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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) 
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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. 
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Írta: Mohácsiné Szabó Krisztina, Budapesti Állat- és Növénykert 

Mészáros Zoltán, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Dísznövény és 

Dendrológia Tanszékén, a „K” épület tetőkertjében, 1997-ben egy télálló Opuntia taxonokból álló 

gyűjtemény létesült. Az utóbbi évtizedekben érezhető igen változékony időjárás hatással van a 

növények fejlődésére, ami a kaktuszoknál a szártagok és a tövisek méretbeli eltérésein is 

megmutatkozik. A méréseket 1999-ben, illetve 2000-ben, 25 Opuntia taxonon végeztem. Az 

elsődleges szártagok esetében taxononként 3, a tövisek esetében pedig 5 mérési adattal. 2000-ben 

a tavasz és a nyár időjárása ideális volt a kaktuszok számára, ennek hatására eltérés mutatkozott a 

kaktuszok szártagjainak és töviseinek méretében, nagyobb szártagok, és erőteljesebb tövisek 

fejlődtek. 

 

BEVEZETÉS 

Hazánkban a télálló kaktuszok szabadföldi kiültetése korábbi időkre nyúlik vissza. Jelen voltak 

Lippay György pozsonyi hercegérsek európai hírű kertjének növényei között, melyeket öccse, 

Lippay János jezsuita pap az 1664-ben írt Posoni kert című könyvében is megemlít. A részletekbe 

menően leírt jellemzésekből például az Opuntia camanchica is azonosítható, ami hazai 

körülmények között biztosan télálló faj.  
 

1. Opuntia camanchica bokrok az USA déli részén. Fotó: Gonda István 
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Az 1910-es, 1920-as évekre tehető, hogy a főváros parkjaiban, közterein Magyar György 

támogatásával kezdenek megjelenni a télálló kaktuszok. E fajok fellendülésének következő nagy 

időszaka - mely a mai napig tart - 1976 után bontakozik ki, ekkor jelenik meg ugyanis Debreczy 

Zsolt: Télálló kaktuszok, agavék és pálmaliliomok című könyve. Hatására a magyar 

kaktuszgyűjtők több-kevesebb sikerrel tartják a könyvben télálló fajoknak említett növényeket.A 

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán (a korábbi Kertészeti és Élelmiszeripari 

Egyetem) az 1990-es évek elején fogalmazódott meg a télállókaktusz-gyűjtemény létrehozásának 

gondolata. A növények beszerzésében nagy szerepe volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 

Egyesülete akkori elnökének, Mészáros Zoltánnak. Közbenjárásával a növényeket Szutorisz Gyula 

bocsátotta a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék rendelkezésére. 

Az Opuntia taxonokból álló télálló kaktuszgyűjtemény a „K” épület tetőkertjében került 

elhelyezésre 1997. április 15-16-án, illetve szeptember elején (a gyűjtemény utolsó 25%-a) 

(Schmidt et al., 1999). 

 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A Cactaceae család Amerikában őshonos, Patagóniától (Argentína) Saskatschewanig (Kanada) 

(Mészáros 1969; Nemes, 1981; Benson, 1982; Szűcs, 1984). A családban találhatunk extrém 

xerofita fajokat a sivatagokban, fánlakó mezofitákat az esőerdőkben, a tengerszint felett 4500 m 

magasan, az északi szélesség 56.°-ától a déli szélesség 50.°-áig élő növényeket (Anderson, 2001). 

Azon kaktuszfajok élőhelye, amelyek hazai körülmények között szabadföldön sikeresen 

nevelhetők, leginkább az USA nyugati területeire, Kanada déli államaira, valamint Dél-Argentína 

patagóniai területeire korlátozódik (Debreczy, 1976; Szutorisz, 1985). 

A Cactaceae család 4 alcsaládra osztható (Wallace, 1995; Anderson, 2001). A tetőkertben 

létrehozott gyűjtemény minden taxonja az Opuntioideae alcsalád, Opuntia nemzetségébe 

sorolható. 

Az Opuntioideae alcsaládra jellemző az igen széles morfológiai változatosság, a magas, faszerű 

növényektől az elterülő formákig (Britton and Rose, 1963; Benson, 1982; Anderson, 2001). A 

növények hajtása szártagokból épül fel. Egy kiterjedt szártagon egy vagy több axilláris rügyből 

aktív csúcsmerisztéma válhat és minden egyes aktív csúcsmerisztéma új szártagokat produkálhat 

(Boke, 1944; Gibson and Nobel, 1986). A merisztematikus aktivitás csökkenése után indul meg a 

szártagok fajra jellemző méretbeli fejlődése. A szártagokon (cladodium) az areola, egy besüllyedt 

párna található, amely Schumann (1903) szerint a kaktuszok oly különös szerve, hogy semmilyen 

más növénynél nem található (ez a megállapítás azonban már idejét vesztette, hiszen a 

Didiereaceae család fajainál hasonló képletek vannak). Az areola tövisképző részéből fejlődnek a 

tövisek, és a kaktuszok redukált levelei, melyek igen változatosak és fajra jellemzők. A legtöbb 

kaktuszmorfológus tényként fogadja el, hogy a kaktuszok tövisei a növények redukált levelei. 

Mauseth és Halperin (1975) szerint azonban a tövis levéleredetének téves feltételezése csak abból 

a nézőpontból magyarázható, hogy a töviskezdemény épp úgy, mint a levélkezdemény, egy helyen 

található. Az Opuntioideae alcsalád tagjainál megfigyelhetők néhány milliméteres hosszúságú, 

hajszerű tövisek, sörték, amit glochidiumnak nevezünk. 

A kaktuszok növekedése, fejlődése április közepén, végén indul. A szártagon az areolákból 

bimbószerű duzzanatok jelennek meg. A fiatal, fejlődő szártagok habitusa fajra jellemző. Az 

Opuntioideae alcsalád fajainál az areolákból fejlődő levelek szemmel jól láthatók a fiatal 

szártagokon, azonban néhány hét után lehullanak (Mauseth and Kiesung, 1997,1998). Egyes 

fajoknál (pl. Opuntia rhodantha v. pisciformis) különleges látványt nyújt a zöld szártagon fejlődő 

bordó hajtás. A virágzás időjárástól, helyi adottságoktól függően június végétől elhúzódhat 

augusztusig. Elvirágzás után a növény színesedő terméseivel, feltűnő töviseivel díszít. A termések 

szeptember végére, október közepére érnek be. Néhány fajnál a szártagról érés után könnyen 

lehullanak, másokról célszerű eltávolítani (a hajtás télen fertőződhet a fennmaradt, rothadó 

termésektől). A kaktuszokon hónapokig csodálhatjuk a virágokat, terméseket, az év nagyobb 

részében viszont a húsos szártagoknak, a tövispárnából fejlődő töviseknek, tüskéknek, illetve 

glochidiumoknak van dekorációs értéke. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

A hazai időjárás egyre szélsőségesebb. A kaktuszok alkalmazkodóképessége azonban lehetővé 

teszi, hogy öntözés nélkül kibírják a nyarakat. Az évszakok hőmérsékleti és csapadékviszonyai 

évről évre változnak, és méretkülönbségeket okoznak a kaktuszok szártagjaiban, töviseiben. A 

vizsgálatokat 1999-ben és 2000-ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi 

Karán, a K épület tetőkertjében. 

1999 megszokott, átlagos időjárásához képest 2000-ben a tavasz és a nyár ideálisabb volt a 

kaktuszok számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentései szerint 2000 március, április 

hónapokban, a szártagfejlődés időszakában (átlagosan 130%-kal több volt a csapadék, mint a 

korábbi években) bőséges csapadék állt a növények rendelkezésére. Májusban és a nyári 

hónapokban a csapadékszegény (pl. június csapadékösszege csak 23,5%-a az ilyekor 

megszokottnak, valamint július és augusztus szintén a sokéves átlag alatti csapadékösszeggel  volt 

jellemezhető) forró száraz idő a szártagok optimális „beérését” eredményezte. A tavasz és a száraz 

nyár együttesen rendkívüli hatással voltak a télálló kaktuszokra. Az eltérés két fő módon 

mutatkozott meg: nagyobb méretű szártagok, és erőteljesebb tövisek fejlődtek. 

A méréseket 25 fajon, illetve fajtán végeztem. A vizsgált években a hajtásoknál az elsődleges 

hajtásokat mértem az ízesüléstől a csúcsig. Minden növénynél 3-3 mérési adatot vettem fel, majd 

az azonos név alatt szereplő növények adatait átlagoltam, így kaptam meg a vizsgált taxonra 

jellemző értékeket. Az átlagos tövisnövekedés adatai ugyanazokról a növényekről származnak. A 

mintavétel a szártag felső harmadáról történt. Az 5-5 legnagyobb tövist mértem az idei és a tavalyi 

hajtásokon egyaránt, majd hasonlóan a hajtáshossz adataihoz az azonos név alatt szereplő 

növények adatait átlagoltam. 

 

EREDMÉNYEK 

A hajtásoknál mért értékekből kapott eredményeket, és a tövisekre vonatkozó adatokat az 1. 

táblázat tartalmazza. A 2. ábrán a hajtáshossz, a 3. ábrán pedig az átlagos tövishosszúság alakulása 

figyelhető meg a vizsgált taxonok esetében 1999-ben és 2000-ben. Mindkét évben a legnagyobb 

szártagot az Opuntia engelmannii var. discata fejlesztette, 1999-ben 145 mm, 2000-ben 168 mm 
 

2. Opuntia engelmannii szintén az USA-ban. Fotó: Gonda István 
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3. Opuntia fragilis magyarországi körülmények között. Fotó: Gonda István 
 

1. táblázat.                                         1999-ben, 2000-ben mért hajtás- és tövishossz értékek a vizsgált taxonoknál. 
 

 Hajtások átlagos mérete Budán 

(mm) 

Tövisek átlagos mérete Budán 

(mm) 

 Fajok 1999 2000 % 1999 2000 % 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

O. arkansana 

O. camanchica 

O. camanchica v. rubra 

O. engelmannii 

O. engelmannii v. discata 

O. engelmannii-phaeac.f. 

O. fragilis 

O. juniperina 

O. macrocentra 

O. macrorhiza 

O. phaeacantha 

O. phaeacantha v. camanchica 

O. phaeacantha v. longispina 

O. phaeacantha v. major 

O. phaeacantha v. minor 

O. phaeacantha v. piercei 

O. phaeacantha-macrocentra f. 

O. polyacantha 

O. rhodantha 

O. rubrifolia 

O. schweriniana 

O. tortispina 

O. tortispina v. cymochila 

O. tortispina v. luteo-straminea 

O. tortispina v. stenochila 

  90 

108 

110 

121 

145 

126 

  28 

100 

142 

  87 

112 

114 

116 

115 

  78 

  61 

  95 

107 

  72 

  90 

  70 

115 

  72 

  90 

  97 

  97 

135 

143 

127 

168 

168 

  37 

108 

152 

108 

147 

140 

133 

122 

  85 

108 

105 

128 

  80 

135 

  88 

119 

  88 

  80 

102 

  8 

25 

30 

  5 

16 

33 

32 

  8 

  7 

24 

29 

22 

14 

  6 

49 

77 

10 

20 

11 

50 

26 

 -3 

22 

-13 

  5 

47 

25 

44 

53 

55 

50 

17 

36 

57 

53 

46 

38 

43 

58 

38 

44 

59 

51 

41 

44 

33 

43 

37 

38 

44 

52 

45 

56 

62 

69 

67 

27 

41 

73 

66 

53 

42 

62 

60 

52 

62 

70 

58 

51 

62 

40 

44 

41 

39 

63 

11 

80 

27 

16 

25 

34 

59 

14 

28 

24 

15 

10 

44 

  3 

15 

13 

19 

14 

24 

41 

21 

  2 

13 

  3 

43 
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1. ábra. A vizsgált télálló kaktuszok átlagos hajtáshossza 1999-ben és 2000-ben 
 

 
 

2. ábra. A vizsgált kaktuszok átlagos tövishossza 1999-ben és 2000-ben 
 

volt az átlagos hajtáshossza. Az Opuntia phaeacantha var. piercei esetében kaptam a legnagyobb 

különbséget a szártagok átlagos méretében, ugyanis 2000-ben 77%-kal nagyobb szártagok 

fejlődtek. Nagy meglepetésre az Opuntia tortispina és az Opuntia tortispina var. luteo-straminea 

fajoknál a 2000-ben fejlődő hajtások hosszának átlaga 3, illetve 13%-kal kisebb lett, mint 1999-

ben. A tövisek hosszának átlagolásakor a legnagyobb értéket 1999-ben az Opuntia phaeacantha-

macrocentra átmeneti formájánál találtam, (59 mm), 2000-ben pedig az Opuntia macrocentranál 

(72,6 mm). Legnagyobb különbség a két évben mért tövisek között az Opuntia fragilisnél (59%) 

volt. Az általam vizsgált kaktuszfajok eredeti élőhelye csapadékszegény, sivatagos, illetve 

félsivatagos. Üde zöld, nedvességtől duzzadó hajtásaik nagy vonzerőt jelentenek az állatok 

számára, velük szemben csak erőteljes tüskézettségük nyújt védelmet. A tövis tehát mechanikai 

védelmet nyújt. A nagyméretű töviseken lecsapódó pára az areolán keresztül a növénybe jutva  
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hasznosul, a növényt mentheti meg a kiszáradástól. Magyarországon természetesen erre nincs 

szükség, viszont a tövispárnákból fejlődő hosszabb tövisek, tüskék és a glochidiumok szebb, 

egzotikusabb megjelenést nyújtanak a növényeknek. 

Mohácsiné Szabó Krisztina 

Mészáros Zoltán 
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télálló kaktuszok morfológiájára. 2006. 38. évf., 3. szám, 42-46. o. 
 

4. Opuntia phaeacantha élőhelyén. Fotó: Gonda I. 
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Írta: Hajdu-Horváth Emese 

 

November közepén Debrecen kertvárosában, a Csapókertben hagyományosan megtartják a Civil-

Expót, ahol bemutatkoznak egymásnak a különféle itt működő csoportok. A népdalénekesek 

énekelnek, a citerások zenélnek, a néptáncosok táncolnak, sokan pedig vetítéssel egybekötött 

előadásokat tartanak. Idén ez a program két ok miatt is rendhagyóra sikeredett, egyrészt mert a 

Csapókerti Közösségi Házat bezárták felújítás miatt, ezért új helyszínen kellett ezt a programot 

megrendezni. Így esett a választás a Méliusz Juhász Péter Könyvtárra. A másik ok: Békéscsabáról 

érkeztek vendégek, akik az ottani Jamina Közösségi Ház különböző csoportjait képviselték. A 

csoportok vezetői elmondták, hogyan sikerült átvészelniük, egyben tartani a tagokat a járvány 

eddig eltelt ideje alatt. A szervező a Csapókerti Baráti Kör Egyesület, és elnöke, Törökné Csécs 

Lenke, aki nagyon jól megszervezte, és lebonyolította ezt a programot. Az egyesület szárnyai alatt 

működő csoportok, körök és egyesületek szintén ismertették, hogy a világjárványban hogyan 

tudtak működni, dolgozni, és a közösségeket életben tartani. 

Ezen a szép programon részt vett a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság is. Ficzere Miklós 

alelnök és Szászi Róbert titkár képviselték a társaságot. Szászi Róbert vetített előadást tartott, 

amin megismertetett bennünket gazdag programjaikkal. A karantén ideje alatt alig okozott 

nagyobb gondot a csoportnak a járvány, hiszen kiállításokat mindig tudtak tartani. Augusztus 20-

án, a Virágkarnevál kísérőprogramjaként bemutathatták a közönségnek a különféle csodálatos 

növényeiket. Nagy sikert arattak kiállításukkal. Majd ősszel, a Malompark Üzletközponttal 

közösen rendeztek kiállítást, amit egyébként félévente mindig megrendeznek. Sok látogatójuk és 

csodálójuk volt a különleges kaktuszaiknak és pozsgás növényeiknek. Különösen nagy sikere volt 

az élményültetéseknek és a szaktanácsadásnak. Még számos kiállításukról is hallhattunk, amit 

Bogácson, Hajdúnánáson és egyéb városokban tartottak. A szokásos Iskolaprogramjuk keretén 

belül ellenben nem sok lehetőség volt az iskolák látogatására. De a járvány nem befolyásolta a 

digitális újságjuk elkészítését és elküldését, valamint a Debreceni Pozsgástár című újság 

megjelenését. Mindent összevetve, a magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság a koronavírus járvány 

ellenére is helytállt, és tagjai megtettek mindent, hogy ismereteiket megosszák az emberekkel. 

A Civil-Expó rendezvényén még hallgathattunk többek között a Csapókerti Kertbarát Kör gazdag 

programjairól Dr. Sápi Leventétől, majd Török Gergely arról beszélt, hogy a Főnix Gyermek- és 

Ifjúsági Néptáncegyüttes életben tartása érdekében sokszor humoros és kreatív ötleteket kellett 

kipróbálni. A nyugdíjasok, a népdalénekesek, valamint a Békéscsabáról érkezett vendégek is 

számos élménnyel, történettel, 

ötlettel gazdagították a lehető-

ségek tárát. Nagyon tartalmas 

volt ez a közös beszélgetés. 

Örülünk, hogy a Magyar Kak-

tusz és Pozsgás Társaság megis-

mertethette magát és munkáját a 

többi közösséggel. 

 

Hajdu-Horváth Emese 

 

 

 

 

 
1. Törökné Csécs Lenke a rendez-

vény szervezője (elől). 
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                                      2. A kerengő baloldali...                                                                   3. ...és a jobb oldali közönsége. 
 

   
 

                         4. Szászi Róbert ismertető előadása.                                                  5. Pillanatkép valamelyik kiállításunkról. 
 

6.          Nem maradhatott szó nélkül az Erdős-puszta sem.                                         7. Kiállítás egyik legszebb szinhelye. 
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Az évet záró 4. újságunk kezdő írásában Kiss László 

Mammillaria lenta – nagy, virágos telepeket fej-

leszt címen egy könnyen nevelhető, látványos telepet 

képző kaktuszt mutat be a Mammillaria nemzet-

ségből. A kaktuszgyűjtők, s különösen a Mammilla-

ria kedvelők kedvelt növénye ez a faj. Elnevezését 

tekintve a Mammillaria nemzetségnév a szemölcsös 

kaktuszra utal, a latin ’lenta’ epiteton jelentése 

szívós, sűrű. A fajt K. Brandegee írta le 1904-ben. 

Werner Reppenhagen Die Gattung Mammillaria 

könyvében a nemzetségen belül a Mammillaria 

alnemzetség, Hydrochylus fajcsoport (vizes testned-

vű), Lasiacantha fajsor, lenta csoportjának névadója 

és egyik tagja, együtt a M. aureilanata (var. alba) 

taxonnal. 

John Pilbeam Mammillaria című könyvében Hunt 

1987-ben kialakított Mammillaria rendszerében a 

Mammillaria alnemzetség, Hydrochylus (szekció) 

vizes testnedvű fajcsoport, Lasiacanthae (sorozat), 

Mammillaria lenta csoportjának tagja együtt a M. 

aureilanatával, tehát ebben Reppenhagen besoro-

lásával vélemény azonosságot mutat. Ugyanebben a 

könyvben került ismertetésre a Lüthy által 1995-ben létrehozott rendszer, mely a nemzetségen 

belül a Mammillaria alnemzetség, Cylindricothelae fajcsoport, Lasiacanthae fajsor, M. lasiacantha 

csoportjába sorolta együtt a M. lasiacantha (var. denudata, M. gasseriana, M. wohlschlageri) 

fajokkal. A szerző növény rendszertanán túl részletes leírást ad a morfológiáról, élőhelyéről, az 

ottani éghajlati körülményekről és gyűjteményben tartásának lehetőségéről. 

 

Nagy Sándor A Gymnocalycium nemzetség „fegyveresei”. A cím kissé szokatlan, mondhatni 

meglepő, mert ilyen megközelítésben még nem olvashattunk a Gymnocalycium nemzetség azon 

fajairól, amelyek erős, nagy töviseket hordoznak. Természetesen nem kerül felsorolásra 

mindegyik nagy tövisű taxon, csak azok, amelyek a szerző gyűjteményében megtalálhatóak, és 

azok, amelyekhez megfelelő képet is tudtunk szerezni. Megtudjuk, a nemzetség „fegyveresei” 

azok, amelyeknek tövisei erősek, hosszúak, általában nagyszámúak, sokszor a növény testét szinte 

betakarják sűrű állásukkal, összhatásukkal sokszor riasztóan hatnak a szemlélőre. Ezzel a 

megjelenéssel mintha kérésüket közvetítenék felénk: „ne nyúlj hozzám”. Változékonyság főként a 

tövis kanyarulatának számában, hosszában, erősségében, színében és jellegében nyilvánul meg. 

A felsorolt gyönyörű növények sokáig keresett ritkaságok voltak nemcsak a piacon, de a 

gyűjteményekben is. Az elmúlt évek hivatalos és nem hivatalos behozatala, valamint a rohamosan 

növekvő számú hazai termesztők értékesítései után már nem az, de minden bizonnyal mindig 

ékszerei lesznek gyűjteményeinknek. A képek közül különösen érdekes, amit a néhai gonda István 

készített feloltott Gymnocalycium armatum [=G. spegazzinii] növényekről, ahol a feloltott kis test 

szokatlanul nagy, még jobb megközelítéssel óriási töviseket fejlesztett. 

Tartásukhoz még az öregedő kaktuszgyűjtőnek is az a feladata, hogy mind több információval 

rendelkezzék növényeiről, arról, hogy hol, milyen körülmények között élnek, mert hasonlókat 

várnak el tőlünk is. Ők ezt a fáradozásunkat káprázatos töviseikkel és gyönyörű virágaikkal 

hálálják meg. 
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Fábián László Az Astrophytum senile és a var. aureum. 

A kaktuszvadász Frič nemcsak azzal örvendeztette meg a kaktuszkedvelők szívét, hogy újra 

felfedezte az Astrophytum asterias fajt, hanem azzal is, hogy egy teljesen új asztrofitum fajt 

fedezett fel és hozott magával Európába, az Astrophytum senile fajt. Ezt a ritkaságot 1923-ban 

fedezték fel. Felfedezésének körülményei, a Cephalocereus senilis fajhoz való hasonlósága, a 

fehér hajzattal ellátott Astrophytum senile faj esetében sokáig alig voltak ismertek. Elsősorban 

senki sem tudta, hogy a fajt nem maga Frič fedezte fel, hanem az általa kísért Aguirre Benavides 

mérnök, aki ismert mexikói botanikus volt, aki az 1877-es évek környékén született Parras de la 

Fuente városkában, Coahuila államban.(…) A kaktuszkedvelőknek további 20 évet kellett 

várniuk, amíg az Echinocactus „forma beta” növényt szakértő fedezte fel, és rendes névvel látta 

el. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy a rendes megnevezés sokszor fontosabb, mint a legjobb 

felvétel vagy leírásuk. A faj leírása a cseh Život v přírode című folyóiratban jelent meg.  

A faj egy szép változata az Astrophytum senile var. aureum (Moeller) Backeberg, Blatt. 

Kakteenforsch., 2, 1937. A változat neve fordításban, aureum = arany, aranyszínű. A változattal 

kapcsolatban további formák nem lettek felfedezve és leírva. 

Mindig kellemes olvasni a szerző írásait, mivel a száraz leírásokon túl érdekfeszítően bemutatja a 

felfedezés történetét, és azokat a rendszerezési kalandokat, amelyek elvezettek a növény ma 

érvényes besorolásához és tudományos elnevezéséhez. A cikket Fábián László gyűjteményi és a 

helyszínen járt szlovák terepkutatók eredeti élőhelyi felvételei színesítik. 
 

 

    
 

 

Elisabeth Sarnes & Norbert Sarnes Austrocactus aonikenkensis – a legdélebbi austrocactus 

A század elejére az Austrocactusoknak csak néhány faját írták le. Az elmúlt hét évben öt új faj 

került leírásra. Miért volt ez a nemzetség elhanyagolva ilyen hosszú ideig? A múltban csak nagyon 

kevés kaktusz iránt érdeklődő ember utazott Patagóniába, és ezek közül is csak néhányat érdekelt 

ez a nemzetség. A mi érdeklődésünk középpontjába a 2004-es, Patagóniába tett első kirándulásunk 

során kerültek az Austrocactusok. Hazatérve megpróbáltuk felhalmozni az összes információt, 

irodalmat és a rendelkezésre álló növényi anyagot. Ez azonban sokkal bonyolultabbnak bizonyult, 

mint ahogy vártuk. Abban az időben kétféle forrás volt csak a növényekről: Ivana Richter és Hans 

Frohning. Mindent megszereztünk, amit csak tudtunk, de a nevek zavaróak voltak és gyengén 

dokumentált volt az anyag. Tehát úgy döntöttünk, vissza kell térnünk Patagóniába, és közelebbről 

meg kell vizsgálnunk a növényeket az élőhelyükön. Ez nem volt könnyű a gyér előzmények miatt, 

és minden megtalált válasz felvetett új kérdéseket. Ezekre a válaszok megkeresése természetesen 

további utazásokat igényelt. A mai napig [2018. június] tizenöt utazást tettünk az Austrocactusok 

keresése céljából, több mint 12 hónapot töltöttünk a terepen, tizennégyezer kilométert tettünk meg 

földúton és gyűjtöttünk magvakat. (…) 

Elsősorban Roberto és David ösztönzött minket eredményeink és megfigyeléseink publikálására. 

Roberto azt mondta: „Meg kell adnod a kulcsot.” [a határozó kulcsot]. Hatalmas feladat! De igaza 
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volt: „A határozó kulcs elkészítése arra készteti Önt, hogy a stabil és a mindenki számára látható 

tulajdonságokra összpontosítson.” Ennek a munkának az eredménye volt számos Austrocactus faj 

első leírása, beleértve ezen cikkben leírt új taxont is, az Austrocactus aonikenkensist. 

 

Kiss László Kiegészítések az Austrocactus aonikenkensis leírásához 

A kiegészítések az Austrocactus aonikenkensis élőhelyének klímájára, az ottani hőmérsékleti, 

csapadék, szél, napfény és a talaj vulkáni hatására vonatkoznak, de bővítik a morfológiai leírást is. 

Illusztrációnak olyan kiváló képeket találunk, amelyek néhány „társbérlő” kaktuszt mutatnak be. 

 

Elton Roberts Az Acanthocalycium ferrarii II. rész 3. fejezet. 

A szerző folytatja a címbeli kaktusz miben létének alapos körbejárását, rámutatva a rendszerezési 

visszásságokra, mondván: „Feltételeznem kell, hogy az olyan Acanthocalycium nevek, mint az A. 

aurantiacum, a chionanthum, a griseum, a minutum* és a variiflorum olyan nevek, amelyek az 

NCL szerint az A. ferrarii alatt vannak. Anderson a könyvében azt mondja az A. ferrari alatt, hogy 

az Acanthocalycium variiflorumot nem tették közzé érvényesen.” És megjegyzi a következőt: „El 

kell hinnem, hogy a növény A. variiflorum, mert a nevet így írják, és a virágot sárgáskrém 

színűnek, és a fotón, ahol két virág látható a növényen, a virág részeinek is ez a színe. Sok 

növényt magból termesztettem, és láttam, a jellemző bélyegek mindig sárgás színűek. Láttam azt 

is, hogy az A. ferrarii növények bibéi mindig vörösek és sötét rózsaszínek.” Azt hiszem ez a két 

idézet alkalmas az olvasók érdeklődésének felkeltésére. 

 

Frantz De Laet Érdekes kaktuszok 

A magyar nyelvű kaktuszos szakirodalom szétszórtsága miatt nehezen megismerhető a magyar 

kaktuszkedvelők számára, ezért, sajnos, szinte ismeretlen az olyan szakmai hívatkozás, amely 

1950 előtti időszakra vonatkozna. Ebből adódik az az ugyancsak sajnálatos tény, hogy a 

hívatkozások döntő része azt mutatja meg, mit értek el a külföldiek a szukkulens növények 

megismerésében. Arról viszont teljesen, vagy majdnem teljesen elfeledkeznek, miről írtak a 

magyarok. Igaz, a következő cikket is külföldi írta, de magyar vonatkozások is kiderülnek De Laet 

és a magyar gyűjtők kapcsolatáról. 

A belgiumi Contich település mellett élő Frantz De Laet kereskedő, kertész, kaktusztenyésztő, 

stb., 1903-ban két cikket küldött közlésre a Kertészeti Lapok számára, amelyekben a tetszetősebb 

kaktuszokat, és az általa nemesítetteket ismerteti a magyar olvasókkal. 

 

Ficzere Miklós Winterl Jakab 1785. évi katalógusa és a Magyar Egyetemi Botanikus Kert 

pozsgásgyűjteménye 1788-ban 

Az Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini est 1788 c. műve bevezetőjében 

írja Winterl, hogy indexe csere célját hívatott szolgálni, növényekét és magvakét. Nem egyszerű 

magjegyzékről van szó, mint ezt sokan írják, hanem a botanikus kert első jegyzékéről, amely 

egyben az első magyarországi flóramű, benne magyarországi endemikus és ritka külhoni 

növényekkel, köztük szukkulensekkel, többnyire a Linné elnevezések használatával.(…) 

A felsorolt pozsgás növények változatossága a jelenlegi nomenklatúra alapján tűnik ki igazán, 

mivel a teljes gyűjtemény 33 nemzetséget képvisel 53 fajjal. A fajok között egy novumot jelöl, 

mint új fajt. Kaktuszokból hét fajt említ, amely valójában hat. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

E  L  A  D  Ó 
 

Steven Hammer 

New Views of the Genus Conophytum 

Ár: 31.500 Ft 

Steven Hammer: Lithops Treasures of the Veld 

Ár: 12.600 
 

Cím: Katona József, 4028 Debrecen, Hadházi út 78. 

katonalithops@gmail.com 
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CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DEBRECEN, 2021. SZEPTEMBER 24. 

 
 

   
 

 
 

 

Mindenkinek ízlett Gazsi bácsi mustja. 
 

Képeket beküldte Nagy József. 

 

 

Iskolaprogram 

a Csapókerti Szüreti Napokon 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

J A N U Á R 

 

1. Kaktuszaink a mélynyugalom állapotában 

találhatóak, amennyiben az eddigi gondozási ta-

nácsokat betartották. Életjelenségeik lénye-gében 

nincsenek. Ha kissé megtöpörödött, esetleg ráncos 

lett egyik másik, ne jelentsen gondot. Ezen a tüne-

ten a tájékozatlanok öntözéssel próbálnak segí-

teni, mely gondoskodás a növény halálához vezet. 

Legyenek irgalmatlanok és semmiképpen ne 

locsoljanak! 
 

2. Néha nézegessük meg kaktuszainkat, nincs-e 

valamilyen kártevő, vagy valamilyen gomba nem 

telepedett-e meg. Ha ilyet észlelünk, akkor a meg-

felelő szerrel csak azt az egyedet kezeljük, ame-

lyiken valamilyen tünetet észleltük. Különösen 

ügyeljünk a gyapjas tetvek és a szövőatkák meg-

jelenésére. 
 

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) 

 

 

1. A karácsonyi kaktusz még virágozhat. 

Schlumbergera truncata. Fotó: Dankó István. 
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F E B R U Á R 
 

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 
 

Elhavazva. Fotó: Ilonczai Gyöngyi, Szatmárnémeti. 
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Írta: Dandé Melinda 

 

 
 

1. Barizs Dániel minden reggelét a kaktuszainál kezdi, amik mellett csak úgy repül az idő. 
 

Közel 60 éve gyűjti a hajdúsámsoni Barizs Dániel a kaktuszokat, jelenleg 700-800 darabbal 

büszkélkedhet. A gyűjteménye háza udvarán található fóliasátorban, melyeket a téli időszakban 

pincéjében tárol. Az asztalokat, melyeken szeretett növényei vannak, saját maga készíti. Nem telik 

el úgy nap, hogy ne nézné meg, ne gondozná őket, még beszél is hozzájuk és mindig van nála 

kaktuszkönyv. 

Már 5-6 éves korában beleszeretett a kaktuszokba, akkor kapott is hármat. Bagarméban töltötte 

gyermekéveit, ahol minden második háznál volt magyar nevükön paraszt, karácsonyi és húsvéti 

kaktusz. 

 – Nem csak a virágja tetszik, hanem maga a habitusa, a tüskézete, alakja, formája – kezdi az 

elején interjúalanyunk. 

Tíz éves lehetett, amikor szülei már megengedték, hogy párat kezelhessen. 

 – Féltettek, hogy megszúr – emlékezik vissza mosolyogva. Ekkor kezdte tanulmányozni az 

országban először kiadott kaktuszokról szóló könyvet. Azóta az összes Magyarországon megjelent 

kaktuszkönyvet beszerezte, közel 30 darabot, melyekből a technikákat megtanulta. 

Gyermekkorában zsebpénzéből félre tett egy keveset és a nagy vásárokon mindig vásárolt egy-két 

„tüskést”. 

 – Emlékszem Balogh bácsira Budapestről, aki nagyon megszeretett a vásáron, tőle vettem az elsőt 

– meséli. 
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2. Első kiállítása a Kölcsey Központban volt idén 

augusztusban. 

 

Ahogy nagyobbodott, kedvence helye a 

debreceni botanikus kert lett, ahol az akkori 

igazgató felfigyelt arra, hogy a fiatal fiút csak 

a kaktuszház és pozsgások érdeklik. Jó 

barátság alakult ki közöttük, Dániel sokat 

tanult tőle. 

Sajnos az évek alatt, önhibáján kívül, 

elvesztett 300 növényt. De kárpótolta az élet, 

mert egy kedves kollégája, aki már elhunyt, ő 

rá hagyta 100 darabos kaktuszgyűjteményét, 

melyeket odaadó szeretettel ápol azóta is. 

Barizs Dániel kaktuszait csakis kiállításokon 

vagy vásárokon veszi, nagyon vigyáz rájuk. 

 – Minden nap reggel 6 órakor kimegyek, 

megnézem őket. A feleségem rám is szól néha: 

Nem jönnél már be 11 órakor reggelezni? – 

mondja nevetve. 

Ahhoz, hogy a betegségeket elkerülje, véde-

kező permetezést alkalmaz, ami nagyon haté-

kony, hiszen e hosszú idő alatt kevés virága 

pusztult el. Arra a kérdésre, van a kedvence és 

mennyit érhet gyűjteménye, csak ezt vála-

szolta – mind a kedvencem, számomra eszmei 

értéke van. 

Barizs Dániel a Magyar Kaktuszgyűjtők 

Országos Egyesülete, valamint a Magyar 

Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület tagja. A legutóbbiban 4 éve gazda-

sági ügyvivő. 

Ami egyedülálló eredménye országosan is, 

hogy Kaktuszok, pozsgások kezdőknek neve-

zetű online közösségi csoportja, melyet 8 éve 

hozott létre, meghaladja a 16 ezres taglét-

számot. 

 – Bárki tagja lehet, aki szereti, érdeklődik e 

virágok iránt nem feltétlenül kell gyűjtőnek 

lennie. Egy barátommal beültünk egy délután 

sörözni, beszélgettünk és azt kérdezte, miért 

nem csinálok én egy csoportot, amit én 

kezelek és irányítok? – mondta. 

Aktív éveit a munka világában szociális 

gondozóként, ápolóként végezte. Három gyer-

mek édesapja és öt unoka nagypapája. Idén 

volt az első alkalom, hogy kiállításon vett 
részt, ami Debrecenben volt a Kölcsey Köz-

pontban az aug. 20-ai héten és szeretné, ha lenne több alkalom is, ahol bemutathatja szebbnél 

szebb kaktuszait. Nemrég óta verseket is ír szenvedélye mellett. 

– Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok újra kezdik felkarolni a kaktuszgyűjtést, rengeteg fiatal 

szereti már őket – zárta gondolatait. 

Dandé Melinda 
Képek Barizs Dániel archív. 

Megjelent a 3. kép kivételével a Hajdú-Bihari Napló 2021. nov. 10-i számában. 

 

 

3. Mind a kedvencem, számomra eszmei értéke van. 
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Idővel figyelmem a kisebb termetű télálló kaktuszok felé terelődött, mivel tapasztalatom szerint 

kevesebb gondot jelent a tartásuk. Ezért az Opuntia nemzetség több növényétől megváltam, ezek 

jellemzője az agresszív növekedés, és olykor nem igazolódott télállóságuk, a nedvesebb, 

lucskosabb teleken egyes részeik nem megfagytak, hanem berohadtak, ami megcsúnyulásukat, de 

gyakran pusztulásukat okozta. A maradékból néhányat ezekből is bemutatok. 

 

Képek, képaláírások: Ficzere Miklós 

 

 
 

1. A csapadék elleni téli védekezés legegyszerűbb, de hatékony módja. Március elején a takarás nyom nélkül eltávolítható. 
 

           2. Austrocactus philippii télen. Még soha nem virágzott.      3. Középen Echinocereus triglochidiatus v. marconsinii. Így érkezett. 
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                4. Echinocereus viridiflorus ssp. cylindricus                                   5. Dél-Amerika télálló kaktusza a Maihuenia poeppigii. 
 

       6. Pediocactus paradinei Észak-Amerika télálló ritkasága.                       7. Pediocactus knowltonii forrás-mésztufa kövön. 
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   8. Pediocactus simpsonii, talaja nincs, csak a forrás-mésztufa kő.                  9. Opuntia debreczyi növekedése nem erőteljes. 
 

   
 

           10. Opuntia clavata hűséges, de veszedelmes kaktusz.                         11. Opuntia fragilis hajtásai könnyen letörnek. 
 

      12. Opuntia polyacantha var. hystericina kellemetlen növény.                                          13. Opuntia polyacantha. 
 

   
 

Fotók és gyűjtemény: Ficzere Miklós 
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Írta: Barizs Dániel 

 

A FACEBOOK CSOPORTOM LÉTREHOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

 

Kicsit visszamennék az időben, mivel több kaktuszos csoport is van a facebookon, ahol én 

többször tettem fel kérdéseket, de választ vagy nem, vagy olyat kaptam, amivel nem tudtam mit 

kezdeni. Ezt én elmondtam egy sör mellett volt munkatársamnak Osztolykán Károlynak, aki 

biztatott, hozzak létre én egy csoportot, van annyi tapasztalatom, gyakorlatom, hogy én is tudok 

segíteni a kezdőknek. Ekkor 2003-mat írtunk. Ebből már jött is a név Kaktuszok, pozsgások 

kezdőknek. Kértem a tapasztaltabb gyűjtőket is, hogy csatlakozzanak. Gondoltuk, leszünk pár 

százan, de már egy hónap alatt meghaladtuk az ötszázat, ami folyamatosan növekedett. Jelenleg 

2021-ben elérte a tagság, sőt meg is haladta a 16 ezer főt, amire nagyon büszke vagyok. Mára 

elmondhatom, nemzetközi a tagság. Sokan keresnek privátba, és ha én nem tudok válaszolni, 

akkor a csoportban vannak több tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezők, akikhez tudom 

irányítani a tagokat. Fényképeket és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság internetes Kaktusz és 

Pozsgás című magazinját 22 csoporttal osztom meg, amit mindig megköszönnek. 

Mindenkit szerettel várunk a csoportba. 

Barizs Dániel 

 
 

 

 
 

 

Dr. Weber a Revue horticoleban 19 új Rhipsalist ismertet. 

Legtöbbjüket a különböző tropikus világrészekből impor-

tált Orchideákon találták, így például a Rhip. Madagasca-

riensis [=Rhipsalis baccifera] a Bulbophyllym caespitosum 

gumói közt, a Rhip. comerensis [=Rhipsalis baccifera] pe-

dig egy Angraecum Scottianumon került Európába. 

Származására nézve 15 faj amerikai, négy faj afrikai. 

 
Kertészeti Lapok. 1892. november 11. szám 298. o. 

 
Rhipsalis baccifera. Fotó: Frank Vincentz 
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Írta: Nagy Béla 

 

„Egyetlen kaktusz sincs úgy tele tövissel, hogy ne férne el rajta virág” 

(japán népi mondás) 

 

„Virágzó amerikai tsuda gróf Bánffy György bontsidai kertjében” - adja hírül az 1700-as évek 

végén az egyik akkoriban megjelenő újság. A szenzációnak szánt híradás egy, a szűkebb 

hazánkban akkor még ritkaságnak számító pozsgás növény, az Aloe virágzásáról tudósítja a lap 

olvasóit, bár a „tsuda növény” leírása tulajdonképpen egy másik, szintén pozsgás növényre, egy 

Agavéra utal (az agavékat akkor még az aloékhoz sorolták). Azonban amit Erdélyben akkor még 

különlegességnek, egzotikumnak tartottak, az a pozsgás növények, és ezen belül a kaktuszok 

őshazájának számító Afrikában, illetve az amerikai kontinensen már évezredek óta ismert volt. Az 

afrikai bennszülött törzsek, akárcsak a perui inkák, a mexikói aztékok vagy az észak-amerikai 

indiánok számára a pozsgások, illetve a kaktuszok a mindennapi élet velejárói, vallási 

szertartásaiknak, kultúrájuknak fontos részei voltak. Bár természetszerűleg régészeti leletek 

nemigen maradhattak fel növényekről, bizonyos régészeti feltárások alapján bizonyíthatóvá vált, 

hogy az amerikai őslakók már 9000 évvel ezelőtt rendszeresen fogyasztották a fügekaktusz 

termését, és számos más gyakorlati felhasználásukat is ismerték. 

 

A kaktuszok kialakulása 

A növényvilág evolúciója során megjelenő pozsgás (szukkulens) növények, és ezen belül a 

kaktuszok kialakulásának ideje és módja tekintetében a természettudósok körében nincs egy 

általánosan elfogadott elmélet. A szukkulencia, mint a víz tárolására kialakult, a kaktuszok 

sajátságos életformájának megjelenése körül, mely az időszakos vízhiány, vagy a növény számára 

nem megfelelő víz (pl. sósvíz) következtében alakult ki, még sok a bizonytalanság és mind a mai 

napig megválaszolásra váró kérdés. 

A Rhipsalis kaktusznemzetség interkontinentális előfordulása az amerikai kontinenstől Afrikán át 

egészen India délnyugati csücskéig azt a hipotézist támasztja alá, miszerint a pozsgás növények 

úgy 100-120 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti középkor elején alakulhattak ki, amikor még két 

őskontinens, a Laurázsia (a mai Észak-Amerika, Grönland, Európa, Ázsia) és a Gondwana (a mai 

Dél-Amerika, Közép-Amerika, Afrika, Antarktisz, Ausztrália, Elő-India) létezett. A lassú 

klímaváltozás fokozatosan és különböző mértékben éreztette hatását a lassan szétváló 

őskontinenseken. Így aztán amíg Afrikában - az őskaktusz Ripsalison kívül - teljes mértékben 

hiányoznak a kaktuszok és helyettük a pozsgás növények (Euphorbiaceae) jelentek meg, addig az 

amerikai kontinensen néhány millió évvel később, a magashegységek létrejötte és a hőmérséklet 

fokozatos emelkedése következtében, a hegyláncok közötti száraz, csapadékmentes területeken 

létrejött sivatagos és félsivatagos területek a kaktuszok kialakulását eredményezték. 

A pozsgásodás, illetve a kaktuszok kialakulása egy igen hosszú folyamat eredménye, amelynek 

során a növények fokozatosan igyekeztek hozzászokni, alkalmazkodni a megváltozott 

életkörülményekhez. E folyamat során a növények számos morfológiai és szerkezeti változáson 

mentek keresztül, amelynek egyik igen jelentős eredményének a szárszukkulencia kialakulását, 

azaz a növény szárának víztárolásra való átalakulását tekinthetjük. A hőmérséklet emelkedése, az 

amúgy is kevés csapadék miatt a levelek párologtatása hátrányt jelentettek a növény számára, így 

aztán az evolúció során a levelek tövisekké módosultak, a fotoszintézis „telephelyei” pedig 

áttevődtek a levelekből a szárak felületére. Ezt a folyamatot igen jól példázzák a Pereskia 

(lomboskaktusz) nemzetség - melyet sokan az egyik őskaktusznak tartanak - fajai, melyeken a 

levelek mellett töviseket is találunk, és inkább hasonlítanak cserjékre, mint kaktuszokra. E 

módosulások következtében, a kaktuszok párologtató felülete nagymértékben lecsökkent, a  
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„lélegző” pórusok száma csak tizede a más növényekéhez képest, ami lehetővé teszi e különleges 

növények számára a hosszú csapadékmentes időszakok túlélését. A kaktuszok a legextrémebb 

körülményekhez is alkalmazkodva megtalálják a módját fennmaradásukhoz. 

 

Északtól délig, három földrészen át 

A kaktuszok az amerikai kontinensen bárhol 

előfordulhatnak nagyjából az északi szélesség 50 fok és a 

Magellán-szoros között, de az igazi hazájuk csak az 

Amerikai Egyesült Államok délnyugati államaiban - 

Kalifornia, Texas, Új-Mexikó és Arizona - található. Az 

észak-amerikai kontinensen a kaktuszok Mekkájának 

Mexikó tekinthető, ahol a kaktuszok családjának mintegy 

40 százaléka él. Így aztán teljesen természetes, hogy a 

kaktuszok szorosan kapcsolódtak Mexikó őslakóinak 

számító aztékok mindennapi életéhez, szerves részükké 

váltak vallási szertartásainak, kultúrájuknak. Az azték 

főváros, Tenochtitlán is tulajdonképpen egy kaktusznak 

köszönheti megalapításának helyét. A legenda szerint, 

mely az aztékok 1542-ből származó Mendoza-kódexének 

alapjául is szolgált, Huitzilopochtli, az azték napisten 

megjelent az egyik főpap álmában, és arra szólította fel, 

hogy ott építtesse fel a fővárost, ahol legelőször meglátnak 

egy kaktuszon ülő sast. Betartva az álombéli utasítást, 

1325-ben fel is építették fővárosukat, amit aztán a spanyol 

hódítók, két évszázad múltán teljesen leromboltak, s helyébe felépítették a mai fővárost, 

Mexikóvárost. A hagyomány azonban ma is él, és az ország zászlajában ott van a kaktuszon ülő, 

csőrében egy kígyót tartó sas. 

A trópusi égövre eső Közép-Amerika szigetvilágában és a kontinensekre kinyúló részeken is 

találkozunk kaktuszokkal, annak ellenére, hogy e területek klímája nem mindenhol kimondottan 

kedvező a kaktuszok számára. Dél-Amerika fennsíkjain és füves pusztáin aztán a természeti és 

meteorológiai körülmények viszont már igen kedvezőek a szukkulenciára „szakosodott” 

kaktuszok számára. Brazíliától kezdve egészen a legtávolabbi Galapagos-szigetekig mindenütt 

találkozhatunk kaktuszokkal. Ezen a kontinensen Argentína számít a kaktuszok igazi hazájának, 

de igen sok kaktuszfaj gazdagítja Chile, Peru és Bolívia flóráját is. 

 

Megmaradni, minden körülmények között 

Széleskörű elterjedésükből adódóan a kaktuszok a legextrémebb körülményekhez is alkalmaz-

kodva megtalálják a módját fennmaradásukhoz. Méltán nevezhetjük őket a növényvilág túlélő-

bajnokainak, hiszen a legszélsőségesebb időjárási körülmények között, a tengerparttól a 4000 

méter magas hegységekig, a száraz sivatagoktól az esőerdőkig mindenütt képesek megélni. A 

kaktuszok és általában a pozsgás növények igazából a legkedvezőtlenebb természeti adottságok 

között érzik a legjobban magukat, ott, ahol más növények nem lennének képesek megmaradni. A 

kaktuszok számára viszont a legtermészetesebb élőhelyek a magashegységek sivatagos fennsíkjai, 

vagy a sziklás hegyoldalak, ahol a vékony termőtalaj nedvességmegtartó képessége szinte nulla. 

Ráadásul ezeken a helyeken az éves átlag csapadék mennyisége is igen kevés, az erős napsugárzás 

hatására a párologtatás viszont igen nagymértékű, s az éjszakai erős lehűlések csak még inkább 

próbára teszik a kaktuszok tűrőképességét. Ez ellen, az itt élő általában kisméretű kaktuszok 

vastag, viaszos bőrszövettel védekeznek, mások gyapjas szőrzeteiknek köszönhetően élik túl a 

gyakori -20 fokos éjszakai fagyokat. Vannak olyan, a Mammillaria (szemölcsös kaktuszok) 

nemzetségbe tartozó fajok is, melyek a magas hegyoldalakon párnanövényzetet alakítva, szinte 

egymást oltalmazva vészelik túl a gyakori erős szeles, havas, zimankós időjárást, a szükséges 

nedvességhez pedig a sziklarepedésekben összegyűlt hó olvadásából jutnak. A nagyobb testű, 

általában oszlop alakú kaktuszok az alacsonyabban fekvő, hegyekkel körülzárt sivatagos, köves, 

 

 

 

1. A Mendoza-kódex első lapja. 
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de már vastagabb termőréteggel is rendelkező csapadékosabb fennsíkokon élnek. Jellegzetes 

növényei ezeknek az egyébként zord időjárású magasfennsíkoknak a tőből elágazó hatalmas 

oszlopkaktuszok, vagy a nagyméretű hordókaktuszok, melyek hosszanti erős barázdái elegendő 

merevséget és ellenállást biztosítanak a gyakori erős, sőt viharos szelek ellen. Nemcsak méretei, 

hanem furcsa tulajdonságai révén is érdekes színfoltjai ezeknek a félsivatagos vidékeknek a 

Carnegiea giganteának nevezett óriáskaktuszok, melyeknek oszlopos törzsei 150 éves korukban 

elérik a 12 méteres magasságot is. Függőleges, harmonikaszerűen táguló bordázatának 

köszönhetően az esős időszakokban több tonna víz tárolására is képesek. 40 éves korukra válnak 

termőképessé, egy egyed a vegetációs időszakban mintegy 10 millió magot képez, de minden 50 

millió magból csak egyetlen egy csírázik ki, ezért őshazáik természetes élőhelyein, az Egyesült 

Államokban és Mexikóban szigorúan védett növényeknek számítanak. 

A sivatagi szélsőséges éghajlati viszonyok között is - ahol a hosszantartó szárazság mellett a nagy 

hőmérsékleti ingadozások és a gyakori homokviharok szinte lehetetlenné teszik a növények 

megmaradását - élnek kaktuszok, bár az itt élő fajok száma nem túlságosan nagy. A sivatagos 

vidékeken egyaránt találkozhatunk alacsony növésű fajokkal és nagyméretű, víztárolásra képes 

oszlopkaktuszokkal is. A kisméretű kaktuszok csak a rövid ideig tartó esők idejére „programozzák 

be” vegetációs időszakukat, amikor egész rövid idő alatt növekednek, kivirágoznak és termést is 

hoznak, egyébként a két eső közötti, sokszor éves időszakot teljes nyugalmi állapotban vészelik át. 

Más kaktuszok, mint például a tengerpartok mentén élők, az esőmentes időszakokban a páradús 

levegőből felvett nedvességet hasznosítják, amiben igen fontos szerepet játszanak a tövisek. 

Hihetetlennek tűnik, de kaktuszokkal, melyeket egyébként szárazságtűrő növényekként tartunk 

számon, olyan vidékeken is találkozunk, amelyekre nem kimondottan a csapadék hiánya jellemző. 

Közép- és Dél-Amerika kiterjedt esőerdőiben is élnek szép számmal kaktuszok, melyek az állandó 

magas hőmérséklethez, a magas páratartalomhoz, illetve a dús növényzet miatti fényhiányhoz 

alkalmazkodva élnek. Ezek az ún. epifiton kaktuszok, mint a nálunk is jól ismert, szobanövény-

ként termesztett karácsonyikaktuszok (Schlumbergera), levélkaktuszok (Epiphyllum) vagy az 

ostorkaktuszok (Aporocactus), amelyek a fák elágazásaiban összegyűlt korhadékban 

megtelepedve élnek. 

 

A világhódító kaktuszok 

Az európai ember számára a kaktuszok az Újvilág felfedezését követően váltak ismertté. 

Valószínűleg Kolumbusz Kristóf hozott magával legelőszőr kaktuszt, amelyet Erzsébet spanyol 

királynőnek ajándékozott. Kolumbusz első amerikai útját számos hajóexpedíció is követett, 

amelyeknek elsődleges céljuk természetesen a hódítás, valamint az arany és ezüst kincsek 

megszerzése volt, de a hódítókat elkísérő természettudósokat az európaiak számára egzotikusnak 

számító növények és állatok felkutatásának vágya hajtotta. Idővel, ahogy csökkent a 

zsákmányolható arany- és ezüstkincsek mennyisége, úgy nőtt a növényritkaságoknak számító 

kaktuszok és más pozsgások iránti kereslet. Kolumbuszhoz hasonlóan, a kor többi híres hajósa - 

Amerigo Vespucci, Vasco de Gama, Bartolomeu, Cook és mások - expedícióik során számos 

kaktuszt és más pozsgás növényt hoztak Európába az Újvilágból, illetve Afrikából. A kaktuszok 

iránti érdeklődés különösen azután nőtt meg igazán, miután a spanyol misszionáriusok eltanulták a 

mexikói aztékoktól a bíbortetű tenyésztésének módját. Ezek a rovarok ugyanis, amelyeknek 

nőstényei a bíbor, hímjei pedig a skarlát vörös festék előállításához szükséges nedveket termelik, a 

medvetalpkaktusz nemzetséghez tartozó Opuntia coccinelliferát fogyasztják. A spanyol telepesek 

már a 16. században hatalmas ültetvényeket létesítettek ezeknek a kaktuszoknak a termesztésére, 

az előállított, igen keresett festéket aztán Európában értékesítették. Később, a 18. század vége felé 

Arthur Philip kapitány Ausztráliába telepített Opuntiákat, és alapított bíborfestékgyárat. 

Gyakorlati felhasználásuk mellett a kaktuszok iránti érdeklődés a természettudósok és a botanikus 

kertek, de a gazdag magángyűjtemények tulajdonosai részéről is egyre fokozódott olyannyira, 

hogy külön expedíciókat indítottak útnak újabb és újabb kaktuszfajok felkutatására és 

begyűjtésére. A híres kaktuszkutatók köréből említésre méltók Thomas Nuttall és Thomas Bridges 

angol botanikusok, akik szinte egész Dél- és Észak-Amerikát bejárták kaktuszok után kutatva, 

utóbbi mintegy 300 új kaktuszfajjal gyarapította az Angol Királyi Botanikus Kertet. Francis  
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Masson, a Cook kapitány által vezetett és az Angol Királyi Botanikus Kert által támogatott 

expedíció (1772-1775) során mintegy 100 pozsgás növényt gyűjtött és határozott meg. A 20. 

század elején dr. Joseph Nelson Rose természettudós dél- és közép-amerikai gyűjtőútjai során 

felfedezett számos új kaktuszfajjal tette nevét ismertté. 

A kaktusz magángyűjtemények létrehozása a 17. század elején a vagyonos emberek kiváltsága 

volt, hiszen egy-egy ritkább faj beszerzése elég sokba került, arról nem is beszélve, hogy a 

télikertek és a nagyobb virágházak felépítése és üzemeltetése kisebb vagyonokba került. Az 1830-

as években az egyik legnagyobb kaktuszgyűjtemény a német fejedelmi család tagjának, Salm-

Reifferscheidt-Dyck József herceg (1773-1861) birtokában volt, aki nemcsak szenvedélyes 

növénygyűjtő volt, hanem jó kezű festő is, aki kedvenc kaktuszairól gyönyörű képeket készített. A 

bőkezű mecénás, Kocsubej szentpétervári herceg számos gyűjtő utat támogatott. Róla jegyezték 

fel, hogy egy kaktuszritkaságért képes volt akár 1000 frankot is áldozni, ami meghaladta a növény 

súlyának megfelelő arany árát. 

Ma már a megváltozott gazdasági és társadalmi körülmények következtében a világon mindenütt 

és mindenki számára megnyílt a lehetőség kisebb-nagyobb kaktuszgyűjtemény kialakítására. 

Talán nincs is a világon olyan botanikus kert, ahol nem létezne kaktuszgyűjtemény, de sok helyen 

alakítottak ki kimondottan a kaktuszok, illetve a pozsgások termesztésére és forgalmazására 

szakosodott kertészeteket. A világ talán legnagyobb magánkézben levő, mintegy 50 000 példányt 

számláló pozsgás- és kaktuszgyűjtemény az angliai Sussex-beli Holly Gate, Terry Hewitt kaktusz- 

és pozsgásszakértő birtokában van. 

 

Kossuth Lajos kaktuszaTurintól Kolozsvárig 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc vezetője turini (torinói - szerk. megj.) 

száműzetése idején sok időt töltött különböző növények, köztük a kaktuszok szaporításával, 

ápolásával, szakszerű gondozásával. Igen büszke volt egy-egy növényritkaságára, de szívesen 

ajándékozott is szaporító anyagot ezekből az őt meglátogató barátainak és ismerőseinek. Ily 

módon jutott az 1880-as években Helyfy (Helfer) Ignác (1830-1897), a szamosújvári születésű író, 

egykori országgyűlési képviselő tulajdonába Kossuth perui oszlopkaktuszának egy fiatal sarja is, 

aki tovább ajándékozta barátjának a szeszgyáros gyalui Rosenberger Bernátnak. A nevezetes 

kaktusz, mely idővel kinőtte a gyalui tulajdonosok virágházának méreteit, 1917-ben Rosenberg 

Bernát fiának, Ignácnak köszönhetően a kolozsvári Füvészkert tulajdonába került. (Arról, hogy a 

mai Botanikus Kertben található perui oszlopkaktuszok, a Cereus peruvianus Mill. kaktuszok az 

eredeti Kossuth-kaktusz „leszármazottai” lennének, nincsenek megbízható információink.) Az 

első világháború és a trianoni szerződés után a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 

kényszerű Szegedre költözésekor, egy tő a kolozsvári Kossuth-kaktuszról az egyetem Tisza-parti 

Növénytani Intézetéhez került. A kaktusz hányatott sorsa ezzel még nem ért véget. A második 

világháború végén a szegedi bombatámadások során az intézet csaknem teljesen elpusztult, de a 

Kossuth-kaktusz két sarját sikerült megmenteni, és a Tisza túlsó partján lévő Füvészkertbe 

áttelepíteni. 

 

Mitől kaktusz a kaktusz? Tövis vagy tüske? 

A latin Cactus megnevezés (magyarul kaktusz) a görög kaktos, azaz bogáncs szóból származik. A 

természettudósok már a kezdetektől nagy érdeklődést tanúsítottak e különleges növények iránt. Az 

első kaktusz leírások már a 16. században megjelentek, John Gerard 1579-ben, a növények 

történetével foglalkozó munkájában négy kaktuszfaj leírása is szerepel. Richard Bradley A 

pozsgás növényektörténete című 1718-ban megjelent munkája számos kaktuszfaj ismertetését is 

tartalmazza, Philip Miller pedig Kertészeti Szótárában (1731) négy nemzetségbe sorolja az addig 

ismert kaktuszokat. A magyar botanikusok között elsőként Szentiványi Márton az 1689-ben 

kiadott Curiosora etselectiora variorum etc. című munkájában foglalkozott kaktuszokkal is. A 

kaktuszok ma is érvényes tudományos elnevezésének és rendszerezésének alapelveit Carolus 

Linné (Linné Károly, 1707-1778) fektette le. E rendszer alapegységei a fajok, melyeket 

nemzetségekbe (egy nemzetségben több alnemzetség is lehet) sorolnak. A nemzetségek 

családokhoz (esetenként alcsaládokhoz), ezek pedig rendekbe taroznak. 

 

 

 



 

 

 

 
 

3. Kossuth Lajos turini kertjéből származó Cereus Peruvianus a kolozsvári tud.-egyetem 

botanikuskertjében. Fotografálta Dr. Győrffy István. [Eredeti fotó és képaláírás. FM] 

 

 

 



 

30 

 

 

A kaktuszfélék (Cactaceae) családja a pozsgás 

növények rendjéhez tartozik, tehát minden kak-

tusz egyben pozsgás növény is, viszont nem min-

den pozsgás növény kaktusz. A kaktuszok elne-

vezése is a kettős nevezéktan alapelvét követi: 

egy faj egyértelmű azonosításához a nemzetség 

és a faj nevét is meg kell adni, az előbbit nagy, az 

utóbbit kis kezdőbetűvel írva (pl. Aporocactus 

flagelliformis). A kaktuszok modern rendszere-

zésének atyja a német botanikus Curt Backeberg 

(1894-1966) tekinthető. Az évek során a kaktu-

szok elnevezése és rendszerbe sorolása számos 

változáson ment keresztül, aminek következtében 

a fajok számát pontosan meghatározni nem lehet. 

A legtöbbek által elfogadott kaktuszlistát, David 

Hunt, az angol Királyi Botanikus Kert munka-

társa állította össze 1992-ben, aki a kaktuszfajok 

számát az addigi 6000-ről 3500-ra csökkentette. 

Néhány, a hobbikertészek és kaktuszgyűjtők kö-

rében legkedveltebbeknek számító kaktusznem-

zetségek közül: korbács-, vagy kígyókaktusz 

(Aporocactus), csillagkaktusz (Astrophytum), 

oszlopkaktusz (Cereus), sünkaktusz (Echinocac-

tus), sün-oszlopkaktusz (Echinocereus), tengeri-

sünkaktusz (Echinopsis), levélkaktusz (Epiphyl-

lum), hordókaktusz (Ferocactus), szemölcskak-

tusz (Mammillaria), medvetalpkaktusz (Opuntia), 

csodakaktusz (Paródia), törpekaktusz (Rebutia), karácsonyi kaktusz (Schlumbergera). A kaktuszok 

- a lombkaktuszok (Pereskia) kivételével, melyeknek levelei is vannak - testfelépítés szempont-

jából a következő részekre tagolhatók: gyökérzet, szár, tövisezettség és virágzat. A kaktusz 

gyökérzetének formája és felépítése fajtól és élőhelytől függően, változik, az elágazó gyökérzettől 

a mélyen a talajba fúródó karógyökérig több típusa is ismeretes. A kaktuszok szárai nemcsak a 

vízben oldott tápanyagok elraktározásában játszanak igen fontos szerepet, hanem a levelek 

funkcióját átvéve a fotoszintézis lebonyolításában is. Méret és forma tekintetében igen változatos 

képet mutatnak, a centiméteres nagyságrendtől kezdve a több méter magas óriáskaktuszokig 

ismeretesek gömb, hordó, oszlop vagy lapos levélszerű kaktuszok. A kaktusz szárának felülete 

lehet sima, többé-kevésbé bordázott vagy szemölcsös. A bordák, illetve a szemölcsök egyrészt 

megnövelik a kaktusz fotoszintézisre alkalmas felületét, másrészt kisimulásukkal lehetővé teszik a 

kaktusz térfogatának a megnövekedését, ami a vízraktározás szempontjából rendkívül fontos. A 

kaktuszok legjellegzetesebb részei természetesen a tövisek, melyek tulajdonképpen 

levélmódosulatok, ellentétben a rózsák tüskéivel, melyek bőrszöveti eredetű növényi 

képződmények. A kétféle, közép-, illetve peremtövisek a növény felületén, az úgynevezett 

tövispárnákon, vagy más néven, levélalapokon (areola) fejlődnek ki. A töviseknek igen fontos 

szerepük van: védik a kaktusz testét az erős napsugárzástól, illetve az erős éjszakai kihűléstől, de 

oltalmat nyújtanak a növényevő állatok és egyéb kártevőkkel szemben is. A levegő 

páratartalmának a „megcsapolásával” és a gyökérzet felé való irányításával hozzájárulnak a 

szükséges nedvesség biztosításához. Bizonyos erősen sarjadó kaktuszok esetében, azáltal, hogy 

belekapaszkodva a növény mellett elhaladó állatok bundájába, majd ezek a kaktusz testéről 

könnyen leváló hajtások valahol lehullva, a növény elterjedést is elősegítik. Méreteik, formájuk 

tekintetében igen változatos képet mutatnak: vannak íveltek és erősen görbültek, lándzsa alakúak 

és horgasak, rövid serte formájúak vagy hosszú hajszálszerűek, esetenként kefe alakúak. A szinük 

is változó a fehértől a feketéig, sok esetben pont a tövisek változatossága teszi igazán vonzóvá a 

kaktuszokat a gyűjtők szemében. A kaktuszok színpompás virágai (a színskálából egyedül a kék  

 

 

 

4. Hordókaktusz a Ferocactus recurvus. 

(Élőhely: San Pedro Tetitlan, Puebla). 

Fotó: Tóth Norbert 
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      5. Echinocereus viereckii ssp. morricali. Fotó: Ficzere M.                     6. Echinocereus coccineus v. arizonicus. Fotó: Ficzere M. 
 

szín hiányzik) sok gyűjtő számára a növény legvonzóbb részei, a tövispárnákon fejlődnek ki, a 

tövisek szomszédságában. Igen helytálló az a japán mondás, miszerint „egyetlen kaktusz sincs úgy 

tele tövissel, hogy ne férne el rajta virág.” Egyesével, vagy többedmagukkal törnek utat a tövisek 

között, színükkel, formájukkal vagy illatukkal magukhoz vonzva a megporzást végző rovarokat. A 

kaktuszok virágai, függetlenül méreteiktől, szerkezetileg és funkciójuk tekintetében nem 

különböznek az egyéb növények virágaitól. A legtöbb kaktusz nappal nyílik, de vannak éjszaka 

virágzó fajok is. Ez utóbbiak finom illatukkal próbálják a beporzás elvégzésére ösztökélni az 

éjszakai rovarokat, pillangókat vagy denevéreket. A megtermékenyítést követően a magházban 

kifejlődő változó számú apró magvak biztosítják a szaporodást, illetve a faj fennmaradását. 

 

A hasznos kaktuszok 

A kaktuszok, bár elsősorban a gyűjtők körében örvendenek a legnagyobb népszerűségnek, az 

utóbbi évtizedekben gyakorlati hasznuk iránt is igencsak megnőtt az érdeklődés. Elsősorban az 

élelmiszeriparban van nagy jelentőségük, amely egyre változatosabb formákban - étel, saláta, 

édesség, gyümölcs, lekvár, hűsítő és szeszes ital, stb. - állítja elő és kínálja fogyasztásra a 

kaktuszokat és az egyéb pozsgás növényeket. A legkeresettebb természetesen a fügekaktusz 

(Opuntia ficus-indica) gyümölcsként fogyasztott termése, mely három színváltozatban (sárga, 

fehér és piros) kerülnek forgalomba. Az őshazán, Mexikón kívül mintegy 26 országban termesztik 

és exportálják a világ minden pontjára. Az italok közül legismertebb a Mexikó 

„szilvapálinkájának” számító különlegesség, a tequila, melyet az agávé leveléből készítenek 

erjesztés és desztilláció útján. A kaktuszokból, de különösen a pozsgás növényekből számtalan 

kozmetikumot, és különböző gyógyhatású készítményt állítanak elő. Igen széles körben elterjedtek 

a szépítő vagy gyógyító hatásairól híres Aloe vera [nem kaktusz – szerk.] készítmények, az 

éjkirálynőkaktusz virágainak kivonatából pedig igen hatásos keringésserkentő szert állítanak elő. 

Más fajtákból gyulladáscsökkentő szereket, fogamzásgátló tablettákat és igen sok más különböző 

hatású készítményt állítanak elő. Az aztékok által kultikus szertartások idején használt egyik 

kaktusz (Lophophora williamsii) kivonata a reumatikus és asztmás betegségek gyógyítására 

használatos, de erős hallucinogén hatása miatt a növény termesztését és forgalmazását betiltották. 

Bizonyos fajta kaktuszokat, különösen a nagyobb termetűeket megszárítva, gerendák formájában 

építőanyagként, másokat a kerítések építésénél, vagy tüzelőanyagként hasznosítanak. Sok helyen a 

kaktuszokból készült kézműves és népművészeti tárgyak igen nagy keresletnek örvendenek a 

turisták körében. Az utóbbi időkben, az egyre nagyobb méreteket öltő vízhiány miatt, a több tonna 

víz raktározására képes hatalmas oszlopkaktuszokat elsősorban az állatok számára szükséges 

ivóvíz előállítására használják, a fügekaktuszok és más kaktuszfajták feldolgozása folyamán 

keletkező nagy mennyiségű hulladékot - csak a Mexikóváros melletti 2800 hektáros fügekaktusz 

ültetvényen megtermesztett évi 200 000 tonnányi terméséből napi 10 tonna hulladék keletkezik - 

amit biogáz, illetve villamos energia előállítására használható zöldenergia forrásként értékesítik. 
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7. Lophpophora diffusa, (Pena Miller, Queretaro, Mexikó). Fotó: Tóth Norbert 
 

Veszélyben a kaktuszok? 

A kaktuszok iránti érdeklődés, a „kaktuszláz” a 19. század közepén tetőzött ugyan, de sohasem 

szűnt meg, sőt a II. világháborút követően a kaktuszgyűjtés valóságos reneszánszának lehetünk 

tanúi. A gátlástalan begyűjtés, a „kaktuszturizmus”, a természetes élőhelyek lecsökkenése mellett 

a globális felmelegedés okozta klímaváltozás hatására, bármennyire hihetetlennek is tűnik e 

rendkívüli alkalmazkodó képességű növény esetében, bizony számos kaktuszfaj egyedszáma 

annyira lecsökkent, hogy már-már a kipusztulás veszélye fenyegette. Szerencsére az 1974-ben 

megkötött Washingtoni Fajvédelmi Egyezmény alapján a kaktuszok egész családja, és különösen 

az erősen veszélyeztetett fajok szigorú védelem alá kerültek. Az egyezmény tiltja a kaktuszok 

károsítását, gyűjtését a természetes élőhelyeiken, ugyanakkor szabályozza a kaktuszok és a 

szaporítóanyagok forgalmazását. Remélhetőleg a meghozott intézkedések, párhuzamosan a 

globális felmelegedés elleni erőfeszítésekkel meghozzák a várt eredményt, és a kaktuszok még 

nagyon sokáig bolygónk különleges színfoltjai maradnak mindannyiunk és különösen a 

kaktuszbarátok egyre gyarapodó táborának számára. 

Nagy Béla 
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Művelődés, 2019. január 1. 72. évfolyam, 1. szám, 27-31. o. 
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Virágkereskedéseink kirakataiban, amióta a kaktuszok divatba kerültek, ízléstelennél-ízléstelenebb 

égetett agyagtálakat láthatunk, melyekben a törött tükörüvegtől kezdve a murváig, mindent 

megtalálhatunk, csak éppen egészséges, szobában való, fejlődésképes növényeket nem, és 

legkevésbbé kaktuszokat. Rendesen kövirózsákkal, Sedum-félékkel igyekeznek olcsóbbá tenni ezt 

a nagyon is olcsó ízlésű divatot. Ezekkel ellentétben, a jó kerámia és az abban tetszetősen elhelye-

zett fiatal és alakjukban, színükben változatos kaktuszokkal kedves dísze lehet a lakásnak a 

kaktusztál, különösképpen, ha arra is gondot fordítunk, hogy a növények alakja is harmonizáljon 

az edénnyel. Természetes, hogy bármilyen lassan is fejlődjenek ezek a kaktuszok, egy ilyen tál 

élettartama 4-5 évnél több nem lehet, mert a növények egy része elpusztul, mások növekedve, 

túllépik méreteikkel a tálat és az egész sokat veszíthet csinosságából. Aki maga tenyészti kaktu-

szait, vagy gyűjti azokat, az maga is összeállíthat tetszetős, ajándéknak is megfelelő efféle 

kaktusztálakat, csak arra kell ügyelnie, hogy az edény csinos legyen és formájával, színével össz-

hangba kerülhessen a növényekkel. Általában a túlélénk színű és cifra vagy különösképpen 

stílusporcelán nem tetszetős erre a célra. Inkább primitív formájú modern, elmosódó színű 

edények a jók, mert ezekben még a kissé hideg, de bizarr formájú kaktuszok is kiemelkednek. A 

tálat mindenesetre nagyságához mérten, négy vagy több helyen át kell lyukasztani, hogy a feles-

leges víz eltávozhassék. Az aljára csakúgy, mint a cserepekbe, 1-2 sor törmeléket vagy kavicsot 

teszünk, szintén a víz elvezetésére és azután reáhelyezzük az agyagos, trágyázatlan kerti földet. 

Ebbe egyenlő magasságban beültetjük a kaktuszokat, s hogy az öntözés közben felcsapódó föld ne 

piszkítsa növényeinket, borsónyi, vagy annál kisebb zúzott murvával terítjük be. A murva se le-

gyen élénk színű, legszebb a tompa, sárgás vagy rózsaszínes mészkő- vagy márványzúzalék. A 

kaktusztálakat legjobb tavasszal beültetni és a nyár folyamán, szabad levegőn bevárni, míg a 

gyökerek átszövik a földet és csak úgy bevinni a szobába. Ősszel beültetett tálakat nagyon mér-

sékelten szabad csak öntözni, mert a kaktuszok a felesleges nedvesség iránt érzékenyek, ilyen 

körülmények között gyakran néhány hét alatt elpusztulhat az egész tál. Világos, meleg helyen tartsuk. 
 

Kertészet, 1936. október 15. 198. o. 
 

Kis helyen, sokfajta kaktuszt tenyészthetünk, ha csinos cseréptálba ültetjük. 
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             1. A rendezvény plakátja a két nap műsorával.                            2. Kölcseynek is tetszene a pozsgás növények kavalkádja. 
 

                  3. Van, aki már megtalálta választotját.                                              4. Káprázatos bőség és tetszetős elrendezés 
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5. Hogy el ne felejtsem, felírom, amit választok.                                     6. A kiállítot darabok is kapósak voltak. 
 

   
 

7-8. Az előadások közönsége előtt feltárulkozott a kaktuszok csodálatos világa. 
 

          9. Küzdelem a bőség zavarával.                                                              10. A Kölcsey emléktábla.  
 

   
 

Fotók 1-9-ig Nagy József. 
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Írta: Csérer Gyula 

 

A Cactusfélék családjába tartozó növényfajok között sok van olyan, a 

mely nem csak azért érdemli meg a kulturát, mert érdekes, szinte 

különös növekedési formája van, hanem azért is, mert több esetben 

gyönyörű virágzatukkal hálálják meg, a velök való fáradságot. A töb-

bek között figyelemre méltó az Epiphyllum számos válfajtái, a melyek 

a gyakorlati kertész előtt nem ismeretlenek, s a melyek kisebb-

nagyobb mennyiségben, majdnem minden kertészetben fellelhetők. 

Igen; mert az Epiphyllumnak mind a mellett, hogy kevés igényű s 

bőségesen virágzó, még az a jó tulajdonsága is van, hogy virágzatával 

a téli időszakban is kedveskedik, a mely jó tulajdonság csak is a 

mellett bizonyít, hogy érdemes vele foglalkozni, nem csak a gyakor-

lati haszon, de a passionatus kertésznek is. Mint sok más növény-

fajnak, ugy az Epiphyllumnak sem oly nehéz a tenyésztési módja; 

csak egy kevés érdeklődés s megfigyelés kívántatik ahhoz, hogy a 

növénynek igényességét a különböző tényezők révén megtudhassuk, s 

ilyen formán érthetünk el sikereket is. Az alábbiakban is inkább csak arról kívánunk egyet-mást 

elmondani, hogy milyen tenyésztési módot kiván az Epiphyllum akkor, amikor az a czélunk, hogy 

télben virágozzanak azok. A gyakorlati kertész az Epiphyllumot leginkább dugványról, vagy oltás 

útján szaporítja; magról kivételesen csak akkor, ha újabb fajokat akar előállítani. Dugvány útján a 

leggyorsabban szaporodik az Epiphyllum, azonban a dugványról szaporodott Epiphyllum sohasem 

válik oly dús, erős növekedésű egyeddé s nem hoz oly bőségesen virágzatot sem, mint az olyan, 

amely oltva van. A magasabb törzsre oltott Epiphyllumnál eme hátrányok teljesen ki vannak 

zárva, sőt az az előnye is van, hogy a virágzat tökéletesebben kifejlődhet a magasabb törzsön, 

jobban éri a levegő s a nap sugarai, egyben pedig a kezelése is könnyebb; továbbá a magasabb, 

vagy általában oltott Epiphyllum mindig hosszabb életű s fokozatosan mindig nagyobb a virágzó 

képessége is. Az Epiphyllum alanyául szintén a Cactusfélék családjába tartozó Cereus és Peirescia 

egy két válfajtája a legalkalmasabb; leginkább pedig a P. aculeata és spathulata válfajok azok, a 

melyeken az Epiphyllum a legjobban megered és növekedik. Előnye a Cereusnak csak az, hogy 

egyenes s erős törzsöt fejleszt, hátránya azonban, hogy a nedvesség iránt túlérzékeny. A Peirescia 

alanyokat dugvány útján nyerjük; ugyanis az anyanövényeket deczember havában a melegház 

világosabb helyére állítjuk, ahol azok mihamarább fakadásokat fejlesztenek, amelyeket azután 

február közepén levágva a szaporító homokjába dugdosunk, ahol azok 14-16 nap múlva meggyö-

keresednek. A gyökeres növényeket apró cserepekbe ültetjük, s továbbra is a melegházban 

hagyjuk, ahol öntözni s napos időben permetezni kell. Úgy május elején egy már használt 

melegágyba ültetjük a Peiresciákat s eleinte zárva tartjuk az ablakokat, hogy hamarább 

begyökeresüljenek a talajba; később fokozatosan szellőztethetünk, majd pedig teljesen el lehet 

venni az ablakokat, hogy így erősebb példányokká fejlődhessenek. Nagyon természetes, hogy a 

melegágyban is kellő nedvességről és szükség esetén árnyékolásról gondoskodni kell; valamint azt 

sem szabad elmulasztani, hogy a növény oldalhajtásait el kell távolítani s csak a vezérhajtás mellé 

szúrunk egy-egy karócskát, hogy az egyenesen nőljön. Szeptember elején cserepekbe ültetjük az 

ily módon nevelt peirescia alanyokat s a melegházba helyezzük, ahol januárban már beolthatjuk. 

Csekélyebb mennyiségnél lehet Peirescia alanyokat cserepekben is nevelni, de szükséges ilyenkor, 

hogy azok a melegházban álljanak s ezen idő alatt nagyobb edénybe egyszer át kell ültetni. Az 

oltást, mint azt fönnebb is jeleztük, januárban kezdhetjük; ámbár lehet nyáron is oltani, de ha az 

alany rendelkezésünkre áll, időveszteség azt nyárra halasztani, mert a januárban oltott Epiphyllum 

nyárra már erős példánnyá fejlődhet. Legczélszerübb az Epiphyllumot hasításba oltani, tudniillik 

az alany azon részét, amely vastagságával megegyezik az oltandó galy vastagságával, 

 

 

 

1. Csérer Gyula 
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2. Fent: Epiphyllum hookeri. 

3. Balra: Epiphyllum 'Kings Ransom'. Fotó: Ficzere M. 
 

vízszintesen levágjuk, behasítjuk s a már előzőleg ékalak-

ban metszett Epiphyllum gallyat a hasítékba betoljuk. Úgy 

az alany, valamint az oltott galy bőséges nedvtartalmánál 

fogva mindíg ki szokott csúszni, amiért is az oltás műve-

lete után akár a Peirescia tüskéivel, akár pedig egynéhány 

tiszta aczél gombostűvel átszúrjuk az oltást s csak azután 

kötjük át raffiával. A kellő melegséggel bíró üvegházban 

(úgy 16-18 fok) s rendszeres permetezésben részesített 

oltványok mihamarabb megerednek, amit a levelek eleven-

sége s újabb fakadások keletkezése jelez. Hogy a növeke-

dés fokozódjék, továbbra is a melegházban hagyjuk az olt-

ványokat s csak úgy junius elején helyezzük a hidegházba, 

ahol csak keveset árnyékoljuk, annál többet permetezzük; 

majd később az öntözésben is 3-4 hétig szünetet tartunk, 

vagyis csak annyi vizet adunk, hogy a levelek meg ne fony-

nyadjanak, hogy így a növény egy keveset pihenhessen. Úgy augusztus elején a levelek hegyein 

jelentkeznek a bimbók, de egyúttal egynéhány újabb hajtás is, mely utóbbiakat le kell metszeni a 

bimbók előnyére; ugyanekkor fokozhatjuk a víz mennyiségét, valamint a folyós trágyával való 

öntözés is tanácsos legalább havonkint kétszer. A tél bekövetkeztével újból melegházba, világos 

helyre állítjuk az Epiphyllumot, ahol azok deczemberben virágozni kezdenek. Az Epiphyllum 

további tenyésztése abból áll, hogy az elvirágzás után azokat átültetjük, a koronát kiritkitjuk s 

visszavágjuk egy keveset, valamint a törzsöt újabb karóhoz erősítjük, hogy így junius elejéig 

kellőleg megerősödhessenek, amely után a föntebb jelzett módon kezeljük. Az Epiphyllum legin-

kább a középminőségű, tehát sem a túlságos könnyű, sem pedig az igen nehéz talajt kedveli, a 

durva, folyami homok legfőbb kelléke a földkeveréknek, valamint a szaruforgács, mint trágya-

szer, szintén figyelmet érdemel a föld elkeverésénél. Ezekben kívántunk egyetmást elmondani az 

Epiphyllum tenyésztéséről, és ha nem is mondunk mindenben újat, azt hisszük, mégis lesznek, kik 

itt-ott menthetnek valamit e közleményből s ha csak egy kertész-kartárs akad is, ki hasznára fordít 

valamit az itt leírtak után, fáradságom meg lesz jutalmazva. 

Csérer Gyula 
A KERT. 1900. november 15. 22. szám 697-698. o. 
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Írta: Kardos Árpád 

 

Az Echeveriak között vagy amint mostanában nevezik, a Cotyledonok, amely nevet még 

Hippokrates adta e vastag, húsos levelű növényeknek — vannak úgy alak, mint virág tekintetében 

egyes kiválóan érdekes fajok. Ilyen érdekes faj a Cotyledon linguaefolia, amelynek társnevei: 

Echeveria scaphophylla, Ech. linguaefolia, Pachyphytum lingua. Eredeti hazája Mexikó, ahol 

jókora nagyra megnő. A fénykép után készült képünk e sorok írójának gyűjteményéből való 

ötéves példány, amely ma csaknem 50 cm magas és mintegy 20-25 cm hosszú mellékhajtással bír. 

A levelei oly súlyosak, hogy a vastag törzs nem bírja, és ezért rendszerint meggörbül, hacsak 

megfelelően föl nem támogatjuk. A levelek vastagok, húsosak, lazán sorakoznak a törzsön 

spirálisan egymás fölé. Visszás tojásdad alakúak, kihegyezettek, halványzöldek és jókora nagyok, 

s olyanok, mintha ki lennének mélyítve. E Cotyledonnak az alakján kívül a levélzete mellett a 

virágzata is érdekes. Ez egy bókoló, mérsékelten zömök, alul összetett fürt, amelyben 20-30 élénk 

színű virág van. A virágok kehely levelei vastagok, vonalasak, tompák és csak kevéssel 

rövidebbek a sötét szalmasárga színű pártánál. A Cotyledon scaphophyllum vagy linguaefolia 

nálunk még a ritkaságok közé tartozik és habár régóta ismeretes, csakis nagyobb gyűjteményekben 

van meg. Szaporítása meglehetősen könnyű. Lehet magról is szaporítani, de ez nagyon is 

hosszadalmas. Legjobban lehet az oldalrózsákból, illetve sarjakról szaporítani, amelyek, ha szépen 

kifejlettek, leválasztva éles késsel az anyanövényről, szaporító homokban nagyon hamar 

meggyökeresednek. Az egyes levált leveleket is fel lehet használni a szaporításra, csakhogy ezek 

hosszabb időt igényelnek a callus, illetve gyökérképzéshez, és ha már meggyökeresedtek is, csak 

egy-két év múlva fejlesztenek szép, rózsás, szabályos növényegyedeket. Rózsás sarjak elég 

gyorsan fejlődnek és ilyeneket meglehetős szép számmal kapunk egy-egy anyatőről, ha annak a 

vezérhajtását levágjuk. A virágzás után különben több gyorsan fejlődő rózsás sarj képződik az 

anyanövényen, amelyeket mind le lehet választani új növények szaporítása végett. A Cotyledon 

linguaefolia mint könynyen kezelhető sajátos feltűnő növényt a virágkedvelőknek melegen lehet 

ajánlani. Mint szobanövény első rangú, s merem állítani, hogy a vele való foglalkozás sok örömet 

szerez. Rendes — nem túlságos öntözés mellett — a szobában és világos helyen nagyon jól 

fejlődik és télen virágjával kelt érdeklődést. 

Kardos Árpád 
A KERT 1915. november 15. 22. szám. 684-685. oldal. 
 

 
Jelenleg elfogadott név 

Cremnophila linguifolia. 
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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. 
 

R 
 

resina draconis das Drachenblut "sárkányvér" 

resinifer harzlieferend gyantás, gyantát eresztő 

ressinianus benannt nach Ing. Ressini Ressini-féle 

reticularis netzförmig, geriffelt (recés), hálózatos 

reticulatus netzartig hálószerű, behálózott 

retortus zurückgewunden visszacsavart 

retroflexus zurückgerichtet hátra (irányuló) hajló 

retrorsa rückwärts vissza- (hátra) hajló, 

(-csavarodó) 

retrospina abwärtsgebogen bedornte hátra görbülő tövisű 

rettigii benannt nach C. Rettig Rettig-féle 

retusa, retusus abgestutz, eingedrückt, gestutzt 

warziger 

lenyesett, tompa, lenyírt 

 abgestumpft (förmige) szemölcsű, csonkaformájú 

revoluta zurückgerollt visszagörbült, (-göngyölt) 

rex der König király 

Rhipsalidopsis Rhipsalis-ähnlich Rhipsalis-szerű 

Rhipsalis  elvesző 

rhizina der Pilzfaden gyökszösz, gombafonálköteg 

rhizicoma das Wurzelgebilde gyökérképlet 

rhizoid wurzelförmig, wurzeförmig gyökérszerű, gyökér eredetű 

rhizoma das Khizom gyökértörzs 

rhizomitra der Wurzelfingerhut gyökérgyűszű 

rhizophyllum wurzelförmiges Blatt 

wurzelartiges /-ähnliches/ Blatt 

gyökérszerű levél 

rhodacanthus, 

rhodacantha 

rosenrotstachelig, rosenrote, 

rotbedornte 

rózsaszín tövisű 

rhodanthus, 

rhodantha 

rosenrotblumig, rosenrotblütige, 

rotblühende 

rózsaszín virágú 

rhodocactus rosencactus rózsaszín kaktusz 

rhododendron der Rosenbaum rózsafa 

rhodoleucantha rosenrot und weissblütige rózsaszín és fehér virágú 

rhodon die Rosa rózsa 

rhodophtalmus rosenrotäugig rózsaszín szemű 

rhodotrichus, 

rhodotricha 

rothaarig, rosenborstige piros szőrű, rózsaszín sörtéjű 

rhombeus, rhombea rautenförmig ,rhombische rombusz alakú, rombuszos 

rhomboides rautenänlich rombuszhoz hasonló 

rhytidophyllus faetigblättrig ráncos levelű 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Lőrincz László, Debrecen, Ibolya úti Általános Iskola. 

 
 


