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

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

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

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

 

dr. FÖLDI FERENC 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 

 
 

Egy évre csak 6.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 

         
 

Debreceni Pozsgástár 

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

A postai költség bérmentesítve a megadott címig! 

Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára: 

60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

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

Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 

 

 

 

 

 

T  A  R  T  A  L  O  M 
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Írta: Tóth A. Péter 

 

Solymári diákok segítettek a coloradói fügekaktuszok begyűjtésében. Egy hobbikertész 

ültethette ki a szúrós töveket. 

 

Évről évre megjelenik a Vértes lankáin egy oda nem illő növényfaj. A távoli földrészről érkezett 

coloradói fügekaktuszokról (Opuntia phaeaecanta) korábban már tudósítottunk. A hazai flórában 

példátlan télálló faj elterjedésével kiszoríthatja az őshonos növényfajokat, ezért fontos a 

felkutatása és megsemmisítése. 2017-ben találta meg az első töveket egy fokozottan védett terület 

sziklagyepében Klébert Antal, a Vértesi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őrkerület-vezetője. 

A fügekaktuszok a szakember szerint akkor már több éve ott fejlődhettek, erről az élénk színű 

termések árulkodtak. Bár a kiskertünkben szépen mutatnak a kaktusz virágai, mégsem szabad a 

töveket kiültetni a természetbe. Amellett, hogy a tüskék miatt balesetveszélyesek, más módon is 

kárt okoznak az élővilágban. 

 

Évről évre felbukkannak 

A pontos hely nem publikus, elég annyi, hogy a Vértesi Tájvédelmi Körzetben bukkantunk rá a 

kaktuszokra. Kezdetben 10-15 tő volt, majd az évenként mechanikus irtásnak köszönhetően évről 

évre kevesebb fordult elő a területen. – vázolta a nemzeti park munkatársa, s hozzátette, 2021 

tavaszán nem talált belőle, de idén ismét megjelent hét tő. Az idegenhonos coloradói fügekaktusz 

jelenléte a Vértesi Tájvédelmi Körzetben nem kívánatos, veszélyezteti a nyílt dolomit sziklagyep 

őshonos növényeit. Mivel a terület távol van a lakott területektől, kertektől, és nehezen 

megközelíthető, valószínű, hogy a távoli földrészről érkezett faj példányait valaki szándékosan 

ültette ki a sziklagyepre. 
 

A távoli földrészről érkezett coloradói fügekaktuszokról (Opuntia phaeaecanta) 
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Idegenhonos faj 

A kaktuszokra jellemző, hogy nem őshonosak, viszont rendkívül szívós növények, ezért 

veszélyesek lehetnek a hazai növényvilágra. Amerikából kerültek a kontinensre, Észak-

Amerikában egészen a kanadai prériig régóta a természetben élnek. Magyarországon is képesek 

túlélni a telet, hazánkban húsz éve bukkantak az első tövekre. A fügekaktuszok veszélyesek, mert 

természetes ellenség hiányában könnyen kiszoríthatják az alacsonyabb tűrőképességű őshonos 

növényeket, a velük együtt élő rovarokkal, madarakkal és egyéb állatfajokkal együtt. Különösen a 

magyar gurgolya (Seseli leucospermum), István király-szegfűje (Dianthus plumarius subsp. regis-

stephani), és a kövér daravirág (Draba lasiocarpa) kerülhet veszélybe miattuk. 

A mindennapi szóhasználatban fogalomzavar figyelhető meg, holott mást jelent a tájidegen, 

idegenhonos faj és mást az invazív kifejezés. A coloradói kaktusz Magyarországon idegenhonos 

növény, tehát még nem invazív. Vannak olyan országok, ahol már invazív fajnak számít, és 

nálunk is azzá válhat, ennek reális a veszélye. Hogy ez ne így legyen, fontos a felbukkanása utáni 

mechanikus irtása, begyűjtése. – mesélt a különbségekről Kléber Antal. 
 

 
 

Az István király-szegfűje (Dianthus plumarius subsp. regis-stephani is veszélybe kerülhet. Fotó: Ficzere 
 

Segítettek a diákok 

A napokban az őrkerület-vezető a solymári Fészek Waldorf Iskola diákjaival hét helyen is 

megtalálta, majd begyűjtötte a kaktusztöveket. Mivel a növények szúrós tüskéikkel fájdalmas 

sérülést okozhatnak, balesetveszélyesek, a diákok leginkább a kaktusztövek megkeresésében 

tudtak segíteni. Igyekeztek minden egyes tövet begyűjteni, a hely pontos GPS-koordinátáit is 

gondosan feljegyezték. 
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A diákok leginkább a kaktusztövek megkeresésében tudtak segíteni. 
 

– Sisakot, védőszemüveget és védőkesztyűt kellett húzni, hogy biztonságosan begyűjthessem a 

töveket. A begyűjtéshez kertészeti kéziszerszámokat használtam, kislapáttal szedegettem vödörbe 

a növényeket. A megfelelő védőfelszereléseknek köszönhetően nem történt sérülés. A begyűjtött 

töveket, ahogy korábban is, megsemmisítettem, a példányok a komposztba kerültek. – említette a 

természetvédő. 

 

Kérjünk szakszerű segítséget 

A kaktuszok más országokban is sok fejtörést okoznak a szakembereknek, több nemzetségük 

özöngyommá vált például Ausztráliában. Európa mediterrán térségében is hódítanak, a horvát 

tengerparton és Bulgáriában jelentős számban figyelték meg a töveket. Kléber Antal azt kéri, hogy 

aki kirándulás alkalmával kaktusz tövekbe botlik, a pontos hely feltüntetésével (koordináta, vagy 

térkép könyvjelző) jelentse be a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságoknak. Ezzel 

segítheti a sokszínű magyar flóra megmaradását. 

Tóth A. Péter 
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Forrás: sokszinuvidek.24.hu 

 

Segíthetünk megállítani a kaktuszinváziót 

Az országban már több mint hatvan természetben élő kaktuszt észleltek, most a kirándulók, 

természetjárók segítéségét kérik a kutatók a populáció feltérképezésében. 

A témában Csecserits Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát kérdeztük. 

Az inváziós kaktuszfajok az amerikai kontinensről kerültek be Európába. Észak-Amerikában 

egészen a kanadai prériig őshonosak, így a Magyarországhoz hasonló szélességi körökön, sőt 

ennél hidegebb éghajlaton is régóta képesek túlélni a telet. Itthon a 2000-es évek óta ismertek, és 

egy-egy helyszínen már 20 éve megtalálhatók. 

– Ahol a talaj száraz és könnyen átereszti a vizet, egyes kaktuszoknak a túlélésben a -20 fokos 

fagy sem okoz problémát. – mondta a portálnak Csecserits Anikó, az Ökológiai Kutatóközpont 

tudományos munkatársa. 

Ezek az Amerikából hozott hidegtűrő kaktuszok az ördögnyelv-fügekaktusz vagy heverő 

medvetalp-kaktusz (Opuntia humifusa) és a Kolorádói medvetalpkaktusz (Opuntia phaeacantha). 

A kaktuszok felelőtlen kiültetéssel vagy zöldhulladék útján kerülnek a természetbe, irtásukra több 

alkalommal, több helyszínen is sor került. Természetes ellenség hiányában jelenlétükkel könnyen 

kiszoríthatják az alacsonyabb tűrőképességű őshonos fajainkat, melyek kevésbé ellenállók a 

rendkívüli (aszályos, forró) időjárásnak. Jellemzőjük, hogy nem őshonosak, viszont rendkívül 

szívós növények, melyek veszélyesek lehetnek a hazai növényvilágra. Ha vadon élő kaktuszt 

látnak, értesítsék a “Kaktuszok a természetben” Facebook csoportot üzemeltető szakmabelieket. 

 
 

A kép a Felső-Kiskunságban készült. 
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A Debreceni Pozsgástár ez évi 4. újságja még 

karácsony előtt kikerült a nyomdából. Elkészültét 

semmi sem akadályozta, sem a kovid, sem az orosz-

ukrán háború miatt megugrott infláció és papírhiány 

sem keletkezett. Minden kedves olvasónk azt érez-

heti, nincsen semmilyen gond, az újság megjelenését 

nem fenyegeti veszély. Hogy ez a jövőben is így 

legyen, döntés született, amelynek értelmében 2023-

ban az éves előfizetés ára 6.000,- Ft a járulékos 

feltételek változatlanul hagyása mellett. Ez azt 

jelenti, hogy a postázás költségeit és a megjelenéshez 

szükséges előfizetési összeg feletti költséget a 

Társaság nagyvonalú gesztusként más pénzügyi 

tranzakciókat felhasználva előteremti. 

Az előbbi sorokat olvasva sokan gondolhatják úgy, 

minden megy tovább a maga útján, az eddig meg-

szokott módon, köszönve néhány tag lelkes, önzetlen, 

kibúvókat nem kereső munkájának, amivel a közös-

séget szolgálja. Azonban nem szabad elfelejteni, az 

újságot zömmel a tagok írásban is megjelenő tudása 

tartja fenn, nem csak a pénz, mert hiába a pénz, ha 

nincsenek olyanok, akik az időnkénti fáradtságot 

félretéve szabadjára engedik a közlés papírra vetett kényszerét. Érthetőbben kimondva: hiába a 

pénz, ha nincs cikk, nincs újság. E rövid bevezetés után következzenek részletek a 4. újságból. 

 

Dr. Csajbók József A Lophophora nemzetségről kicsit másként. I. rész 

A Lophophora egy kis fajszámú, de igen figyelemre méltó kaktusz nemzetség. Ebben a 

tanulmányban nem célom, hogy eldöntsem, három vagy öt faj tartozik-e a nemzetségbe, illetve a 

különböző fajleírások mennyire állják meg a helyüket. Számos olyan tulajdonságuk van ezeknek a 

növényeknek, melyek különlegessé teszik őket, így megérdemelnek egy kis figyelmet. Kevés 

kaktusznak volt ilyen hányattatott sorsa az elnevezése és tudományos besorolása tekintetében, 

mint a Lophophora fajoknak. Az ide tartozó növények peyotként is ismertek a világon, de ez a név 

is rengeteg félreértést, bizonytalanságot hordoz, melyekről később még írok. 

Az 1950-es évekig nem készült alapos és nagyobb terjedelmű tanulmány a peyote-ról. A kémiai 

laboratóriumokba vagy a kertészek üvegházaiba bekerült növények gyűjtési helye ismeretlen volt. 
Alig vagy egyáltalán nem volt dokumentáció, mely származási helyet és más fontos információkat 

tartalmazott volna. Ennek az lett az eredménye, hogy azonos populációból származó növények is 

néha eltérő tudományos nevet kaptak, illetve nagyon eltérő régiókból származóak azonos név alá 

lettek besorolva. A botanikai egyetértés hiánya, mely elsősorban az elégtelen terep- és labormunka 

következménye volt, rendszeresen zavart és félreértéseket okozott a történészek, antropológusok, 

vegyészek, gyógyszerészek között. Például számos, nem botanikai szakcikk ma is az Anhalonium 

nemzetségbe tartozónak tartja a peyote-ot. Ez botanikailag érvénytelen név, mivel az Ariocarpus 

korábbi elnevezés, így az Anhalonium nem használható sem ott, sem a peyote esetében. Ennek 

ellenére az Anhalonium név egy évszázadon keresztül nagyon széles körben elterjedt volt, 

helytelenül. A zűrzavart és félreértéseket talán sohasem lehet teljesen kibogozni. (…) 

Újabb zavart okozott a peyote rendszertani besorolásában, hogy 1891-ben John M. Coulter, 

amerikai botanikus átsorolta a közönségesen szemölcskaktusznak nevezett Mammillaria 

nemzetségbe… Folytatás az újságban! 
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Ficzere Miklós Sziklakertem télálló kaktuszai. Tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és 

talányok. IV. Rész: Télállók az Echinocereus nemzetségben 

2. Fejezet: Echinocereus reichenbachii és társai, valamint az Echinocereus viridiflorus 

A 2022. 1. újságjában megkezdett sorozat a végéhez érkezett. Elöljáróban ismét hangsúlyozni 

kívánom, csak azokat a taxonokat mutatom be, amelyek sziklakertemben megtalálhatók, de egy-

két esetben olyat is kénytelen vagyok megemlíteni, amelyik nálam nincsen. Azt is hangsú-

lyoznom kell, nem állt szándékomban a kaktuszok 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 törekszem semmiféle teljességre. 

Kérem, ennek figyelembevételével olvassák a növényekről szóló ismertetéseimet. Földrajzi 

elterjedésüket, élőhelyüket azért említem, legyen mihez hasonlítani a hazai viszonyokat. 

Az Echinocereus reichenbachii a nevek nagy-nagy választékával szolgálja a gyűjtőket és eladókat, 

jelentősen megnehezítve az eligazodást. Érdekes módon egy taxon, az E. reichenbachii ssp. 

burrensis kivételével, aminek elismerése nem egyöntetű, egyetértés mutatkozik a taxonómusok 

között a négy másik taxon elismerésében, csak a taxonómiai rang vitatott, hogy alfaj (ssp.) vagy 

változat (var.). Az öt taxon ssp. rangban a következő: reichenbachii, armatus, baileyi, burrensis, 

fitchii és perbellus, amelyeket a taxonómusok egy része csak mint var. ismer el. Varietászként 

(var.) gyakori még a comanchensis, caespitosus, albertii, albispinus név amelyeket inkább a 

gyűjtők tartanak nyílván, nem minden ok nélkül, mivel egyik másik név, pl. az albispinus nagyon 

jól kifejezi a megkülönböztetés okát. Az újságbeli 1. képen egy rakás E. reichenbachii, mind az, a 

probléma akkor jelentkezik, amikor szeretnénk finomítani az elnevezéseket, legalább az elismert 

4-5 taxonból 3-4-et beazonosítani.(…) És milyen furcsa kijelentések az alábbiak: 

A meghatározásnál fontos figyelembe venni, hogy az E. reichenbachii egy fajcsoport, az 

idetartozó különálló fajok és azok taxonjai között a taxonómiai és földrajzi határok továbbra is 

homályosak és ellentmondásosak, épp ezért jelenlegi rendszertani elhatárolásuk szintén 

ellentmondásos és bizonytalan. Egyetlen helyen sem léteznek tiszta populációk, ezért minden 

taxon egymás közötti megtermékenyítésből származik. A mexikói populációkból kiindulva 

egészen szabatos fogalmazással mondják idetartozónak a „meghatározatlan számú mexikói 

fajt”.(…) 

A sziklakertemben élő télálló kaktuszok bemutatásának végére értem. E növényekkel való 

foglalatoskodás számtalan érdekes megfigyelést, tapasztalatot, élményt és ismeretet jelentett 

számomra. Eltelepítettem sok-sok növényt, kis táblácskákra felírtam nevüket, s ha lehetett 

élőhelyüket, azt gondoltam, én fogom irányítani, befolyásolni életüket, a kitáblázás alapján meg 

tudom majd határozni a szaporulatot is. Az azonban nem így történt. A kaktuszok – jól érezvén 

magukat helyükön – egyre csodálatosabb virágzásban részesítettek, termést hoztak, a magjukat 

széthordták a rovarok, madarak, a szél, esők alkalmával a víz, és nyílván én is, akarva, akaratlanul. 

Azokból a magvakból, amelyek kedvező körülmények közé kerültek, kicsírázva új növény kelt 

életre, s egy idő után azt kellett tapasztalnom, a kaktuszok vették át az irányítást, a hely fölötti 

uralmat. Olyan egyedekkel szembesültem, hogy meghatározásuk, néven nevezésük már nem volt 

egyszerű. Természetesen a faj eldöntése nem okozott problémát, a faj alatti taxonok néven 

nevezése annál inkább. Megmutatkozott a küllemben észlelhető genetikai változatosság, és az, 

amit a környezethez való igazodás okozott. Arra, hogy a mérhetetlen változatosságot írásom 

keretében bemutassam, nem is vállalkozhattam. Biztosan lesznek, akik azt mondják, a nálam 

látható változatosság nem egyéb, mint a hibridek sokasága. E vélemény azonban nem helytálló, 

csak egyetlen esetet gondolok hibridnek, az is két faj között alakulhatott ki, ahogyan erről fentebb 

írtam. Már hallom is az újabb ellenérvet: fajon belüli hibridekről van szó. Mielőtt 

elvarázsolódnánk a fajon belüli hibridektől, gondoljunk csak az emberi fajra, nem fajon belüli 

hibrid minden egyed? És mi a rendszertani értéke akár a kaktuszoknál, akár az embernél ’a fajon 

belüli hibrid’ fogalom hangoztatásának? Úgy gondolom, semmi, mivel a tapasztalat mást jelent. 

Befejezésül egy idézet: 

„A valósággal kapcsolatos minden ismeret a tapasztalattal kezdődik, és a tapasztalattal végződik. 

Azok a következtetések, amelyek a tiszta logikus gondolkodás eredményei, nem tartalmaznak 

semmit a valóságból.” /Einstein/ 
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Kiss László Austrocactus philippii – az elveszettnek hitt kaktusz 

Sokáig azt hitték, hogy ez az Austrocactus – mármint az A. philippii - elveszett. Mint a 

bevezetőben utaltam rá, amikor az Austrocactus hibernust 1963-ban felfedezték, összetévesztették 

Ritter utalásai alapján az Austrocactus philippiivel. A két faj élőhelye majdnem csatlakozik 

egymáshoz.(…) 

Ezt azért szükséges nyomatékosítani, mert a szakirodalmakban élőhelyként Chile volt megadva, 

illetve Ritter ezt kiegészítette a leírásában Argentínával. Ennek többek között az volt az oka, hogy 

a 19. században a mai Mendoza tartomány még Chiléhez tartozott. Ennek a tisztázásával teljesen 

idejét múlttá vált Chilének élőhelyként való megadása. Mindenekelőtt az a tény is alátámasztja ezt 

a feltételezést, hogy Philippi Mendozában gyűjtött a leírás előtti időben, és nem a mai Chile 

terültén. Sokáig az A. philippii élőhelyét Chilében adták meg, mint pl. W. Haage: Kakteen von A 

bis Z, vagy E. F. Anderson: The Cactus Family, az internetes forrásokról nem is beszélve.(…) 

 

   
 

Nagy Sándor A sokat tűrő és közkedvelt Gymnocalycium andreae 

Több mint 40 éves kaktuszos múltam ellenére én még egyszer sem mertem kipróbálni a 

szakirodalom javaslatát, miszerint „nagyon ellenáll a fagynak, ha száraz helyen tartják a hideg 

időjárás előtt és alatt, rövid ideig a kemény -15 °C, vagy alacsonyabb hőmérsékletet is kibírnak.” 

Az igaz, hogy Córdoba és San Luis tartományban időnként nagyon hideg lehet. De ez az időszak 

nem túl hosszú.(…) 

A múlt század 20-as, 30-as éveiben az akkori szűkös és lassan terjedő információ és szakirodalom 

szerint a G. andreae körüli taxonomiai kálvária ekkor kezdődött, és sajnos a mai napig nem 

tisztázódott sok kérdés. Amikor hozzáfogtam a nemzetség ezen megkapó virágszínű fajának a 

bemutatásához, magam sem gondoltam, hogy ismét mennyi bajom lesz a töméntelen elnevezéssel, 

amelyek az interneten keringenek, köztük sok az olyan név, amelynek semmilyen leírása nincsen. 

A sok-sok név – felsorolásuktól ezúton eltekintek - igazolja a G. andreae rendkívüli változé-

konyságát, és felmerülhet a kérdés, a mik azok a nevek, amelyek taxonómiailag elismerhetők vagy 

megkérdőjelezhetők, és szükséges a további vizsgálat?(…) 

 

Kiss László Helia Bravo és Scheinvar felfedezése 1985-ben a Mammillaria perezdelarosae 

A barnás vulkanikus kőzeten aránylag kis lyukakban és bemélyedésekben telepedett meg ez a faj. 

A növényt 1985-ben fedezte fel Helia Bravo és Scheinwar. Később, amikor W. Reppenhagen 

1989-ben felkereste ezt a helyet, több ezres kolóniát talált, köztük nem kevés többfejű egyeddel. 

Ez utóbbi oka, hogy az erodálódott területet marha legelőként használták.(…) 

A gyűjteményben nevelt növényeknél gyakran előfordul, hogy a termés nem emelkedik ki a 

szemölcsök (peremtövisek) fölé. Megérve kissé összeszárad. Kultúrában nevelt növény termése a 

virágzást követő 6-7 hónap múlva a következő év február-március hónapjában már szüretelhető. 

Mivel nem látszik a peremtövisektől, alattuk kotorászva és a mammák közé csipesszel benyúlva 

szedhető ki. Az észlelését elősegíti, hogy a permtövisek alól néha kibúvik, vagy ha nem, akkor a 

töviseken keresztül áttetszik az elszáradt, barnás virágmaradvány.(…) 

 

A szemelvényt összeállította: 

Ficzere Miklós főszerkesztő 
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A szobanövények és a tavasztól a verandán, az erkélyen vagy a kertben csodálatosan cseperedő 

növények hajnal csípte levelei október végén jelzik: be kell vinnünk őket, mert hideg van. De 

hogyan kezeljük októbertől áprilisig?  

Az egyik legszebb és legkedveltebb növényünk, a leander rendkívül érzékeny a téli 

körülményekre. A lakótelepek beépített erkélyén is átteleltethető, feltéve, hogy nem öntözzük túl, 

és nem párásodik be a levegő. Ellenkező esetben - a szakszerűtlen tárolás miatt - pajzstetűk lepik 

el, melyektől nehéz megszabadítani. A közkedveltté vált tölcsérvirág, a nemesített datura 

stramonium télen szintén a száraz hűset szereti. Következő nyáron a pihen tetett növény sok-sok 

virágjával hálálja meg a gondoskodást.  

A karácsonyi kaktusz és a nagyvirágú rokon, a húsvéti kaktusz most már szintén nyugalomra 

vágyik. Mindenképpen fagypont feletti hőmérsékleten tartsuk! A karácsonyi kaktusz az év végi 

ünnepekre kivirágzik, ha csak akkor kezdjük el újra bővebben locsolni, ha a rügyei már 

kifejlődtek! A korallvirágot (Kalanchoe) és a sarjikát (Kalanchoe daigremontanium) most tegyük 

félsötét helyre, öntözzük keveset és ritkán! Így tavasztól őszig virágozni fog.  

A kaktuszok és a pozsgások közül a tüskéslevelű amerikai agavét, a tövises áloet (Aloe ferox) a 

többi növény között kissé hűvösen, ugyanakkor legfeljebb félsötét helyen teleltessük! A népszerű 

medvetalpkaktuszt (Opuntia-nemzetség), a többnyire bordázott Echinopsist, a kövirózsát 

(Echeveria) a különleges, tigrismintás virágú Stapeliát tarthatjuk a beüvegezett erkélyen is, de ha 

nagy a hideg, ellenőrizzük, nem nagyon fagyosak-e a levelek! A legnagyobb mínuszokban 

időszakosan tegyük melegebb helyre! A pici kaktuszokat, például a gömböcforma Mammillaria 

fajtákat próbáljuk meg egy hűs ablakpárkányon vagy ritkábban fűtött folyosón átteleltetni.  

A muskátlik maradhatnak legtovább a szabadban. Csak akkor hozzuk be őket, ha már megcsípi a 

leveleket a fagy. Ekkor hűs, félsötét helyen tartsuk tavaszig, majd akkor nyírjuk vissza. 

 
24 óra, 6. évf., 259. szám, 9. o., 1995. november 4. 
 

              Echeveria sp. Fotó: Neuhercz Katalin                    Stapelia herrei. Fotó: Kalásziné Daronkó Ilona 
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A nemzetközi kaktuszos társadalom pótolhatatlan vesztesége 

 

Nekem jutott az a feladat, hogy most egy 94 éves osztrák gyűjtő-

társunk távozásáról számoljak be. Nem a haláláról, hiszen aki után 

az a mennyiségű nyomtatott anyag marad, az nem halhat meg, az 

csak nincs a szemünk előtt, nem látjuk minden nap. Az biztos, 

hogy fontos személyiség, aki örökre elhagyta a világ kaktuszos 

szerelmeseinek nagy táborát. De nem felejtjük el. Amit tanultunk 

és tanulhatunk tőle, azt szerencsénkre kinyomtatták, bárhol és 

bármikor hozzáférhetőek mindenki számára. Ha másért nem, csak 

ezért a lehetőségért is köszönettel tartozunk Walter Rausch-nak. 

Bécsben született 1928. november 15-én, és 94 éves korában, 

2022. november 22-én halt meg. Már kiskorától kezdve hosszú 

időt töltött a botanikus kertekben. Fiatalon bejárt és tanulmá-

nyozott sok európai botanikus kertet, gyűjteményeket. Huszonéves 

korában kezdett kialakulni a dél-amerikai kaktuszok iránti szenvedélyes érdeklődés. Így vált a 

Lobivia nemzetség autodidakta szakemberévé. 1962-ben először Bolíviába és Argentínába utazott, 

majd a következő útjai során Uruguay, Brazília, Peru, Chile kaktuszaival ismerkedett. Igazi 

botanikus a terepen, fáradhatatlan és elszánt, Walter a távoli, elszigetelt vidékeket is felkereste 

gyalog, lóháton, biciklivel vagy teherautók platóján. Megfigyeli és gyűjti a növényeket. Ezt a 

tevékenységet és kutatómunkáját öregkoráig végzi. A 

kirándulások eredményeként számos új fajt fedezett fel 

és írt le. Összesen hét évnél is több időt töltött el a dél-

amerikai kaktuszok természetes élőhelyein. Gyakran 

elkísért más kaktuszkutatókat, mint például Ernst 

Markus, Ernst Zecher, Franz Kühhas és Dirk van Vlier. 

Említettem, Rausch a Lobivia nemzetség specialistája, 

akit Albert Buining arra biztatott, hogy írja le a 

nemzetséggel kapcsolatos megállapításait. Ennek 

eredménye lett az 1975 és 1976 között megjelent 

három részes főműve, a Lobivia. Egész életén át tartó 

kutatások listája a GÖK 2000 – Österreich in der Welt 

der Kakteen 2000 című osztrák kiadványban jelent 

meg, ahol az általa leírt kaktuszok listája megtalálható. 

Walter Rausch az International Organization for Suc-

culent Plant Study (IOS) [Szukkulens Növényeket 

Tanulmányozó Nemzetközi Szervezet] tagja lett 1969-ben, majd 1970-ben az Osztrák Kaktusz-

barátok Társaságának tagjai választották tiszteletbeli taggá. Az Osztrák Kaktuszbarátok Társasága 

bécsi regionális csoportjának is tiszteletbeli tagja. 1985. július 8-án Walter Rausch megkapta a 

Cactus and Succulent Society of America (CSSA) Fellow Award díját, amit Kaliforniában, a San 

Diego-i CSSA Kongresszuson adták át részére, a három részes Lobivia könyv szerzőjének. 

Tiszteletére számos kaktuszt neveztek el, köztük: Echinopsis rauschii, Gymnocalycium rauschii, 

Lobivia rauschii, Notocactus rauschii, Parodia nothorauschii, Parodia rauschii, Rebutia walteri, 

Ritterocactus rauschii, Sulcorebutia rauschii, Weingartia rauschii. 

 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

A kaktusz fotó Robert Brandstatter gyűjteményéből, Weindhoven an der Ybbs, Ausztria. 

Köszönetem Robertnek. N. S. 

 

 

 

 

Gymnocalycium rauschii. 

Fotó: Robert Brandstatter. 
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IV. RÉSZ 

 

 
1928-ban adták ki Dr. Szabó Zoltán Szobai növények élete és gondozása című könyvét, amelynek 12. fejezetét Maros 

Imre főgeológus, 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 12. fejezettel ismerkedhetnek meg az olvasók folytatásos közlésben. A szerző korában a faj nevét 

még nagy kezdőbetűvel írták, amennyiben az személyről lett elnevezve. Szögletes zárójelben a ma elfogadott név. A 

felsorolt növények ma érvényesen elfogadott nevei az interneten megkereshetők.  

 

Írta: Maros Imre 

 

A kaktuszok választéka 

Egy Afrikában is előforduló Rhipsalis faj kivételével, valamennyien amerikai növények. 

Ariocarpus. Vastag, néha ripacsos bőrű, húsos tagokból összetett, alacsony rozetták. Nem 

mutatós, de igen kényes, lassan növő, ritkán virágzó növények, szobában alig tenyészthetők. 

Cereus. A forgalomba került fajok száma Schelle szerint kb. 230. Az újabb szerzők számos új 

nemre bontották fel. Mereven álló oszlopos, kúszó vagy lecsüngő, többélű vagy bordás, többé-

kevésbbé tüskés, néha kékes vagy fehér hamvas bevonattal ellátott formák, kisebb-nagyobb, 

többnyire tölcséres virágokkal, melyek a kúszók egyik csoportjánál éjjel nyílnak. 

A C. grandiflorus* (az „éj királynője”) a legszebben virágzó kaktuszok egyike, mely azonban a 

többi kúszóval együtt üvegházba való. Az oszlopos fajok is hamar túlnőnek a szobában kezelhető 

méreteken, amin legföljebb csonkítással, vagy a levágott fej újragyökereztetésével segíthetünk. 
 

1. C. grandiflorus [Selenicereus grandiflorus] virágzása Kiss László (Orosháza) gyűjteményében. 
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C. speciosus* 3-4 élű, Phyllocactusra emlékeztető szár, 10-12 cm-es piros, belül lilás virágokkal. 

C. flagelliformis,** karcsú, sűrűn aprótüskés, hosszan lecsüngő növény, kb. 10 cm hosszú lila 

virágokkal. 

C. Silvestrii* az előbbinél rövidebb, gyérebben tüskés, üde zöld, lecsüngő, törékeny ágakkal, piros 

virágokkal. 

C. peruvianus monstruosus, a németek „Felsenkaktus”-a, torzképződmény, mely szeszélyesen 

burjánzó dudoraival tényleg cseppköves sziklára emlékeztet. A legnagyobb ritkaság, ha virít. 

A C. Spachianust és C. jusbertit alanyokul szokás használni. 

Cephalocereus, Pilocereus. Együtt kb. 35 faj. Részben már fiatalon, részben csak virágzóképes 

korukban arasznyira megnövő fehér szőrökkel dúsan beborított, igen érdekes és feltűnő bordás 

oszlopok. A Cc. senilist, a németek „Greisenhaupt”-ját nagy tömegekben importálják, de a szoba 

viszontagságait sajnos, nem igen bírja ki. 

Echinocereus. A forgalomban lévő fajok száma Schelle szerint kb. 60. Alacsonyabb termetű, 

jórészt bokrosan növő, hengeres, bordás, többé-kevésbbé tüskés növények, igen szép, de sajnos, 

ritkán jelentkező piros vagy sárga virágokkal. Igen sok napot kívánnak az egész évben és télen is 

több vizet, mint a többi hasonló termetű kaktusz. Csak haladottabb szobai kertészek 

próbálkozzanak velük. 

 

  
 

                2. Echinocereus rigidissimus. Fotó: Barizs D.                             3. Echinocereus coccineus v. gurneyi. Fotó: Szabó Imre. 
 

Echinopsis. A forgalomba került fajok száma Schelle szerint kb. 60. Zsemlye, gömb, vagy kurta 

oszlop alakú, erős bordájú növények, rövid vagy hosszú, egyenes vagy görbe tüskékkel, a 

többségnél arasznyi hosszú, 8-14 cm átmérőjű, tölcséres, néha illatos, fehér vagy 

halványrózsaszínű, ritkán sárga virágokkal. Tiszta fajai ritkán találhatók, de összevissza 

keresztezett hybridjeit kb. diónagyságú példányokban minden virágkereskedés raktáron tartja. 

Méltán elterjedt, első kísérletezésre igen ajánlható, de később is értékes növények. Négy-öt éves 

koruktól kezdve évről-évre virítanak, de csak akkor, ha a sötétgyapjas bimbók megjelenésétől 

kezdve nem forgatjuk el őket megszokott helyzetükből. A virágok napszállta után nyílnak és 

másnap de. elhervadnak. 

E. Eyriesii** sötétzöld, izmos bordák, igen rövid, vaskos, kúpalakú tüskék, fehér, illatos virágok. 

E. tubiflora* karcsú bordák, hosszú, egyenes tüskék, fehér virágok. 

E. oxygona*, mint az előbbi, de halvány rózsaszínű virágokkal. Hideg iránt érzékeny. 

E. aurea* zsemlyealak, vagy oszlop, középhosszú tüskék, citromsárga virág; 1924-ben fölfedezett 

újdonság. Ritkább és kényesebb fajok, haránttagolt bordákkal, ritkán jelentkező, rövid tölcséres 

virágokkal. 

E. Pentlandii oszlopos alak, sárga virág. 

E. cinnabarina, mint az előbbi, de szép piros virággal. 
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        4. Echinocactus myriostigma [Astrophytum myriostigma].                  5. Echinocactus denudatus [Gymnocalycium denudatum]. 

                                              Fotó: Fábián L.                                                                                     Fotó: Barizs D. 
 

Echinocactus. A forgalomban lévő fajok száma Schelle szerint több mint 200. Nagyon változatos, 

újabban egész sereg külön nemre felbontott csoport, zsemlye, gömb és kurta oszlop alakokkal. 

Bordák 4-120-ig, a tüskék száma, színe és elrendezése igen sokféle. A virágok kurtán tölcséresek, 

színük fehér, sárga, rózsaszínű, piros és lila. Sok hálás szobanövény akad köztük. 

E. minusculus.** Féldiónyi, szemölcsös, pici tüskés faj, magról nevelve sokszor már 2 éves 

korában virít. Virágja tölcséres, akkora, mint a fiatal növény maga, élénkpiros, önmagát 

megtermékenyítheti. 

E. Ottonis.** Sárgászöld test, 10-12 borda, vöröses sárga tüskék, sárga, selymes virág, piros 

bibével, önmagát megtermékenyítheti. 

E. setispinus,** 13 borda, néhány sörteszerű és egy kampós tüske, sárga virág piros torokkal, 

sárga bibével. Egész nyáron át virít, önmagát megtermékenyítheti. Bogyója piros, dísze a 

növénynek. 

E. Cummingii.** Dudoros, olajzöld test, világos színű, érdes tüskék, nem nagy, de szép sötétsárga 

virágok. Önmagát megtermékenyítheti. Nálunk még igen ritka, jó faj. 

E. myriostigma* A németek „Bischofsmütze”-je. Négy-öt vaskos borda, apró, fehér pettyekkel 

sűrűn telehintve, tüskék nélkül, sárga, keskeny szirmú, illatos virágokkal. 

E. denudatus.* Zöld test, gyér, sárgás, hajlott tüskék, fehér virág. Tűző nap és száraz levegő iránt 

érzékeny. 

E. Michanovichii.** Csinos, 8 bordájú, zöld, vörösbarnával harántcsíkolt test, kis, hajlott tüskék, 

zöldessárga virágok. 

E. Quehlianus * Fakó, néha vörhenyes zöld test, bütykökre tagolt bordákkal, apró tüskékkel, 

fehér, borvörös torkú virágokkal. 

E. bicolor. Kurta oszlopos test, haránttagolt bordákkal. Varietas tricolor nevű, egészen tüskékbe 

burkolt változata úgy látszik, importált példányokban is megél, sőt virít az ablakban.Virágai 

majdnem akkorák és éppen olyan lila színűek, mint az őszi kikirics virágai. 

E. texensis. Kékesen szürkészöld test, sovány bordák, erős, görbe tüskék, rózsaszínű, rojtos virág, 

mely csak idősebb példányokon jelentkezik. 

E. corniger. Színe, termete emlékeztet az előbbire, igen feltűnő a lapos, széles, lefelé görbült 

hegyű, piros középtüskéje, mely azonban csak importokon látható jellemző kifejlődésében. 

E. scopa. A var. candida aristata nevű tarajos torzalakja Cereusra oltva keresett különlegesség, 

mely sűrű, fehér és rózsaszínű tüskéivel az effélék között talán a legszebb. 

E. Williamsii.* Répagyökerű, szürkés, tetején lapos test, 5-10 bordáján tüskék helyett fölfelé álló 

szőrbojtokkal, kicsiny, sárgás virágokkal. 
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6. Leuchtenbergia principis. Fotó: Barizs D. 
 

Leuchtenbergia. Sajátságos növény, 10-15 cm hosszú, ujjnyi vastag prizmákból összetéve, 

amiknek végén hosszú, keskeny, pergamentszerű, hajlékony tüskék ülnek. Itt jelennek meg szép 

nagy, sárga virágai is. Magról is nevelhető. Tapasztalt tenyésztőnek érdemes kisérleteznie vele. 

Egyetlen faja a L . principis. 

Mamillaria. A forgalomban lévő fajok száma Schelle szerint kb. 180. Gömb vagy oszlop alakú 

testek, kisebb-nagyobb szemölcsökre vagy bütykökre tagolva, melyek jellemző módon rézsűt futó 

sorokban ülnek. Az újabb szerzők ezt a csoportot is felaprózzák új nemekre. Minden tekintetben 

roppant változatos alakok tartóznak ide, amelyek részben nyálkát, részben tejnedvet tartalmaznak. 

Némelyek egyáltalán nem sarjadzanak, mások oly dúsan, hogy valóságos párnák keletkeznek 

belőlük. Virágaik vagy nagyok és egyenkint jelennek meg, vagy kicsinyek, de tömegesen 

elszórtak, néha szabályos koszorúban állnak, önmegtermékenyítés sok fajnál lehetséges, a bogyók 

gyakran következő tavasszal szinte meglepetésszerűen bújnak elő és az új virágokkal együtt 

díszítik a növényt. 

M. longimamma* Világoszöld, néha majdnem ujjnyi hosszú hengeres tagokból áll, amelyeknek 

végén pár tüske ül. Virágja kb. 5 cm átmérőjű, sárga. Nem tűri a perzselő napot. 

M. centricirrha * Sok változatban ismeretes, megszúrva tejelő fajta, szürkés, néha bronzos 

árnyalatú szemölcsös testtel, körben álló, kb. 2 cm átmérőjű liláspiros virágokkal, amik a 

szemölcsök között lévő fehér gyapjúból bújnak elő. 

M. rhodantha.* Gömbös, utóbb oszlopos termetű fajta, fehér vattába ágyazott, sűrűn álló, 

szabályos szemölcsökkel, barnás tüskékkel, kb. 1 cm-es lila virágokkal. 

M. pusilla.* Csomósan burjánzó fajta, melynek zöld színe egészen eltűnik a tüskék és fehér szőrök 

között. Virágai fillér nagyságúak, sárgásak, önmagukat megtermékenyíthetik. Tavasszal előbújó 

hosszúkás bogyói pirosak. Belföldi kertészeink is tenyésztik, sok boltban kapható. 

M. Wildii.* Az előbbihez hasonlóan párnákat alkotó, de kevésbbé szőrös fajta, kampósan görbített 

középtüskével. Apró fehéres virágai elszórtan, de néha nagy számban jelennek meg. 

M. gracilis. Elterjedt, kicsiny, oszlopos, teteje körül dúsan sarjadzó, néha virágzó fajta. A sarjak 

igen könnyen lehullanak és begyökereznek. Csoportosan nevelve érdekes kis növény. Hozzá 

hasonló a M. fragilis, ennek gyöngédebb a termete, középtüskéje pedig öreg korában sem nő. 

Ritkán virít. 

M. elongata * Sűrű gyepet alkotó faj, melynek ujjnyi oszlopocskáin a sárga tüskék szép csillagos 

csoportokban ülnek. Apró, színtelen virágocskái nem sokat mutatnak, de a növény maga oly 

csinos, hogy érdemes tartani. A vaskos, barázdás szemölcsű M. cornifera, M. elephantidens és a 

fehér gyapjúba burkolt M. senilis valamennyi Mamillaria közül legszebben, de sajnos, ritkán 

virágzanak és mert egyébként is kényesek, csak haladottaknak ajánlhatók kísérletezésre.  
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 7. Mammillaria elongata. Fotó: Barizs D.                                     8. Mammillaria longimamma. Fotó: Erdei Gyula. 
 

Melocactus. Echinocactusra vagy Echinopsisra emlékeztető, gömbös vagy kurta oszlopos formák, 

felnőtt korukban sűrű, rövid gyapjúból álló üstököt (cephaliumot) növesztenek, melyből az apró 

virágok, később a hosszúkás bogyók tömegesen bújnak elő. A tengerparti fajok megtartása még 

üvegházban is oly nehéz, hogy alig érdemes velük foglalkozni. Újabban forgalomba kerül egy 

fajtája a szárazföld belsejéből, névszerint M. Neryi, mely kevésbbé kényesnek ígérkezik. 

Opuntia. A forgalomban lévő fajok száma Schelle szerint kb. 170. Két főcsoportba oszlanak, 

aszerint, hogy a testük lapos vagy hengeres ízekből épült-e fel. Sok szép faj van közöttük, de — 

bár sok ablakban láthatók — szobakertészetre két okból mégsem igen alkalmasak. Először is, 

hamar túlnőnek a kívánatos méreteken, másodszor tele vannak apró, visszásán horgas tüskékkel, 

az ún. glochidiumokkal, amelyek a legcsekélyebb érintésre beletörnek az ember kezébe, ahonnan 

nagyon nehéz eltávolítani őket, ha pedig bent maradnak, elmérgesedő sebeket okozhatnak. 

O. clavarioides. Sajátságos színű és ujjakra emlékeztető hajtásai miatt a németek „Negerhand”-

nak nevezik. Nem nő nagyra. Érdekes torzalakja erőteljes Opuntia nyéltagra oltva érvényesül 

legjobban. 

 
                 9. Feloltott Opuntia clavarioides [Puna clavaroides].          10. Opuntia clavarioides [Puna clavaroides] 

                           Fotó: Almási Gábor, Lvov, Ukrajna.                        a könyv eredeti felvételén. Fotó: Madócs J. 
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O. Mieckleyi* Nem túlságosan nagy termetű, felálló, hengeres ízekből felépült bokor, könnyen és 

elég bőven megjelenő vörös virágokkal. 

O. microdasys. Lapos, friss zöld nyéltagok, tüskék nélkül, de sűrű csoportokban igen sok sárga 

glochidiummal. Virágja 5 cm-es, fénylő sárga. 

O. albiflora. 30 cm-en alul maradó, legfeljebb 1 cm vastag hajtásai hengeresek, öreg korukban 

borostásak. Fehér virágai kb. 2 cm átmérőjűek, termése kékesvörös, tüskékkel és glochidiumokkal 

fölfegyverzett, meddő, de könnyen gyökeret ver és sarjadzik.  

Pelecyphora. Füge alakú, hazájában csoportosan elágazó növény, fésűsen összenőtt rövid 

tüskékkel, kicsiny, lilás virágokkal. Kényes, szobakertészetre nem ajánlható. 

Phyllocactus. A legelterjedtebb, legismertebb kaktuszok közé tartozik. Eredetileg az őserdők fáin 

él. A törzsfajok ritkák és részben nem is mutatósak. Annál színpompásabbak és nagyobbak a 

hybridek virágai, melyeknek átmérője állítólag a 30 cm-t is elérheti. Évről-évre új megnevezett 

vagy számozott változatok tűnnek fel, a régebbiek elmaradoznak. A nagyobb külföldi cégek 

árjegyzékei tele vannak a legcsábítóbb leírásokkal, de minthogy a hybridek virágai megváltozott 

viszonyok között néha szintén elváltoznak, a vevőt könnyen csalódások érhetik. Hálás törzsfaj a 

Ph. Ackermanni, élénkpiros, közepnagy, rövid virágokkal. 

Ph. alatus „Deutsche Kaiserin” nevű változatának aránylag kicsi, rózsaszínű virágai tömegesen 

jelentkeznek. Régóta bevált hybrid a Ph. Pfersdorffii, melynek hosszú tölcséres, fehér, illatos 

virágai este nyílnak. Szintén erdőlakó a már ismételten említett Epiphyllum, mely „karácsonyi 

kaktusz” néven ismeretes, külföldön sok színváltozatban árulják, de ezek között távolról sincs 

akkora különbség, mint a Phyllocactusok között. Legelterjedtebb az E. truncatum, karminpiros, 

legritkább a gazdagon fürészes ízekből összetett E. delicatulum fehér virágokkal. Az 

Epiphyllumhoz sok tekintetben hasonlít, de sugarasan részarányos virágai révén eltér tőle a szintén 

erdőlakó Rhipsalis, melynek egyik faja, a nagy, keskeny szirmú, sajátságosán élénkpiros virágokat 

hozó R. Gärtneri (régebbi nevein Epiphyllum G. és Schlumbergera G.) szobában is tartható. 

 

Folytatás köv. 

Maros Imre 
 

11-12. Echinocactus bicolor [Thelocactus bicolor] balra De Laet és jobbra Erdei Gyula felvételén. 
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Írta: Rácz János 
[A szerző Sün a botanikában címmel megjelent cikkéből 

kivonat a kaktuszokra vonatkozók.] 

 

A sündisznóról már az ókorban is főként bökős, 

tüskés növényeket neveztek el. Tudományos latin 

nevükben (Echinocactus, Echinocereus, Echino-

cystis, Lappula echinata, Echinacea) mindenütt a 

görög echinosz 'sündisznó' szerepel. A kaktuszok 

családjának Echinósis neve is az echínosz és az 

ópszisz 'kinézetű' szavakból való összetétel. Ugyan-

így az Echinops, mely az Asteráceae neme, vagy az 

Echinóchloa, mely a Poáceae neme. A sün állatnév-

vel alkotott nevek gyakoriak a németben is a tüskés 

növények jelölésére; vö. Igelblume 'Echinacea' (tik. 

sünvirág), Igeidőm 'Ononis spin.' (tik. süntövis), 

Igelgras 'Carex flava', azaz süníu (M. 243), Igelgurke 

'Echinocystis', azaz sünuborka (PbF. 160) stb. 

 

 

Megjegyzés: „A kaktuszok családjának Echinósis neve” tévedés. A kaktuszok családja a Cactaceae. Az Echinósis a 

Cactaceae család Echinopsis nemzetsége lenne, mely név az echínosz ’sün’ és az ópszisz ’kinézetű’ szavak 

összetétele. A magánhangzók ékezetét meghagytam az eredeti szövegben lévőnek. (Ficzere M.) 

 

sündisznókaktusz J. Echinocactus (MNöv. 172). Mint az előző név, szintén egy Magyarországon 

nem honos növény neve. Ismert ennek rövidebb alakja is: sünkaktusz (uo.). Német neve Igelkaktus 

'ua.' (PhF. 160), minden bizonnyal ebből való a magyar tükörszó. Végső soron mindkettő a latin 

echinocactus (ó görög echinosz 'sündisznó') és a lat. cactus elnevezésből származik. Korábban 

nevezték nálunk sünkakasnak is az Echinocactust (Nsz. 287). A növény golyóformájú, gömb 

alakú és tüskés töve tényleg feltűnően emlékeztet a sündisznóra, 

sün-fügekaktusz J. Cylindropuntia tunicata (Priszter 150). A szaknyelvi elnevezés a jelölt 

növény külső megjelenésén alapul. A nemi névben a latin cylindrus (ó görög kylindrosz 'henger', 

kylindein 'hengerelni') szót találjuk, a faji névben pedig a lat. tunicatus 'tunikába öltözött' 

jelentésű. Egy növényre vonatkoztatva ez kb. 'héjjal, bőrrel körülfogott' lehet. 

sünkaktusz J. Astrophytum asterias (Uránia 1: 291). A sünkaktuszok életkora igen magas is lehet, 

600 évet is élnek. A latin elnevezés tükörszava a sünkaktusz. A növény német neve Seeigelkaktus 

(Genaust 83) ub. 'tengerisün-kaktusz' és Sternkaktus (uo. 84), azaz 'csillagkaktusz' a tudományos 

latin elnevezés Astrophytum (<ó görög asztron 'csillag, csillagkép' és phyton 'növény') előtagja 

alapján. A növény tengericsillagra feltűnően emlékeztető alakja a névadás szemléleti háttere. Az 

asterias utótag (<ó gör. aszteriász 'csillagos, csillagszerű') 'tengeri csillag' jelentésű. 

sün-oszlopkaktusz J. Echinocereus (MNöv. 172). Ezt a szúrós, tövises növényt alakjáról és 

felületéről a szintén tüskés sündisznó nevének segítségével jelölik. A magyar szaknyelvi elnevezés 

jövevényszó a németből, az Igel-Saulenkaktus 'ua.' (Genaust 222) tükörfordítása. 

tengerisün-kaktusz J. Echinopsis (Priszter 162). A gömbkaktusz (uo.) társneve, mely a növény 

német nevének részfordítása, vö. ném. Kugeldistel (PbF. 160), azaz 'gömbbogáncs'. De 

használatos a németben a Seeigelkaktus 'uo.' (Genaust 222) elnevezés is, a tengerisün-kaktusz 

ennek a tükörfordítása. A latin névben is szerepel az állatnév. 

Rácz János 
Magyar Nyelvőr 131. évfolyam, 4. szám, 483-485. o. 2007. 

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK - Rácz János: Sün a botanikában. 

 

 

 

Echinopsis oxygona. Fotó: Barizs D. 
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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 lényegében 

nincsenek. Ha kissé megtöpörödött, esetleg rán-

cos lett egyik másik, ne jelentsen gondot. Ezen a 

tüneten a tájékozatlanok öntözéssel próbálnak 

segíteni, mely gondoskodás a növény halálához 

vezet. Legyenek irgalmatlanok és semmiképpen 

ne locsoljanak! 
 

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. Kaktuszok mélynyugalomban. 

Fotó: Szabó Gábor, Brassó-Négyfalu. 
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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 
 

Telelő kaktuszok Kiss László üvegházában az elmúlt év februárjában. Fotó: Kiss László. 
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Írta: Dr. Lovassy Sándor 

 

A mai virágdivat figyelme, a nyári ,,virág”-ok és a szőnyegszerű virágágyak növényei mellett, 

azokra a téli zord évszakban az ablaküveg jégvirágaival együtt nyiló ,,virág”-okra és örökzöld 

növényekre irányul, amelyek együttese télen át is, amikor a természet mostohasága elvonja 

előlünk, a szalon, lakószoba és előszoba virágasztalára, ablakába, szögletébe varázsol egy-egy 

darab természetet, kielégítésül a nemesbült ízlésnek és kellemes összhatásul a belépőnek. Ennek a 

mai virágdivatnak néhány év óta az unalmasságig egyhangúnak látszó mellékiránya, a kaktuszok 

divatja nyomult előtérbe. Nem mintha a kaktuszok kedvelése egészen új volna, hisz már sok 

évtized előtt láttunk virágkedvelőinknél és magunk is tartottunk virágaikért egy-két szépen nyiló, 

kevésbbé kényes s ma is általánosan kedvelt kaktuszfajt, mint például a hosszú, levélszerű lapos 

ágakat nevelő Phyllocactus Ackermanni bokros töveit, amely bőven mutatkozó, szép nagy, piros 

virágaival ma is a legszebben virágzó kaktuszok egyike; vagy a hasonló termetű, de valamivel 

kisebb növésű és tüzes rózsaszínű virágokat nevelő Phyllocactus phyllanthoides bokrait, továbbá a 

gömbkaktuszok közül a hosszúnyelű fehér virágokkal díszlő, rövidtüskés Echinopsis gemmata és 

E. Eyriesii, vagy a világos violarózsaszínben nyiló, de hosszabbtüskés E. multiplex fajokat. 

Széltében volt ismeretes a kígyókaktusz (Aporocactus flagelliformis), sőt itt-ott a nálunk 

legnagyobb termetet elérő Cereus peruvianus nevű oszlopkaktuszt is láttuk. Ma azonban a 

világforgalom Amerikából, a kaktuszok őshazájából ezerszámra szállítja szerte, nem virágaikért, 

hanem termetük sokféleségeért, a sokszor csudálatos alakulású fajokat és látja el a 

virágkereskedők kirakatait szép nagy tüskés gömbökkel, és a már az európai kertészek munkája 

révén magról kelt, vagy sarjként keletkezett fiatal kaktuszok és más húsos növények gyűszűnyi 

cserepekbe rakott özönével, élesztendő a ma már szinte tomboló kaktuszlázat. Nálunk régen 

ismert fajhoz tartozik a perui oszlopkaktusz (Cereus peruvianus) is, mely megvolt Kossuth Lajos 

turini kertjében is.
1
 Ennek a kaktuszfajnak nevelésével és kezelésével már közel harminc éve 

foglalkozom, s ezért hivatottnak érzem magam elmondani, hogyan nevelhetünk, fiatal 

oldalsarjaiból, rövid néhány év alatt egyenes, egyenlően vastag és imponáló nagyságú oszlopokat. 

Mert a különböző kaktuszfajok kezelését éppenúgy nem lehet egy kalap alá fogni, mint a lombos 

dísznövényekét. Egyiket télen is öntöznünk kell, mert különben tavasszal, vagy nyáron nem 

virágzik, a másik a téli öntözéstől elrothad; a télen virágzókat, ha ekkor nem öntözzük, nem 

virágzanak, ha pedig nyáron, nyugvási időszakuk alatt rendesen öntözzük, akkor rothadnak el. Az 

egyiknek teljes napfény kell, a másiknak félárnyék, mert különben kiszárad, és így tovább. A perui 

oszlopkaktuszt magról és oldalhajtásról egyaránt nevelik. Ujjnyi vastagságú és 10—20 cm magas, 

kékesszürke hamvval árnyalt oszlopkáit ott látjuk a virágkereskedők kirakataiban, amint a parányi 

cserepes kaktuszok közül kimagaslanak. Ezekből azonban nagy oszlopokat csak megadó 

türelemmel, évtizedek multán nevelhetünk, ellenben erőteljes oldalhajtásról három-négy év alatt 

már méteres oszlopot kaphatunk. Mexikó és Amerika más tájainak hegyvidékei a hazája, ahol 15 

m magasságot is elér. A nálunk megfelelő kezeléssel nevelt oszlopok 13—18 cm vastagok és 4—

4    m magasságig ágatlanok, azontúl alsó felükben 1—7 oldalágat hajtanak, amelyek az első 

nyáron, 11—13 cm vastagság mellett, 40—75 cm hosszúra nőnek. Az oszlopok hosszúságbeli 

növekedése nálunk nyaranta átlagosan 40—50 cm. Egyik oszlopom a mult években hét oldalágat 

hajtott, ezek mindegyike őszig félméteres hosszúságot ért el, a tetején is ennyivel növekedett, tehát 

ez a tő egy nyáron összesen 4 m növekedést mutatott, nem üvegházban, hanem a szabadban. 

Látunk nálunk 5—6 m magasat, sőt ahol télre el tudják rakni, ennél magasabbat is. Nálam 10—12 

darab kisebb-nagyobb oszlop tavasztól őszig díszíti verandám környékét (1. a képet), amelyek 

élénk érdeklődés tárgyai. Néhány év előtt egy hat méteren jóval felüli tő már kinőtt az én szerény 

birodalmamból és a fővárosi állatkert pálmaházának ajándékoztam. Virágbimbós képét A 

Természet 1931. évi folyama közölte.
2
 Nálunk csak az öt m magasságot elért oszlop virágzik; 

szeptember— októberben fejleszt egy-két, nyeles, nagy fehér virágot, amelyek este 8-kor nyílnak s  
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A keszthelyi Lovassy-kert perui oszlopkaktuszai 1931. október 5-én. Dr. Lovassy Sándor felvétele. 
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reggelre becsukódnak. Ősszel az oldalhajtásokat tőben 

lefűrészeljük, és új oszlopok nevelésére használjuk, annál 

inkább, mert az oldalágak az oszlopok téliszállásra vitelét, 

ha már kissé nagyobbak, igen megnehezítik. Mindkét 

sebhelyet késsel simára metsszük s faszénporral bedör-

zsöljük, majd a sarjakat, ameddig fagymentes az idő, 

félárnyékos helyen a szabadban tetőalatt tartjuk, hogy 

sebhelyük jól beszáradjon. A fagyos idő beálltával azokat 

fagymentes helyre, akár a lakószoba szekrénye tetejére 

helyezzük s a por ellen újságpapírral letakarva, minden 

kezelés nélkül így maradnak március közepéig. Ekkor 

egyenkint oly bőségű cserepekbe ültetjük, amekkorákba 

vastagságukkal éppen beleférnek. A használandó földke-

verék fele erdei föld, negyed-negyedrésze agyagos gyep-

föld és éles homok. A dugvány homorúbb oldalához, a 

cserép földjébe pálcát szúrunk, a kifordulás ellen hozzá-

kötjük, földjét megöntözzük s üvegházba, vagy más fűtött 

helyiség napos ablakába állítjuk. Földjüket csak mérsékelt nedvesen tartjuk. Így május közepéig, a 

szabadba helyezésig, némileg előgyökereznek. Május közepén a cserepet félárnyékos helyen a 

földbe süllyesztjük a pereméig s nyáron át rendesen öntözzük. A dugvány az első nyáron teljesen 

meggyökeresedik, a törzse azonban rendszerint nem, vagy csak alig indul növekedésnek. A 

következő évben az így begyökeresedett fiatal oszlopot az öreg tövekkel együtt, szélmentes napos 

helyen jól előkészített, táplálékban dús kertiágyba, átültetés nélkül, cserepestől oly mélyre 

süllyesztjük, hogy a cserepek pereme tenyérnyivel a talaj színe alatt maradjon. A tövek ugyanis 

nem a cserép földjéből, hanem a kertiágyból élnek és növekednek hatalmasan, ahová 

messzeterjedő gyökereket hajtanak. Az ilyen kaktuszágy őszre csupa kaktuszgyökér. Az egyéves 

tő a második évben már 30—40 cm-t növekedik. Az oszlopok csak akkor kapnak fokozatosan 

nagyobb cserepet, amikor valamelyikét a gyökerek szétnyomják, vagy az őszi felszedéskor eltörik. 

Október elején a tövektől, a cserepek pereméig a földet elhúzzuk s a cserepek körül a gyökereket 

elvagdossuk s az oszlopokat a kertiágyból cserepestől kiemeljük. Az oszlopok csak az aránylag kis 

cserépben levő gyökereikkel térnek téli pihenőre, üvegházba, szoba sarkába, vagy más fagymentes 

helyre. A nagy oszlopokat megdöntéskor, a derékontörés elkerülésére, hosszúnyelű félköralakú 

széles vaspánttal támogatjuk s a földre fektetetteket üres zsákokkal felemelve vízszintes 

helyzetben szállítjuk az üvegházba. Azon oszlopaimat, amelyek magasságuk miatt állva már nem 

férnek be, a hátsó falra drótokkal felaggatott rézsútos deszkákra fektetem úgy, hogy mindegyiknek 

a cserepe a földön feküdjék. A 6    m magasakat már nem tudom teleltetni, ezeket az őszi 

kiszedéskor, valamelyik íz alján a földön szétfűrészelem; a tetejéből 1—2 méteres darabot 

megtartok dugványnak, az alsó 2 m-t, minthogy ez hosszában többé nem növekedik, meghagyom 

dugványnevelőnek. A kieső középrész jól semmire sem használható. A legnagyobb példányt 

1928-ban a montecarloi parkban láttam; ennek mintegy másfélméter magas és 50 cm vastag alsó 

részét Amerikából importálták s belőle valami harminc olyan ág nőtt ki, mint a nálunk nevelt 3—4 

m magas oszlopok. A perui oszlopkaktusz kezelésekor két körülményre különösen ügyeljünk; 

először is óvjuk az oszlop tetejét a sérüléstől, az őszi és tavaszi hurcoláskor az odaütéstől, mert a 

tetején sérült oszlop vagy oldalasan nő, s vége az egyenességnek, vagy beszünteti hosszanti 

növekedését s csak oldalhajtásokat nevel; a másik pedig az, hogy a télre beszállítástól a májusi 

kirakásig a földje egy csepp vizet se kapjon, ha még oly meleg helyiségben van is, mert különben 

azonnal növekedésnek indul, vékony téli hajtást nevel, s az oszlop végleg elcsúful, pedig ennek a 

kaktusznak fődísze az oszlopegyenesség s a végig egyenlő vastagság. 

Dr. Lovassy Sándor 
 

1
 Győrffy István: Kossuth Lajos turini botanikuskertjének egy élő emléke. Természettud. Közlöny, 1918. 530-532. o. 

— Győrffy I.: Kossuth Lajos kaktusza Szegeden. Természettud. Közlöny, 1931. 28-29. o. 
2
 Király: Virágzik a perui oszlopkaktusz. — A Természet. 1931, 221. o. 

 

Természettudományi Közlöny. 65. évf., 981-982. füzet, 287-289. o. 1933. június 15. 

 

 

 

Ritkaság, amikor a tövénél hoz virágot a 

Cereus peruvianus [Cereus repandus]. 

Fotó: Ficzere M. 
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Írta: Galambos Sándor 

 

Kecskemét 

Sárga kaktuszt növesztett Ábel Győző. A kecskeméti gyűjtő nem tud róla, hogy Magyarországon 

másnak is sikerült volna ilyen kaktuszt előállítania. A növény elszíneződését egy génhiba okozta, 

amit a fiatalember később szelektálással felerősített.  

Országosan is egyedülálló növényritkaságot állított elő Ábel Győző. Az Erdei Ferenc Művelődési 

Központ dísznövényklubjának a vezetője tizenkét éve rajong a szúrós növényekért, eddig több 

mint 500 fajtára sikerült szert tennie. De nem csak gyűjti, nemesíti is kedvenceit. Több éves 

munkával például sárgára „festett” egy kaktuszt. 

— Észrevettem egy egészen pici sárga foltot az egyik növényemen — emlékszik vissza a tüskék 

szerelmese. — Letörtem ezt a génhibás hajtást és elültettem. Az új növényen már lényegesen 

nagyobb volt a folt. Már nyolc ilyen „albínó” kaktuszom van, de szeretnék még többet belőlük. 

Sok gyűjtővel tartom a kapcsolatot, ilyet még egyikük sem látott. 

A világon jelenleg mintegy 3 ezer 600 kaktuszfaj ismert. Egy emberöltő sem elég arra, hogy egy 

gyűjtő valamennyit beszerezze. Ezért a közelmúltban megalakult Kecskeméti Kaktuszbarátok 

Klub tagjai úgy döntöttek, hogy elsősorban a gömb-, és az oszlopkaktuszok gyűjtésére 

szakosodnak.  

— Magyarországon nincs olyan tudományos program, amelyik a kaktuszokban rejlő gyógyhatású 

anyagokat és azok egészségjavító hatásait kutatná — állítja Gedeon Tamás, a kör vezetője. 

— A gyűjtés mellett ezért elsősorban a növényekben rejlő, eddig még ismeretlen lehetőségeket 

szeretném feltárni. Talán egyszer lesz lehetőségem hosszabb időre kiutazni Dél-Amerikába, hogy 

eredeti környezetükben tanulmányozhassam a kaktuszokat. Nem titkolt vágyam, hogy egy eddig 

még ismeretlen fajt fedezzek fel.  

A kecskeméti kaktuszbarátok minden hónap második szerdáján találkoznak az Erdei Ferenc 

Művelődési Központban. Munkájukat két szaktekintély, Farkas János izsáki gyűjtő és a debreceni 

Molnár Imre segíti. December 10-ei összejövetelük rendhagyónak ígérkezik: bemutatják Deli 

Tamás Kristályvirágfélék című új könyvét, és 

minden érdeklődőt ajándékkal fogadnak. A 

klubról bővebb információ a 30/2424-458-as 

telefonszámon kérhető.  

— Szeretnénk a gyerekekkel is megszerettetni 

ezeket a egzotikus növényeket. Szívesen tarta-

nánk az iskolákban szakköri foglalkozásokat — 

sorolja a terveiket Gedeon Tamás. 

— Nem kérnénk pénzt az előadásokért, ingyen 

adnánk az induláshoz szükséges kaktuszokat, a 

szakkönyveket, a lexikonokat és a fotókat. Az 

iskoláktól csak egy helyiséget kérnénk. 

 

Galambos Sándor 

 
Petőfi Népe, 60. évf., 275. szám, 4. o. 2005. november 24. 
 

 

 

 
Ábel Győzőnek sikerült sárgára „festenie” 

egy kaktuszt. 

Fotó: Galambos Sándor 
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Iskolaprogram 

 

 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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SZIGETVÁRI  JÓZSEF  VIRÁGAIVAL  -  TÖBB  MINT  KERT 
 

A belváros közepén, közel a kiskörúthoz, a Teleki 

utca 7/b. szám alatti ház udvarán kikerülünk a Termé-

szetbe. A ház és a garázsok közötti kis területen 

szinte minden négyzetméterre jut egy-két különleges 

növény. Mint egy füvészkert - kicsiben. S hogy a 

füvészkerthatás teljesebb legyen, egy kis melegház is 

van az udvarban, tele kaktuszokkal. Aki délután jár 

itt, majdnem biztos, hogy találkozik a nyugdíjas 

Szigetvári Józseffel, hiszen ő tartja rendben már 

majdnem harminc éve ezt a kis udvart, s övé a sok 

kaktusz is a melegházban. - A kertet és a gondozását 

még a szüleimtől örököltem, a kaktusznevelés viszont 

az én hobbim. De a kertészkedés is csak szórakozás, 

pénzt ebből én nem kaptam, csak költöttem rá. 

Vannak virághagymáim, amik 250 forintba kerülnek, 

a műtrágyát is saját pénzből veszem, s még a locsolás 

is, amióta társasház lettünk, saját zsebből megy. 

Persze a növények nagy részét olcsón meg tudtam 

venni a piacon, s van, amihez csere útján jutottam. A 

fenyők, amik az udvarban vannak, a karácsonyokkal 

kerültek ide, de van egy, ami tátrai emlék. Sajnos, 

elég sok baj van velük, hisz az árnyékuk és a szét-

terülő gyökereik (a fenyőnek inkább oldalt, mint lefelé nő) akadályozzák a növényeket a 

fejlődésben. De azért így is szinte minden megmarad, a citromfűtől kezdve a kivin keresztül a 

törpe íriszig. A szomszédban lakó barátommal foglalkozunk még bonsai „készítéssel” is, van már 

kis fánk, ami több mint nyolcéves. - A kaktuszaim egy részét én ültettem, de van olyan, ami 

harminc éve 3-4 évesként került hozzám. Az egyik, kora miatt, Magyarországon egyedülálló 

ritkaság. De a kaktuszaim sokba vannak, hiszen én vettem mind, s elég sokat külföldről. Igaz, 

mostanában, ahogy öregszem, egyre kevesebbet foglalkozom velük, inkább a kinti növények 

kerültek előtérbe. Sajnos, voltak problémáim a kerttel, hogy megmaradhat-e. Amikor a ház 

társasházzá alakult, azaz a lakók nagy része megvette lakását, voltak, akik még több garázst 

akartak építeni az udvarban. Erre viszont építési engedélyt nem kaphattak, hisz már így is elég 

nagy a beépített rész. Ráadásul a lakók többsége „kikelt” a zöld mellett - a garázs ellen. Persze 

volt, aki azt mondta, vágjuk ki a fákat, szántsuk fel az udvart, vessünk füvet. De hát volt fű, csak a 

beálló autók kitaposták! Szerencsére az utóbbi időben nincsen ilyen problémám, már nem 

piszkálgatnak. 

Berényi 
Délmagyarország, 82. évf., 101. szám, 20. o. 1992. április 29. 

 

KAKTUSZ – PARADICSOM – SAJTI SÁNDOR 
 

Békéscsaba város díjával jutalmazták Sajti Sándor sar-

kadi kaktuszgyűjtőt. A megye; ipari, mezőgazdasági 

kiállításon valóságos kaktusz-paradicsomot mutatott be, 

így méltán rászolgált a nagy elismerésre. 

 

 

 
Békés Megyei Népújság. 28. évf., 200. szám, 10. o. 1973. aug. 28.  

 

Szigetvári József virágaival. 

Fotó: Gyenes Kálmán 
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SZÚRÓS  SZENVEDÉLY  –  CSÁKI  ISTVÁN 
 

Túrkeve 

Már 43 éve szenvedélyesen gyűjti a kaktuszokat a túrkevei Csáki István, aki ez alatt az idő alatt 

több száz szúrós házikedvencet gyűjtött össze otthonában. A legnagyobb kaktusza már meghaladta 

a 36 éves kort is, de mint elmondta, még elég fiatalnak mondható, így a virágzására várni kell. 

Mára már a hobbi igazi szenvedéllyé vált, hiszen 

szinte mindent tud ezekről a növényekről, ami a 

szakirodalmakban fellelhető. Több éve tagja a 

Csili Klubnak és a Kaktuszgyűjtők Országos Egye-

sületének. Ugyan szereti a kerti növényeket is, de 

kedvencei mégis a színpompás virágú kaktuszok 

maradtak. Ma már saját maga szaporítja növényeit, 

oltásokkal segíti elő a gyorsabb növekedést és 

virágzást, illetve saját recept szerint készíti a 

virágföldjét is.  

Több kiállítása volt már az ország különböző 

részein, de három éve már nem mutatta meg gyűj-

teményét a nagyközönségnek. Sok olyan kaktusz 

található az üvegházában, amelyek külföldről ke-

rültek hozzá, például Texasból vagy Angliából. 

Mint elmondta, a gyűjtők egymásra is gondolnak, 

és egy-egy külföldi útjuk alkalmával a barátokat is 

ellátják a különleges növények magvaival. 

 

 
Új Néplap. 11. évf., 116. szám, 4. o. 2000. május 19. 

 

A  KAKTUSZOS  HÁZ  –  GÖRÖNDŐ  NÉNI 
 

A ház olyan pici, hogy lábujjhegyre állva belátom az egész tetejét, a felágaskodó nádszálakat. A 

kicsit csámpás kapu mellett csengő; hangjára kijön Göröndő néni, a „kaktuszos ház” asszonya. A 

kertben, az ajtó előtt, a szobában és az udvar külön épületében, mindenütt kaktuszok — ezerféle. 

— Hát nem éppen ezer, de hatvan-hetven fajta mindenesetre van — nevet a néni, és büszkén nézi, 

hogy ámuldozom. 

— Négy éve lakunk Monoron — mondja —, a Dunántúlról jöttünk ide. A költözködésnél 

valóságos búcsújárás volt nálunk. Mindenki azt leste, mikor törik le egy levéldarab. Én meg 

vigyáztam, és jaj, de rossz volt, ha tényleg valami baja esett egyiknek-másiknak. Autóval hoztuk a 

virágokat. Mert nemcsak kaktusz van itt, leander, citromfa, kána, gyógyhagyma is. Nem válnék 

meg tőlük semmi pénzért. Hidason — ott laktunk — sokat elajándékoztam. Amit nem hozhattunk 

magunkkal, a szomszédoké lett. A KISZ-bizottságnak is otthagytunk egy óriás kaktuszt — ide be 

sem férne. A sarokban, az ablakpárkányon, a kisebb szoba asztalán virágok. Olyan a lakás, mint 

egy kisebbfajta növényház. A gyógyhagyma hosszú levelei magasból őrködtek a vízi pálmák 

kisebb bokrai felett, a medvetalpkaktusz szúrósan meredezik valóban medvetalpnyi ágaival. 

— Ezen a kukackaktuszon a nyáron volt vagy kétszáz virág. Csodájára járt az egész környék — 

mutatja Göröndö Miklósné az ágakon megbújó rózsaszín, leheletnyi bimbókat. 

— Hogy honnan szereztem őket? Egy nagykőrösi kertésztől húsz fajtát vettem meg egyszerre. 

Nyáregyházáról is sokat hoztunk. Úgy hallottam, egy izsáki agronómus is gyűjti a kaktuszokat — 

oda is leutazom, hátha sikerül új fajtákat szerezni.  

— Hát igen, elég költséges kedvtelés, de megéri. A gondozása is sok időmbe kerül... Most, hogy 

hidegre fordult megint az idő, elég sok baj van velük. De jöjjön el majd nyáron! Kivirágoznak a 

rózsafáink — több mint húsz új tő van —, lesz igazán szép nálunk.  

— De eljöjjön!  

(koblencz) 
Pest Megyei Hírlap, 12. évf., 91. szám, 1968. április 19. 
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SZŐKE  DEZSŐ – A  KAKTUSZGYŰJTŐ 
 

— Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt — így vall magáról és hobbyjáró Szőke Dezső, 

balassagyarmati kaktuszgyűjtő. — Pesterzsébeten kezdődött, 1962-ben albérletben laktunk ott és a 

házi néninek volt egy 170 cm-es „medvetalpa”. Teljes virágzásában lenyűgöző hatással volt rám. 

Elhatároztam, nekem is lesz olyan és még olyanabb... Egy szártaggal „indultam”, igen kedvező 

előjelek között, ugyanis egy év múlva már 30 centis kaktuszom volt. 

— Hogyan neveli a növényeit? 

— Magról termesztem őket, így a fajtaazonosságban biztos lehetek. 

— Mennyi kaktusza van ma? 

— Nyegyvennyolc családból [értsd: nemzetség] 844 féle kaktuszom van. Legkisebb a Mamillária 

mimulta [?], a kavicskaktusz, ami egy cm magas és másfél centi átmérőjű. Legnagyobb az 

oszlopos kaktuszom, ami viszont másfél méter magas, a Cereus családból való. 

— Hol tartja ezt a rengeteg növényt? 

— Lakásomban és a pincében — ilyenkor télen. Májusban telepítem ki őket az udvarra. Alig van 

hely miattuk, a pincébe is csak én mehetek le, mert sokat tűrnek ugyan kedvenceim, de nem 

igénytelenek. 

— Mit szól hozzájuk a család? 

— Feleségem megértésének, türelmének köszönhetem, hogy két gyerek mellett tovább 

hódolhattam hobbymnak, sőt utazhatok is, elméleti segítséget kérve és kapva a szakemberektől. 

— Külföldre is jár? 

— Igen, Erfurtban Walter Haage úrnál voltam, aki Európa-szerte híres kaktuszszakértő. Valóságos 

kaktuszültetvényes. Tőle nemcsak hasznos tudnivalókat, de különleges kaktuszféléket is kaptam. 

Levelezek rajta kívül NSZK-beli és angol sporttársakkal is. 

— Tagja valamilyen szakkörnek?  

— A Pesterzsébeten működő országos kaktusz-klubnak vagyok tagja, a „Csiliben” jövünk össze 

72-en az egész országból. Nyáron hozzám is járnak sokan, mert a virágok, a kaktuszok fejlődése, 

élete közös témánk, ismereteinket, tapasztalatainkat kicseréljük. 

— Búcsúzásul mondja meg: miért éppen ez a hobbyja?  

— Mert a nem mindennapos, változatos, bizarr formák mindig vonzottak, és mert a virágokat 

nagyon szeretem. 

— Elekes — 
Nógrád. 27. évf., 69. szám, 6. o. 1971. március 23. 

 

 

 

TÍZEZER  KAKTUSZ  EGY  LAKÁSBAN  -  DR. KISS JÓZSEF 
 

Dr. Kiss József szombathelyi állatorvos, az egyik legnagyobb magán kaktuszgyűjtemény 

tulajdonosa. Évtizedek alatt a világ minden tájáról tízezernél több különböző szúrós növényt 

kapott, vásárolt és szaporított. A parányitól a jól megtermett példányokig, az 50—100 év alatt 

egyszer virágzó, s évenként szirmokat bontó fajtákig a legkülönbözőbb egzotikus kaktuszok 

megtalálhatók, „gyűjteményében”. Házának kertje, udvara, összes ablaka és nélkülözhető helye a 

kaktuszoké. Most telelőbe rakta kedvenc növényeit. Mint sok éven át, ezúttal is háza pincéjében 

vészelik át a hideg évszakot. Homokba rakva jól tűrik a napfény hiányát, a zsúfoltságot, s a 

hideget. Vízigényük minimális. Ezt az időszakot használja fel Kiss dr. széles nemzetközi 

kapcsolatainak ápolására, bővítésére. 

(MTI) 

 
Tolna Megyei Népújság, 21. évf., 261. szám, 9. o. 1971. november 5. 
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Kossuth Lajos a száműzetés fájdalmas éveit szeretett növényei, virágai között töltötte. A 

növényekkel való foglalkozás sok boldog órát szerzett hazánk nagy fiának. Torinói kertjének 

egyik, számára oly kedves dísznövényét, egy Cereus Peruvianus nevű kaktuszt küldött haza 

Rózenberger Bernát barátjának az erdélyi Gyalu községbe. Később Kossuth ajándéka a kolozsvári 

botanikus kertbe, majd onnét harmincegy évvel ezelőtt a Szegedi Füvészkertbe került. Dr. Győrffy 

István, a füvészkert alapítója hozta ide. Itt igen szép példánnyá nőtt, de a második világháború 

idején annyira megsérült, hogy már kipusztulásától tartottak. Mindössze alig harminc centiméteres 

törzset sikerült megmenteni. Ma másfél méteres az oszlopszerű perui kaktusz. Híre eljutott 

Debrecenbe is, s az ottani Kossuth Lajos Tudományegyetem az eredeti tőről származó példányt 

kért. A Szegedi Füvészkert most teljesítette a debreceniek kérését és egy fejlett, gyökeres sarjat 

küldött Kossuth Lajos kedvelt növényéről. 

 
Délmagyarország, 51. évf., 232. szám, 8. o. 1961. október 1. 

 

 

 
 

 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem botanikus 

kertje őrzi Magyarország legnagyobb kaktuszgyűjtemé-

nyét, így Kossuth Lajos kaktuszait is, amelyek legendás 

úton kerültek Debrecenbe. Kossuth a torinói száműzetés-

ben többek között botanikával is foglalkozott. Halála után 

gyűjteménye a kolozsvári egyetem botanikus kertjébe ke-

rült. A két debreceni példány Szeged érintésével érkezett a 

cívis városba. Az oszlopkaktusz mellett dr. Nemes Lajos, a 

gyűjtemény gondozója. 

 
A Hét 38. évf., 46. szám, 16. o. 1993. november 12. 
Megjegyzés: Vessük össze a híradásokat! 

 

 

 
 

 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Botanikus 

kertje őrzi az ország legnagyobb kaktuszgyűjteményét, 

melynek vannak botanikai tulajdonságokon túlmutató érté-

kei is. Ilyen a két Kossuth-kaktusz, ami legendás úton ke-
rült Debrecenbe. Kossuth Lajos a torinói száműzetésében 

növénygyűjtéssel, botanikával és állattannal is foglalkozott. 

Halála után a herbáriumi gyűjteménye a Természettudo-

mányi Múzeumba került, a növénygyűjteménye pedig a 

kolozsvári egyetem botanikus kertjébe. A két debreceni 

példány, az oszlop és a télálló kaktuszok Szeged érintésével 

érkezett a Kossuth Lajos Tudományegyetem botanikus 

kertjébe 
Pest Megyei Hírlap, 37. évf., 216. szám, 14. o. 1993. szeptember 16. 

Megjegyzés: Mára híre-hamva sincs a debreceni Kossuth-kaktusznak! 
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Kevesen tudják Debrecenben, hogy az egyetemi botanikuskert egyik büszkesége az a kaktusz, 

amely Kossuth Lajos nevéhez fűződik. Erről így beszél Nemes Lajos kertészmérnök, a 

botanikuskert vezetője: ismeretes, hogy Kossuth Lajos a turini számkivetésben szép kertet 

telepített és ott kaktuszokkal is foglalkozott. A kaktuszokból 1874-ben egy szép Cereus 

peruviánust küldött egy erdélyi házaspárnak. A Kossuth ajándékozta kaktusz innen 1962-ben a 

szegedi botanikuskertbe került, ahol dr. Király László, az ottani botanikuskert vezetője vette 

gondozásba a Kossuth-relikviának minősülő kaktuszt. Az ereklyeszámba menő kaktusz a második 

világháború idején csaknem teljesen elpusztult, de egy csonkja életképesnek bizonyult. Ennek 

egyik sarja ottmaradt Szegeden, a másik pedig a debreceni egyetemi botanikuskertbe került. Igen 

szépen fejlődik, majdnem minden évben virágzik, és két alkalommal már magot is adott. A 

nemzetközi botanikuskerti magcsereakció keretében 1970-ben magot küldtek a Kossuth kaktuszról 

Volgográdba. Európában a botanikuskertből mintegy 20—25 helyre került a Kossuth kaktusz 

magja. Ez a kaktuszfajta a déli meleg tájakon egész évben a szabadban van, két méteresre is 

megnő. Kemény fáját építési anyagnak is felhasználják. Ez a kaktusz igen gyorsan elvirágzik, 

jellemző rá, hogy csak éjszaka virágzik. A virágja először fehér színű, később válik kénsárgává, de 

mire a napfény beragyog a botanikuskert üvegházába, már le is hervadt.  

B. M. 
Hajdú-Bihari Napló, 32. évf., 184. szám, 8. o. 1975. augusztus 7. 
 

 

 

 
 

 

Múltkori ígéretünkhöz híven, mélyedjünk bele kicsit a kaktusztartás „rejtelmeibe”. Nézzük meg 

először a legtöbbeket foglalkoztató kérdést! Hogyan virágoztassuk a sivatagi kaktuszt? Egyes 

fajták fiatal korukban virágoznak, mások viszont szokványos körülmények között egyáltalán nem 

bontanak virágot. A kaktuszfajok felénél arra lehet számítani, hogy csak 3-4 éves korukban 

virágoznak majd a szobában. Attól fogva minden évben hoznak virágot, és bár a megszokott 

virágzási idő a tavasz, még egy aprócska gyűjteményt is össze lehet úgy állítani, hogy egész évben 

legyen virágzó kaktuszunk. Gondolom, sokan szeretnék tudni, mi a siker titka? A virágok 

tavasztól őszig átlagos meleget igényelnek. Ha az idő kint nagyon hideg, az ablak párkányon álló 

növényeket éjjelre be kell vinni egy fűtetlen szobába. Válasszuk a lehető legnaposabb helyet a 

kaktusz „lakhelyéül”. Áprilisban növeljük az öntözést, és májustól agusztusig helyezzük úgy őket, 

mint az átlagos szobanövényeket. A sivatagi kaktusz tartásakor persze problémák is fölmerül-

hetnek. Ha a szárvég fonnyadt, akkor túlöntöztük a növényt. Ha a felszínen bronzos foltosodást 

észlelünk, akkor takácsatka élősködésére kell gondolnunk. A parás foltosodást szintén kártevők, 

esetleg nyáron vízhiány okozhatja. Akkor most lássuk, mik a főbb tudnivalók az erdei kaktu-

szokról! Őshazájukban erdőkben és dzsungelekben élnek, ezért nem is meglepő, hogy a tövises 

sivatagi kaktuszoktól mind alakban, mind igényeikben eltérnek. Az erdei kaktuszok sajnos 

vonakodva bontanak virágot, és ha évente szeretnénk virágaikban gyönyörködni, nem árt, ha 

betartunk néhány szabályt. Biztosítsunk számukra hűvös, száraz pihenési időszakot, soha ne 

mozdítsuk meg őket, ha megjelennek a bimbók. Nyáron a kertbe kihelyezve eddzük a növényeket. 

Az ideális hőmérséklet a növények számára a 13-21 fok. Az átültetésre nem sokkal az elvirágzás 

után kerülhet sor, akár évente is. Szaporítani sem nehéz őket, hiszen a legtöbb faj dugványai 

könnyen meggyökeresednek. Nyáron vágjunk róluk dugványt, egy csúcsi levélszerű szártagot 

vagy szárcsúcsot. Mielőtt a dugványt tőzegalapú földkeverékbe helyeznénk, hagyjuk néhány napig 

száradni. 

 
Új Kelet, 2. évf., 36. szám, 7. o. 1995. február 11. 
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Írta: Rapaics Rajmund (Nagyenyed, 1885.- Budapest, 1954. MTA levelező tagja, 1911 és 1919 

között a Debreceni Gazdasági Akadémia növénytan tanára. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elhelyezkedő sok szirma és hasonlóképen sok porzója van. Az egész nemzetség Délafrikában 

honos, fajai közül legismertebb a Lithops pseudotruncatellum, amelynek a gyarmatosok a 

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

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

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

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

Mind a két kavicsvirágnemzetség igen közeli rokona a Mesembrianthemum növénynemzetségnek, 

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

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

ezt biztosan megtalálja. 

Rapaics Rajmund 
 

                           Kavicsvirág (Lithops).                                                  Lithops bromfieldii v. insularis 'Sulphurea' 

                            Vadas Ernő felvétele.                                                                     Fotó: Katona 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. 
 

S 
 

saussieri benannt nach Hauptman Saussier Saussier-féle 

saxatile, saxatilis felsenliebend, auf  

Felsen wachsende 

sziklán élő, sziklát kedvelő, 

kőtörő 

saxicolus, saxicola Gestein und Geröll bewohnend 

felsen bewohnende, rosaweisse 

köveken, kavicson tenyésző 

sziklán élő, sziklalakó, 

saxifraga der Steinbrecher, steinbrechende kőtörő, sziklatörő 

scaber scharf érdes, durva felületű 

scabies der Grind, Grindig var, varas(odás), érdesség 

scabra rauh érdes, durva 

scandens fletternd, klimmender kúszó, mászó, kapaszkodó 

scapharostrus, 

scaphirostris 

kahnschnabelarig, 

kahnschnabliger 

csónakorr alakú 

scapus der Schaft tőkocsány 

schattatianus benannt nach L. Schattat Schattat-féle 

schatzlii benannt nach Schatzl Schatzl-féle 

scheerii benannt nach Fr. Scheer Scheer-féle 

scheidweileriana benannt nach 

Prof. Dr. M. Scheidweiler 

Scheidweiler-féle 

schelhasei benannt nach Schelhase Schelhase-féle 

schenkii, schenckii benannt nach Dr. Schenk Schenk-féle 

schereri benannt nach Scherer Scherer-féle 

schickendantzii benannt nach Kateenfreund 

Schickendantz 

Schickendantz-féle 

schiedeana benannt nach Dr. J. W. Schiede Schiede-féle 

schieliana benannt nach W. Schiel Schiel-féle 

schilinzkyana benannt nach Staatsrat Schilinzky Schilinzky-féle 

schlosserii benannt nach Hugo Schlosser Schlosser-féle 

Schlumbergera benannt nach Fr. Schlumberger Schlumberger-féle 

schmidianum benannt nach Schmid Schmid-féle 

schmiedcheniana benannt nach A. Schmiedchen Schmiedchen-féle 

schmiedickeanus benannt nach  K. Schmiedecke Schmiedecke-féle 

schmollii benannt nach F. Schmoll Schmoll-féle 

schneineriana benannt nach H. Schneider Schneider-féle 

schoenii benannt nach E. Schön Schön-féle 

schomburgkii benannt nach Sir R. Schomburgk Schomburgk-féle 

schottii benannt nach A. Schott Schott-féle 

schrankii benannt nach Schrank Schrank-féle 

schreiteri benannt nach R. Schreiter Schreiter-féle 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Lévai Zalán, Bólyai János Ált. Iskola, Debrecen. 

 

 


