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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 
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Írta: Nagy Sándor 

 

Manapság nagyon rövid idő alatt rengeteg információt találhatunk a kaktuszokról az interneten. A 

szakkönyvekben pedig ezek mélysége egyes témákban gyakran még kiterjedtebb. Emellett egy jó 

könyv gyakran hatékony referenciamunkaként is szolgál. Számos könyv volt és van a 

kaktuszokról. Sokan nem mennek bele annyira a témába, ami természetesen érthető, mert 

mindenkinek más a szakmai igénye. 

Libnár Antal (1931-2013) kaktuszkutató,- gyűjtő és szakíró, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 

Egyesületének (MKOE) alapító tagja és egykori szervező titkára, a ceglédi kaktuszklub alapítója 

és vezetője, a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság tiszteletbeli tagja jövőre lesz tíz éve, hogy 

nincs közöttünk. Egy idézettel emlékezzünk. A Dél-Amerika legszebb kaktuszai címmel 2003-ban 

megjelent könyvében a következőket írta erről a növényről: „E faj a magyar származású Anisits 

János Dániel nevét örökíti meg, aki vegyész-gyógyszerészként dolgozott Paraguayban, több 

növény felfedezője, az általa talált új növényeket Karl Moritz Schuman botanikusnak (1851-1904) 

küldte Németországba. Schumann 1900-ban, Echinocactus anisitsii - ként írta le.” A szerző 

monográfiája, amely minden szempontból, kimerítően, egységbe foglalva tárgyalja azt a kérdést, 

amit a Gymnocalyciumról tudni kell. 

 

   
 

1-2. Két rokon vagy majdnem azonos faj. Fotó: Nagy Sándor 
 

A Gymnocalycium anisitsii egy sok tekintetben változékony faj, a változatok sokasága többféle 

alakban előfordul, amely számos tulajdonságában eltér, vagy eltérhet. Élőhelyei: Brazília, Bolívia, 

Paraguay. Ezeket a növényeket Anisits János Dániel Paraguay-ban, a Rio Tigatiyami-folyónál 

találta. Hatalmas nyílt területen él, az árnyékot adó alacsony bokrok, cserjék társaságában. Jól 

alkalmazkodik a gyakori nyári esőkhöz. Gyakran előfordul, hogy nagy csoportokat alkotnak ott, 

ahol a talaj gazdagabb tápanyagban. Rendkívüli változékonysága miatt az elmúlt 120 év alatt 

rengeteg a szinonima, az érvénytelen elnevezés. A gyűjteményekbe az ellentmondásos fajok, 
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alfajok, változatok és formák tömege került. Szerényen megjegyzem, hogy ez a sok idő talán 

kedvezett sok-sok hibrid születésének is. A Nemzetközi Növénynév Index (IPNI) adatbázisa, 

amelynek adatai szabadon hozzáférhetők, és fokozatosan szabványosításra és ellenőrzésre 

kerülnek – segítségével nézzük az elmúlt 120 év történetét. 

Ma érvényesen elfogadott név:Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.) Britton & Rose. 

The Cactaceae 3. kötet : 159–161, f. 168. 1922. 

Korábbi, illetve szinonim nevei: 

Echinocactus anisitsii K. Schum. Bluh. Kakteen 1: pl. 4. 1900. 

Echinocactus damsii K. Schum. Gesamtb. Kakteen Nachtr. 119.(Saját kiadás.) 1903. 

Echinocactus joossensianus Boed. Monatsschr. Kakteenk. 28: 40. 1918 

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose. TheIn: Cactaceae, 3: 163. 1922 

Gymnocalycium joossensianum (Boed.) Britton & Rose Cactaceae, 3: 166.1922 

Gymnocalycium griseo-pallidum Backeb. Kakteenlexikon 167, ill. 562. oldal (1966) érvénytelen név, 

nem tették közzé (= griseopallidum) 

Gymnocalycium damsii var. multiproliferum P.J. Braun Kakteen Succulenta. (Hollandia) 42 (10): 230 

(1991) 
Gymnocalycium anisitsii ssp. multiproliferum (P. J. Braun) P. J. Braun & Esteves. Kakteen 

Succulenta (Hollandia) 74 (3): 131 (1995) 
Gymnocalycium damsii ssp. evae Halda, Horácek. Acta Musei Richnoviensis 9: 1. 2002. 

Később Milt. 2003. AGG Gymnocalycium 17: 551 (2004) 

Gymnocalycium damsii ssp. evae Halda, Horácek és Milt. var. boossi Amerh. 

Érvénytelen név. AGG Gymnocalycium 17 (1): 545-560 (ab. 22-23). 2004 

Gymnocalycium damsii ssp. evae v. torulosum Backeb. (1963) ex H. Till & Amerhauser 2004; 

Érvénytelen név. Majd – H. Till & Amerh. AGG, Gymnocalycium 26 (3).1085 -1094). 2013. Az alfaj 

fajtájaként érvényesítik. 

Gymnocalycium damsii ssp. evae v. centrispinum Backeb.(1963) ex H. Till & Amerhauser 2004; 

Érvénytelen név. Majd – H.Till & Amerh. AGG, Gymnocalycium 26 (3). 1085-1094) 2013. Az alfaj-

fajtájaként érvényesítik. 

Gymnocalycium anisitsii ssp. holdii Amerh. AGG Gymnocalycium 16 (3): 531, 2003. 

Gymnocalycium anisitsii var. griseopallidum H. Till & Amerh. AGG Gymnocalycium 16 (3):529, 2003 

Gymnocalycium anisitsii var. pseudomalacocarpus W. Till & Amerh. AGG Gymnocalycium 16 (3): 

529, 2003 
Gymnocalycium anisitsii ssp. volkeri Amerh. AGG Gymnocalycium 17 (1): 559 (-560; abb. 35-38). 2004 

Gymnocalycium damsii subsp. evae var. boosii Amerhauser,új var. AGG.Gymnocalycium 17(1), p. 545-

560 (2004) 
Gymnocalycium anisitsii var. tucavocense Backeb. ex H. Till & Amerh. AGG Gymnocalycium 17: 559 

(2004). Curt Babkeberg (1894 -1966) német botanikus és taxonómus, főleg közép- és dél-amerikai 

kaktuszok gyűjtője és rendszerezőjének az alább említendő változatai, mint a v. centrispinum, a 

v.rotundulom és a v.toulosum – számottevően nem különbözik a törzsfajtól. 

Gymnocalycium damsii var. boosii Amerh. AGG Gymnocalycium 17(1): 554-560 (abb. 20-21). 2004 

Gymnocalycium damsii var. centrispinum Backeb. ex H. Till & Amerh. Descr. Cact.Nov. 3: 1963. 6.- 

Érvénytelen név. Majd – H. Till & Amerh. Gymnocalycium 17 (1): 555 (ab. 22-23). 2004 

Gymnocalycium damsii var. rotundulum Backeb. ex H. Till & Amerh. Descr. Cac. Nov. 3: 6. 1963. – 

Érvénytelen név, de széles körben használják gyűjteményekben. Majd – H.Till & Amerh. AGG 

Gymnocalycium 17 (1): 556 (abb. 24-26). 2004 
Gymnocalycium damsii var. torulosum Backeb. ex H. Till & Amerh. Descr. Kaktusz. Nov. 3: 6. 1963.- 

Érvénytelen név. Majd – H. Till & Amerh. AGG Gymnocalycium 17 (1): 553 (-554; abb. 17-19). 2004 

Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii (K. Schum.) G. J. Charles. Cactaceae Syst. Init. 20:17 (2005) 

Gymnocalycium anisitsii ssp. tucavocense (Backeb. ex H. Till & Amerh.) Volker Schadlich. 
Schütziana 12 (2): 25 (2021). 
Bárhogyan is nevezik őket, a keresőn számos további változatot vagy helyi formát találhatunk, 

pld. krisztáták, a világháló felületein. Hiszen a bolíviai és paraguayi határvidék sótartó sivatagi 

területein kitartóan küzdenek, alkalmazkodnak az adott régió sajátos helyi viszonyaihoz, 

gyakorlatilag az életért. 
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3. Gymnocalycium anisitsii VoS 1200.                                  4. Gymnocalycium damsii  subsp. evae v. rotundulum. - VoS 48 

            Fotó: R. Brandstatter                                                      El Bajo, Santa Cruz. Bolivia 178m tsz. feletti magasság. 

                                                                                                                                       Fotó: Radek C’ech 
 

A G. anisitsii-t elsősorban rövid oszlopos növekedése és nagyobb, tiszta fehér virágai jellemzik. A 

tövispárnái sárgásfehér színűek. Peremtövisei csont fehérek, 5-10 mm hosszúak, számuk 5-10 

közötti. Középtövise 1 db, színe azonos az előbbivel, hossza 2-4 cm, enyhén, csavartan 

meggörbülő. Virágja 35-40 mm hosszú, fehér. A külső lepellevelek tojásdadok, a belsők hasonlók 

és csúcsosak. Termése megnyúlt, 25 mm hosszú és 10 mm széles, színe vörös. Megérve hosszában 

felreped. Magja 1 mm, gömb alakú, szürke színű. A G. anisitsii esetében egy hosszú, a G. damsii 

esetében pedig rövid tüskés növényt írnak le a szakirodalmak. Legegyszerűbb, ha kezünkbe 

veszünk egy G. anisitsii-t és egy G. damsii-t, akkor láthatjuk, hogy valószínűleg minden 

elképzelhető átmeneti forma találkozik a két növényen. Ennek viszont feltétele, hogy egy-egy jól 

azonosított növény legyen a kezünkben. Sajnos az elmúlt években a szóban forgó növényeim 

elhagytak, így kénytelen vagyok a 2011.21. sz. Hírlevelünkben megjelent írásomban használt saját 

növényeim fotóját használni. Két különböző fajt feltételezve a G. anisitsii (K. Schumann, 1900) és 

a G. damsii (K. Schumann, 1903) első leírása akkoriban még Echinocactus nemzetség néven 

szerepeltek. 1922-ben Nathaniel Lord Britton és Joseph Nelson Rose amerikai botanikusok a fajt a 

Gymnocalycium nemzetségbe sorolták. A faj elterjedési területe Brazíliában, Bolíviában és 

Paraguayban található. A növények 1000 méteres tengerszint feletti magasságban nőnek 

vízszegény talajokat kedvelő, meleg- és szárazságtűrő növényzet környezetében, erdőkben és 

ritkán sziklákon, dombokon és homokos hegyvidéki területeken. 

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose. The Cactaceae (Britton & Rose) 3: 159, ábra. 168. 

1922. Ha alaposan   figyelünk, azt állapíthatjuk meg, hogy nincs igazán alapvető különbség a két 

növény között. Ezért van az, hogy több mint 120 éve továbbra is jelentős zűrzavar övezi ennek a 

növénynek a valódi azonosságát. A virágok színe változó, jellemzően fehér, de Bolíviában 

általában színesebb, a halvány rózsaszíntől a vöröses ibolyáig. Jellemzően rövidebb, 12 mm-nél 

rövidebb tövisei vannak. Nyugalmi állapotában a napsütés hatására a növény bőrszövetén 

jellegzetes mélybarna pigmentáció jelenik meg. Ez az új növekedésnél mélyzöld elszíneződésként 

jelenik meg. Manapság viszont egyes szakemberek hajlamosak úgy megítélni, hogy a Schütz-féle  
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5-6-7. 

A három képen Gymnocalycium anisitsii  

ssp. damsii Robert Brandstätter gyűjtemé- 

nyéből, Waidhofen an der Ybbs, Ausztria. 

Ezek a növények ugyanabból a magté- 

telből nőttek fel, és teljesen más színű virágok 

fejlődtek ki. 

A magok forrása: Walter Rausch. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

magbesorolási rendszer alapján az G. anisitsii és G. damsii nem önálló faj. Sőt Graham Charles, a 

neves angol botanikus és szakíró) 2009-ben nagyszerű és nagyon részletes kézikönyve, valamint 

Hunt angol botanikus szerkesztésében 2006-ban megjelent NCL (Új Kaktusz Lexikon) 

besorolására, illetve a Schütz-féle rendszerre alapozva, elismert 56 fajt és 17 alfajt, és megnevezett 

további 8, úgynevezett bizonytalan helyzetű fajt a nemzetségen belül. Munkája angolosan 

konzervatív, áttekinthető és látszik törekvése az egyszerűségre. Azt gondolom Charles nagy 

segítséget kapott magától Schütz-től, mert kiegészítette a rendszert saját tapasztalataival és 

módosította a legújabb felfedezésekkel, leírásokkal. Egyszerűen a G. damsii-t a G. anisitsii alá 

rendelte azzal, hogy annak alfajává tette. 
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A taxonómia tudományág elsősorban a külső, alaktani hasonlóság alapján csoportosítja az 

élőlényeket. A kutatók és kaktuszgyűjtők különböző csoportjai - elsősorban a közelmúltban 

megtartott, az osztrák és a német társaságok által kezdeményezett és bonyolított tanácskozásokra 

gondolok - között időről időre fellépő viták arra emlékeztetnek, hogy a kaktuszok taxonómiai, 

nevezéktani és biogeográfiai problémáit alapvetően nehéz hagyományos módszerekkel megoldani. 

Szerintem a Gymnocalycium nemzetség a nagy elődeink által jól megalapozott, de alig 

megvitatott. Vannak próbálkozások, sőt eredmények. Kiemelkednek az osztrák Gymnocalycium 

(AGG) munkacsoport tagjai a 2010-es évek elején elkezdett, az ausztriai Eugendorfban Hans Till 

által kezdeményezett, és az azt követő több év tavaszán lezajlott kutatómunka, és az azokat záró 

élénk, helyenként éles vita eredményeként befejeződött, a G. bodenbenderianum és a G. riojense 

fajcsoportok egyszerűsítése. Vannak kezdeményezések a paraguay-i Gymnocalycium 

mihanovichii/stenopleurum csoport rendbetételére is. Itt a következő G. mihanovichii, G. 

friedrichii és a G. stenopleurum taxonok esetében próbálnak a sok átmeneti formák között rendet 

tenni. Rendezésre váró feladat az Argentína északnyugati részén fekvő Catamarca tartomány 

Gymnocalyciumjai is, különösen az itt élő élő piros virágú fajok, mint a G. tillianum, G. 

carminanthum, G. oenanthemum. Úgy gondolom hosszú idő, sok vita szükséges a mindenki 

számára elfogadható témazáráshoz. Az óvatos gyűjtőtársak státuszuk rendezéséig a többi nevet 

már a G. oenanthemum szinonimájának tekintik. Keresgélés közben a Cactus Explorers Journal 

(Kaktusz Felfedezők) ingyenes online folyóirat jelent meg a világhálón 2011-ben. Ez mindenki 

számára ingyenesen elérhető, nem szükséges a klubtagság. Szervezője Graham Charles. A 2016-

ban megjelent 15. számban olvastam a következőket: ”Victor Gapon orosz és Gert Neuhuber 

osztrák közismert szakértők megvitatják a Gymnocalycium achirasense - orientale komplexumot, 

és új neveket javasolnak.” 

Bár a nemzetség fajdiverzitása (a fajok száma és egyedszám-arányai) és földrajzi elterjedése miatt 

kivételes jelentőséggel bír a különböző fajok közötti kapcsolatokról végzett sok kutatás, de még 

mindig kevés információ áll rendelkezésre. Egyre gyakoribbak a számokkal ellátott növények, 

mert egyre több gyűjtő és kaktusztermesztő megy felkeresni a lelőhelyeket. Ezeket a kérdéseket 

végső soron csak felelősségteljes, türelmes és aprólékos terepkutatással lehetne tisztázni. 

 

Nagy Sándor 
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A szerkesztő megjegyzése 

A Libnár Antaltól idézett szöveg szerint „E faj a magyar származású Anisits János Dániel nevét 

örökíti meg”. Anisits János Dániel nevet soha senki sem használta, de Anisits Dániel János néven 

ismerjük azt a természettudóst, akinek nevét így, Anisits Dániel János, a keresztelésekor szülei az 

anyakönyvbe bejegyeztették. Mivel Anisits Dániel (1856-1917) életét évekig kutattam, így 

nevének írásmódjára vonatkozóan azt is megállapítottam a rendelkezésemre álló dokumen-

tumokból, hogy Anisits Dániel János, így, ezt a nevet használta, az ettől eltérő írásmódok a mások 

által elkövetett pontatlanságból eredő változatok, a János Dániel sorrendet nem használta, arra sem 

volt szükség, hogy magát ily módom apjától megkülönböztesse (Nemes, 1999), mivel apja 1874-

ben meghalt, innentől kezdve ő az egyetlen személy, aki ezt a nevet viselte. Keresztneveinek 

anyakönyvezett sorrendjén soha nem változtatott, adózva ezzel is apja emlékének. 

Ficzere Miklós 
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Írta: Ficzere Miklós 

 

Alig egy hónapja levelet kaptam Monacóból, rajta négy darab 2 

€ értékű bélyeggel, ami kb. 3000-3200 Ft. Ma már ilyen drága a 

posta. Itt mellékesen megemlítem, hogy a Pozsgástár vásárlói-

nak ingyenesen szállíttatjuk házhoz a Magyar Postával az újsá-

got. Nem számolom tovább, de tegye meg helyettem bárki, s 

akkor tisztán láthatja milyen arányban áll ez az általunk 

„ajándékba” adott költség és az újságunk ára, ami egyben az 

éves tagdíj is. A bélyegekre visszatérve, először nem váltotta ki 

érdeklődésemet, csak a következő felíratuk: International Stamp 

Exhibition, London 2022. A kiállítás február 19-26 között, a 

kovid járvány angliai nehézségei idején, nem várt nagy sikerrel lezajlott. A magyarosan hangzó 

nevű Will Csaplar elnyerte az Arany Nagydíjat. A mellékelt képek mutatják impozáns megjele-

nését, nagyságát. A digitális kütyük korában mélyre elkapart és gyerekes elfoglaltságnak mondott 

bélyeggyűjtés feltámadt, nem is akármilyen szinten. Igaz, hasonlót mondtak a 19. század 2. 

felében is, s akkor a borúlátó vélemények ellenére, akárcsak ma, megtáltosodott ez a tevékenység 

és meghódította az egész világot. Úgy tűnik, előbb-utóbb sokan rádöbbennek a virtuális valóság 

ürességére, ahol hiányzik a való világ, hiányzanak a megfogható, minden érzékszervünkkel 

érzékelhető, többféle értéket hordozó tárgyak. Ebben a világban nincs mit gyűjteni, azaz dehogy 

nincs, ott a kriptovaluta, a bitcoin, s ezzel oda is a lelki nyugalom. A tárgyak gyűjtése, legyen 

bármi, megnyugtat, érdekes, ismereteinket bővítve színesebbé teszi napjainkat. Valamely bélyege-

ken megjelenő tematika, pl. a növények, akár a botanika segédtudományának is tekinthető, hiszen 

rengeteg hasznos ismeret megszerzésére ösztönöz, ugyanakkor kúlturális értéket is jelent, ami 

továbbadható az elkövetkező nemzedékeknek. Valamikor 2010 körül a kaktuszokkal és egyéb 

szukkulensekkel foglalkozó társújságok közül az amerikai szüntette meg elsőnek a témában 

megjelenő bélyegek ismertetését, majd mintegy vezényszóra, a német, amerikai, olasz, cseh, stb. 

folyóíratok szintén beszüntették, a „nem trendi” jelszót komolyan véve. Ebből a folyamatból a 

Debreceni Pozsgástár tudatosan kimaradt, a hagyományt megőrizve és tisztelve változatlanul 

bemutatja a bélyegeket, tudván, vannak, akik nem adták fel a gyűjtés e hasznos, tudást bővítő 

formáját. 
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Az eredeti írás Sárkányvér címmel jelent meg. 

 

Írta: Dr. Rapaics Raymund 

 

Ezen a néven exotikus földről a kereskedelemben 

jut el hozzánk egy árucikk, amelynek eredete 

sokat foglalkoztatta a természetvizsgálókat. Sár-

kányvért árulnak csepp-, rúd-, gömb- és lepény-

alakban s rendesen egyszikűek levelébe csoma-

golva tartják raktáron. Legjobb minőségűnek 

tartják a cseppalakú sárkányvért, legközönsé-

gesebb azonban a rúdalakú, amely 20-30 cm 

hosszú, 1-3 cm vastag rudacskákban kapható. 

Általában a sárkányvér sötét barnásvörös színű, 

karcolása élénk vérpiros, — nyilván innen a neve 

— kemény, nem átlátszó, könnyen törik, törési 

felülete fényes, ízetlen és szagtalan, porrátörve 

téglapiros. Manapság a vegyész nagyon könnyen 

megállapítja, hogy a sárkányvér növényi termék. 

A gyengébb minőségű áruban, felolvasztása után, 

mikroszkóppal hamarosan megtalálhatók azok a 

növényi sejtmaradványok, amelyek kétségtelenül 

bizonyítják a sárkányvér növényi eredetét. Mai 

műszóval határozva meg a sárkányvért, nem 

egyéb, mint piros színű gyanta, sőt a vegyészek 

azt is megállapították, hogy a kereskedelmi áru 

átlagban 91 % piros gyantát, kevés benzoesavat, 

zsírt, sóskasavas meszet és mészfoszfátot tartal-

maz. Hajdanában azonban nem volt ilyen könnyű 

a kereskedelmi áruk felismerése, az exotikus 

országokból ismeretlen utakon hozott termékek 

körül számtalan monda keletkezett, amelyeket az 

üzleti élelmesség kihasznált, gyakran pedig maga 

táplált, ha egyébbel nem, legalább a hangzatos nevekkel. Az ókorban komoly természetismerők is 

elhitték, hogy a sárkányvér állati vér, miként az árut az akkor is élénk képzeletű keleti kereskedők 

magasztalták. Hogy a sárkányvér használata milyen régi, nem tudjuk. Az első tudósítást Plinius 

természetrajzában olvassuk róla, aki az ásványokról szóló 33-ik könyvében a 38-ik fejezetben ezt 

írja: „A görögök a miniumot miktosznak nevezik, de hívják cinnabarisznak is, bár ez az utóbbi 

név összetévesztésre adott alkalmat az indiai cinnabarisszal. Az indusok ugyanis cinnabarisznak 

nevezik azt a vért, amelyet a haldokló elefánt teste súlyával kisajtol a sárkányból, s amely elvegyül 

az elefánt vérével. Semmiféle más anyaggal nem utánozható olyan csalódásig hűen a 

festményeken a vér színe, mint ezzel. Ezenkívül kiváló ellenméreg és orvosság. Sajnos, az 

orvosok a valódi cinnabarisz helyett az általuk ugyanígy nevezett miniumot használják, amely 

pedig méreg. Ugyanezeket olvashatjuk a sárkányvérről Dioskurides gyógyszertanában, csak a 

sárkányvér orvosi hasznáról tudósít bővebben. Úgy látszik, az ókorban, ha a sárkányvér növényi 

eredetével nem is, de a hazájával tisztában voltak. Az indiai cinnabarisz név világosan mutatja, 

hogy a sárkányvér is minden bizonnyal Nagy Sándor indiai hadjárata után hatolt be Európába. 

Akik azonban jobban ismerték a Keletet, mint Plinius és Dioskurides, már az ókorban is nyomára 

akadtak, hogy az indiai cinnabarisz nem az elefánttal végsőkig küzdő sárkány vére, hanem 

 

 

 

1. Kanáriszigeti sárkányfa (Dracaena draco) 

Gibraltárban, az angol kormányzó kertjében, amely 

hajdan ferencrendi szerzeteskolostor kertje volt, s a 

sárkányfát a monda szerint (nyilván Clusius 

nyomán) a mórok hódítása előtt ültették. 

(Kieselbach Gyula felvétele.) 
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2. Szokotra-sziget (Dioskurides szigetének tartják) az ottani Dracaena cinnabari sárkányfákkal. 

A kis képen a fa virágai. Fotó: Szupp Géza 
 

növényi termék, így a körülbelül egy századdal Plinius után, tehát a II. században, Kis-Ázsiában 

élt görög író, Flavius Arrianus, a Vörös-tenger körülhajózásáról készített tudósításában azt írja, 

hogy „az úgynevezett indiai cinnabariszt Dioskurides szigetén gyűjtik fákról, amelyeken 

cseppekben válik ki.” Dioskurides szigetének Szokotrát tartják, ahonnan ma is jut a 

kereskedelembe sárkányvér.  

A középkorban a sárkányvér széltében használt orvosság. A középkori orvosok azt tanították, 

hogy hideg és száraz a harmadik fokon. A XV. század népies gyógyszertanai, az akkor Hortus 

sanitatis-nak nevezett füveskönyvek főként vérzéscsillapítónak ajánlják. Az 1485-ben, Mainzban  
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3. A ma ismert legöregebb kanári-szigeteki sárkányfa a Dracaena draco Tenerife-szigetén, Icod de los Vinos 

településen. Fotó: Tóth Norbert 
 

megjelent Gart der Gesundheit arab források nyomán ismerteti, s Serapio Aggregator című 

művéből közli a sárkányfáról: „Diss wechset an vieln fremden Stetten”. Ebből a bizonytalan 

kijelentésből nem lehet ugyan következtetni, de valószínű, hogy a középkorban már nemcsak 

Indiából és Szokotráról hozták a sárkányvért, hanem nyugatról is, a Kanári-szigetekről. Talán arab 

közvetítéssel fedezték fel a kanáriszigeti sárkányfát. Mindenesetre az európai felfedezők már arról 

hozhattak hírt, hogy a Kanári-szigeteken gyűjtik és felhasználják egy fának piros gyantáját, amely 

sárkányvér néven kereskedelmi cikk.  

Mikor a felfedező utazások megindultak, először Afrika nyugati partjai kerültek az érdeklődés 

homlokterébe. A portugálok 1300-ban felfedezték Madeirát és a Kanári-szigeteket, amelyekről a 

XV. század közepén közölt érdekes tudósítást Cada Mosto, velencei tengerész, aki portugál 

szolgálatban 1456-ban Madeirán és a Kanári-szigeteken át a Zöldfoki-szigetekig hatolt. Ez az 

Aloisius Cadamustus, ahogy akkor latinosan írták a Cada Mosto nevet, felfedező útjáról szóló 

jelentésében azt írja, hogy a Kanári-szigetek egyikén, amelyet Szent Kapunak neveznek, van egy 

fa, amelynek törzsét megvágják, s arról gyűjtik a sárkányvért. Később Thevetus megállapítja, 

hogy a Kanári-szigetekről származó sárkányvér hasonlít Dioskurides cinnabariszához.  

Az első természetvizsgáló, aki a sárkányvér eredetével az újkorban foglalkozott, Clusius volt, aki 

a XVI-ik század 60-as éveiben járt kutató úton Spanyolországban s ott 1564-ben a szakember 

szemével fedezte fel azt a fát, amely sárkányvért szolgáltat. Felfedezéséről ezt írja: „Eam arborem 

Olysipone primum vidi anno reparaturae salutis humanae 1564 per monasterium Divae Virgini 

sacrum, cui nomen a Gratia, octo palmorum classitudine inter aliquot deas in colle nascentem, 

monachis ignoram et neglectam ...” Clusius a sárkányvért szolgáltató fát Draco, vagyis sárkány 

néven vezette be a tudományba. Minthogy jó rajzot is közöl róla, kétségtelen, hogy a liliomfélék 

családjába tartozó Dracaena draco néven ismert fát ő fedezte fel a tudomány számára. 
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Ez a fa, mint tudjuk, később nevezetes szerephez jutott a növénytanban, mert Humboldt, ki 

Teneriffa-szigetet földrajzilag tanulmányozta, egy hatalmas példányának korát 5-6000 évre 

becsülte. Ebben a regényes elképzelésében a fa törzsének vastagságán kívül bizonyára szerepe volt 

a fa regényes nevének is. Újabb vizsgálatok megdöntötték azt a hitet, hogy a sárkányfák többezer 

éves kort érhetnének s kiderítették, hogy az élő legöregebb sárkányfák legfeljebb 200 évesek.
1
  

A Kanári-szigetek sárkányfájának dicsőségét azonban tulajdonképen már a mult század elején 

megtépázták, mert Duplessy 1802-ben a gyantákról írt tanulmányában kimutatta, hogy az újkori 

világkereskedelemben elterjedt sárkányvér nem a Kanári-szigetekről származik, hanem Indiából, 

úgy, mint azt Plinius írta, az igazi indiai cinnabarisz, az igazi sárkányvér egy rotangpálma, a 

Daemonorops draco gyantája, amely a keletindiai szigeteken, főként Szumátrán és Borneón 

honos. E rotang -pálma gyantáját Szumátrán gyűjtik a növény bogyószerű, pikkelyekkel borított 

terméséről, a jobb minőségűt oly módon, hogy a pikkelyek közül a gyantát kiverik s a 

pikkelyektől szitálással tisztítják meg, a gyengébb minőségűt pedig úgy, hogy szabad tűz fölött 

hevítik a terméseket, hogy kiömlessze a bogyókból a teljes gyantamennyiséget. A sárkányfa nevet 

ma egyedül az említett szumátrai rotangpálma viselheti jogosan, más piros gyantát szolgáltató 

növények, így a Kanári-szigeteken honos Dracaena draco, a Szokotra-szigeten honos Dracaena 

cinnabaris, a nyugatindiai és a hüvelyesek családjába tartozó Pterocarpus draco, amelyek 

időközönként feltűntek, mint sárkányfák, legfeljebb helyi jelentőségűek, a múlt század óta 

azonban gyantájuk nem kerül a világkereskedelembe, az igazi sárkányvér ma is az indiai 

sárkányvér, a Daemonorops draco gyantája, amelyet korunkban főként gyantás firniszek és 

politúrok festésére használnak, hajdanában összehúzó hatása alapján fogporhoz és fogtinktúrához 

is használta, akinek a foghúsa vérzett. 
 

1
 Gombocz E.: A sárkányfák kora. Term. Tud. Közl. 1926. 353 l. 

Dr. Rapaics Raymund 

 
Természettudományi Közlöny. 66. évfolyam, 1011-1012. füzet, 485-488. o. 1934. szeptember 15. 

 

 

 
 

 

Földünk utólsó előtti legkisebb állama a 202 hektáros területével. Lakossága kb. 40.000 fő, akik 

élvezik országuk adóparadicsomból fakadó minden előnyét. A monacói Jardin Exotique de 

Monaco (Monacói Egzotikus Kert) keretén belül működik a kert barátainak egyesülete, amely A4 

méretű színvonalas folyóíratot ad ki Cactus & Succulentes néven. Közgyűlésüket június 10-ére 

hírdették meg, amelyre jó esetben 100 résztvevőt várnak, s ami különösen érdekes számunkra, 

hogy mindössze 40 (!) percre korlátozzák az esemény időtartamát. Összehasonlításul: a mi köz-

gyűléseink több órára veszik igénybe a tagok türelmét, természetesen a téma is sokoldalúbb, ami 

türelmet igényel. Tagságuk létszáma a 2009. évi kezdéskor 829 volt, ami az évenkénti folyamatos 

csökkenéssel mára 302-re apadt. Ez világszerte egybeesik minden hasonló egyesületnél meg-

figyelhető jelenséggel. Pénzügyi 

lehetőségeik még az ennyire le-

csökkent létszám mellett is 

irígylésre méltó. 2021-ben a be-

vételük 18.249 €, ebből 4.500 € 

országuktól kapott támogatás. 

Kiadásuk 11.455 €. Megjegy-

zésük szerint „A pénzügyi hely-

zet az ellenőrzött kiadásoknak 

köszönhetően továbbra is 

stabil.” 

 
←A tagság évenkénti létszáma. 
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Írta: Hajdu-Horváth Emese 

 

A Föld napja célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 1990 óta rendezik 

meg Magyarországon minden év április 22-én. A Madarak és fák napja a Föld napjának a 

testvérünnepe, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelemre. Minden évben 

május 10-én tartjuk. Közösségeink elhatározták, hogy ezt a két ünnepet a szabadban ünnepeljük 

meg, egy kis kaktuszos látványültetéssel, beszélgetéssel, zenéléssel, kézimunkázással egybekötve, 

élvezve a tavaszi park csodálatos adottságait. A Csapókerti Baráti Kör Egyesület vezetője, 

Törökné Csécs Lenke álmodta meg ezt a szabadtéri rendezvényt, amelynek célja, hogy a különbö-

ző egyesületek és csoportok, amelyek a közösségi ház felújítása miatt ritkán találkoznak, most ezt 

megtehessék, és belekukkanthassanak a közelmúlt történéseibe. A Magyar Kaktusz és Pozsgás 

Társaság képviseletében Szászi Róbert titkár, élményültetésre hívta a kicsiket és nagyokat. A 

gyerekek nagy élvezettel hallgatták a kaktuszok ültetésének és gondozásának rejtelmeit, de a 

felnőttek szintén örömmel vettek részt ebben a kellemes elfoglaltságban. A Társaság alelnöke, 

Ficzere Miklós is jelenlétével képviselte közösségüket. A citerások a nap folyamán sokszor 

csodálatos dallamokkal szórakoztatták a megjelenteket. A kézimunkázó asszonyok elhozták be-

mutatni gyönyörű munkáikat, de az árnyas fák tövében is elővették a tűt és a cérnát, mindenki 

örömére. A néptáncos fiatalok most sportoltak, a focimérkőzések után elfáradva, de boldogan 

vették át a győzteseknek járó jutalmakat. A máskor gyönyörűen éneklő asszonyok most együtt 

beszélgettek, és kirakóztak a közművelődést szervező és szerető tagokkal. Mindenütt történt 

valami, mindenki beszélgetett, énekelt, sportolt, és élvezte ennek a napnak minden pillanatát. 

A mai napon a közösségeink tagjai találkozhattak egy kellemes, gondtalan, szabadtéri rendez-

vényen. Köszönet a szervezőnek és a lebonyolítóknak. Nagyon szép volt az idő, csak estére érke-

zett egy hűsítő eső. Köszönjük mindenkinek a megjelenést, a kellemes élményeket. 

 

Hajdu-Horváth Emese 
 

                   1. Szászi Róbert és a kaktuszok.                             2. Törökné Csécs Lenke is kaktuszt ültetett. 
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                              3. Kaktuszt ültetnek a gyerekek.                                        4. Huba nagy-nagy öröme a cserépbe ültetett kaktusz. 

   
                      5. Amikor a közös gondolkodás segít.                                     6. Estig szólt a muzsika. Középen Hajdu-Horváth Emese. 

            7. A kaktuszok várják a közönséget.                                                              8. A foltvarrók gyönyörű kézimunkái. 
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Írta: Simon Csaba 

(Részletek) 

 

„három hallucinogén hatású növény van az Újvilágban, amelyeknek a hatóanyaga nem DMT 

származék. A két kaktusznak a hatóanyaga azonban azonos, a meszkalin.” 

 

Az ololiugui „varázsszulák” 

A varázsgombákkal kapcsolatosan már idéztem Hofmann magyarul is megjelent életrajzi ihletésű 

könyvét. Részletesen ír egy bizonyos szulákféle (Convolvulaceae) magjának a kémiai 

vizsgálatáról. A növényt már a Kolumbusz előtti időkben az aztékok és a szomszédos népek 

vallási ceremóniákhoz és mágikus gyógyeljárásokhoz használták, hasonlóan a már ismertetett 

teonanacatl gombához, és a későbbiekben ismertetésre kerülő apeyotl meszkalin kaktuszhoz. 

Mexikó magas hegyei közt elzártan élő indián törzsek között ma is találhatunk olyanokat, amelyek 

használják az ololiuquit. A már idézett ferences szerzetes Sahagun beszámol e növény csodás 

hatásairól is. Egy másik 1651-ben Rómában megjelent könyv is ismerteti, és először illusztrálja az 

ololiuqui-t. 1959-ben Hofmann mintákat kapott a növények magjából, és viszonylag rövid időn 

belül sikerült a hatóanyagot is tisztán izolálni. Hatóanyagként lizergsavamidot, lizergsav-

hidroxietilamidot, és kémiailag ezekkel közeli rokonságot mutató alkaloidokat találtak. Ezek a 

vegyületek nagyon közeli rokonai a lizergsav-dietilamidnak, az LSD-nek. 

 

A kaktuszok 

Latin-Amerika két egymástól messze eső vidékein él két kaktuszfajta, amelyeknek közös 

hatóanyaga a meszkalin. Mexikóban és a környező területeken a Lophophora williamsii (korábbi 

nevén Anhalonium lewinii) kaktusz, az Andok magasabb 

területein pedig San Pedro kaktusz (Echinopsis (Tricho-

cereus) pachanoi) őshonos. A két kaktusz megjelenésében 

nagyon eltérő. A Lophophora williamsii 2-5 cm átmérőjű 

lapos, kerek kaktusz, és több mint hatvanféle alkaloidot 

tartalmaz. A levágott és megszárított koronájából szele-

telt, korong alakú peyotl elfogyasztása kaleidoszkópszerű 

víziókat, sajátos szinesztéziát idéz elő. Használata nem-

csak sámánisztikus rituálékban, hanem gyógyszerként is 

elterjedt volt. A San Pedro kaktusz 7-8 cm átmérőjű, 

hosszú oszlopos kaktusz.  

A közös hatóanyagot, a meszkalint Heffter izolálta 1896-

ban, a vegyület szerkezetét 1919-ban Ernst Späth állapí-

totta meg. Egy 1918-ban alapított egyház, a Native 

American Church tagjai az USA-ban ma is törvényesen 

fogyaszthatják a peyotl-t a kereszténység elemeivel ötvö-

ző, sok évszázados múltra visszanyúló szertartásaikban. A 

cikk elején idézett összefoglaló közöl egy táblázatot, 

amely az emberiség által használt tudatmódosító növé-

nyek használatára vonatkozó kronológiát közli. A táblázat 

szerint a San Pedro kaktuszt Kr. e. 8600, a peyotl-t pedig 

Kr.e. 3200 körül már használták. 

Simon Csaba 
 

Echinopsis (Trichocereus) pachanoi, a San Pedro kaktusz. 

 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 54. évf., 2. szám, 67-68. o. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Ficzere Miklós 

Sziklakertem télálló kaktuszai - tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és talányok 

III. rész: Télállók az Echinocereus nemzetségben. 

 

Tóth Norbert 

Az „elveszett világ” kaktuszai, avagy a Mammillaria perezdelarosae subsp. (var.) andersoniana 

új élőhelyének felderítése 

 

Elton Roberts 

Mammillaria theresae, a csodás törpe 

 

Kiss László és Ruff József 

A kevésbé ismert Melocactus sergipensis 

 

Nagy Sándor 

„Szegény” Gymnocalycium riojense, piltziorum és a többiek 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia; Ausztrália endemikus szukkulensei II. 

 

Ilonczai Gyöngyi 

Pilosocereus leucocephalus var. palmeri 

 

Ficzere Miklós 

Ismeretlen szerző útmutatója kaktuszok és egyéb pozsgások gondozására 1832-ből 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

          
                                                                          Címlap                                                                       Hátsó 
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1928-ban adták ki Dr. Szabó Zoltán Szobai növények élete és 

gondozása című könyvét, amelynek 12. fejezetét Maros Imre főgeo-

lógus, a Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelő Szakosztály 

első elnöke írta. A könyv mára antikváriumi, nehezen megszerezhető 

ritkaság, az ott leírtak viszont ma is kiállják a gyakorlati alkalmazást. 

Az elkövetkezőkben e 13. fejezettel ismerkedhetnek meg az olvasók 

folytatásos közlésben.  

 

Írta: Maros Imre 

 

Általános tudnivalók 
A szukkulens vagy magyar nevükön „pozsgás” növények 

sorában a legkülönbözőbb növénycsaládok képviselőit 

megtaláljuk. Közös jellemvonásuk az, hogy takarékos-

kodniok kell a vízzel. Hogy ezt tehessék, testük szerkeze-

tében többféle módon és különböző fokban eltérnek a 

nem szukkulens növényektől és éppen ez az, ami külö-

nösen érdekessé teszi őket. 

A takarékosság hathatós eszköze a készletgyűjtés. A 

szukkulens növényekben tágas sejtű víztartószövetek 

vannak, amelyekben a ritkán, vagy szűkösen kapott vizet 

elraktározzák. Emiatt a szukkulens növények levele vagy egész teste mindig többé-kevésbbé 

vaskos, duzzadt. (Fettpflanze, plante grasse.). A szukkulens növények legtöbbje nyálkát, néme-

lyike tejnedvet tartalmaz. Mind a kettő lassan szárad, vagyis nehezen adja ki magából a hozzá 

keveredett vizet. A tejnedv némely esetben rendkívül mérges, ami hathatós védelmet jelent az 

állatok falánksága ellen. A párolgás csökkentését szolgálja a különféle hamvas, viaszos bevonat is, 

amely a leveleket, vagy friss hajtásokat borítja. A vízzel való takarékosság egyik módja az, hogy a 

növény csökkenti párologtató lombozatát, ami odáig terjedhet, hogy egyáltalán nem fejleszt 

leveleket. A levéltelen szukkulens növények zöld színanyaga a szár felszínes rétegeiben helyez-

kedik el. Maga a szár lapos, levélszerű is lehet, de a felület további csökkentése érdekében tömzsi 

oszloppá, vagy gömbalakúvá is változhat. Az oszlopok és gömbök gyakran bordásak, barázdáltak, 

ami többféle tekintetben igen célszerű berendezkedés. A bordák merevítik a törzset, de a napsütés 

ellen is némi védelmet nyújtanak, mert a napsugarak különböző iránya szerint a test különböző 

részeit átmenetileg beárnyékolják, de megkönnyítik a testben felgyülemlett túlságos melegség 

kisugárzását is, olyan módon, amint azt a bordás fűtőtesteknél is tapasztalhatjuk. A hiányzó 

lombozat helyett a szukkulens növények tekintélyes részének tüskéi vagy szőrei vannak, amelyek 

sokszor oly sűrűek, hogy a növény zöld teste szinte eltűnik a tüskefonadék vagy szőrbunda alatt. 

Mind a kettő valóságos ruha: védi a testet a nap tüze és a szél szárító hatása ellen, A „ruha” alatt 

veszteglő légréteg a test párolgása révén nedvesebb, tehát nem annyira aszaló hatású, mint a 

szabad környezet forró, száraz és mozgó levegője. A tüskéken, szőrökön lecsapódik a harmat is, 

ami szintén hozzájárul a nedvesebb légkör fenntartásához. Végül a tüskék mindenesetre 

megnehezítik azt is, hogy a szomjas állatok elfogyasszák a növényt. A szukkulens növények 

nagyrészt sivatagos területeken vagy sziklafalakon élnek, tehát olyan helyeken, ahol időnként 

nagyon kiszárad a talaj, esetleg a levegő is. De vannak kivételek. Némely kaktuszfaj (Phyllo-

cactus, Epiphyllum stb.) a trópusi őserdők fáin él, nap-nap után veri a zápor, mégis takarékos-

kodnia kell, mert az a kevés víz, amelyet az ágak villáiban összegyűlt humusz felfog, hamar el is 

párolog. A Melocactusok legtöbbje a tenger partján él, minden dagálykor elborítja a víz, mégsem 

dúslakodik benne, mert ha bőven szívná fel a tenger vizét, több só jutna a testébe, mint amennyit 

elbír. Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a szukkulens növények közös nagy céljukat, a 

vízkuporgatást különböző utakon és különböző mértékben közelítik meg. 
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1. Cereusok a tengerpartján (Stenocereus griseus) gyakran fürdenek a sós tengervízben, főleg viharban és 

dagálykor, Venezuelában, Isla de Margarita szigetén. Fotó: Kajdacsi János. 
 

2. Korunk modern építményei sem nélkülözik a szukkulenseket. Előtérben O. ficus-indica, mögötte valamilyen 

agávé faj. Fotó: Sarkady 
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Ebből szinte önként következik, hogy külső 

megjelenésük a végletekig változatos. Nagy 

számmal akadnak közöttük olyanok, amelyek 

nemcsak alkalmasak arra, de meg is érdemlik, 

hogy a szobában ápoljuk őket. Alkalmasak, 

mert nagyon igénytelenek és mert kis helyen, 

egy-két ablak párkányán is sok fajból álló 

gyűjtemény fér el belőlük. Megérdemlik, mert 

erőteljes és egészséges fejlődéssel, sőt egyesek 

igen szép, illatos virágokkal hálálják meg a 

helyes gondozást és nem satnyulnak el olyan 

könnyen, mint a másfajta szobai növények 

legtöbbje. Végül kétségtelen, hogy a maguk 

nemében szépek, vagy legalább is érdekesek. 

A művészetekben a szépnek mindig erős 

vetélytársa volt az érdekes. A modern művé-

szetben és a modern ember ízlésében ez a 

vetélytárs kerekedik fölül. Festményeken, 

lakástervezők rajzain a régi „szép” szobai 

növények helyét most már egyre gyakrabban 

az „érdekes” szukkulenták foglalják el. Ez ma 

úgyszólván divat. Mindenesetre olyan divat, 

amihez könnyebb alkalmazkodni, mint sok 

más divathoz. Nemcsak azért, mert ezek a 

növények ma már elég olcsók, hanem azért is, 

mert a formák óriási választékában a legellen-

tétesebb ízlésű emberek is megtalálják azt, ami nekik tetszik. A szukkulens növények közül 

legismertebb a kaktuszok néhány fajtája. A pirosan virágzó, hosszú, lapos szárakból összetett 

Phyllocactus bokrokat, az Opuntiák nagy tüskés, tenyérnyi „medvetalpakból” összetett példányait, 

az Echinopsisok kurtatüskés gömbjeit, a Cereus flagelliformis hosszú, vékony macskafarkait a 

legeldugottabb kis falucskában is megtalálhatjuk. Ez az oka annak, hogy a köztudatban minden 

húsos növény egyszerűen a kaktuszok közé tartozik. Valójában ez csupán a szukkulens növények 

legnagyobb, leggazdagabb csoportja. A többi csoport közül itt csupán azokat sorolhatjuk föl, 

amelyek kipróbált és elég könnyen beszerezhető szobai növényeket szolgáltatnak. Ilyenek az 

Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Haworthia, Kleinia, Mesembrianthemum, 

Stapelia stb. nemek különböző fajai. Az ide tartozó alakok leírása vaskos köteteket töltene meg, 

tehát sokszorosan túllépné az itt megadott keretet, eltekintve attól, hogy jó, tehát drága képek 

nélkül a legrészletesebb leírás sem sokat ér. Aki a szukkulentákkal behatóbban akar foglalkozni, 

annak egyelőre a külföldi irodalomhoz kell fordulnia. Néhány idevágó munka címét külön 

jegyzékben közöljük. Könyvek nélkül is némi tájékoztatást szerezhetnek az érdeklődők 

Budapesten az Egyetemi Növénykert, az Állatkert, vagy az Angol utcai Fővárosi Kertészet 

üvegházaiban, ahol újabban a szukkulens növényeket, amennyire a viszonyok engedik, 

felkarolták. De egyébként is terjedőben vannak. Kezelésük egyszerű, de sokban eltér a többi 

növényétől és ezért könnyen balsikerrel járhat. Az alább következő néhány tanács célja az, hogy a 

balsikerek számát lehetőleg apassza. 

 

Fényigény 

A szukkulens növények legnagyobb része csak akkor fejlődik rendesen, ha naponta pár órai 

napsütést kaphat. Ezért csak dél, délkelet, vagy délnyugat felé néző ablakokban érdemes őket 

tartani. A szoba mélyén, vagy északi ablakban csak sínylődnek, termetük megnyurgul, színük 

sápadttá, tüskézetük csenevésszé válik, virágot pedig nem fejlesztenek. Az erdőlakó 

Phyllocactusok, Epiphyllumok és Rhipsalisok szívesen fogadják, ha reggel vagy este éri őket a 

nap, de a déli verőfényt egyáltalán nem bírják elviselni. Viszont nem satnyulnak el akkor se, ha 

 

 

 

3. Cereus és agávé cserépben. Érdekes és szokatlan. 

Fotó: Sarkady 
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közvetlen napfényt egyáltalán nem kapnak, ezért keleti, nyugati és északi ablakokban egyaránt 

tenyészthetők. Világosságra azonban ezeknek is szükségük van, szobák mélyén tehát ezeket sem 

lehet tartani. 

 

Földkeverék 

A kertészetben használatos, tehát pénzért kényelmesen beszerezhető talajnemek közül jó a 

melegágyakból kikerült föld, de csak akkor, ha a trágya teljesen elkorhadt benne. A rothadóban 

lévő szerves anyagok veszélyesek a szukkulenták gyökereire. Ugyanebből az okból bajokat 

okozhat az éretlen komposztföld is. Szántásokból se vegyünk olyan földet, amiben még fölismer-

hető a trágya szalmája. A lombföld szintén csak akkor jó, ha érett és ha ismételt átlapátolással 

kiszellőztették. Az a dohos korhadék, amit sűrű, nyirkos erdők avarja alól, vagy a fák odvaiból 

frissen kaparunk ki, tele van penésszel, ami növényeinkre veszélyessé válhat. Aki nem juthat 

hozzá teljesen megbízható kertészeti földhöz, legjobban teszi, ha a mezők sötét színű, humuszos 

vakondoktúrásaiból gyűjti össze a szükséges mennyiséget. A földet nem szabad megszitálni. A 

borsónagyságig terjedő kőzettörmelék vagy kavics nem árt, sőt egyenesen hasznos, mert lazán 

tartja, víz és levegő számára járhatóvá teszi a talajt. A túlfinom föld néhány öntözés után 

összetömörül, rosszul szellőződik, s a víz megáll rajta. Ettől a szukkulens növények megbetegsze-

nek, sőt el is pusztulhatnak. Ugyanebből az okból nem jó a túlságosan agyagos föld sem, de ezt 

durva homok hozzáadásával könnyen megjavíthatjuk. Viszont nem jó a másik véglet: a tiszta 

homok sem. A szukkulensek nagyrésze, a fánlakók kivételével, kötöttebb talajt kíván. A nagyon 

könnyű, laza homokhoz tehát agyagot kell adni. Elterjedt nézet szerint erre különösen alkalmas 

volna a régi vályogfalakból szedett, polyvával vagy szalmával kevert agyag. Ezt a nézetet 

semmiféle nyomós érv nem támogatja. Ha nem dohos, jobb híjján fölhasználhatjuk, de sokkal 

többet ér a szabad földekről gyűjtött agyag. Ezt azonban mindig a porhanyós feltalajból kell venni. 

A téglagödrök nyers, kékes vagy sárga, ragadós agyagja a mi céljainkra teljesen használhatatlan. 

A szukkulens növények között vannak olyanok, amelyek mészmentes talajban is jól tenyésznek, 

viszont azok is jól tűrik a meszet, amelyek eredeti termőhelyükön nem igen jutnak hozzá. Egyes 

fajok azonban egyenesen megkövetelik a 

meszet. Minthogy a mész jó hatással van a 

talaj fizikai tulajdonságaira, különösen vízát-

bocsátó képességére, a meszes talaj cserepek-

ben is jobban és tovább használható, mint a 

mészmentes. Állítólag a gyökértetvek sem sze-

retik a meszet, ezért minden amellett szól, 

hogy meszes földet használjunk. Amelyik talaj 

természetes állapotában ecettel megcsöppentve 

pezseg, az máris elegendő meszet tartalmaz. 

Ellenkező esetben hozzákeverjük. Erre a célra 

sokan ajánlják a falakról lehullott vakolatot. 

Ennek csak az az előnye, hogy aránylag ké-

nyelmesen beszerezhető és könnyen porrá 

törhető. Viszont manapság a vakolat igen sok-

szor nem mészhabarccsal, hanem cementtel 

készül, ez pedig a mi szempontunkból nem ér 

semmit. Sokkal jobb a drogériákban olcsón 

kapható finom márványpor, aminek a meny-

nyisége azonban térfogat szerint ne legyen 

több, mint az egész földmennyiségnek egy 

huszada. 

 

 
4. Epiphyllum oxypetalum humuszban gazdagabb 

keveréket igényel. Fotó: Szabó Gábor 
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Ugyanannyi faszénpor hozzáadásával a talajban féken tarthatjuk a rothadási folyamatokat és 

előmozdíthatjuk a szellőzést is. A faszénpor ne legyen túlfinom, búzaszemnagyságtól lefelé jól 

megfelel, de nagyobb darabkák sem ártalmasak. Vannak, akik még apróra tört tégladarabkákat, 

tőzegport, fenyőfák lehullott tűit is belekeverik a földbe, ezeknek azonban valami különös 

fontosságuk nincsen. Összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy a szukkulens növények 

nem válogatósak. Megfelel nekik minden egészséges, vizet átbocsátó, mérsékelten kötött, meszes 

talaj, amely nem tartalmaz el nem bomlott szerves anyagokat. Humusz szükségletük nem nagy, 

kivéve a fákon lakókat (Phyllocactus, Epiphyllum, Rhipsalis), amelyek sok humuszt kívánnak. 

Ezek számára az előbbi keverékekhez legalább ugyanannyi érett, jól kezelt lomb-, vagy 

trágyaföldet keverünk. Említést érdemel, hogy egy Suhr nevű német amatőr sikerrel nevelte 

kényes, vagy beteg gyökérzetű kaktuszait föld nélkül, tiszta faszéntörmelékben az alább közölt 

tápsóoldattal, melyet a közönséges öntözővízzel váltakozva használt. 
Calcium nitricum purum                220 gramm 

Kálium nitricum purum                   60      ” 

Magnesium sulfuricum purum         60      ” 

Kálium biphosphoricum purum       60      ” 

Ferrum phosphoricum purum          40      ” 

Mindez 2 l lehetőleg desztillált vagy esővízben oldandó és használata előtt 20 cm
3
 belőle újból 2 l-

re hígítandó. Minthogy a vasfoszfát vízben oldhatatlan, igen finom por alakjában adandó a 

keverékbe, mely használat előtt mindig alaposan felrázandó. 

 

Cserepek, ládák 

A cserép nagyságát mindig a növény gyökérzetéhez, ne pedig a termetéhez válasszuk, így 

megesik, hogy nagytestű növény kis cserépbe kerül, de ez kisebb baj, mint hogyha a fogyatékos 

gyökérzet akkora földtömegbe jut, amilyent nem bír hamarosan keresztülkasul hálózni, mert ennek 

igen gyakran a föld megromlása lesz a következménye. A gyökérzet megerősödésével azután 

fokozatosan nagyobb cserepekre kerül a sor, túlnagy cserépben ellenben igen könnyen a meglévő 

gyökerek is elpusztulnak. Külön cserépbe csak tyúktojás nagyságtól fölfelé ültessük a gömbös és 

kb. araszon felül az egyéb szukkulentákat, a kisebbeket sokkal jobb egy-egy nagyobb cserépben, 

tálban, vagy még inkább deszkaládikában csoportosan nevelni. Ezeknek ugyanis egyenként 

nagyon kicsi cserepek jutnának, már pedig az ilyen gyűszűkben a legnagyobb gonddal sem sikerül 

egyenletes nedvességben tartani a földet. Ezzel szemben a ládika nagyobb földtömege 

mindenképen kedvezőbb állapotot jelent, s ezenfelül meg van az az előnye is, hogy szükség esetén 

egy fogással egész sereg növényt átrakhatunk egyik helyről a másikra. Megfelelő ládikát 

akárházilag is készíthetünk, a méretekkel arányos vastagságú deszkadarabokból. Hosszát és 

szélességét a rendelkezésre álló helyhez szabhatjuk, pl. az ablakpárkány méreteinek megfelelően, 

de a mélysége 10-12 cm-nél ne legyen több, mert ez fölöslegesen növelné a súlyát. Belsejét 

célszerű lánggal, parázzsal, vagy tüzes vassal megpörkölni, mert a megszenesedett rész hosszú 

ideig ellentáll a korhadásnak. Használat előtt azonban párnapig szellőztetni ajánlatos, hogy az 

ártalmas égéstermékek eltávozhassanak. Hasonló eredménnyel olajfestést is alkalmazhatunk, de ez 

a szellőzés kárára van. Kátrányt, gálicot, vagy más mérges impregnáló anyagot nem szabad 

használni, mert a növény megbetegszik, sőt el is pusztulhat tőlük. A láda fenekébe természetesen 

néhány lyukat kell fúrni, hogy öntözéskor a víz fölöslege kifolyhasson. Ha a láda közvetlenül az 

asztalra vagy ablakpárkányra kerül, a fenékdeszka könnyen korhadásnak indul és a vízlebocsátó 

lyukak is elzáródhatnak, ezért célszerű két lécet alája tenni, vagy szögezni. Öt-hat cm-nél kisebb 

felső átmérővel bíró cserepet egyáltalán ne használjunk. Legjobbak a porózusfalú, nem túl vastag 

cserepek, éspedig a gömbös alakok, vagy gyepes, párnás csoportok számára széles, alacsony 

formában. A régi cserepeket gondosan meg kell tisztogatni, az újakat pedig használat előtt pár 

napig áztatni és azután kifőzni, hogy az égetésnél esetleg beléjük került kártékony anyagokat 

eltávolítsuk. A díszesen zománcozott, vagy olajfestékkel bemázolt cserepek nem jók, mert rosszul 

szellőződnek. Hogy ebben a tekintetben mégis mennyit kibírnak a kaktuszok, azt a falusi és 

kültelki példányok bizonyítják, amelyek sokkal többször láthatók a legkülönbözőbb kiszolgált 

fazekakban, korsókban és bádogdobozokban, semmint rendes virágcserepekben. 
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Átültetés 

A kisebb növények addig maradhatnak közös tartójukban, míg egymás nyakára nem nőnek. 

Nagyobb példányok rendes körülmények között 3-4 évig, sőt még tovább is megvannak átültetés 

nélkül, különösen, ha földjük felszínét minden tavasszal óvatosan felpiszkáljuk, lerázzuk és frissel 

pótoljuk. Vigyázni kell azonban, hogy a gyökereket meg ne sértsük, mert akkor könnyen 

rothadásnak indulnak, ami az egész növény pusztulását okozhatja. Átültetésre legalkalmasabb idő 

a tavasz, mikor a növények már ébredeznek téli pihenésükből. Az eljárás ugyanaz, mint minden 

más növénynél azzal a különbséggel, hogy a cserepek, illetve ládák fenekére a kifolyólyukat 

lefedő szokásos cserépdarabon kívül okvetlenül rakjunk még legalább egy cm-nyi réteget apró 

kavicsból vagy cseréptörmelékből, hogy a víz lefolyását biztosítsuk. A cserepek fenekén lévő 

lyukat a fazekas kívülről befelé szúrja, ezért belül gyakran pereme van. Ilyenkor a víz a perem 

magasságáig stagnál a cserép fenekén, ami a kényesebb növényekre végzetessé válhat, ezért 

ajánlatos a peremet óvatosan lekalapálni. Ha a gyökérzet beteg, a korhadt részeket óvatosan 

leszakítjuk és csak az épeket hagyjuk meg. Ilyenkor megtörténhet, hogy az új cserép jóval kisebb 

lesz, mint a régi. Az új föld ne legyen se pép, se száraz por. Vegyünk egy marékkal belőle, 

szorítsuk össze, aztán nyissuk szét a markunkat. Ha a föld pár nagyobb darabra esik szét, 

megfelelő a nedvessége, ha apróra széthull, kelleténél szárazabb vagy homokosabb, ha egyben 

marad, kelleténél nedvesebb vagy agyagosabb. A nagyon szúrós növényeket ronggyal, vagy 

botocskák közé kötve tartjuk a cserép közepébe, másik kezünkkel betöltjük a földet. Kisebb 

cserepeknél erre a célra ócska bádogkanalat is használhatunk. A ládikákat teletöltjük földdel, a 

fölösleget a láda szélére fektetett léccel lesímítjuk, aztán az egyes nővények számára fadarabbal 

csinálunk lyukakat. Egyiket olyan távol ültetjük a másiktól, amekkora a saját fél átmérője. A 

cserepet vagy ládát a föld betöltése közben időnként oda kell kocogtatni az asztalhoz és oldalt is 

meg kell paskolni, hogy a talajmorzsák minél jobban berázódjanak a gyökerek közé. Erősen 

begyömöszölni fölösleges, sőt káros, elég, ha ujjainkkal gyöngéden benyomkodjuk. A föld 

felszíne kb. egy ujjnyival maradjon a cserép vagy láda széle alatt, hogy rendesen öntözhessük. 

Fontos az is, hogy a növény addig a határig kerüljön a földbe, ahogy megszokta, ami rendesen jól 

felismerhető rajta. Átültetés után a növény egy napig öntözés nélkül áldjon, hogy a megsérült 

gyökereknek legyen idejük kissé megszikkadni, mert ezzel a sebek elzáródnak. Elhamarkodott 

öntözés gyökérrothadást okozhat. A kaktuszok közül csupán a magas törzsre oltott 

Epiphyllumokat, a Phyllocactusokat, Opuntiákat és a kúszó Cereusokat, a többi szukkulenták 

közül némely Crassula, Echeveria és Euphorbia fajt kell pálcához, karóhoz, esetleg létrához 

kötözni, a többi megáll a maga lábán. Néha a növénynek csak addig van szüksége támogatásra, 

míg a cserép földje kissé össze nem áll. Mikor ez megtörtént, a fölöslegessé vált botot eltávolítjuk. 

Folytatás köv. 

Maros Imre 
5. Az egyik legszebb Echeveria az E. lauii. Fotó: Dr. Csajbók József. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lithopsok virágzás 

utáni nyári 

pihenőn. 

 

Kép: 

Katona József 
 

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 

 

 

 



 

26 
Kaktusz és Pozsgás XIII. évf. 142. sz. 2022. július-augusztus 

 

 

 
 

 

 

Ficzere Miklós Sziklakertem télálló kaktuszai. 

Tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és 

talányok. 

II. Rész: Télállók a Maihuenia, az Austrocactus, 
a Corynopuntia és az Opuntia nemzetségben. 

 

A négy részesre tervezett sorozat elérkezett a 2. 

részéhez. A cím eléggé hosszasra sikeredett, mivel az 

egyes részek tartamára is utalni kellett. Ezt minden 

rész elején nem tehetem meg, habár ez a megoldás 

lenne a legcélravezetőbb, ezért itt idézem, és 

„Ismételten hangsúlyozni kívánom, csak azokat a 

taxonokat mutatom be, amelyek sziklakertemben 

megtalálhatók, egy-két esetben olyat is kénytelen va-

gyok megemlíteni, amelyik nálam nincsen. Azt is 

hangsúlyoznom kell, nem állt szándékomban a kak-

tuszok leírásával foglalkozni, azzal, mi hány cm, 

mm, db, stb, aki ilyesmit keres az alapos, nagyon 

pontos leírásokat találhat az internettől kezdve a 

külföldi és magyar nyomtatott szakirodalomban. Ha 

ilyesmire mégis kitérek, annak oka a jobb megértés, 

valamilyen körülménynek a bemutatása, de nem tö-

rekszem semmiféle teljességre. Kérem, ennek figyelembevételével olvassák a növényekről szóló 

ismertetéseket. Földrajzi elterjedésüket, élőhelyüket azért említem, legyen mihez hasonlítani a 

hazai viszonyokat.” 

Maihuenia poeppigii kertünk legkülönlegesebb kaktusza azért, mert egyáltalán nincsen kaktusz 

kinézete, hengeres levélkéjű, a talaj szintjén szétterülő, szőnyegszerűen terjedő tövises, örökzöld 

bokor, 1. kép. A látogatóknak fel sem tűnik, csak akkor, ha megmondjuk nekik, bizony, az is 

kaktusz. Különlegessége nem csak az előzőek, hanem egyéb más tulajdonságaiban is kifejeződik. 

Dél-Amerika egyetlen, nálunk télálló kaktusza, említenek más fajokat is, de azok télállósága még 

teljesen nem bizonyosodott be, talán egyetlen kivételével, amiről a későbbiekben szólok. Ez a 

kaktusz a hegyekben növekszik, ahol télen több hónapon keresztül beborítja a hó. A világon kevés 

kaktusz képes erre a mutatványra. Növekedése gyors, nálunk is, és még virágzik is! Óriási, 

gyönyörű citromsárga virágai méltán nyerik el tetszésünket. Sajnos, megfelelő porzó egyed 

hiányában a virágok nem termékenyülnek meg, így nincsen termés, nincsen mag. Hazájában a 

növény méretéhez képest termése, gyümölcse nagy, és ehető! Kellemes adománya az ottani zord 

természetnek. 

Az Austrocactus philippii Dél-Amerika másik télálló kaktusza a hazai gyűjteményekben nagyon 

ritka, nem tudom, van-e még valakinél kiültetve a sziklakertbe. Hazájában, a chileiek szerint csak 

náluk endemikus, ott az egyik legritkább növénynek tartják. Két előfordulási helyet tartanak 

nyílván az ország középső részén, Bío Bío és Maule tartományokban 2000-2200 m magasan. 

Valószínű, hogy az első helyet kifosztották, mert az utóbbi időben nem kaptak hírt, hogy ott látták 

volna. Az utóbbi, nem régen felfedezett hely lehet az egyetlen élőhelye. A fajt nagyon nehéz 

észrevenni az élőhelyén a többi növény takarásában, amelyek szinte teljes álcát biztosítanak 

számára. Ahogy mondják tréfásan, akkor lehet észrevenni, amikor ráülünk, de ez már kissé 
fájdalmas. Csak virágzása idején van esély felfedezésére. Az előző információkat a chilei 

kaktuszegyesülettől kaptam. Nos, Chilében bizonyára a legritkább, s mint mondták a 

leghidegellenállóbb is. E kis bevezető csupán rövidke ízelítő a többi érdekességből 
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Katona József Lithops verruculosa – a nemzetség különce valóban különös kis növény, főleg 

változatosságában. „Míg általában a Lithopsok kisebb-nagyobb csoportokban élnek, addig a 

verruculosa szétszórtan található hatalmas területen. 1943-ban ugyanabban az évkönyvben egy 

másik Lithopsot is beiktatott a Lithops inae-t, amelyet ugyan Dr. Westhuizen talált meg, de erről 

semmi mást nem tudni. Nel 1946-ban hihetetlenül homályos lelőhelyet adott meg a két faj 

számára: West Cap. Ennyi! Nel fehér fekete fotóján meglehetősen hasonló növények láthatók a 

két faj megkülönböztetésére, - a kétértelműség jegyében! Boer és Boom 1961-ben egyesítette a 

kettőt a Lithops verruculosa név alatt.” Sok-sok meglepetés sorakozik még e faj neve alatt, s 

ember legyen a talpán, aki meg tudja határozni kétségek nélkül. Gyémánt, arany-ékszer 

kereskedők is képbe kerülnek, de hogyan és miért? 

 

Elton Roberts Lobivia fechseri wr 230 

A szerző írásai mindig élvezetes olvasmányok, szinte sohasem nélkülözi a kritikus hangvételt. 

Ebben a cikkében is szóváteszi kétségeit a rendszertani besorolások labirintusában, amivel 

egyetérthetünk vagy nem, persze csak akkor, ha kellő szakirodalmi jártassággal rendelkezünk. 

„Mindkét leírásból csak azt említettem, ami szerintem fontos, a termés és a mag mérete, és ehhez 

hasonló dolgokat elhagytam, mivel nem próbálok ezekhez információt hozzáadni, mivel ezen 

adatok általában a legtöbb embert félig-meddig untatják. Vannak, akik panaszkodnak, hogy 

Backeberg olyan növényeket írt le, amelyeket soha nem látott, és ezért a leírás nem lehetett 

teljesen megfelelő. Nos, ugyanezt tapasztalom a legtöbb könyvírónál, mert valahonnan kimásolják 

a leírásokat. Azok is, akik szívesen leírnak egy növényt, ugyanezt megteszik, majd megvárják, 

amíg a virág kinyílik, és amint a virág kinyílt, megadják a virágok méretét. Sokszor ebből adódik 

az, hogy a virág, mondjuk, csak 3 cm átmérőjű. Ahogy korábban is írtam, a virág az első napon 

kinyílva lehet 3 cm, második napon már 5 cm, a harmadik napon pedig 8 cm, ami az utolsó nap 

nyílása. Tudom, amikor az emberek nem biztosak abban, hogy mi az a növény, és megmérik a 

virágot, és az két-két és félszer nagyobb, mint a leírásban leírtak, akkor még mindig homályban 

vannak a növényről.” A teljes cikkből megtudhatjuk, mit érnek meghatározás céljából a méretek 

sokszor egymásnak ellentmondó számai. 

 

   
 

Fábián László Astrophytum capricorne és társai 

Aki szeretné megismerni egy-egy növény történetét, annak jó szívvel lehet ajánlani a szerző 

írásait. Ez alkalommal az A. capricorne történetével ismerkedhetünk, de az is megtudható, miért 

viseli el a havas, -17 fokos hideget is. Egy újabb adalék a hidegtűrés okaihoz. 

„Az Astrophytum capricorne felfedezését dr. Hermann Poselgernek nyilvánítják, aki Berlinben 

volt orvos és korának legnagyobb gyűjteményével rendelkezett. Az 1849-es és 1852-es években az 

Egyesült Államok déli részében és Mexikó északi tájain utazott. Coahuila déli részén Saltillo 

városka mellett egy különös kaktuszra lelt 1851-ben. A növény sűrűn pontozott volt, mint az 

akkor már jól ismert Astrophytum myriostigma faj, csak az pergamenszerű, kecskeszarv hajlatú 

töviseket viselt, areolánként öt darabot. Mivel az elhelyezkedésük és formájuk tényleg hasonlított 

a kecskék szarvaira, dr. Albert Dietrich elnevezte Echinocactus capricorne fajnak. A fajnév 

magyar megfelelője: a kecskeszarvakhoz hasonlatos, kecske szarvakat hordozó.” 
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A legfeltűnőbb azonban Rost szerint a termésfal belső részének erőteljes krapplakk bíbor 

színezete. Tudják milyen a krapplakk bíbor? Fábián László írásából ez is kiderül, de nem marad 

elhallgatva Dr. Bohumil Schütz és Otakar Sadovský megjegyzései sem a fajhoz. 

 

Ficzere Miklós Filatélia: Ausztrália endemikus szukkulensei I. 

A filatéliát nem szokás külön kiemelni, most azonban kivételt kell tenni. Ausztrália 

szukkulenseiről szinte semmit sem tudunk, most bélyegeken láthatjuk ezeket a különleges 

növényeket az Ausztrál posta jóvoltából. Ez válasz a filatéliát temetők borús látomására, 

megmutatva, micsoda ismeret átadására képes az egyszerű postai bélyeg.  

 

Nagy Sándor A győztes gymnocalycium 2021 végén. Hosszú várakozás után a Gymnocalycium 
Győztes felbukkant Argentínában Merló város közelében, a Sierra de Comechingones nyugati 
lábánál. 
Újságunkban ez a második hosszú cím. Nemcsak a hosszúsága kelti fel az érdeklődést, de 

lehetséges győztes Gymnocalycium, milyen növény lehet? Hogyan lehet hozzájutni? „Néhány 

hónapja leírt Gymnocalycium faj a Gymnocalycium victorii. Az első felfedezés már 2011 

decemberében megtörtént, mégis körülbelül tíz év telt el a jelenlegi első leírás közzétételéig. Az új 

faj elterjedése egy kis területre terjed ki Merlo város közelében, a Sierra de Comechingones 

hegység alsó nyugati lejtőjén.(…) Az egymástól elkülönült „névgyártók” döntően a saját nevük 

gyors elfogadása, a vezető szerep elérésének céljából szerzőként folyamatosan új fajokkal, új 

típusokkal, különböző kombinációkkal vagy komplexumokkal jelennek meg a piacon. A 

„névadók” pedig az érdekek mentén ellenőrizetlenül segítik a kereskedelmi célú gyártást, amely 

nem igényel egységes kaktuszkutatást és irányítást sem. Ennek igénye - ha fel is merül - gyorsan 

feledésbe kerül. Itt van egy jó példa.” A jó példa az újságban, a cikk folytatásában olvasható. 

 

Kiss László A hosszú virágú Mammillaria longiflora a gyűjtemények egyik leginkább óhajtott 

növénye, amit főleg virágának szépsége indokol. A M. longilflora egy északi fekvésű hegyoldalon 

Arbatus glandulosa és Pinus ambroides bokrok illetve cserjék között él, füves, páfrányos, 

Selaginella moha és zuzmó fajokkal benépesített, köves és finom humuszos talajon, ahol 2-4 óra 

közvetlen napsütésben részesülnek. Ebből kitűnik, hogy viszonylag védett, kissé árnyékos helyen 

él. Bár a M. longiflora és a M. theresae térben egymáshoz nagyon közel, úgymond egymás mellett 

élnek, de különbözők az élőhelyi feltételek, mert a M. theresae nyílt, mészköves talajon napos és 

széljárta helyeket igényel. Ez jól lemérhető az élőhelyen tapasztalt hőmérsékleteken. 

 

Ficzere Miklós főszerkesztő 

 

 

 
 

 

Cseh Katalin 

K A K T U S Z 

 

Kaktusz vagyok, 

nem sünmalac, 

gyere vissza, 

hová szaladsz? 

 

Kaktusz vagyok, 

nem muskátli, 

kaktuszvirág 

Kaktusz vagyok, 

nem nefelejcs, 

megszúrlak, 

hogy el ne felejts. 

 

Kaktusz vagyok, 

csupa tüske, 

anya rám szól: 

„Nézz tükörbe, 

légy már büszke, 

te vagy szúrós 

szívem csücske!” 

 

 

 

sem akárki. „Légy már büszke!”  

 
Veszprémi Napló, 75. évfolyam, 173. szám, 8. o. 2019. július 27.  
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AKI A (KAKTUSZ)VIRÁGOT SZERETI...JOÓ ANTALNÉ… 
 

... rossz ember nem lehet. Ez a megállapítás különösen igaz arra a faddi hölgyre, aki mintegy 160 féle 
kaktuszt nevel. 

 

A faddi „kaktusz világa” megteremtője 27 évesen, 

egy újpesti piacon szeretett bele ezekbe a szúrós 

élőlényekbe. Első növénye egy pici, körben virágzó 

kaktusz, Rebutia volt. A gyűjtemény azonban 

igazából Faddra költözésük után, a hetvenes évek 

közepén kezdett gyarapodni. Az izsáki Farkas 

bácsitól, Dunaújvárosból, Pestről hozta a növénye-

ket, emellett tanulmányozta a szakirodalmat. A 

közel 30 éve éve tartó szenvedély 160 féle, mintegy 

600 darab kaktuszt „eredményezett”, miközben Joó 

Antalné tulajdonképpen kaktuszszakértővé vált. 

(Igaz, mint mondja, a latin neveket nem biztos, 

hogy helyesen ejti ki.) A növények tavasztól őszig 

az udvari üvegházban élnek - és virágoznak -, télire 

a ház folyosóján kapnak szállást. Nevelőjüknek 

nagy örömöt jelentenek, havonta kétszer locsolja, 

átültetgeti, gyapjas tetvek, gombabetegségek táma-

dása esetén permetezi őket. A szaporítást tulaj-

donképpen már 5 éve szünetelteti, tekintettel arra, 

hogy az üvegházba már nem fér több növény. 

Reprodukálni csak azokat a ritkaságokat – Glan-

dulicactus, Weingartia, 

Krainzia, Submatucana - 

szokta olykor, amelyek-

ből kevés van, és a fajta 

megmaradása érdekében 

van szükség a szaporítás-

ra. A Joó család portáján 

vannak más növények is, 

így vagy 20 féle pozsgás, 

és „hagyományos” dísz-

növények, de az igazi 

kedvencek valószínűleg 

mégiscsak a kaktuszok. 

— Olyan jól el lehet 

velük szórakozni —  

mondja nevelőjük. 

— Mert a fiatalok szépen 

nőnek, az öregebbek 

pedig sokat virágoznak. 

-ts- 

 

 
Tolnai Népújság, 8. évfolyam, 236. szám, 6. o. 1997. október 9. 

 

 

 

1. Joó Antalné egyik szúrós kedvencével. 

2. A téli szállás a ház folyosója. 
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H Ó F E H É R T Ő L  A  V É R P I R O S I G… 
 

... és ki tudja hány színben pompáznak még a Szabó László 

jászberényi lakos kaktuszainak nyíló, ritkaság számba menő 

virágok. Az idős embernek nyugdíjas korában „szúrós” 

hobbyja van. Kaktuszokat termeszt. 170 különböző fajta 

kaktuszgyűjteménynek a büszke tulajdonosa. „Virágos 

kertjében”, lakásának verandáján, a konyhában és a 

szobákban az Oposton Ruficepstől az Astrophytum-ig, a 

Peiresciopsis-től az öreg Zsigoig ott büszkélkedik tüskéivel 

csaknem ezer kaktusz. Gyakran lapozgatja a szakkönyveket, 

több különböző kaktusz „egybeoltásával” máris több eddig 

ismeretlen fajtát sikerült kitermeszteni. Gyűjteményét az 

idén újabb harminc ritka kaktusszal akarja kiegészíteni, erre 

1500 kilométeres utat tesz majd meg, ismert kaktusz-

termesztőket keres fel Egerben, Pécsett, Budapesten, 

Pásztón. 

Szabó László és kaktuszai. 

 
Szolnok Megyei Néplap, 23. évfolyam, 206. szám 1972. szeptember 1. 

 

M A L I K  M É R N Ö K  K A K T U S Z A I 
 

A legkülönbözőbb fajtájú nagyságú, tövisű, virágú kaktuszok termesztésével és nemesítésével 

foglalkozik Juraj Malik mérnök, kvetoslavovi (úszori) lakos. A kaktusznevelés szenvedélyének 

tizenhat éve hódol. Azóta 1300 egyedet gyűjtött össze. A kaktuszokat nagy üvegházban tartja. 

Mivel nem minden fajta virágzik egyszerre, virágzásukban egész évben gyönyörködhet. Vannak 

olyan fajták, amelyek csak éjszaka virágoznak, nappalra becsukják virágaikat. Ezek virága fehér 

és illatos. A nappal virágzó kaktuszok színe fajtánként változó. Malik mérnök elmondta, hogy a 

világ minden táján terem valamilyen kaktusz. Nemesítéssel a legkülönbözőbb világtájakon 

tenyésző kaktuszok honosíthatók meg nálunk is. A kaktuszokat télen nem szabad öntözni. Nyáron 

sem mindig, főleg akkor nem, ha éjszaka nagy meleg van. Aki effajta virággal akarja ékesíteni 

lakását, annak gondoskodni kell arról, hogy a helyiségben, ahol a virágok vannak, egész évben 

egyforma legyen a hőmérséklet és a nedvességtartalom. Ellenkező esetben a virág elpusztul, vagy 

nem virágzik. A kaktuszok az agglegények virágai, szokták mondani. Ez a mondás ez esetben nem 

fedi a valóságot, mert Juraj Malik nős ember, és a kaktusztermesztés egész családjának szívügye.  

 

Kontár Gyula.     Képek a szerző felvételei.  
Új Szó, 26. évfolyam, 21. szám, 16. o. 1973. május 27 
 

                                  Ugye szépek?                                            Gymonocalycium. Japánból hozták be hozzánk.  
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B U D A I  L Á S Z L Ó  KAKTUSZGYŰJTEMÉNYE  JÁSZÁROKSZÁLLÁSON 
 

A KAKTUSZ IS IGÉNYLI A GONDOSKODÁST 
 

Az elmúlt 17 év alatt, a kezdeti 30-40 darabról 

több mint tízezer növényt számláló gyűjte-

ménnyé duzzadt a jászárokszállási Budai László 

kaktuszgyűjteménye. A helyi vízműnél dolgoz-

va, a vízóra-leolvasások, egyéb javítások alkal-

mával sok árokszállási kertben járt Budai Lász-

ló. Az első kaktuszgyűjteményt is ilyen alka-

lommal látta meg. Elsősorban a virágzó növé-

nyek szépsége, egyszerűsége fogta meg. Ezután 

egyre jobban érdeklődött a kaktuszok tartása, 

gyűjtése iránt. A kezdetben néhány növényt 

számláló gyűjtemény gyorsan szaporodott. Nem 

sok kellett, szakkönyveket szerzett be, tapasz-

taltabb gyűjtőkkel vette fel a kapcsolatot, be-

kapcsolódott a Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének munkájába. Mint mondta, hobbija révén 

növény ismereten túl, egyéb terülten is sok tudásra tehetett szert. Mélyebb ismereteket szerzett az 

éghajlati viszonyokról, a növényvilág összefüggéseiről, a földrajzi környezetről. Igaz, a kaktusz 

igénytelen növény, de folyamatos törődés nélkül gyorsan meglátszik a növényeken a gondoskodás 

hiánya. Egy ekkora gyűjtemény már szinte mindennap ad munkát. No, meg ha már ennyit 

foglalkozik vele az ember, nem szeretne lemaradni egyik virágzásról sem. Budai László 

elgondolkozott már azon, hogy a hobbiját főállássá változtatja, erre azonban még várni kell. 

Meglátása szerint mostanában az emberek a fáradságos munkával megszerzett kis pénzüket 

először a kenyér, a ruházat vásárlására fordítják és nem kaktuszra. 

- bcs - 
Új Néplap, 8. évfolyam, 169. szám, 9. o. 1997. július 22. 

 

AZ ÁGASEGYHÁZI  Z O M B O R I M A R G I T K A 
 

Az ágasegyházi Zombori Margitka - több mint négy évtizedes munkássága után - néhány éve 

eltávozott. Élete egy volt a tanítással. Pedagógusként és emberként is tisztelték. A gyermekek is 

rajongtak érte. Egyaránt ragaszkodott tárgyhoz és élőlényhez. Ez utóbbiak közül való ez a kaktusz, 

amit az akkor még a helyi iskolában 

dolgozó Borsodi Pálné D. Ildikónak 

hagyott örökségül. Margitka néni 

nyugodt volt, jó helyre került a 

virág, amit nemcsak a megajándé-

kozott, hanem annak édesanyja, 

Dienes Imréné is szinte pátyolgat. 

A kaktusz pedig mintha tudná, 

hogy szép emlékeket ébreszt, úgy 

szórja csodálatos virágait. De eny-

nyi, mint a napokban, vagyis 183 

darab még soha nem volt rajta. 

E felvételt Borsodiné küldte nekünk 

e- mailen. 

 

 

 
Petőfi Népe, 54. évfolyam, 169. szám, 

1999. július 22. 

 

 

 

Sok ezer növény egy gyűjteményben 
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IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, HOSSZÚPÁLYI, 2019. SZEPTEMBER 24. 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

Iskolaprogram 

 

 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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Írta: Rácz János 

 

Az alábbiakban történeti-etimológiai szempontból feldolgozott elnevezéseket nagyrészt már 

szótározták, illetve a világhálón, a kereskedelemben széles körben terjednek, elemző dolgoza-

tokban azonban eddig nem szerepeltek. A magyar írásbeliségben már a 14. századtól fölbuk-

kannak déligyümölcsök nevei, fajleírások magyar szerzőtől az erdélyi Maximilianus Transylvanus 

könyvében (1523, De Moluccis Insulis) olvashatók, Lencsés György kéziratában (1577 k.) és 

Melius Juhász Péter Herbáriumában (1578) az orvosbotanika szaknyelvébe is bekerültek egzotikus 

fajok magyar elnevezései. Amennyire régi források rendelkezésre állnak, igyekeztem az idegen 

nyelvi nevek szótörténetére is fényt deríteni. 

 

SZÉLESTÖVISŰ HORDÓKAKTUSZ - FEROCACTUS HAEMATACANTHUS (P. 376). 

Az USA déli vidékein és Észak- Mexikóban őshonos. Hosszúkás, lédús gyümölcse savanykás ízű. 

A hordókaktusz generikus név a fajok hazájában használatos ang. barrel cactus ’ua.’ (Grin.) 

tükörfordítása, Amerika termetes kaktuszainak nagy méretére utal. A szélestövisű faji jelzőnek 

pedig a sok széles tövis az alapja. Megjegyezzük, hogy itt némi zavar látszik a taxonómiában (nem 

ritka jelenség a Cactaceae család nemeivel és fajaival kapcsolatosan), mert a széles tövisek az 

ördögnyelv-hordókaktusz ’Ferocactus latispinus’ (P. 117) fajra sokkal inkább jellemzőek, ennek 

latin latispinus ( lat. latus ’széles’, spina ’tövis’) faji jelzője kifejezetten a széles tövisekre utal. A 

Ferocactus haematacanthus binomenben a latin szaknyelvi hamatacanthus artepitheton a tövisek 

más tulajdonságára, a pozsgás száron növő ívelt, horgas tövisekre utal. Ugyanis a ’horgas’ 

jelentésű lat. hamatus ( lat. hamus ’horog’) és a gör. akantha ’tüske, tövis’ szavak összetétele. A 

faj első leírója Friedrich Mühlenpfordt volt, 1846-ban ismertette Echinocactus hamatacanthus 

néven (AG. 14: 371), azaz ’horgastövisű sünkaktusznak’ nevezte. Nathaniel Lord Britton és 

Joseph Nelson Rose sorolta 1922-ben a Ferocactus nemzetségbe (Cactaceae 3: 144). A latin 

Ferocactus (lat. ferus ’vad’, cactus ’kaktusz’) generikus név sok faj vad töviseire, az igen erős, 

merev tüskékre utal, amelyek gyakran horgasak, a Ferocactus wislizeni fajnak éppen ezért 

fishhook barrel cactus (W.), azaz ’halhorog hordókaktusz’ a neve, és erre utal magyar 

horgastövisű hordókaktusz (P. 117) elnevezése is. Még ismertebb faj a Ferocactus latispinus, azaz 

ördögnyelv-hordókaktusz, ördögnyelvkaktusz (uo.), amelyet hosszú, széles, horgas tövisei alapján 

neveztek el. A szélestövisű hordókaktusz gyümölcsöt termő faj, ezért kapta ang. mexican fruit 

cactus (W.), azaz ’mexikói gyümölcskaktusz’ nevét. Alakjára utal ang. turk’s head barrel cactus és 

turk’s head cactus (uo.), vagyis ’török fej (hordó)kaktusz’ elnevezése. Az ang. biznaga barrel 

cactus (uo.) társnevének a sp. biznaga barril costillona ’uo.’ (uo.) volt a mintája. Ugyancsak az 

egyik élőhelyére utal ang. Texas barrel cactus (Grin.), azaz ’Texas hordókaktusz’ elnevezése. 

 

Rácz János 

 
Magyar Nyelvőr 139. évfolyam, 1. szám, 103-104. o. 2015. 

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK - Rácz János: Gyümölcstermő 

egzotikus növények nevei I. 

 

A cikkben Ferocactus haematocanthus és Ferocactus 

wisliteni ezen hibás írással jelent meg, amelyek helyesen 

Ferocactus haematacanthus és Ferocactus wislizeni. 

(Ficzere M.) 

 
Balra: Ferocactus latispinus. Mexikó, Ahorcados, GTO. Fotó: Tóth N. 

A tuloldali képen: 

Ferocactus haematacanthus Mexikóban Quatrocienegastól délre 

Coahuila államban. Fotó: Tóth Norbert 
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Írta: N-N. M. (Natter-Nád Miksa) 

 

Az állandósult nyári időjárás beköszöntésével szobai növényeink is kikívánkoznak a szabadba. A 

természetes meleg, a friss levegő helyrehozza a téli kezelés okozta satnyulásokat és nyaralásuk 

folyamán annyira megerősödhetnek, megedződhetnek a növények, hogy biztosabban vészelik át a 

következő tél viszontagságait. A legtöbb szobai növény nyaraltatása idején félárnyékos, védett 

helyet és bőséges öntözést kíván. Teljes fénybe, napsütésbe csak a kaktuszok, a pozsgás növények 

helyezhetők, kivéve azokat, amelyek hazájukban is erdőlakók. Ilyenek például a kaktuszok közül a 

Phyllocactusok, az Epiphyllumok és a Rhipsalisok. Ezek legjobban érzik magukat, ha egész évben 

a szobának valamelyik nem délnek néző ablaka mellett állhatnak. A szabad levegőt csak úgy 

viselik el, ha fák árnyéka védi őket. A fehér és puhatüskéjű kaktuszok is napfényt kedvelők, de 

ezek sokkal jobban, gyorsabban és üdébben fejlődnek, ha a szabadban üvegtetőt helyezünk 

föléjük, például melegágyablakokból embermagasságban. Az üvegtetőn át behatol a napfény, 

alatta szabad járása van a levegőnek, de az üvegtető arra jó, hogy megvédje a kényesebb 

kaktuszokat az erős esőktől és zivataroktól, vagy a jégveréstől A legtöbb kaktuszfélének a tűző 

nyári nap valóságos szanatóriumi környezetet jelent. Ilyenkor a téli szigorított vagy tilalmas 

öntözés a kaktuszokra már nem vonatkozik. Ha a növény erős, egészséges és fejlődésben is van, 

napos időben akár mindennap is alaposan meglocsolható. Néha-néha az sem árt, ha különösen 

száraz időben, esténként meg is permetezzük és lemossuk a növényekről a port. A nyári záporok 

és a megrekedt víz ellen azonban ajánlatos a növényeket megvédeni, mert a túl sok víz még 

nyáron is gyökérrothadáshoz vezethet. A kaktuszok nyaraltatásához hozzátartozik a hígított 

trágyalével vagy tapsóoldattal való öntözés is hetenként, de július végével a trágyalé öntözést 

okvetlenül abba kell hagyni. Ha több kaktuszunk van vagy más pozsgás növényünk is, néhány 

vízvájta, lapos sziklakő segítségével csinos, egzotikus csoportot alakíthatunk belőlük a kertben. A 

növényeket minden kötöttség nélkül, szabálytalanul csoportosíthatjuk, cserepestől a földbe 

süllyeszthetjük úgy, hogy a cserepek aljába tenyérnyi rétegben kőtörmeléket, cserépdarabokat 

vagy durva kavicsot terítünk és a 

cserepek közötti hézagokat földdel 

kitöltjük. A cserepek alatt levő kőré-

teg a felesleges nedvességet elvezeti, 

a köréjük gyömöszölt föld viszont a 

hirtelen kiszáradástól óvja meg a 

gyökereket. A földbe süllyesztett 

cserepeket néhány lapos sziklakővel 

rakhatjuk körül, a cserepek közötti 

részeket pedig a sziklakő színével 

egyező mészkőmurvával boríthatjuk 

be. A szabadban nyaraltatott kaktu-

szok színe a legtöbb esetben kissé 

megfakul, de tüskézetük hosszabb, 

bundájuk pedig sokkal sűrűbb lesz 

és eredeti, hazai alakjukat is nyara-

lásuk folyamán közelítik meg a 

leginkább. 

N-N. M. 
Magyar Nemzet, 15. évfolyam, 150. szám, 

10. o. 1959. június 28. 

 
Falra, vas, fa, dróthálóra akasztható edé- 

nyek kaktuszokkal, pozsgásokkal beültet-

ve. Fotó: Nagy József 
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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 
 

rubiflorus, rubiflora rotblühende pirosvirágú 

rubiginosa rotsest vörösszőrös 

rubistaminea  vörös fonalas, -szálkás, -rostos 

rubricentra mit roten Mitteldornen piros középtövisű 

rubricostata nach den roten rippenkakteen 

benannt 

pirosodó bordás 

rubriflora, rubriflorus rotblühende piros virágú 

rubrifolia rotblättrig piroslevelű, piros sziromlevelű 

rubrisaetosus reich rot bedornter dús piros tövisű 

rubriviridis  pirosas-zöldes 

rubro-alba rot-weiss vörös-fehér 

rubrocoronatum rot bekränzte pirosan koszorúzott 

rubrogemmia  piros bimbójú 

rubrograndis  pirosas nagy 

rubrospinus rotbedornter pirosan tüskézett 

rubroviridis rötlichgrün vöröseszöld 

rudibuenekeri benannt nach Rudi Bueneker Rudi Bueneker-féle 

rueppelii Eigenname Rauppel-féle 

ruestii benannt nach Dr. Ruest(Rüst) Rüst-féle 

rufescens fuchsrot werdend rókavörössé váló 

ruficeps (riesig) (óriási, borzasztó), vörös fejű 

rufidus, rufida rotborstig, fuchsrote vöröslő sörtés, rókavörös 

rufispina, rufispinus rotstachelig, fuchsrot bedornter vöröslő tövisű, rókavörös tövisű 

rufocrocens rötlich-safrangelb pirosas sáfránysárga 

rugosus runzelig ráncos   

runyonii benannt nach R. Runyon Runyon-féle 

rupestris auf Felsen wachsende sziklán termő, sziklán élő 

rupicola, rupicolus fesbewohnender sziklalakó 

ruposter felsen liebend sziklakedvelő, szírti 

rusanthus rostroten(blüte) rozsdapiros (virágú) 

ruschianus Eigenname. személynévről elnevezve 

russeliana, 

russelianus 

benannt nach Mr. P. G. Russel Russel-féle 

rutila  rotgelb(blühende) pirosassárga (a virág) 

rutilans gelblichrot (blühende) sárgáspiros (a virág), pirosló 

rutiliflora gelbrot blühende sárgáspiros virágú 

rynchorhaphis schnabelstachelig csőrtövisű 

rynchostylus schnabelgriffelig csőrszerű bibeszálas 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Lázár Nikolett, Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen 

 

 


