. Az enyémek októbertől márciusig egy csepp vizet se kapnak, tavasztól 

őszig kéthetente locsolok. Ilyenkor némelyik virágba borul, ami gyönyörű látvány! 

 

 

 

A gyűjtemény egy szép példánya 

Fotó: Bohanek Miklós 
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- Családja, barátai mit szóltak a szenvedélyéhez? 

- Feleségem és fiaim tudomásul vették. Kétéves unokámat, Juditkát nagyon érdekli, tetszik neki, 

talán ráhagyhatom majd a gyűjteményemet. A haverok meg cukkoltak, hogy ez női bolondéria! Ez 

csak annyiban igaz, hogy ma már egyre több a komoly női gyűjtő is. A kaktusz ugyanolyan 

szenvedély, mint a bélyeg- vagy a bogárgyűjtés. Egy rovargyűjtő gimnáziumi tanár ismerősöm 

épp a napokban hívott fel: menjek át hozzá, megjött a várva várt példány Argentínából! Úgy 

nézett ki szegény, mint egy panelcsótány. Kérdeztem is: ugyan mit csodáljak ezen a csúfságon, 

ami ráadásul 300 ezer forintjába került? Megbántam aztán, hogy ilyet mondtam! Hiszen mi, 

gyűjtők a lelkünkben mind egyformák vagyunk... 

Keresztény Gabriella 
Szabad Föld. 64. évf., 22. szám, 2008. május 30. 31. o. 

 

 

 

 
 

 

Az a kaktusz-őrület, amely néhány év óta Európában, nálunk is, 

lábrakapott, igen könnyen járhat veszedelmes következményekkel. 

Hiszen csak éppen 150 éve annak, hogy nehány délamerikai famer 

magával hozott a délafrikai Fokvárosba egypár opuncia-palántát, 

amely arról nevezetes, hogy még a kaktuszok között is feltűnő 

gyorsasággal nő és terjeszkedik. Egy addig hires szőlőtermő vidé-

ken ültették el, ahol úgy meghonosodott, hogy ma már közel ötöd-

fél-millió acre területen burjánzott el s kiszorított onnan minden 

hasznos növényt. A délafrikai természettudósok most a kormány 

felhívására egy kis rovart tenyésztenek ki óriási mennyi-ségben, az 

úgynevezett cactoblastis-t („kaktusz pusztítót”), amelynek tojása-

iból 80 millió darabot raktak ki eddig a kaktuszfertőzte földeken. 

Jövő évre újabb 80 milliót helyeznek ki s így remélik, hogy tíz 

éven belül sikerül Dél-Afrikában a kaktuszt gyökeresen kiirtaniok. 

Erre föl máris erős földspekuláció kezdődött a ma még kaktusszal borított területeken, amelyek 

ez idő szerint úgyszólván teljesen értéktelenek, de majdan igen jó termőföldekül igérkeznek. 
Tolnai Világlapja. 42. évf., 5. szám, 1940. január 31. 20. o. 

 
A képen felül a kaktuszmoly (Cactoblastis cactorum), alul a hernyóinak kártétele az Opuntián. 
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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. 
 

Q 
 

quadrangularis vierkantig négyélű, négyszögletű 

quadratiumbonata  négyszögletben kidomborodó 

quadricentralis vier mitteldorniger négy középtövisű 

quadricolor vierfarbig négyszínű 

quadricostatum, 

quadricos- 

vierrippig, vier gerippte négybordájú, négybordás 

tatus   

quadrifolius vierblättrig négylevelű 

quadrispinus vierstachelig négytövisű 

quechua benannt nach der indianischen 

Sprache dies Gebites 

indián nyelvterületről 

elnevezve 

quehlianum benannt nach L. Quehl Quehl-féle 

queretarica, 

queretaroensis 

benannt nach Herkunft: 

Queretaro, Mex. 

Queretaróból való 

quevedoi, quevedonis benannt nach Herkunft 

Qevedo, Mex. 

Qevedo félszigetről 

elnevezett 

quezaltecus benannt nach Herkunft: 

Guatemala 

Guatemalai élőhelyről 

elnevezve 

quiabayensis aus Quiabaya stammend Quiabayaból való /Bolívia/ 

Quiabentia benannt mit der bezeichnung 

der Eingeboren 

bennszülött névről 

elnevezve 

quimilo benannt mit der bezeichnung 

der Eingeboren 

Quimilo benszülöttről 

elnevezve 

quinarius fünffach ötszörös 

quinquangularis fünfeckig, fünfkantig ötsarkú, ötélű 

quinquefolia fünfblättrig ötlevelű 

quisqueyana benannt nach Herkunft: 

Quisqueya, Dom. 

Quisqueya-ból való 

quitensis benannt nach Herkunft: 

Quito, Equador 

Quitóról elnevezve 

quitoensis aus Quito, Equador Quitóból való  

R 

racemosus traubig fürtös 

racemulosus kleintraubig kisfürtös 

rachis die Blattspindel levélgerinc 

radiatissima  legfényesebb 

radialis strahlenartig sugárszerű 

radians strahlend (bedornter) 

strahlig (bestachelte) 

ragyogó (tövisezet) 

 

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