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Európától Ny–DNy-i irányban szigetcsoportok tö-
rik meg az Atlanti-óceán összefüggő vízfelszínét. 
Legészakabbra a Portugáliához tartozó Azori-szi-
getek bukkannak fel. Ezektől délebbre a Madeira 
szigetcsoport 7 szigetből álló együttese emelke-
dik ki a hullámokból. Végül, hazánktól mintegy 
4000 km távolságban, a Ráktérítőtől néhány száz 
km-re északra egy újabb szigetcsoport emelkedik 
ki az Atlanti-óceán végtelen víztükréből. A 13 
sziget összterülete alig 7500 km2, amelyek közül 
csak 7 lakott. A Spanyolországhoz tartozó Kaná-
ri-szigetekről van szó. A három szigetcsoportot 
összességében a Macaronesiai szigeteknek is ne-
vezik. Cikkünkben a Kanári-szigetek legnagyobb 
szigetét, Tenerifét mutatjuk be, amely nemcsak a 
tengert kedvelők paradicsoma, hanem a pozsgás 
növények, kaktuszok, és más szukkulensek kedv-
előinek is igazi felfedezéseket tartogat.

Az örök tavasz és a vulkánok szigete 
Repülővel érkezve a magasból egy háromszüg 

alakú sziget körvonalai bontakoznak ki, a tenger-
part felé futó hegygerincekkel, amelynek közepén 
áll Spanyolország legmagasabb (több ezer km-re 
az „anyaországtól”) csúcsa, a 3781 méter magas 
Pico de Teide, azaz a Teide hegy orma. 

A szigetek kialakulásának története mintegy 
20 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor az egyre 
erősebb vulkáni tevékenység révén kiemelkedtek 

az óceánból Kanári-szigetek első tagjai. Mintegy 
10–12 millió évvel ezelőtt „született” meg Tene-
rife az egykori tűzhányók gyermekeként. Néhány 
évtizede vált ismertté, hogy a Föld legaktívabb 
vulkanizmusai az óceánok fenekén húzódó hát-
ságokból indulnak ki. A Kanári-szigetek is az at-
lanti-óceáni hátsághoz kapcsolódó vulkanizmus 
által kialakított területek, igaz ennek tengelyétől 
némileg keletebbre jelentek meg a szigetek víz 
felszíne felett. 

A vulkáni szigetek sorában Tenerife közpon-
ti helyzete mellett azért is különleges, mert a 
természet itt mindazt megalkotta egyben, amit 
a szigetcsoport szomszéd szigetein csak külön-
külön láthatnánk. Kietlen lávamezők, mélyen 
bevágódó szurdokszerű vízmosások (barranco-k), 
a Teide magasba törő, mindig havas hegycsúcsa, 
szubtrópusi száraz, meleg hegyoldalak, termé-
keny talajú, zöldellő erdőkkel borított felszínek 
alig több, mint 2000 km2-en.

A sziget a vulkáni formákkal foglalkozó geo-
gráfusok kincsestára, de a kevésbé hozzáértők 
számára is izgalmas terület. Az egykori bazalt-
vulkánosság aktív időszakában nem lehetett túl 
csendes. Itt ugyanis az ún. robbanásos vulkán-
kitörésnek és az explózió után visszamaradt ha-
tal mas kráter, más néven vulkáni üst keletkezé-
sének – földrajzi nevén kaldera – lehettünk volna 

Abstract: Teneriff  is the largest member of the Canarians. Th is island has risen from the Atlantic Ocean as a result of 
vulcanic activity. Its natural fl ora is characterized by more than 300 endemic species, most of which are succulent, accus-
temed to the aridity. Especially, the Euphorbia species (eg. Euphorbia canariensis) and the Aeonium species are worth to 
be mentioned. Furthermore, in the higher regions, the special fl ora is characterized by laurel (Laurus azorica) forests and 
canarien pine (Pinus canariensis) groups. Th e dragon tree (Dracena draco), which is a type of the agaves, can be considered 
as a specialty, as well. Along with the natural fl ora, there are several adventive species, such as the Opuntia species which 
endanger the natural succulent ones. In the settlements, several plants can be found that have their origins in tropical or 
subtropical areas of more continents of the world, some of which are introduced in the present article. 

Zusammenfassung: Tenerife ist das größte Mitglied der Kanarie Inseln. Diese Insel ist als Resultat der vulkanischen Ak-
tivität aus dem Atlantischen Ozean entstiegen. Mehr als 300 endemisch Spezies charakterisiert seine Naturvegetation, 
woraus meisten sind Sukkulenten wegen des trockenes, sonniges Klima. Namentlich die Euphorbia Arten (z.B. Euphorbia 
canariensis) und die Aeonium Arten müssen wir erwähnen. In den höheren Regionen die Lorbeerwälder (Laurus azorica) 
und die Nadelwälder (Pinus canariensis) charakterisieren die Spezialvegetation. Der Drachenbaum (Dracaena draco) ist 
auch ein Spezialität der Insel. Viele gefährliche Arten leben neben der Naturvegetation, und gefährdt die endemischen 
Sukkulenten. In der Siedlungen man kann auch viele tropische, subtropische Pfl anzenarten fi nden, woraus einige Arten 
werden vorgeführt. 

Útinapló:

Tenerife, a kanárik és a kutyatejfélék szigete

tanúi. (Az itteni vulkánosságot tanulmányozta 
1799-ben Alexander von Humboldt, német ter-
mészettudós. A sajátos vulkáni formák közül ő 
írta le a szigeteket létrehozó robbanásos vulkáni 
működés alaptípusát.) A szigeten működő óriás-
vulkán anyagának jórésze egy hatalmas kitörés 
után darabjaira hullva elrepült, a visszamaradt 
anyag pedig a hatalmas kalderába rogyott. A 
mintegy 2000 méter magasban lévő egykori 
gigantikus üstben nem kevés lávaanyag fér el, 
tekintve, hogy átmérője kb. 14 km. Spanyol neve 
Las Canadas. A kaldera szélei ma is jól látszanak, 
mintegy 4–500 méter magas vonulatok formájá-
ban fut végig a peremen. A későbbi vulkánosság 
gyermeke a hófödte csúcsú Teide, amely a gi gan-
tikus robbanás ütötte kráter északi peremén 
emelkedik (1. kép). Jelenleg alvó vulkán, utolsó 
kitörését több mint 100 éve jegyezték fel. Az 
akkor kiszórt lávamezők még ma is kietlen kő-
sivatagként jelzik, hogy az élet nehezen veszi 
birtokba az új területet (2. kép). A sok jellegzetes, 
szél által kipreparált szikla közül némelyik túris-
ta látványosság, mint a „királyné cipője”, amely 

3. kép A bazalttörmelék számos bennszülött pozsgás élőhelye
Fotó: Dr. Juhász Lajos

4. kép A kanári kutyatej a sziget egyik jelképe
Fotó: Dr. Juhász Lajos
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mögött emelkedő havas hegycsúcs ha nem is 
királynői, inkább királyi látvány!

A sziget lávatakaróján a klíma változatossága 
révén eltérő termékenységű talajok alakultak 
ki. A Teide meredek északi oldalába ütköző szél 
emelkedésre kényszerülve vízben telítetté válva 
1000 méter felett kb. száz méter vastag felhőpap-
lant (az uralkodó passzátszelek által idesodort 
felhők) varázsol a hegyoldal felé, amelyből emel-
kedés után ismét kibukkan a napsugár. A hegy 
déli oldalán már a szubtrópusi szárazságot tűrő 
szétszabdalt növényzet váltakozik a kopár vul-
káni felszínnel. Tenerifén a téli hőmérséklet 20 
oC körüli, az óceán sem hűl le túlságosan (18-19 
oC). Nyáron az állandóan fújó passzátszelek kel-
lemesen hűtik a felmelegedett felszínt, ezért úgy 
tűnhet, mintha itt egész évben tavasz lenne!

Bennszülöttek és jövevények
A Kanári-szigetek több millió éves önállósága 

és elkülönültsége az élővilág sajátos, bennszülött 
(endemikus) fajokban gazdag társulásait hozta 
létre. Különösen a növényvilág fejlődése jelzi az 
elszigetelt környezetet. A Teide magassági öveze-
tessége egyedülálló növényzetével már Humbolt 
fi gyelmét is felkeltette. 

A tengerpart közelében, főként a sziget dél-
nyugati, déli és délkeleti régiójában a száraz 
környezet és bazalttufából álló váztalaj össze-
függő növényzet kialakulását nem teszi lehe-
tővé. Különleges szukkulens és szárazságtűrő 
fajok jelentek meg ebben a régióban (3. kép). 
A nálunk ismert kutyatejfélék nagyra növő ro-
konai nem mindennapi látványt nyújtanak. A 
sziget endemikus faja és egyik jelképe az akár 3 
méteres magasságú kanári kutyatej (Euphorbia 
canariensis [4. kép]) amelynek oszlopkaktuszokra 
emlékeztető szúrós csoportjai mindenütt feltűn-
nek. Jó menedéket nyújtanak a közöttük bujkáló 
ugyancsak bennszülött kéktorkú gyíkoknak. A 
fává növő levéltelen kutyatej (Euphorbia aphylla) 
nemcsak a sziklák, hanem a parkok díszítő elemei 
is. További fajok is láthatók a bazaltfelszíneken 
vagy akár a tengerpartok bazalttörmelékében 
bokorszerű, vagy apró csomókban növő, törésre 
fehéres nedvet engedő endemikus kutytejfélék 
közül, mint az E. atropurpurea, E. obtusifolia, 
E. balsamifera. A szárazabb sziklás térszíneken, 

de ugyanakkor a parkok, kaktuszkertek, növény-
csoportok érdekes képviselője a látszólag teljesen 
levéltelen, villásan elágazó Ceropegia dichotoma, 
amelyik a selyemkórófélék (Asclepidaceae) tagja. 
A szárazságot és az igen rossz termőképességű 
talajokat is látványosan elviselik a varjúhájfélék 
kanári-szigeteki bennszülött fajai, a kövirózsa-
cserjék (Aeonium fajok). A laza bazalttufa közé 
rögzülő, a hajtás végén levélrózsában egyesülő, 
pozsgás levelű növény fürtszerű sárgás virágait 
sokfelé megcsodálhatjuk (6. kép). Néha még a ke-
rítések, háztetők ékessége is. Az egyik látványos 
faj az Aeonium arboreum (5. kép) illetve az A. 
tabuliforme. Az Aeonium fajok a Kanári-szigetek 
mellet a Madeira szigecsoporton is őshonosak. 
Ott más fajok is előfordulnak, mint az A. glandu-
losum, A. glutinosum. Az őshonos fajokhoz szá-
mos behurcolt vagy betelepült faj társul. A szabad 
természetbe ki szabaduló jövevények gondot is 
okozhatnak, mint a medvetalpkaktuszok (Opun-
tia-fajok), (11. kép) amely ek komoly versenytársai 
az őshonos szárazságtűrő fajoknak. Sokfelé való-
ságos katuszerdők nőnek, amelyen való áthatolás 
módja csak a repülés lehetne (7. kép). A rengeteg 
Opuntia elnyomja a sajátos őshonos növényfajok 
állományát, valamint a korlátozottan rendel-
kezésre álló vizet is elveszi a bennszülött fajok 
egyedeitől.

A tengerszinttől emelkedve a sziget északi és 
déli oldalán sokfelé termesztik a banánt, a terület 
„zöld aranyát”. A banánültetvényeket sokszor 
laza háló védi a túlzott napsugárzás és a kiszára-
dás, valamint a szél ellen. A termés bőséges, de a 
fürtökön kisebb méretű gyümölcsök nőnek. 

400 méter felett, különösen a sziget ÉK-i csücs-
kében, az Anaga-hegység vonulatain babérerdők 
jelentik a további szintet (9. kép). Az állomány-
alkotó a Macaronesiai szigeteken bennszülött 
Laurus azorica faj. A sűrű babérfák közötti külön-
leges illatfelhő csodálatos élményt ad. A babérfák 
alatti talaj vörös, erősen kilúgozott, ez a gyako-
ribb csapadék és az állandó párásság következ-
ménye. A babérerdők szélein, tisztásain egy szép 
bennszülött orbáncfű (Hypericum glandulosum) 
is díszlik. 1000 méter feletti magasságban a Teide 
oldalában összefüggő, ritkás, az északi oldalon 
zártabb állományú fenyvesek húzódnak. A csak 

5. kép Az Aeonium (A. urbicum) fajok gazdag 
állománya Fotó: Dr. Juhász Lajos

6. kép Az Aeonium-ok (A. arboreum) akár kerítése-
ken is virágoznak Fotó: Dr. Juhász Lajos

7. kép A betelepített, elvadult Opuntia állományok egyes 
hegyoldalakat teljesen beborítanak Fotó: Dr. Juhász Lajos

9. kép A hegyoldalakat összefüggő babérerdők 
borítják Fotó: Dr. Juhász Lajos

8. kép Az Anaga-hegység növényzete különleges 
Fotó: Dr. Juhász Lajos

10. kép A hegység belseje különleges tájképéről és 
növényzetéről nevezetes Fotó: Dr. Juhász Lajos
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itt élő kanárifenyő (Pinus canariensis) állományát 
nemcsak a gyakori tüzek, hanem az ember is ve-
szélyeztette. Mint kitűnő építőfát évszázadokon 
keresztül irtották. A szigeten még fennmaradt 
régi faházak, a szépen faragott balkonok egy-
aránt ebből a fából készültek. A néhol kopár hegy-
oldalak szomorú tanúi ennek a kihasználásnak. A 
kanári fenyő hosszú, csaknem 30 cm-es tűlevelei 
hármasával állnak. A fenyves zóna fölött, 2000 
méter körüli magasságban már csak kisebb cser-
jék, fűfélék, különleges margaréták nőnek. Ezek 
közül kimagaslik – már csak termete miatt is – a 
több mint 2 méterre növő bennszülött kígyószisz 
(Echium wildpretii).

A sárkányfa legendája
Tenerife és a Kanári-szigetek fái közül nemcsak 

a fenyők érdekesek. Kevesen tudják, hogy az el-
egáns formájú kanári pálma (Phoenix canariensis 
[12. kép]) is innen származik. Ennek termése 
emberi fo gyasz tásra nem alkalmas, annál in-
kább kedvelik különböző madarak. Különösen a 

szabadon élő és teljesen honosodott nagy- és kis 
sándor papagájok látogatják előszeretettel a ter-
mő pálmafürtöket, s az édes termésekkel etetik 
fi ókáikat. A pálma 10–12 méter magasra nő, sok 
távoli mediterrán település igazi ékessége is.

A szigeteken élő közel 300 endemikus növény-
faj közül a legismertebb a sárkányfa (Draceana 
draco [12. kép]). Már a szigetet benépesítő ősla-
kosok is ismerték és használták. A fa megsértett 
kérgéből kifolyó, gyantára emlékeztető folyadék a 
levegőn megpirosodik. Ez adta a legendát, azaz 
ezt tekintették a sárkány vérének. Az így nyert 
folyadékot egyébként gyógyításra, mumifi kálás-
ra használták. A szigeten az üdülők parkjában, 
magánkertekben különböző korú és nagyságú 
példányait nagy becsben tartják. Van itt az „óvo-
dáskorú” ültetvénytől egészen a matuzsálemi 
példányokig. A legidősebb egyed Icod de los Vinos 
faluban él, ennek megtekintése szinte kötelező 
program a szigetre vetődő látogató számára. Ál-
lítják, hogy a fa legalább 3 000 éves vagy idősebb. 
Mivel a sárkányfának nincsenek évgyűrűi, nehéz 
pontosan megítélni a valóban pompás példány 
korát. 1000 évesnél biztosan öregebb. 

Tenerife szigete a szubtrópusi klíma követ-
keztében valóságos tárháza a különböző trópusi 
földrészeken élő növények, főképpen fás szárú 
fajok számára. Egy igazi trópusi botanikus kert, 
amiben mindenki talál valami szépet. A betelepí-
tett fák, cserjék virágzó, terméseket himbáló ágai 
a parkok, üdülő helyek látványosságai. Ezeket a 
fajokat jobbára a települések utcáin, házfalain, 
kerítésein és trópusi parkjaiban csodálhatjuk 
meg. Megpróbáltunk minél több ilyen betelepí-
tett növényt összeírni, hamar beláttuk, hogy a 
fajok gazdagsága miatt ez csaknem lehetetlen. 
Így csak néhány fajt emelünk ki a sok közül. A 
már előbb említett Opuntiák mellett csodás, 
idős kaktuszpéldányok láthatók a sokfelé lévő 
kaktuszkertekben. 60–80 éves példányai az 
Echinocactus-oknak, így a hatalmas E. grusonii 
példányok igazán impozáns, akár 1 méter át-
mérőjű egyedeit csodálhatjuk az idenforgalmi 
központokban (13. kép). Ezek mellett különböző 
Agave-fajok is látványosak. Közülük a legizgalma-
sabb az óriás termetű, karcsú virágfűzérű mexikói 
eredetű hattyúnyakú agave (Agave attenuata). Az 

12. kép A sárkányfa is bennszülött. Ez a legidősebb példány a szigeten
Fotó: Dr. Juhász Lajos

13. kép Kaktuszkertek impozáns faja (Echinocac-
tus grusonii) Fotó: Dr. Juhász Lajos

14. kép Egyes parkokban hatalmas Euphorbia 
lactea (?) fák díszlenek Fotó: Dr. Juhász Lajos

15. kép A sárga óriástölcsér kúszónővény
Fotó: Dr. Juhász Lajos

11. kép Korosabb Opuntia (O. fi cus-indica)
Fotó: Dr. Juhász Lajos

Útinapló: Tenerife a kanárik és a kutyatejfélék szigete Útinapló: Tenerife a kanárik és a kutyatejfélék szigete
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Aloë-félék számos képviselője is díszíti a par-
kokat, kerteket, utcai rézsűket. Leggyakoribb a 
piros virágszínű Aloë arborescens. A sárgás vi-
rágú, leginkább gyógynövényként is ismert Aloë 
vera (A. barbadensis) ugyancsak sokfelé látható. 
Különleges látvány az elfásodó terebélyes „koro-
nát” fejlesztő Aloë plicatilis, ebből csak néhány 
példányt fi gyelhettünk meg. 

A lágyszárú tájidegen fajok közül a kristályvi-
rágfélék (Aizoaceae) számos faját telepítették be, 
ezek később már spontánul is terjednek, szapo-
rodnak. Legnagyobb tömegben fedi a rézsűket, 
tengerpartok környezetét a lófüge (Carpobrotus 
edulis) sárga vagy kékes-vörös virágú állományai. 
A Mesembryanthemum fajok példányai virágá-
gyásokban, de akár erdőszéleken is előkerülnek. 

Az utcai kultúrnövényzet fásszárú képviselői a 
Föld csaknem minden trópusi, szubtrópusi vagy 
mediterrán vidékéről származnak. Csak néhány 
szép virágú fajt említünk, hiszen teljességgel 
még a helyi szakemberek sem tudják igazából, 
hogy mennyi egzóta található a szigeten. A kúszó 
félcserjetermetű növények közül egyik legszebb a 
burgonyafélékhez (Solanaceae) sorolt sárga óri-
ástölcsér (Solandra maxima [15. kép]). Őshazája 
Mexikó. Hatalmas virágai csak a téli hónapokban 
nyílnak. Az igen illatos fi atal virágok világossár-
gák, az idősebbek színe átvált sötét kénsárgává. 
Hoztunk két hajtást az egyik példányról. Vízben 
mintegy 1 hónap alatt szépen meggyökerezett, 
sőt egy év múlva már nálunk is virágzott. A virá-
gok a levágott hajtásvégeken fejlődnek leginkább 
(19. kép). Igen intenzíven nő, két év alatt több, 
mint 1 méteresek lettek.

Szép kúszónövény az aranyzápor (Pyrostegia 
venusta). Kerítéseket narancssárga színe díszíti. 
A fák közül csodás tűzpiros virágairól ismert 
a tűzvirágfa (Delonix regia) – őshazája Mada-
gaszkár –, a trópusi Amerikából származó sárga 
virágú trombitacserje (Tecoma stans [17. kép]) 
a szivarfafélék (Bignoniaceae) család tagja. Az 
Antillák szigeteiről származó tengeri szőlő (Coc-
coloba uvifera [18. kép]) fürtökben fejlődő érett 
termései ehetőek. A keserűfűfélék családjának 
tagja (Polygonaceae). Tenerife egyik jövevény 
jelképe a papagájvirág (Strelitzia reginae). Ma-
gánházak, üdülők kertjeiben, kertészetekben, 

botanikus kertekben egyaránt kedvelt. A látoga-
tóknak nagy csokrokban árulják, még a repülők 
hideg rakterében szállítható különleges csomago-
lásban is kapható.

Kanárik és papagájok
A Kanári-szigetek a mindenki által ismert vad 

kanárik (Serinus canarius) őshazája. Mégsem 
erről kapta a szigetcsoport a nevét, hanem az 
őslakosok elszaporodott kutyáiról (a kutya latin 
neve: Canis). Tenerifén is él a kanári. Tenerife 
állatvilága egyébként nem túl változatos, ki vé ve 
a madarakat. A madárvilág képviselői három cso-
portból adódnak. Az őshonos vagy természetesen 
betelepült fajok, a rendszeresen vonuló, valamint 
a betelepített vagy fogságból megszökött és ho-
nosodott madarak alkotják a faunát. 

A tengerparton az őszi-téli időszakban isme-
rős fajok láthatók. A gázlók közül az Európából 
nagyobb számban érkező kis póling (Numenius 
phaeopus) mellett a kiskócsaggal (Egretta gar-
zetta) is találkoztunk. Az óceán halbőségét jelzik 
a sirályok, amelyek mindenütt lármás társaságot 
jelentenek. A tengerbe szakadó bazaltsziklák 
fészkelője a szirti galamb (Columba livia), ami a 
házi galamb ősének is tekinthető. Rokona a bete-
lepült balkáni gerle (Streptopelia decaocto) lakott 
területeken mindenütt otthonos – akárcsak ha-
zánkban. Mégis különös látvány a tengerparton 
szedegető vagy a sárkányfákon fészkelő gerlék 
látványa a betelepült verebek mellett. 

A madárvilág egyes képviselőire is jellemző a 
szigeti endemizmus. A kanári fenyvesekben igen 
jellemző faj a kék pinty (Fringilla teidea teidea). 
Nagyobb, mint az erdei pinty, de legalább olyan 
barátságos. Erdei pihenők körül sokfelé látható. A 
kanári fenyő tobozát a nagy tarkaharkály benn-
szülött alfaja bontogatja. A kék cinegének is egy 
szép, a szem felett húzódó kétoldali éles sávval 
jellemezhető alfaja él. Nemcsak az erdőkben, 
hanem parkokban is előfordul. De nem a madáre-
tetőket keresi, hanem a nagyszámú állatparkban 
tartott madarak eledeléből táplálkozik. 

A magasabb régiókban a havasi pityer (Anthus 
spinoletta) csaknem az egyedüli madár. Még a vö-
rös vércse tenerifei alfaja (Falco tinnunculus ssp. 
teneriff ae) fordul elő a hegyi régiókban, amely 
inkább gyíkokra vadászik. Nagy magasságokban 

megjelennek a sarlósfecskék (Apus unicolor) is, 
de ezekről nehéz eldönteni, hogy vajon honnan 
valók, hiszen számukra alig vannak távolságok.

Betelepített, később szabadon is meghono-
sodott a szigeten több papagájfaj. Ezek közül a 
legnagyobb a nevéből is adódóan a nagy sándor 
papagáj (Psittacula eupatria), amely kisebb ko-
lóniákban a tengerparthoz közeli magasságban 
költ. Főként magas pálmák levélüstöke alatt 
kialakított üregekben telepszik meg. Kedvelt táp-
láléka az előbbiekben már említett kanáripálma 
termése. A madarak mellett csak a gyíkok jelen-
nek meg nagyobb számban. A különböző fali gyí-
kok mellett bennszülött fajnak számít a nagyobb 
termetű tizon gyík (Gallotia galloti), melynek 
hímjeinek torka és a testének első fele mélykék 
árnyalatú. A tengerparttól egészen 2 500 méter 
magasságig előfordul. Kígyók nem élnek a szige-
ten. De emlősök sem igazából. A legenda szerint a 
szigetcsoport a kutyáról kapta a nevét, kutyát alig 
láttunk, kanárit annál többet!

Dr. Juhász Lajos
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum

Természetvédelmi Állattani és 

16. kép A Teneriféről hozott Solandra maxima kigyöke-
rezett hajtásának fi atal virága Fotó: Dr. Juhász Lajos

17. kép Utcai fasorokban díszlik a sárga trombita-
cserje…. Fotó: Dr. Juhász Lajos

18. kép ….. és a tengeriszőlő
Fotó: Dr. Juhász Lajos

Útinapló: Tenerife a kanárik és a kutyatejfélék szigete Útinapló: Tenerife a kanárik és a kutyatejfélék szigete



Debreceni Pozsgástár 2005/2. Debreceni Pozsgástár 2005/2.74 Papp László Ficzere Miklós 75

Rendszertani áttekintés
A Cactaceae család egyik legrégebben megalko-
tott nemzetsége az Opuntia nemzetség, amely 
mind a mai napig az egyik legvitatottabb és vala-
milyen formában a legtöbbször átalakított nem-
zettség. Számtalan új fajt soroltak ide, ill. már 
leírt fajt soroltak át ebbe a nemzetségbe, amelyet 
már kezdetben is, de még napjainkban is, amo-
lyan mindent befogadó gyűjtő-nemzetségnek 
tartottak, amelyből az egyik legkorábban elkü-
lönített nemzetség a Grusonia lett.

A nemzetséget F. Reichenbach írta le -
ben a Cereus bradtianus alapján, ami ma a nem-
zetség típusnövénye Grusonia bradtiana név-
en. Britton és Rose e nemzetséget indokoltnak 
tartotta, és az -ben közzétett rendszerük-
be bevették, habár a nemzetségnevet a bota-
nikában más vonatkozásban már használta 
Ernst Nicolai is, amit Karl Schumann publikált 
-ben. A nemzetség önállósága az Opuntia 
nemzetségtől egészen -ig stabilnak bizo-
nyult, mivel Backeberg (), Buxbaum () 
és Walter Haage () rendszerében egyaránt 
létezett. Az Opuntioideae alcsalád különböző 
rendszertani kategóriákra való tagolása Bac-
keberg rendszerében érte el a tetőpontját, ame-
lyen Haage is csupán annyit változtatott, hogy 
a Maihueniopsis nemzetséget a Peireskioideae 
alcsalád Maihuenia nemzetségébe sorolta át. 
Az -as évek közepétől következett be az a 
nagy fordulat, amikor a „lyukak a Backeberg-
mennyországon” jelszó alatt megkezdődött 
a Backeberg-rendszer devalvációja és főleg a 

rendszer Euopuntieae tribuszának szinte tel-
jes redukciójához vezetett. Az említett tribusz-
ba tartozó Opuntia, Austrocylindropuntia, 
Cylindropuntia, Tephrocactus, Maihueniopsis, 
Corynopuntia, Micropuntia, Consolea, Brasili-
opuntia, Grusonia, Marenopuntia, Nopalea és 
Pterocactus nemzetségeket, a Pterocactus és 
Maihueniopsis nemzetség kivételével megszűn-
tették és az Opuntia nemzetségbe sorolták. E 
téves, nem kellőképpen megalapozott szemlé-
letet tükrözi Barthlott és Hunt (), Eggli és 
Nyff eler () valamint Götz és Gröner () 
rendszere. Az -es évek a kaktusz rendsze-
rek évtizedeként is jellemezhetők. -től 
újabb fordulat következett, mivel a Nemzetkö-
zi Kaktuszrendszerező Csoport közmegegyezés 
alapján kialakított legfrissebb rendszerében az 
Opuntioideae alcsaládban ismét megtalálhatók 
a Backeberg által ide sorolt nemzetségek túlnyo-
mó része, így az Opuntiától megkülönböztetett 
Grusonia nemzetség is. Az Opuntioideae alcsa-
lád Backebergnél felsorolt  nemzetségéből -
t változatlanul elismer a jelenlegi rendszertan, 
amelybe ma  nemzetség tartozik. Egyben az 
is elégtétel lehet Backeberg számára, hogy a 
Maihueniopsis nemzetség  év után ismét az 
Opuntioideae alcsaládba lett sorolva. A nem-
zetségek elhatárolásánál Backeberg csupán 
néhány fontosabb morfológiai jellegzetességet 
vett alapul, de elhatárolásának helyességét iga-
zolják Steven Dickie és Robert Wallace vizsgála-
tai, amelyeket Opuntia- szerű kaktuszok DNA 
sorrendjének vonatkozásában végeztek, Donald 

A Grusonia nemzetség I.
Abstract: A comprehensive study of the genus Grusonia. Th e author discusses the history, the taxonomic status of the ge-
nus in detail and he reviews the results of the newest researches. Th e taxonomy of the genus Grusonia has debated question 
for a long time. He compares the Grusonias with the taxa included in Opuntia across their general morphologic features. 
Th e writing contains cultivation hints to the taxa of the genus, underlining that some of them can survive even the -15,-20 
°C cold. Th is section follows the detailed description of the taxa.

Zusammenfassung: Umfassender Aufsatz über die Gattung Grusonia. Der Verfasser ausführlich berichtet über die Ge-
schichte und die taxonomische Stellung der Gattung. Er präsentiert die Ergebnisse der neusten Forschungen. In sein ge-
meiner morphologisch Charakterisierung Er die Grusonien mit anderen Opuntien vergleicht. Wir können über die Haltung 
dieser interessanten Kakteen Ratschläge lesen. Der Verfasser erzählt, dass einige Arten können auch -15, -20 °C Fröste 
überleben. Diese Sektion folgt die ausführliche Präsentierung der Arten.

A brit folyóirat ezévi első számának kezdő cik-
ke meglehetősen szokatlan, ugyanis a Dél-Ame-
rikában kutató neves angol kaktológus Graham 
Charles (aki  a Copiapoa-k elismert szakértője is) 
ajánl braziliai (Bahia állam) kaktuszfajok magja-
it saját gyűjtéséből, oly módon, hogy egyenesen 
élőhelyükön mutatja be őket tapasztalatai leírá-
sával és látványos felvételekkel (így az Arrojadoa 
marylanae-t, a Coleocephalacereus goebelianus-
t, a Melocactus azureus-t, a M. levitestatus-t, a 
Micranthocereus albicephalus-t, a M.polyanthus 
subsp.alvinii-t, a Pilosocereus 
bohlei-t, a P. gounellei subsp. 
gounellei-t, a P. splendidus-t). 
♦ A „Kedvenc kristályvirágfé-
lék, avagy egy alkalmi sorozat” 
a címe E. Harris írásának, ahol 
a szerző válogatott a szívéhez 
közel álló fajokból, jellemez-
ve és vizuálisan is bemutatva 
őket. Ezek a Psammophora 
modesta, a Cheiridopsis pecu-
liaris, a Faucaria candida, Do-
rotheanthus maughanii, mint 
nem mindennapi fajok. ♦ A 
„Könyvespolc” rovatban N. 
Taylor és Daniella Zappi, a „Ke-
let-Brazília Kaktuszai” című, a 
Kew botanikus kert által nem-
rég kiadott könyvét ismerteti szintén G. Charles. 
Ez  a mű nagyszerű tudományos munka, amely 
162 taxont, azok élőhelyét, veszélyeztettségüket 
stb. mutatja be kiválló képeken is, és 51 térké-
pen. ♦ A következő oldalon, röviden tárgyalva, 
a Kultivált Növények Nevezéktani Kódja szerint 
adott megfelelő nevet G. Rowley, a jól ismert ki-
mérának (amely két faj szöveti összenövését jel-
enti), mely a Hylocereus sp-ről és a Gymnocaly-
cium michanovichii fa. rubra-ból keletkezett. A 
helyes név pedig a + Hylocalycium ’Singulare’. (A 
’+’ jel a szöveti hibridizációra utal, ellentétben az 
ivari vagy genetikai hibridizációval, amikor, ha az 
fajok közt jön létre, a nemzetség és a fajnév közé 

az ’x’ jelet tesszük!) ♦ Érdekes sorozat indul el a 
következőkben a Gymnocalyciumok alfabetikus 
bemutatásával J.Pilbeamtól, ugyanis a szerző tíz 
évvel ezelőtt megjelent könyvének lényegét köz-
li a legújabb ismeretekkel és saját véleményével is 
kiegészítve erről a nemzetség fajairól. A G. anisit-
sii fajig eljutva „hangos” érzelmi megnyílvánulá-
sokkal fejezi ki gondolatait a rendszerezők egyre 
sajátosabb kombinációin. ♦ G. Delanoy egy ritka 
kubai kaktusz, a Harrisia earlei virágzásáról szá-
mol be. E fajt, amelyet Britton és Rose írt le, Ar-

disson és Delanoy 2002-ben 
találta meg újra, s az izotípus 
herbariumi példányon nem 
volt virág. Az elhozott haj-
tás kultiválva  egy forró nyári 
nap éjszakáján nyitotta  hófe-
hér virágát. Ehhez a rövid, de 
lényeges írásához felhasznál-
ja Borhidi Attila professzor 
Phytogeography and Vegeta-
tion Ecology of Cuba (1996. 
Akadémiai Kiadó, Budapest) 
című rendkívül jelentős tu-
dományos könyvét is! ♦ „Az 
újra felkeresett Huaura-völgy, 
Lima, Peru” címmel C. Ostolo-
za, A.Ceroni, N. Calderón és S. 
Novoa írják le legutolsó láto-

gatásukat a Huaura- völgyben, ahol konzerváció- 
botanikai kutatásokat végeznek az ott élő kaktu-
szokon, amelyet a brit egyesület (BCSS) Védelmi 
Alapítványa is támogat anyagilag. Nemcsak az 
ott talált kaktuszokat mutatják be, elemezve az 
őket érő veszélyeket, de egyéb pozsgásokról is 
szó esik (Echeveria chiclensis, Peperomia galioi-
des). ♦ Az utolsó oldalakon szintén egy jelentős 
kaktusz élőhelyéről olvashatunk R. Gorelicktől, 
aki végégjárta a Sanora Sivatag Nemzeti Védett 
Természeti  Emlékhelyeket és jellemezte szóban 
és fotókkal az ott lévő pozsgásnövények elterje-
dési területeinek és élőhelyeinek sajátságait.

Papp László, Debrecen 

Folyóiratszemle

British Cactus & Succulent Journal 2005/1
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Pinkava morfológiai és citológiai analízisei, va-
lamint Wolfgang Stuppy magtanulmányai. 
Mindezen vizsgálatok eredményét -ben 
publikálták, de ezen vizsgálatok ellenére sem 
tisztázott némely nemzetség közötti határvo-
nal. Ezt nagyon jól példázza, hogy W. Stuppy 
szerint a Corynopuntia, Grusonia, Marenopun-
tia és Micropuntia nemzetségeket a Cylindro-
puntia nemzetségbe kellene sorolni, míg Dickie 
és Wallace úgy vélik, hogy ezek a nemzetségek 
– bele értve a Grusoniát is – különböznek a 
Cylindropuntia nemzetségtől. Jobban megvilá-
gítva, a vita alapját az időközben szintén gyűj-
tőnemzetséggé lett Grusonia képezi, amelybe 
besorolták a teljes Corynopuntia, a monotipi-
kus Marenopuntia és a Micropuntia nemzet-
séget. Ez utóbbi nemzetség minden korábbi faja 
a Grusonia pulchella fajban lett egyesítve, de a 
Grusoniába lett sorolva néhány korábbi Opun-
tia faj is. A napjainkig megalkotott nemzetség 
elsősorban H. Robinson, E. F. Anderson és D. 
Pinkava munkájának eredménye. A nemzetség 
jelenleg  fajt tartalmaz.

Morfológiai jellemzés
Az ide tartozó fajok többnyire alacsony nö-

vésűek és kisebb-nagyobb telepet formálnak. 
Habitusuk lehet cserjés, amikor a növekedés 
meghatározhatatlan és sok felfelé álló elágazás 
képződik. A gyökér lehet répagyökér, de lehet 
szálas mellékgyökérzet is. A hajtások henge-
resek, de előfordulhat bunkósbot forma is. A 
hajtásokon bordaszemölcsök láthatók, amelyek 
sokszor bordaszerűen összefolynak. Az Opun-
tia-félékre jellemző levélkék kicsik, hengeresek 
és korán lehullanak. Az areolák hajasak, sok-
szor glochidával borítottak. A nagyszámú tövis 
sokszor igen hosszú, némileg a test irányába 
lelapulnak, durvák, erősek, alapjuk gyakran 
gumósan megvastagodott. A töviseken lehúz-
ható papírszerű hüvely nincsen, miként ilyen 
található néhány Cylindropuntia fajnál. A virá-
gok a hajtások oldalán vagy a csúcs közelében 
képződnek, színük rózsaszín, bíbor, sárga vagy 
fehér. Termései szárazak vagy húsosak, gyak-
ran sterilek, azaz nem található bennük mag. A 
magvak gömbölyűek, ,– mm az átmérőjük, 
színűk szürkésfehértől a sárgáig.

Tartási körülmények
A fajok nagy része a szárazabb termőhelyek 

növénye és csak hasonló körülmények között 
őrzik meg igazán szépségüket, zárt helyen tart-
va bőséges szellőzést igényelnek, párásabb he-
lyen könnyen foltosodhat, rothadási folyamat 
indulhat el. A nyílt, erősebb napfényt kedvelik 
és ilyen helyen lesz díszítőértékű a tövisezett-
ség. Talaj iránt nem túlságosan igényesek, az 
le gyen jó vízáteresztő, kevés tápanyagot és ás-
ványi anyagot (gránit, bazalt) tartalmazzon. A 
nemzetség érdekessége, hogy a fajok egy része 
fűtetlen helyen teleltethető, ahol akár a -, - 
C hőmérsékletet is elviselik száraz földlabdá-
val. Hogy ilyen körülmények között mi a bio-
lógiai minimum, az további vizsgálatok tárgya. 
Figye lem re méltó az is, hogy Debreczy Zsolt a 
Micropuntia és a Corynopuntia nemzetség nem 
egy faját javasolta szabadban való kipróbálás-
ra. Az általa említett taxonok ma a Grusonia 
nemzetségbe tartoznak. Érdemes sziklakerti 
tartásával megpróbálkozni, de csak akkor, ha 
tökéletes vízelvezetést biztosítunk nagyon jó 
drenázzsal és dréncsövezéssel, védjük a téli csa-
padéktól, pl. élőhelyük örökzöld fák lombozata 
alá kerüljön és esetleg legyen a háttérben épü-
let vagy kerítésfal, melynek szél elleni védelmét 
és hő ill. fényvisszaverő képességét is kihasz-
náljuk. A könnyebbség kedvéért jelezni fogom 
azokat a Grusonia fajokat, amelyek sziklakerti 
tartásával próbálkozhatunk.

A névadó: Hermann Gruson
. március -án született Magde-

burgban, ahol fi atalon a Berlin–Hamburg vas-
útnál gépmester volt, majd egy hatalmas javí-
tóműhely önálló vezetését bízták rá. -ben 
a Wöhlert-féle gépgyár vezetését vette át Ber-
linben, mint főmérnök, majd -ben a Ham-
burg-Magdeburg Gőzhajózási Társaság igazga-
tója lett Buckauban. Itt -ben megalapítot-
ta a Gruson Hajógyár és Vasöntöde Részvény-
társaságot. Öntödéjében igen tiszta és kemény 
vasat tudott önteni, amit Gruson fémnek ne-
veztek el. A növények iránti szeretet és szenve-
dély már fi atalon rabul ejtette. -ben tan-
árával, August Borsiggal Berlinben üvegházat 
létesítettek, ahol kaktuszok is voltak. Alexan-

der von Humboldt ösztönzésére elkezdi az 
egzóta növények gyűjtését, melyek annyira 
megsokasodtak, hogy az -es év elején egy 
saját nagyméretű üvegházat építtetett, mely-
nek egyik fele melegház, másik fele hidegház 
volt. -ben főkertészét, A. Mathssont egy 
mexikói növénygyűjtő expedíció vezetésével 
bízta meg, melynek során nagyon sok növényt 
begyűjtöttek, köztük sok kaktuszt. Az egy év-
vel később megjelent növénylista sok új, ad-
dig nem ismert fajt tartalmazott, különösen 
a Mammillaria nemzetségből, így -ben 
elsőként adott leírást a Mammillaria plumo-
sa fajról. Sokirányú érdeklődésére jellemző, 
hogy -ben csillagászati megfi gyelő útra 
indult Egyiptomba. . január -én halt 
meg. Halála után Magdeburg városa vette 
kezelésbe a növényházát és a gyűjteményét, 
melynek további fejlesztésével és gondozásá-
val a korábbi főkertészt, A. Mathssont bízták 
meg. Gruson halála után nem sokkal új és na-
gyobb kaktuszházat építettek, ahol kb.  
kaktuszfaj kapott méltó elhelyezést. Gruson 

20. kép Grusonia bradtiana egy szártagja
Fotó: Barna János

19. kép Grusonia bradtiana habitus képe
Fotó: Tóth Norbert
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növények iránti szeretetét és megismerésü-
kért tett hatalmas anyagi áldozatait többször 
elismerték kortársai azzal, hogy róla neveztek 
el növényeket, sőt növénynemzetséget is. Ne-
vének állít emléket az Echinocactus grusonii, 
a Mammillaria grusonii, az Echeveria gruso-
nii, a Phylodendron grusonianum és a Gruso-
nia nemzetség.

A fajok ismertetése
Grusonia aggeria (R  H) E. 
F. A .

Szinonimák: Opuntia aggeria R  
H .

Alacsony termetű, - cm magas telepeket 
alkot. Hajtásai hengeresek vagy bunkósbot for-
májúak, ,- cm hosszúak, vastagságuk ,- 
cm. A glochidák sárgák,  mm hosszúak. A tövi-
sek száma -, de előfordul, hogy csak egy van, 
- cm hosszúak. Az elsődleges csúcsi tövisek 
száma -, kiemelkedők. Színük vöröses, bar-
nától a szürkéig, alapjuk gumósan megvasta-
godott, kör keresztmetszetűek. A másodlagos 
alapi tövisek hófehérek, lefelé hajlanak, szinte 
lelapulnak, görbültek, vagy kissé hajlottak. Vi-
rágai fénylő sárgák, átmérőjük és hosszúságuk 
,- cm, de lehet nagyobb is. Termése száraz, 
formája hengeres vagy ellipszoid, hossza -,-
, cm, felülete tövistelen, de sűrűn borított 
glochida szőrzettel. Előfordulása: USA; Texas 
déli részén, a Chihuahua sivatagtól fel Mexikó; 
Coahuila középső részéig.

Grusonia agglomerata (A. B) E. F. A-
 .

Szinonimák: Opuntia agglomerata A. B-
 , Corynopuntia agglomerata (A. B-
) F. M. K .

Alacsony termetű, sok elágazó hajtást ké-
pez, melyek - cm hosszúak, bőre szürkészöld. 
Bordák száma , ezeket bordaszemölcsök alkot-
ják. Az areolák kör alakúak, szürkésfehérek. A 
glochidák színe fehértől a sárgáig. Az elsődle-
ges tövisek száma -, gumós alappal, színük 
szürkéssárga. Az alsó kettő hajlott és - mm 
hosszú, a két oldalsó különböző és szürkésfehér. 
A másodlagos vagy középtövisek száma -, me-
revek, tűszerűek, rövidek, fehéres színűek és - 

mm hosszúak. Virága és termése nem ismert!
Előfordulása: Mexikó; Coahuila

Grusonia bradtiana (J. M. C) B 
 R .

Szinonimák: Cereus bradtianus J. M. C-
 , Opuntia bradtiana (J. M. C) K. 
B , Grusonia cereiformis F. R-
 , Opuntia cereiformis (F. R-
) F. A. C. W .

Hajtásai sűrűn állanak, elágaznak szinte 
áthatolhatatlan bozótot képez, magassága az 
egy métert is elérheti. Bőre zöld, hengeres, át-
mérője - cm. A - alacsony bordát a bor-
daszemölcsök sorozata alkotja. Az areolák kör 
alakúak, átmérőjük - mm, felszíne fehér. A 
levélkék egyenesek, zöldek, húsosak, korán le-
hullanak, hosszúságuk  mm-ig. Tövisek száma 
-, fi atalon barnássárgák, később kifehéred-
nek, tűszerűek, kör keresztmetszetűek, de lapí-
tottak, oválisak is lehetnek, - cm hosszúak. 
Időnként a nagyobb tövisek lefelé irányulnak. A 
virág sárga, kinyílva - cm az átmérője. Termé-
se ovális bogyó, sárga színű.

Előfordulása: Mexikó; Coahuila

Grusonia bulbispina (E) H. R-
 .

Szinonimák: Opuntia bulbispina E-
 , Corynopuntia bulbispina (E-
) F. M. K .

A természetben sűrű, szőnyegszerű telepe-
ket alkot, melyek magassága - cm lehet. 
Hajtásainak keresztmetszete ovális, az elágazó 
hajtásrészek hossza -, cm, szélességük -, 
cm, felületén kiemelkedő, - mm magas dudo-
rokkal. Középtövisek száma , gumós alappal, 
hosszúságuk - mm. Peremtövis szám -, 
- mm hosszúak, tűszerűek. Virágai bíborszí-
nűek.

Előfordulása: Mexikó; Durango, Zacatecas, 
Coahuila szövetségi államok

Grusonia clavata (E) H. R 
.

Szinonimák: Opuntia clavata E 
, Cylindropuntia clavata (E) F. 
M. K , Corynopuntia clavata (E-

22. kép Grusonia clavata hosszútövisű egyed
Fotó: Barna János

23. kép Grusonia clavata intenzív napfényen 
fejlődő, rövidebb tövisű egyed Fotó: Papp László

24. kép Grusonia emoryi fejlődő tövisekkel
Fotó: Barna János

A Grusonia nemzetség I. A Grusonia nemzetség I.

21. kép Grusonia bulbispina
Fotó: Barna János
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) F. M. K .
Alacsony, sűrű, szőnyegszerű, kiterjedt 

telepeket formáz, aminek magassága - 
cm. Gyökerei szálasak, hajtásai elágazód-
nak. Az elágazó hajtások rövid bunkó ala-
kúak, alapjuk erősen leszűkül, hosszúságuk 
,-, cm, vastagságuk ,- cm. A hajtások 
felületén ovális dudorok láthatók. Az areolák 
kör alakúak, fehér vagy szürke színű filccel 
a csúcsain. Az areolák felső részén találha-
tó glochidák sárgásfehérek, kb.  mm hosz-
szúak. A tövisek száma összesen -, ebből 
az elsődleges csúcsi tövisek száma -, ezek 
kiemelkednek, színűk fehér, sárgás vagy sár-
gásbarna. Az alacsonyabban elhelyezkedő na-
gyobb tövisek száma -, többnyire lefelé irá-
nyulnak, lelapultak tőrszerűek, fehéresszűr-
kék, - mm hosszúak. A virágok fénylő 
sárgák, , cm hosszú. Termése hordó alakú, 
sárga, húsos, -, cm hosszú, szélessége ,-
, cm. Felületén tövisek nincsenek, de sűrű 
glochida borítja.

Előfordulása: USA: Great, Plain hatalmas 

füves térsége, Mexikó északi középső része. 
Sziklakertben kipróbálható.
Grusonia dumetorum (A. B) E. F. A-
 

Szinonímák: Opuntia dumetorum A. B-
 , Conjaopuntia dumetorum (A. B) 
F. M. K , Platyopuntia dumetorum (A. 
B) F. R .

Telepet képez melyek magassága kb.  cm. 
A növény hajtásai többé-kevésbé hengeresek. 
Bőre szürkészöld, kissé bordaszemölcsös. Az 
areolák kör alakúak, fehér gyapjúval és kevés 
fehér szőrzettel. A glochidiák fehéres színűek. 
A tövisek különbözőek, egyenetlenek, sárgás-
barna színűek. Hosszúságuk - mm. Virága, 
termése nem ismert!! A növényre vonatozó is-
meretek igen hiányosak.

Előfordulás: Mexikó, Tamaulipas

Grusonia emoryi (E) P 
.

Szinonímák: Opuntia emoryi E 
, Opuntia stanlyi E . (nem 
érvényes közlés) Corynopuntia stanlyi (E-
) F. M. K , Grusonia stanlyi (E-
) H. R .

A növény alacsony, - cm magas sűrű 
szőnyegszerű telepet képez. Gyökerei szála-
sak. Hajtásai hajlott bunkó formájúak, foko-
zatosan vagy hirtelen leszűkülő alappal, - 
cm hosszúak és ,- cm vastagok, rajta kie-
melkedő - cm magas dudorokkal. Az areo-
lák kör alakúak, felületén fehér vagy szürke 
gyapjúval. A glochidak sárgától a barnáig, 
- mm hosszúak. A tövisek egyenletesen 
oszlanak meg. Színűk sárga, vörösesbarna, 
vagy sárgásbarna. Az elsődleges csúcsi tövi-
sek száma -, de néha csak egy van. Ezek 
kiemelkednek, egymástól különböznek, le-
hetnek szögletesek, vagy kissé lapítottak. A 
másodlagos alapi tövisek száma -, szintén 
különbözőek, éles széllel, keresztmetszetük 
szögletes, vagy lapított. Virága - cm hosz-
szú, sárga, termése hengeres vagy ovális, sár-
ga, húsos, hosszúsága - cm, szélessége ,-
 cm. A termésburkon tövisek nincsenek, de 
sárga színű glochidákkal sűrűn borított. 

Előfordulás: USA; Arisona délkeleti részén 
a Sonora és Cihuahua sivatagban, New Mexi-
co délnyugati területén, valamint dél-nyugat 
Texas ban. Mexikó: Cihuahua állam előzőkkel 
határos területein. 

Sziklakerti kipróbálását javaslom.
Grusonia grahamii (E) H. R-
 . 

Szinonimák: Opuntia grahamii E 
, Corinó puntia G (E) F. 
M. K .

A növények alacsony, szőnyegszerű tele-
pet képeznek, melynek magassága kb. - cm. 
A gyökerek koloncosak, mogyoróhoz hason-
ló megvastagodásokat képeznek. A hajtások 
hengeresek, hajlottak, alapjuknál tűszerűem 
elvékonyodnak. Hosszúságuk - cm, vastag-
ságuk ,-, cm. Felületükön kúpos szemöl-
csök láthatók, ezek magassága - mm. Az 
areolák kör alakúak, felszínén fehéres, sárgás 
gyapjúval. A glochidák színe fehértől a sárgá-
ig, amelyek főleg a szemölcsök alapi részénél 
a legsűrűbbek, hosszúk  mm. Tövisek száma 
-, színük fehértől a vörösbarnáig, hosszuk 
-, cm. Az elsődleges csúcsi tövisek száma -
, mereven felállók, kör keresztmetszetűek. A 
másodlagos alapi tövisek is merevek, a szélsők 
lefelé irányulnak, fehérek, szögletesen vagy la-
pítottak, de előfordulhat kissé hengeres is. A 
virágok fénylő sárgák, hosszúságuk -, cm, 
termése hengeres vagy ovális, húsos, -, cm 
hosszú, sárgás. A termésburkon sárga glochi-
dák találhatók.

Előfordulása: USA; New Mexicó déli részén 
a Cihahua sivatagban és délnyugat Texasban. 
Mexikó; Durangó és Cihuahua szövetégi álla-
mokban. 

Sziklakerti kipróbálását javaslom.

Grusinia invicta (T. B) E. F. A-
 .

Szinonimák: Opuntia invicta T. B 
, Corinopuncia invicta (T. B) F. M. 
K .

A növény kicsi, sok összetömörülő hajtással 
telepszerű megjelenést képez, magassága - 
cm. A természetben ezek a telepek  m átmérő-

jűek is lehetnek, összegabalyodott, merev haj-
tásokkal. A hajtások bukó formájúak, - cm 
hosszúak és - cm vastagok, rajta - cm hosz-
szú, - cm széles és  cm magas dudorokkal. Az 
areolák majdnem kör alakúak, tetejükön szürke 
gyapjúval, átmérőjük , cm. A glochidák ritká-
sak, alig feltűnők. Tövisek száma -, nagyon 
erősek, merevek, szürkék, sötétebb heggyel. El-
térő mértékben lefelé irányulnak, nagyon lela-
pultak. Keresztmetszetük négyszögű, - cm 
hosszúak, alapjuknál  mm szélesek. A virágok 
sárgák, átmérőjük - cm. A pericarpellum apró 
tövisekkel sűrűn borított. Termése ovális, ke-
vésbé húsos, - cm hosszú és ,- cm vastag, 
burka nagyon tövises. Nagyon szép a cserépben 
tartott növény.

Előfordulás: Mexikó; Baja California félszi-
get középső része. 

Folytatjuk.
Ficzere Miklós

Debrecen

A Grusonia nemzetség I. A Grusonia nemzetség I.

25. kép Fiatal Grusonia invicta frissen kialakuló 
szártagokkal Fotó: Papp lászló

26. kép Grusonia invicta teljesen kifejlődött szár-
tagja Fotó: Tóth Norbert
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A kaktuszgyűjtés vadhajtásai
Kaktuszok bélyegeken

Zusammenfassung: Im vierten Teil unserer Aufsatzreihe gibt der Autor weitere Dokumente über das Leben eines der 
bedeutendsten ungarischen Sammler der dreißiger Jahre. Es wird vor allem über Frommers Reklamation in Bezug auf das 
Plagiat eines seiner Werke und über den ersten Teil einer anderen Vorlesung von ihm geschrieben. (Die Fotos sollen den 
Inhalt des Aufsatzes illustrieren.)
Abstract: In the fourth part of this series the author exposes a new document on the life of the most expressive Hungarian 
cactus collector of the 1930’s, including Frommer’s reclamation on plagization of one of his own work. Th e author publishes 
the fi rst part of Frommer’s newest lecture, too. (Th e pictures are to demostrate the content of the lecture.)

A kaktuszok leggyakoribb élősdijei a vörös 
atka, a gyapjas tetű (lásd előző szám . kép), a 
pajzstetű (. kép) és a gyökértetű. Az ellenük való 
védekezés legbiztosabb módja a megelőzés: mivel 
elsősorban a gyönge, beteges példányokat lepik el, 
a növények jó egészségi állapota már bizonyos fokig 
megvéd ezektől a hívatlan vendégektől. Megnehe-
zíti továbbá elterjedésüket az is, különösen a vörös 
atkáét ( és  kép), ha a levegő nem túlságosan 
száraz. Igen fontos, hogy minden példányt, melyet 
gyűjteményünkben elhelyezünk, előzően alaposan 
szemügyre vegyünk. Ha azonban minden óvatos-
ság ellenére mégis megjelennének a piros atka vagy 
a tetvek, akkor sürgősen hozzá kell látnunk a kiirtá-
sukhoz, mert sajnos hallatlanul gyorsan szaporod-
nak és egyetlen tetves darab könnyen megfertőzhe-
ti az egész gyűjteményt.

A különböző élősdiek kiirtására igen sok mód-
szert találunk a szakirodalomban, a legegyszerűb-
bek a gyakorlatban legjobban beváltak a követke-
zők: A piros atkát és a gyapjas tetvet spiritusszal 
vagy alkoholos dohánylevéllel irtjuk ki olyképpen, 
hogy a fenti folyadékok egyikébe mártott ecsettel 
kenjük be az ellepett részeket, illetve öljük meg az 
egyes állatokat. A spiritusszal azonban csínján kell 
bánnunk, mert ha az állatok kártevése már túlságo-
san nagy, vagyis a bőr felületét már erősen össze-
rágták, a spiritusz behatol a növény bőrébe és elég-
eti. Ez az eljárás tehát meglehetősen drasztikus, de 
többnyire jobb - példányt kockáztatni, mint sem 
megengedni, hogy ez az - darab az egész gyűjte-
ményt megfertőzze. Az ecsetelést mindenesetre 
- nap múlva meg kell ismételni, mivel az első 
ecsetelés a petéket nem ölte meg és egyetlen ecsete-
lés különben sem nyújt százszázalékos biztonságot. 
Mivel a tetvek többnyire a növény legkevésbé hoz-
záférhető helyein, ágak hónaljában, dudorok mö-

gött, tüskék és szőrzet között bújnak meg, az irtás-
hoz csakis alkoholos folyadékot használhatunk. Az 
alkohol ugyanis behatol a legelrejtettebb zugokba, 
a tüskék és a szőrzet pelyhes fészkeibe, tehát olyan 
helyre is, ahol vizes oldattal hiába próbálkoznánk.

A gyökértetvet, amely a földlabdán fehér, pe-
nészhez hasonló foltokban jelentkezik, a legradiká-
lisabban úgy irtjuk ki, ha az ellepett gyökérrészeket 
éles késsel eltávolítjuk. Ha erre nem akarunk váll-
alkozni, akkor vegyük ki a növényt a cserépből, 
mossuk ki a földet a gyökerek közül, a gyökereket 
mártsuk bele néhány másodpercre spirituszba, 

33. kép Kaktusz takácsatka (Tenuipalpus cactorum) 
károkozása Coryphantha maiz-tablaensis-en Fusa-
rium fertőzést is létrehozva Fotó: Dr. Csajbók József

29. kép Echinofossulatus lamellosus

31. kép Th elocactus

28. kép Dolichotele uberiformis27. kép Rebutia

30. kép Ferocactus glaucescens

32. kép Echinofossulocactus albatus

Fegyverneki Frommer István
szakirodalmi munkássága az 1933-36 években V.

Zusammenfassung: Die Liebe zu den Kakteen inspiriert die Sammler auch zu ihrer Darstellung auf  -Gegenständen und 
in Gegenständen und gleichzeitig zum Sammeln dieser Gegenstände.
Abstract: Th e love of cacting inspires cactus collectors to represent these plants on or in objects, and it also inspires people 
to collect them.

Romániai gyűjtőtársaink bocsájtották ren-
delkezésünkre az alább bemutatott  darabból 
álló „Carte-maximum” kollekciót (a levelezőla-

pokon szereplő növények megegyeznek a kiadott 
bélyegeken ábrázoltakkal). 
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azután öblítsük le jól folyó vízben és ha meggyő-
ződtünk arról, hogy nem maradt rajta tetű, ültes-
sük be újra a növényt, de természetesen friss és 
egészséges földbe.

A pajzstetvek irtása körülményesebb és fá-
rasztóbb munka. Ezek ellen nem sokat használ 
sem a spiritusz, sem az alkoholos dohánylé, mert 
viaszos pajzsuk légmentesen tapad hozzá a növény 
felületéhez. Ezeket a tetveket tehát úgy kell eltávo-
lítanunk csipesszel vagy hegyes fácskával éspedig 
mindaddig, amíg az utolsót ki nem irtottuk. Ehhez 
néha sok türelem és kitartás kell, mert egyetlen ir-
tás itt sem elegendő és gyakran néhány hétig is el-
tart, amíg a növényt végleg megszabadítottuk.

Kellő ápolás mellett azonban nem kell túlsá-
gosan félnünk ezektől az élősdiektől, és ha idejében 
közbelépünk, csaknem teljes biztonsággal vehetjük 
elejét annak, hogy elszaporodjanak.

Ne restelljük tehát a fáradtságot, hogy növé-
nyeinket időnkét ebből a szempontból átnézzük, 
és amint egyetlen élősdit látunk, rögtön irtsuk ki, 
a gazdanövényt pedig azonnal távolítsuk el a gyűj-
teményből, tartsuk bizonyos ideig megfi gyelés alatt 
és éppen így azokat a cserepeket is, amelyek a meg-
támadott növény közelében álltak.

Amit eddig mondtunk, az a kaktuszok és e gyéb 
pozsgás növények zömére vonatkozik, van azon-
ban két csoport, amely (más-más szempontból) ki-
vétel, úgy hogy a többi fajtákétól eltérő módon kell 
kezelni. Az egyik a télálló kaktuszok csoportja (., 
., . képek), tehát azoké a fajtáké, amelyek a ha-
zájukban is több ezer méteres magasságban, hóval 
borított hegycsúcsokon élnek: ezeknek nem árt 
a mi telünk hidege, csak a túlságos nedvességtől 
kell óvnunk őket. Ezek a fajták azonban, amelye-
ket egyébként nálunk sziklakertekben szoktak alk-
almazni, egyelőre igen kis számban vannak nálunk 
forgalomban.

A másik kivételes csoportot azok a fajták al-
kotják, amelyeknek fejlődési időszaka nálunk a téli 
hónapokra esik. Ezek között a legszebb és legleter-
jedtebb az Epiphyllum, a karácsonyi kaktusz (lásd 
Epresi László írását), amely szinte napári pontosság-
gal, karácsony és újév között bontja ki gyönyörű, 
lilás-piros virágait. Ennek a fajtának tehát ősszel is 
meglehetősen sok víz kell, hogy előkészítse bimbó-
it, és ha ezek megjelennek, a virágok tejes kifakadá-

sáig állandóan növeljük a vízadagokat. Vigyáznunk 
kell azonban, hogy a bimbózó növényt ne forgas-
suk, vagyis a bimbók a napsugarakhoz viszonyítva 
mindig egy és ugyanabban a helyzetben maradja-
nak, mert különben a növény elrúgja a bimbóit. Ha 
a virágzás elmúltával az Epiphyllum erősen fony-
nyad, ez nem betegség, hanem csak a kimerültség 
jele. Megértő bánásmód mellett hamarosan ma-
gához tér. Ilyenkor persze már sokkal szárazabban 
kell tartanunk.

Minden igazi kaktuszgazdának egy-két cserép 
dúsan virágzó Epiphyllumot kívánunk a kará csony-
fája alá. (Ezen előadás utolsó részének a szövegén 
szintén nem változtattunk, a „fajta” kifejezésen 
mindenki továbbra is fajt értsen, s bár a károkozók 
írtásának leírása elavultnak tűnik és néhány más 
megjegyzésben is a szerző és a mai szemlélet kö zött 
eltérés van, máshol apróbb hibák is észrevehetőek 
benne mégis úgy hisszük érdekesek számunkra 
Frommer gondoltai. A szerk.)

Folytatjuk az előadás közlését.
Összeállította és írta:

Dr. Nemes Lajos, Szomód
35. kép Oleander pajzstetű (Aspidiotus hederae) datolya 
pálma (Phoenix dactylifera) levelén Fotó: Papp László

34. kép Matucana aureifl ora-n elhatalmasodó kaktusz takácsatkák 
által okozott bőrszöveti elváltozások Fotó: Dr. Csajbók József

38. kép Escobaria sneedii subsp.  leei
Fotó: Papp László

37. kép Pediocactus knowltonii
Fotó: Papp László

36. kép Néhány igazán télálló faj: Opuntia basila-
ris-változat Fotó: Papp László
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/./.

Az októberi szám elején W. van Heek és 
W. Schindhelm érdekes útleírását olvashatjuk. 
A Browningia candelaris legészakibb élőhelyét 
keresték fel Peruban, a Quebrada Tinaja terü-
letén. ♦ J. Lüthy cikkében a Pachypodium me-
nabeum újrafelfedezéséről ír. Részletes leírást 
találhatunk a többi madagaszkári Pachypo-
dium fajtól való különbözőségről illetve ha-
sonlóságról a testfelépítés, a levelek, virágok, 
termések és magok tekintetében.♦ A GMO 
pozsgások előállításának problémakörét veti 
fel vitaindító cikkében R. Schade. ♦ A köz-
épső oldalakon az Aeonium balsamiferum és 
az Aeonium glandulosum leírását olvashatjuk 
Dr. G. B. Feige és P. Neef tolmácsolásában. ♦ 
A taxonómiai részben egy új Aloe faj leírását 

találjuk Madagaszkárról, szép fényképekkel il-
lusztrálva. Az A. florenceae vegetatív teste az 
A. haworthioideshez nagyon hasonló, virág-
zata és az egyes virágok az A. compressa vi-
rágaival szinte mindenben megegyeznek. ♦ S. 
és K. Breckwoldt mexikói útjukról számolnak 
be gazdagon illusztrált cikkükben. Az -es 
autósztrádát elkerülve, a kisebb utak mentén 
számos virágzó kaktuszfajt megfigyelhettek. 
♦ A növényházakban a gyászlegyek elleni vé-
dekezésre U. Schriefer a ragadozó növényeket 
ajánlja. Véleménye szerint különösen a Drose-
ra fajok eredményesek. ♦ A tartásra ajánlott 
szukkulensek közül a Corryocactus apiciflo-
rus, a Didiera madagascariensis, az Oreocereus 
doelzianus, a Mammillaria boolii, a Titanopsis 
calcarea és az Opuntia bigelowii rövid ismerte-
tését találjuk D. Herbel tollából.

/./.

Az Astrophytum ornatum élőhelyét ke-
reste fel H. Hoock és K. Kleszewski Mexikó-
ban, a Rio Moctezuma felső és középső folyá-
sa, valamint mellékfolyói mentén. Részletes 
leírást adnak a különböző területeken talált 
növényekről, érdekes fotót is közölnek spirá-
lisan csavarodó A. ornatumról, mely tulajdon-
ság szerintük öröklődik. ♦ A második cikkben 
Bolíviába, a Parodia augustinii élőhelyére tett 
utazásáról számol be O. Irnstorfer. ♦ A pozs-
gás-kártyákon az Aeonium nobile és az Epit-
helantha pachyrhiza leírása található. U. Eggli 
érdekes cikkében a pozsgások gyors vízfelvevő 
képességéről olvashatunk, példaként a Tephro-
cactus molinensis szolgál. A több mint  hón-
apos száraz periódust követő  mm eső után, 
az összeesett és halottnak tűnő növények  
nap alatt teljesen kiteltek és egészségesnek 
látszottak. ♦ A kaktuszvetések eredményessé-
gének növeléséhez M. Kiesling az általa kipró-

Folyóiratszemle

Kakteen und andere Sukkulenten 
2004 10–12.

bált, műanyag zacskóban történő csíráztatást 
ajánlja figyelmünkbe. ♦ A tartásra ajánlott 
szukkulensek közül a Disocactus aurantiacus, 
a Conophytum stephanii és a Lepismium war-
mingianum rövid leírását olvashatjuk. ♦ Az 
utolsó cikkben a Ferocactus fordii korai virág-
zását ismerteti H. Wanjura. A legtöbb Ferocac-
tustól eltérően a F. fordii már  éves korában 
virágzik.

/./.

A decemberi szám elején a legszebb 
Schlumbergera-hibridekről olvashatunk szép 
fotókkal gazdagon illusztrált cikket F. Süpplie 
tollából. Több mint húsz gyönyörű hibridről 
rövid leírást is közöl. ♦ W. Gertel egy új kak-
tuszfajról számol be (Sulcorebutia juckeri), 
melyet Bolíviában, egy nehezen megközelíthe-
tő hegyvidéken, a Cordillera Mandinga terüle-
tén fedeztek fel. A fotók és az élőhely térképe 
mellett, a cikkben megtalálhatjuk az új faj latin 
és német nyelvű leírását is. ♦ A kozmikus rit-
mus és a növények növekedése közötti össze-
függésről olvashatunk érdekes cikket E. Stöhr 
tollából. Astrophytum magoncokon mutatja be 
eredményeit. ♦ A középső oldalakon a Melo-
cactus oreas és az Echeveria craigiana leírását 
olvashatjuk. ♦ A Micranthocereus purpureus-
ról ír W. van Heek és W. Strecker. Felhívják a 
figyelmet a Micranthocereus és Austrocepha-
locereus nemzetségek közötti hasonlóságok-
ra és a besorolás problémáira. ♦ A. Hofacker 
írásában a szukkulensek tartására általa hasz-
nált, jól bevált földkeveréket ajánl. Részletesen 
leírja az alkotóelemeket és használatuk okait. 
♦ Az Euphorbia nemzetség Meleuphorbia al-
szekciójának fajai közötti rokonsági kapcsola-
tokat próbálták feltárni DNS-vizsgálatokkal C. 
M Ritz és F.A Zimmermann a jenai egyetem-
ről, melynek eredményeiről részletesen beszá-
molnak cikkükben. ♦ A szám végén D. Herbel 
az olvasó figyelmébe ajánl három pozsgást, a 
Mammillaria albiflora-t, a Pelargonium tetra-
gonumot, a Sulcorebutia candiae-t.

Dr. Csajbók József
Debrecen
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Piaranthus decorus ssp. cornutus (N. E. B) 
M (Bradleya : , ills., t.  (p. ), ). Tí-
puslelőhely: Dél-Afrikai Köztársaság, Northern Cape 
(Barkly  p.p. [K]). Elterjedési területe: Namaqualand 
Broken Veld.

Szinonimái: Piaranthus cornutus N. E. B. 
(). Ide tartoznak még a következő nevek: Piarant-
hus cornutus v. grandis N. E. B. (), Piarant-
hus pulcher N. E. B (), Piaranthus nebrownii 
D (), ennek szinonímája Piaranthus pul-
cher v. nebrownii (D) A. C. W  B. S. 
(), az alfajhoz tartozik még a Piaranthus menellii 
C. A. L (), a Piaranthus pallidus C. A. 
L (), Piaranthus ruschii N ().

Hajtása lehet kúszó és felálló is. .-, cm hosszú 
- mm széles. Élei nagyon tompák - szemölcssze-
rű foggal. Virágai --ével állnak. Koronája nagyon mé-
lyen ötágú, cső nélküli. A csücsök  mm hosszú össze-
csúcsosodó Kívül kopasz, belül selymes, fi noman sző-
rözött, nagyon sápadt sárga vagy fehéres, piros foltos 
is lehet. Könnyen tartható, erőteljesen sarjadó növény 
bátran ajánlható kezdő kaktuszosoknak is. Virágzása 
szeptember vége körül kezdődik, egy hullámban nyílik.

Piaranthus punctatus (M) S (syst. 
Veg. : , ). Tipuslelőhely: [lecto – icono]: M, 
Stapel. Nov., t. , . – Elterjedési terület: Dél-Afri-
kai Köztársaság (Northern Cape, Western Cape) 

Szinonimái: Stapelia punctatus M. (), 
Obesia punctata (M) H (), Carallu-
ma punctata (M) S ()

Hajtása elfekvő, ,- cm hosszú - mm át-
mérőjű, tompán  élű, kissé fogazott. A fog rövid és 
vastag. Virágai --esével állnak. A virág alapjánál ha-
rangszerű, csücskei szélesre nyílók kihegyesedők. Kí-
vül kopasz, sápadt, belül fi noman szemölcsös sárgás-
fehéres, vérvörösen pöttyözött. Hasonlóan az előző 
fajhoz könnyen tartható gazdagon sarjadzó növény. 
Könnyen szaporítható, kezdő- kaktusz és pozsgás-
gyűjtőknek is sikeres neveléssel kecsegtető növény. 
Jellemzően a többi Piaranthus fajhoz, szeptember 
vége felé egy hullámban virágzó. 

Felhasznált irodalom: H. Jacobsen: Das Sukkulenten 
lexikon. VEB Gustav Fischer Verlag Jena 

Focke Albers, Urlich Meve: Illustrated Handbook of 
Succulent Plants Asclepiadaceae Springer Verlag 

Asclep CD I. -, Asclep CD II. -.
Folytatjuk. Budai Ferenc, Miske

41. kép Huernia clavigera v. maritima
Fotó: Budai Ferenc

42. kép Piaranthus decorus ssp. cornutus
Fotó: Budai Ferenc

43. kép Piaranthus pillansii
Fotó: Budai Ferenc

Ismét négy selyemkórót mutatok be. 
Az első az Orbea commutata (A B) Bruyns 

Aloe (): ,  Típuslelőhely: [lecto – icono] A. 
B, S  K., fi g. . – Elterjedési területe: 
Jemen, Etiópia, Uganda, Kenya. 

Szinonimái: Caralluma commutata A. B 
(), Pachycymbium commutatum (A. B) M. 
G. G (), Angolluma commutata (A. B) 
P () Idetartoznak még a következő nevek: 
Angolluma commutata ssp. commutata, Caralluma 
commutata ssp. eu-commutata M () (nom. 
illeg., Art. .), Angolluma commutata ssp. sheilae 
P ()

Bokrosodó. Hajtásai - cm hosszúak  cm átmérő-
vel.  élű világoszöld, pirosas foltos és csíkos. A hajtások 
élei nagyon tompák (lekerekítettek). Az éleken henge-
res - mm hosszú fogakkal. Virágai egyesével, esetleg 
kettesével állnak. A virág kb.  mm átmérőjű húsos és 
kopasz. A virágcső nagyon rövid. A csücskei háromszög 
alakúak kissé tojás formájúak, egészen röviden csúcso-
sak. A virág kívül sima, belül barna, fi noman szemölcsös 
gödrös. Megfi gyelésem szerint legtöbbször szabályta-
lan, nem élesen határolt, világosabb foltokkal tarkított. 

Viszonylag könnyen tartható növény, a nyár második 
felében virágzik.

Huernia clavigera (J) H (Suppl. 
Pl. Succ., , ) Típuslelőhely: [lecto – icono]: J-
, S. H. V. Cult., t. . Elterjedési 
terület: Dél-Afrikai Köztársaság (Northern Cape, Wes-
tern Cape).

Szinonimái: Stapelia clavigera Jacquin, (). Ide 
tartozik nevek: Huernia clavigera v. maritima N. E. 
B (), Huernia decemdentata N. E. B. 
(), és a Huernia ingeae Lavranos ().

Hajtása - cm magas, kb.  cm átmérőjű. Erőtelje-
sen - élű, pirosan foltos. Az élek élesek és fogazottak. 
A fogak - mm távolságban helyezkednek el. A vi-
rágja harang formájú,  mm széles peremmel. A csü-
csök szélesen háromszögletű, összecsúcsosodó, kívül 
kopasz, halvány piszkoszöld, belül a piszkossárgától a 
sötétsárgáig változik. A virágot belül mindenütt piros 
pontok, papillák, és vérvörös szőröcskék borítják. A 
virág torka a leírás szerint vérvörös kifelé körkörösen 
csíkozott. Tartása nem tér el az átlagos selyemkóróktól. 
Virágzása nyár közepén kezdődik, és kora őszig eltart-
hat. Érdekes, erősen szőrös virágai vannak.

Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisiert die Familie kurz, legt ihre Systematik, die Grundlagen ihrer 
Kultivierung dar und setzt mit den Artenbeschreibungen fort und berichtet über die Pfl egeerfahrungen.

Abstract: Th e author characterizes this plant family , reports its taxonomic division and the basis of their cultivation. 
He continues describing these species. He tells about his experienc relating the breeding of these plants.

Selyemkórófélékről
(Asclepiadaceae) 14. rész

39. kép Orbea commutata
Fotó: Budai Ferenc

40. kép Huernia clavigera
Fotó: Budai Ferenc
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Kevés hazai gyűjtőtársunk mondhatja el magá-
ról, hogy óvodás korában kezdte el a kaktuszok 
gyűjtését, s azok közül a növények közül még 
most is megtalálható a gyűjteményében egy 
Astrophytum ornatum és egy Gymnocalycium 
baldianum. Ez még akkor is említésre érdemes, 
ha eltekintünk attól, hogy mit kellett kibírniuk 
gazdájuk hozzáértő gondoskodásának köszön-
hetően, még ha viszonylag fi atal emberről van 
is szó, mint Deli Tamás gyomaendrődi gyűjtő-
társunkról.

Középiskolás korára már kisebb pozsgá-
sokból és kaktuszokból álló gyűjteményt ala-

kított ki szülővárosában, Füzesabonyban. Ez 
később kissé megapadt a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem biológia szakán foly-
tatott tanulmánya idején. Harmadéves korában 
ismerkedett meg Papp Lászlóval és a Debreceni 
Botanikus Kert kaktuszgyűjtő körével, vala-
mint annak tagjaival.

Nősülését követően költözött Gyomaend-
rődre, ahol újra hozzákezdett gyűjteménye 
fejlesztéséhez. Érdeklődése egyre inkább a kis 
termetű növények irányába fordult, elsősor-
ban ezen nemzetségek rejtélyessége, másrészt 
a mindig fellelhető helyhiány okából. A másik 

Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erzählung er die Stationen 
des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: Th e author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very long 
time. We can get to know the important ’stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Magyar kaktuszgyűjtők

Deli Tamás

rendezőelv – nyilván biológusi végzettségé-
ből adódóan – az lett, hogy a gyűjtőszámmal, 
vagy ismert lelőhellyel rendelkező növényeket 
részesítette előnyben a fajok beszerzésénél. 
A magokat először Rácz László és Horváth 
László révén a Mesa Gardentől, majd később 
Piltz, Pavel Pavlicek, Jecminek, W. Morgner, 
Ralf Hillmann és Mats Winberg jegyzéke 
alapján szerezte be. Kezdeti magvetési kísér-
letei nem sikerültek valami fényesen, mivel a 
szükséges feltételeket csak részben tudta meg-
teremteni. Tanulmányai befejezése után (Gyo-
maendrődön) már a kedvező feltételek biztosí-
tása mellett jobban fi gyelemmel tudta kísérni 
a magvetések fejlődését, s ennek eredménye 
révén gyűjteményének bővülésének üteme is 
felgyorsult.

A családi házuk udvarán létesített × 
m-es fóliasátorban tartotta ekkortájt a növé-
nyeit. Majd -ben a „három László” (Rácz, 
Horváth és Kiss) segítségével „megépítette” × 
m alapterületű, félig földbe süllyesztett kiala-
kítású üvegházát. A fűtést szenes kályhával és 

44. kép Deli Tamás a gyűjteményében
Fotó: Kiss László

45. kép Kristályvirág-féle növényeinek egy szép és értékes csoportja
Fotó: Kiss László

46. kép Virágzó sajátgyökerén élő Ariocarpus kot-
schoubeyanus Fotó: Kiss László
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hőfokszabályzós elektromos fűtőtesttel oldotta 
meg. Az üvegház szerkezete úgy lett kialakítva, 
hogy a föléje húzható fólia és az üveg között -
 cm légréteg van biztosítva, miáltal csökkent 
a hőveszteség.

Gyűjteménye fejlesztése során szűkítette a 
gyűjtött nemzetségek körét, és szakgyűjtemény 
kialakítását tűzte ki célként. Ennek eredménye-
képpen a törpekaktuszok közül a Rebutia, Sul-
corebutia, Frailea, Turbinicarpus, Gymnocac-
tus, „Chileorebutia”, Escobaria, Epithelantha 
nemzetségekből, a télálló kaktuszfajokból, míg 
a pozsgások közül a kőutánzó növényeket fa-
vorizálva főképp a Conophytum, a Titanopsis, a 
Dintheranthus, a Lithops és még jó néhány más 
különlegesnek számító nemzetségből je lentős 
faj- és egyedszámból álló szakgyűjteményt ho-
zott létre, melyet ő szerényen vegyes gyűjte-
ménynek minősít. 

Vegetációs időszakban a kaktuszok és a 
magoncok nagy részét a fóliasátor alatt tartja, 
melynek két vége nincs lezárva, s így állandóan 
friss levegő van részükre biztosítva. Növényeit 

műanyag cserepekben és tálakban, valamint 
növénytálcákban neveli, a következő össze-
tételű talajkeverékben:  Florasca B,  
kertészeti perlit,  kőzúzalék és  egyéb 
ásványi anyag. Ez utóbbi a növények igényétől 
függően lehet - mm szemcsenagyságú mész-
kő, vagy riolittufa. A magvetések részére is a 
fenti keveréket használja. A szaporítványok 
részére   Florasca B, és  mosott homok 
keverékét alkalmazza. A kristályvirág féléknél 
a talaj felszínét egy réteg ( mm szemcsenagy-
ságú) gránit zúzalékkal takarja. A fenti talajke-
verékeket a növények beültetését megelőzően 
gőzöléssel fertőtleníti. 

A növényeket hálózati lágy csapvízzel ön-
tözi, elmondása szerint inkább alkalomszerű-
en, mint rendszeresen. A kaktuszokat télen 
szárazon tartja, de a kristályvirág félék egy 
részének talaját ekkor sem engedi kiszárad-
ni. Decemberig rendszeresen, akár hetente 
kétszer is öntözi őket, utána viszont január 
közepéig visszafogja a locsolást, s ezáltal a 
fényhiány miatt pihenő időszakot biztosít ez 

47. kép Kedvencei a Conophytum-ok
Fotó: Kiss László

51. kép Titanopsis calcarea
Fotó: Kiss László

50. kép Conophytum bilobum
Fotó: Kiss László

49. kép Argyroderma delaetii
Fotó: Kiss László

48. kép Ariocarpus retusus subsp. trigonus
Fotó: Kiss László
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Ma már több változatát „előállították” a 
szép és kedves növénynek. Azok akik kedvelik 
e növényeket szép kis gyűjteményt lehet ösz-
szehozni belőlük. Már megtalálható a fehér 
az arany (Goldcharm) a halvány rózsaszíntől 
a sötét pirosig, a sárga és egyéb színárnylatok-
ban is.

A régi gyűjtőtársaknak tudom, hogy nem 
mondok újat, de a kezdő gyűjtőknek nagyon 
ajánlom e kedves hibridek oltását, mert így 
ha csak egy-egy kis szártagot is tudunk kapni, 
akkor már kis ügyességgel fel lehet oltani Per-
eskia alanyra. A felső részt éles és steril kés-
sel ,- cm-re levágjuk (ezt ismét meg lehet 
gyökereztetni) majd függőlegesen kb.  cm-es 
vágást csinálunk az alany keresztmetszetén. 
A ráoltandó kis szártag alsó részét szintén kb. 

 cm hosszan, de mindkét oldalán ferdére vág-
juk. Ezt az így előkészített részt belenyomjuk 
a kettéhasított Pereskiába és egy kaktusz tö-
vissel (Opuntia) átszúrva biztosítjuk az elmoz-
dulás ellen. Mindezeket azért merem ajánlani, 
mert saját tapasztalatom szerint az így sikere-
sen feloltott növény nem olyan kényes, fejlődé-
se és virágzása is kitűnő.

Az én feloltott „Lilac Beauty” növényem 
már több mint  éves. A Pereskia alany kb  
cm magas és  mm átmérőjű. A nyarat kint a 
szabadban a szőlőlugas alatt tölti. Ősz felé már 
tele van bimbóval. Októberben bekerül az üveg-
házba, és ott hozza ki csodálatos virágait.

Sok sikert kívánok! Gyűjtőtársi tisztelettel:

Epresi László, Komárom

54. kép Schlumbergera truncata "Lilac Beauty"
Fotó: Epresi László
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utóbbi növénycsalád részére. A nyugalmi idő 
lejárta után az időjárástól, illetve a napsütés 
várható időtartamától függően március végé-
ig nedvesen tartja ezen pozsgás növényeit. A 
Conophytum, Argyroderma, Haworthia, Ad-
ronischus, Othonna, Tylecodon és – ami sokak 
számára hihetetlennek tűnik – a Lithopsok egy 
része igényli az ilyetén való tartást. Ennek oka 
az, hogy mivel a Litopsok egy része téli esős 
területen él (ezek a nálunk nehezen tartható-
nak vélt fajok), télen is kapnak csapadékot. Ta-
pasztalata szerint az ő tartási viszonyai között 
a nyári esős területeken élő fajok esetében sem 
okozott gondot, véletlenszerű pusztulást a téli 
öntözés.

Az évek során gazdag kínálatból álló szak-
könyvtárat hozott létre, melynek révén folya-
matosan bővíti a kedvencei tartására vonatko-
zó ismereteit.

A gombák ellen a magvetésben Chinosol 
alkalmazásával védekezik. (Ez a vegyszer ná-
lunk nem kapható.) Gyűjteményében a gomba-
károsítás megelőzésére Chinoin  Fundazol, vagy 
Orthocid oldatát használja. A rovarkártevők el-
len Zolonét és Bi-at alkalmaz.

Távlati tervei között szerepel gyűjtemé-
nyének további célirányos bővítése, a ritka 
fajok eredményes nevelése érdekében az oltás 
szabályainak elsajátítása és a tartási feltételek-
nek a növények igényeihez való hozzáigazítása 
a következők szerint. Négy csoportban tervezi 
elhelyezni a gyűjteményét: (.) A Dél-Afrikából 
származó növényei részére egy polikarbonát 
borítású növényház megépítését tervezi. (.) 
A téltűrő (télálló) fajokat és a Rebutiák egy ré-
szét fűtetlen, illetőleg alig fűtött fóliasátorban 
helyezné el. (.) A télálló fajokat részben fedett 
sziklakertben, (.) míg a többi fajt és nemzet-
séget a már meglevő üvegházban szándékozik 
tartani. Vágyai között szerepel – majd egyszer 
– Dél-Afrikában bejárni kedvenc pozsgás növé-
nyei élőhelyét.

Célkitűzései megvalósításához kívánunk 
kitartást, jó erőt és egészséget szerettei köré-
ben! 

Kiss László
Orosháza

53. kép Crassula mesembrianthemopsis
Fotó: Kiss László

52. kép Gibbaeum dispar
Fotó: Kiss László

Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen Erzählung er die Stationen 
des Lebens eines Kakteensammlers skizziert.

Abstract: Th e author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for a very long 
time. We can get to know the important ’stations’ of his cactus collector’s life relying upon his telling.

Kaktuszos „Suli”

A Schlumbergera hibridek gyűjtése és oltása

55. kép Piros színű Schlumbergera-virág
Fotó: Jánosik Sarolta
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Nemrégiben került a kezembe Alain Christop-
he: Socotra, az elveszett sziget című könyvecskéje a 
Cactus & Co. Libri kiadásában.

Először néhány szót a szerzőről, aki 1960-
ban született Párizs mellett. Már kisgyermekként 
is nagyon szerette a növényeket, sokat segített 
szüleinek kertjük gondozásában. Később főleg 
az egzotikus növények érdekelték. Üvegházában 
kúszó- és húsevő növényeket, orchideákat és pozs-
gásokat tartott. 1974-től a 
caudexes növények lettek 
a kedvencei. 1980-ban és 
1981-ben meglátogatta 
Dél-Afrikát, ahol korábban 
földrajzi tanulmányokat 
folytatott, később kertész-
mérnöki diplomát szerzett. 
Egy nagy álma vált valóra, 
amikor 2003. októberében 
bejárhatta Socorta szigetét. 
Az itt szerzett élményeit 
és a látott növénycsodákat 
örökítette meg könyvében.

A sziget az Indiai óce-
ánban található, Yementől 
kb. 350 km-re, Afrika 
partjaitól pedig 240 km-re. 
Területe 3 625 km2, szinte 
megegyezik Heves megye 
területével. Legnagyobb hosszúsága 110 km, 
észak-déli szélessége kb. 50 km. A görögök Dios-
coris, a rómaiak Diascoridis insula néven ismerték. 
Ma használt neve szanszkrit eredetű, jelentése „az 
üdvösség szigete”. Felszíne többnyire 500-600 m 
magas fennsíkokból áll, középső részét a Hadzshir 
(Haggier) hegység uralja, melynek legmagasabb 
csúcsa 1 509 m magas. Ez a hegyvidéki terület 
igen tagolt, tele völgyekkel, barlangokkal, vízmosta 
szurdokokkal.

Éghajlata nagyon változatos, sok a helyi mik-
roklíma. A keleti és középső részeken a téli időszak 

esős, a nyugati rész nagyon száraz. A tavasz. márci-
ustól májusig tart, amikor a hőmérséklet gyakran 
eléri a 40 0C-ot. A klímát alapvetően meghatározzák 
az esős, száraz monszun szelek. A májustól októbe-
rig tartó szeles időszakban gyakoriak a 110 km/óra 
erősségű széllökések.

Eredeti őslakói a beduinok. Lakosainak száma 
jelenleg megközelíti 44 ezret. Stratégiai fontossága 
miatt néhány évvel ezelőtt még tiltott és veszélyes 

úti célnak számított, de ma 
már könnyebben hozzá-
férhető, köszönhetően az 
1999-ben megépült repülő-
térnek. Tengeren még ma is 
veszélyes Socortára utazni, 
mert a szomáliai partok irá-
nyából kalózok támadására 
is lehet számítani.

Növényvilága egészen 
különleges, emiatt sok bo-
tanikus felkereste, többek 
között: Isaac Balfour, Geog 
Schwenfurth, Georg Popov, 
Alan Radcliff , John Labra-
nanos. A XIX. század végén 
828 növényfaját ismerték, 
melynek 1/4-e csak a szi-
geten található meg. Azóta 
nyilván nőtt a megismert 

növényfajok (taxonok) száma, de a csak itt fellelhető 
növények aránya különösebben nem változott. Ezt 
a különlegességet jelzi, hogy sok növény fajneve a 
sziget nevéből származik, míg más nevek (pl. Ade-
nium, Adenia) őrzik Aden város nevét. A könyvből 
főleg azon ritka növényeket említem meg, melyek 
jellemzőek a szigetre. Az Adenium obesum subsp. 
socotranum magassága elérheti az 5-6 m-t, a Dend-
rosicyos socotranum a Cucurbitaceae (tökfélék) 
család fatermetű tagja, a Sterculia africana subsp. 
socotra a legnagyobb méretű fa a szigeten. Gyakori 
a Jatropha unicostata nevű kisméretű szukkulens 

Könyvismertető

Socotra Th e lost island
Socotra, az elveszett sziget

cserje. Szintén gyakori a Croton socotranus, ez a 
nem túl látványos cserje, de érdekes a levélzete, 
az egyes levelek kb. 1 cm hosszúak. Socotrán há-
rom endemikus Aloe található, egyikük az Aloe 
perryi. Ennek és csak is ennek a nedve exportcikk. 
Fi gyelemre méltó hagymás növény a socotrai 
jácint (Ledebouria grandiflora, korábban Scilla 
grandifl ora). Érdekessége, hogy a talajon néhány kör 
alakú, sötétebb foltokkal tarkított levelet növeszt, 
virágzáskor pedig két, világoszöld színű, a jácint 
leveléhez hasonló, két egymásfelé forduló levelet 
fejleszt, és közülük nő ki a fürtös gyöngyikéhez ha-
sonló virágzat, de az egyes virágok színe rózsaszín. 
Ilyenkor mintha két különböző növényt látnánk 
egymás mellett. Magányosan álló kisebb fa a so-
cortai gránátalma (Punica protopunica). Caudexes 
növény a Dorstenia gigas, amit a szokotraiak kartab 
néven említenek (jelentése kiszáradt, elszáradt vagy 
elsatnyult növény). A legnagyobbak elérhetik a 4 m-t 
is, de legtöbbjük a száraz hegyoldalokon csak 0,6-1,0 
m magasra nő. Az Asclepiadaceae családot képviseli a 
Caralluma socotraua gyönyörű szép piros virágaival. 
Socorta jelképe a Dracaena cinnabari (sárkányfa). A 
legenda szerint egyszer egy elefánt és egy sárkány 
harcolt egymással mindhalálig. Kiömlő vérük ösz-
szefolyt, összekeveredett és ebből született meg a 
sárkányfa. A mirrhafáknak (Commiphora sp.) négy 
faja található a szigeten.

A szerző könyvének végén tanácsokat ad né-
hány említett növény kultúrában tartásához, ami 
főleg a Dorstenia gigas és az Adenium socotranum 
fajokra vonatkozik.

A mindössze 64 oldalas könyvecskét főleg 
azoknak ajánlom, akik szeretik a caudexes nö-
vényeket. A könyv kevés szöveget tartalmaz, de 
annál több fotót, melyek tartalmilag nagyszerűen 
komponáltak, nyomdatechnikai kivitelüket azon-
ban nem tartom a legjobban sikerültnek, mivel a 
színeket kissé tompának érzem. A szerző nem tö-
rekedett sem a sziget , sem annak növényvilágának 
monografi kus bemutatására, célja a fi gyelem felkel-
tése lehetett amit – azt hiszem – maradéktalanul 
sikerült elérnie. A kiadvány mérete 230×165 mm, 
puha kötésben, a Cactus & Co folyóirat előfi zetői 
ingyen kapják, mások kb. 3100 Ft ellenében ren-
del hetik meg.

Ficzere Miklós, Debrecen

56. kép Adenium socotranum

57. kép Caralluma socotrana
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Tillandsia brachycaulos S .
Alnemzetség: szürke Tillandsia
A növény törzs nélküli. Számtalan levele kis-

ebb vagy nagyobb – cm átmérőjű rozettát 
képez. Az ovális, tokszerű törzs - cm magas. 
A hosszú, hegyesen végződő levelek hazájukban 
(Mexikó) a  cm hosszúságot is elérhetik. Tö-
vükben  cm szélesek, szürkén pikkelyesek, főleg 
az alsóbb, fénytől védettebb részeken. Intenzí-

vebb napsütés hatására a zöld levélfelszín elszí-
neződik, barnás-bordóvá válik. A virágzási fázis-
ban ez még intenzívebbé válik, és igen tetszetős, 
a vöröstől a skarlátpirosig terjedő színt ölt magá-
ra. A virágzati szár rendkívül kicsi, felső levelek 
hónaljából nyílik a számtalan virág. A fellevelek 
megmaradnak rövidebb-hosszabb leveleknek 
virágzáskor, és teljesen hasonlóak a többiekhez. 
A rozetta központi leveleinek hónaljában jelen-

Zusammenfassung: Der Autor, der auch eine schöne Tillandsia-Sammlung besitzt, berichtet im kurzen Artikel über 
die Blüte und die Haltungsumstände der oben erwähnten Art und charakterisiert sie auch.

Abstract: Th e writer of this short article, who has a nice collection of Tillandsia species, reports the fl owering and culti-
vation of this species characterizing it shortly.

Tillandsia VI.

58. kép Tillandsia brachycaulos
Fotó:  Katona József

nek meg egyesével a virágai. Kezdetben egyen-
ként nyílnak a szélsőbb levelekből, majd egyre 
sűrűbben és tömegesen nyílnak a levélrózsa köz-
pontjában. Összesen - db virágot számol-
hatunk meg, a növény kondíciójától függően. A 
virág - cm hosszú, ibolyakék színű és a három 
sziromlevél egy csővé alakul. A porzó és a bibe 
kinő a virágból. A bibe a porzókat is túlnövi az 
önbeporzást kerülendő. 

Változatok:
T. brachycaulos var. multifl ora L. B. 

S, . Eltérés: különbség az erősebb nö-
vekedésben és a négyvirágú kalászban van. Ez a 
variáció inkább csak Guatemalában ismert. 

T. abdita L. B. S a T. brachycaulos szám-
talan változatának egyike.

A T. brachycaulos-nak két hibride ismertebb: 
egy természetes és egy kultúrhibrid: 

T. brachycaulos X caput-medusae. A két 
értékes faj természetes ke-
reszteződése Salvadorban ke-
letkezett. 

T. brachycaulos X ion-
antha M. B. F által lét-
rehozott hibrid, ami T. X Vic-
toria néven ismert. 

Elterjedési területe: a 
száraz, sivár erdők, bozótok 
Mexikótól Közép-Amerikáig, 
ahol epifi taként él a magas-
latokon - méterig. 
Kultúrában világos, naposabb 
helyet, mérsékelt páratartal-
mat igényel. Különösen szép 
egy csoportos elhelyezésben, 
ahol a színes, vörös csillag-
formájú rozetta nagyszerűen 
érvényesül. Hosszabb idejű 
kevésbé világosabb elhelye-
zéskor visszaváltozik szürkés-
zöldes állapotba. Igényesebb 
gondozásra nincs szüksége a 
többi Tillandsiától, csak vi-
gyázni kell a vízzel, mert az 
igen tömött rozetta (levélró-
zsa) virágzás előtt és után a 
téli, hűvösebb, fényszegény 

időben könnyebben berothad. Szobai tartásnál 
inkább permetezzük. A fényképen bemutatott 
T. brachycaulos az egyik hálás kedvencem. Több 
évtizede rendszeresen, évente virágzik egész 
novemberben, és szépen sarjadzik. Ebben a téli 
időszakban a szobában hetente --szor enyhén 
permetezem. Ezt az időszakot sarjadzásra is fel-
használja, tavasztól őszig pedig a szabadban a 
sarjak is kifejlődnek szépen, majd enyhén bevö-
rösödnek. Ha a virágnak volt beporzó partnere, 
nyár végére, őszre a magkapszula is éretté válik. 
A kibomló magok repítőszőrösek.
Irodalom:
R, W. : Bromelien, Stuttgart.
R, W. : Blüten aus Tropenfornen, Leipzig.
R, W. : Bromelien, Berlin, Basel, 
Wien, MelSongen.
D, B. : Broméliák, Budapest.

Katona József, Debrecen

Deli Tamás

Virágzó kövek
A szerző a kristályvirágfélék családjának legkülönlegesebb cso-

portjait a kavics és kõutánzó növény nemzetségeket mutatja be. 
Részletesen elemzi a csoport tartási nehézségeit és feltételeit, 

saját tapasztalatain keresztül.
(Deli Tamás és Molnár Imre magánkiadása)

Támogatja:
a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen)

és a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
B/ formátum,  oldal (címlappal, hátlappal együtt),

legalább  fotó,
angol és német nyelvű összefoglaló.

Ára:  Ft.
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Szlovákiában működő kaktuszgyűjtő klubok 
megismerése céljából szeretném bemutatni az 
Érsekújvári „Saguaro” kaktuszgyűjtők klubját, 
melyet -ben alakított néhány lelkes kak-
tuszrajongó, akiknek a pozsgás növények ter-
mesztése hobbijukká vált.

Legelején a már létező Nyitrai kaktuszgyűj-
tők klubjába jártak, majd -ben sikerült az 
Érsekújvári művelődési központban szerezni egy 
helyiséget, melyben megkezdődött íródni a klub 
története.

A klub elnöki posztjára Fábián László bará-
tunk került, aki  évig töltötte be ezt a posztot.

Varga Péterrel közösen utat törtek a klub 
működésének.

Az ő lelkesedésük lehetővé tette a többi ér-
deklődőnek, hogy megosztották e hobbiból szer-
zett tapasztalataikat.

-es évig a művelődési központ terme-
iben havi egy alkalommal jöttünk össze. Itt na-
gyon jók voltak a lehetőségek, főleg a kiállítások 
rendezésére.

A kilencvenes évek elején addigi otthonunk 
a művelődési ház magánkézbe került, az új tulaj-
donos pedig nem támogatta klubunkat, így gya-
korlatilag az “utcára kerültünk”.Nehéz időszak 
következett, évekig vergődtünk, majd 1993-ban 
a Szlovák Kertészek Egyesülete felkarolt benün-
ket és az egyik alapszervezetükké váltunk.

Ekkor kezdődött egy új korszak a kaktusz-
gyűjtők klubja történetében, melynek élére Ko-
vár Tomás került. Résztvettünk több nemzetközi 
kiállításon mint például „Agrokomplex Nyitra, 
Flóra Bratislava”. Ez utóbbit a kultuszminiszter 
különdíjjal értékelte. Továbbá járási szinten Ko-
máromban és Érsekújváron is szerveztünk kiál-
lításokat. Majd a „Zahradkar” című havilap fel-
kérésére cikkeket írtunk, melyben a kaktuszok 
és pozsgások termesztése körüli problémákkal 
foglalkoztunk három éven keresztül. Eljártunk 
más kaktuszgyűjtő klubok által szervezett ösz-
szejövetelekre.

Majd minden hónap utolsó péntekén ösz-
szejövünk, ahol képeket vetítünk és megvitatjuk 
gondjainkat. Nyár végén Fábián László barátunk 
gyűjteményénél találkoztunk. Itt üdítő mellett 
megvitattuk az egész évi tevékenységünket. 
Azt hiszem elmondhatom, hogy a sok nehézség 
ellenére jól működő klubbá váltunk.

Jelenleg  (alapiskolástól a nyugdíjas ko-
rúig) tagot számlálunk, akik különböző aktivi-
tással vesznek részt a kiállításokon és más tevé-
kenységeknél. De ez azt hiszem mindenhol így 
működik. 

Ez klubunk történetének rövid összefoglalója.
Gabriel Klotton

Školská .
 Hurbanovo

Abstract: Th e author reports on the history and the activity of the Cactus Club in Érsekújvár, Slovakia and takes a look at 
the events of the few last months.

Zusammenfassung: Der Verfasser berichtet über die Geschichte und die Aktivität des Kakteensammler Klubs von Érse-
kújvár, Slowakei.

Érsekújvári „Saguaro” 
Kaktuszgyüjtők Klubja

HIRDETÉS
Kaktuszokat vennék gömb és oszloposak (cereusok) egyaránt érdekelnek, 

szolgáltatásért cserébe 20-50 ezer Ft értékben.
A szolgáltatást, illetve színvonalát meg lehet tekinteni a www.gedeon-tanya.hu címen

Gedeon Tamás • 6078 Jakabszállás, II. kerület 150. • Telefon: (30) 24-24-458

Első félévben a kiállítások jelentős része az 
iskolaprogram keretében került megrendezésre 
az alábbiak szerint:

Április 6-8. Karácsony Sándor Általános 
Iskola, Debrecen.

Az iskolában első alkalommal rendeztünk kiál-
lítást, melyet nagy érdeklődés fogadott.

Diákok, tanárok és szülők egyaránt érdeklő-
déssel és vásárló kedvel fogadták.

Látogatottság: 520 fő. Kiállítók Molnár Imre, 
Nagy Dezső, Szászi Róbert.

Április 19-22. Nyíracsád, művelődési ház. 
Itt elsődleges cél volt a helyi két iskola.

Kossuth u. 23, és Szatmári u. 8. sz., valamint  a 
Kassai u. 8 sz. alatt működő Óvoda, ahol összes-
ségében több mint 300 gyermek tanul.

Természetesen a lakosságot és a környező 
településeket is kellőképpen tájékoztatta a műv-
elődési ház. Látogatottság: 350 fő.

Kiállítók: Gönczy Pál Általános Iskola 4 H klub 
Debrecen Felső-Józsa; Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola, Debrecen; Magyar Mónika, Mikepércs; 
Molnár Imre, Debrecen; Nagy József, Mikepércs; 
Szászi Róbert, Debrecen; Tóth Norbert, Debrecen.

Április 26-28. Debrecen-Józsa közösségi 
ház. Itt szerveztük a kiállítást, hogy az Alsó- és 
Felső-Józsán tanuló diákok is könnyen el tudja-
nak jönni kiállításunkra egy rendhagyó biológi-
aióra keretében.

Ünnepélyes megnyitót tartott 10 órakor Papp 
László biológus, botanikus, az egyesület elnöke. 
Látogatottság: 180 fő.

Kiállítók: Gönczy Pál Általános Iskola, 4 H klub 
Debrecen Felső-Józsa; Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola, Debrecen; Molnár Imre, Debrecen; 
Nagy József, Mikepércs; Rácz László, Debrecen; 
Szászi Róbert Debrecen, Tóth Norbert Debrecen.

Egyesületünk iskolaprogramja (5)

59. kép Mammillaria gracilis 'Arizona snowcap'
Fotó: Nagy József

60. kép Dr. Csajbók József növényei a Karácsony 
Sándor Általános Iskolában Fotó: Nagy József

Zusammenfassung: Die Autoren informieren uns über die neuesten Ergebnisse und die Gründung der Mitgliedschaft 
für Jugendliche.

Abstract: Th ey report on their newer results e.g. the establishment of the youth member title.
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Április 26. Svetits óvoda, általános isko-
la, gimnázium és diákotthon. A Svetits napok 
keretében vettünk rész az iskola programjában. 
Ünnepélyes megnyitót tartott 8:30 órakor Papp 
László biológus, botanikus, az egyesület elnöke.

A diákok érdeklődve, nagy fi gyelemmel, ok-
tatóik vezetésével látogatták az egynapos rend-
ezvényt, melyet kb. 330 fő tekintett meg.

Kiállítók: Molnár Imre, Debrecen; Nagy Fe-
renc, Debrecen; Nagy József, Mikepércs; Rácz 
László, Debrecen.

Április 29–május 1. Miskolc, Csele Utcai 
Általános Iskola.

Több éves eredménytelen próbálkozás végre 
sikerült megrendezni Miskolcon is egy kiállítást, 
amelyet a város gyűjtői és lakosai is nagyon 
vártak.

Látogatottság: 220 fő.
Kiállítók: Fekete László, Miskolc; Kósik Péter, 

Bükkzsérc; Molnár Imre, Debrecen;  Pörneki 
János, Miskolc; Rigerszki Zoltán, Kazincbarcika; 
Tóth László, Miskolc.

Május 2-5. Debrecen Medgyessy-gimná-
zium. 

A háromnapos kiállítást felméréseink szerint 
200 fő tekintette meg, mely az emeleti aulában 
lett berendezve.

Kiállítók: Gönczy Pál Általános Iskola, 4 H klub 
Debrecen Felső-Józsa; Molnár Imre, Debrecen; 
Nagy József, Mikepércs; Rácz László, Debrecen; 
Szászi Róbert, Debrecen; Tóth Norbert, Debrecen.

Május 4-7. Debrecen, Szent József Gimná-
zium és Kollégium.

Ez év során már másodjára került megrend-
ezésre kaktuszkiállítás az intézmény kapuin 
belül, melyet nemcsak az intézmény diákjai és 
pedagógusok látogatták, hanem a környező isko-
lák tanulói is. Látogatottság: 340 fő.

Ünnepélyes megnyitót tartott Papp László az 
egyesület elnöke.

Kiállítók: Molnár Imre, Debrecen; Nagy Jó-
zsef, Mikepércs.

Május 13-15. Kecskemét, művelődési köz-
pont és művészeti Iskola.

A nagy hagyományokkal rendelkező kecske-

61. kép Pörneki János és kaktuszai a miskolci 
kiállításon Fotó: Kiss László

62. kép A Medgyessyben megrendezett kiállítás 
részlete Fotó: Nagy József

63. kép Lithops karasmontana
Fotó: Nagy József

szándékával rendezte meg az Erdei Ferenc Műv-
elődési Központ és Művészeti Iskola Dísznö-
vénykedvelők Klubja a májusi kiállítást, amely 
a lelkes helyi gyűjtők korábbi – szintén sikeres 
– rendezvényei után az első országossá bővült 
kiállítás volt.

A kiállítás tárgyi feltételeit a művelődési köz-
pont bocsátotta rendelkezésünkre a szerve-
zésben pedig (szintén az EFMK részéről) Vajda 
József főtanácsos, az MKOE-től Békefi  József, 
sz MPKE-től pedig Molnár Imre nyújtott igen 
ko moly segítséget.

A Molnár Imre köszöntő szavaival megnyíló 
rendezvénynek a három nap alatt megkö ze lítően 
800 látogatója volt, többségében az intézmény 
nagyszerű programjait már jól ismerő érdeklő-
dők, kiegészülve a térség gyűjtőivel. A 14 kiállító 
mind szakmailag, mind esztétikailag igen szín-
vonalas ízelítőt adott a pozsgások gyűjtésének 
szépségéből. Az érdeklődőket folyamatosan 
információkkal és tanácsokkal látták el, 7 gyűj-
tőtársnak pedig – a kiállítás elsődlegességét 
szem előtt tartva – árusításhoz is tudtunk helyet 
biztosítani.

A nagy sikeren felbuzdulva a résztvevők egy-
öntetű támogatásával megkezdtük a következő 
évi kiállítás szervezését, amely remélhetőleg 
a már felújított művelődési központban, még 
szebb környezetben, még több résztvevővel, és 
hasonló sikerrel fog lezajlani.

Köszönet a fentebb már említett segítőinknek 
a lelkes és odaadó munkáért!

A kiállító csapat:
Ábel Győző, Farkas Krisztián, Forgácsné Pin-

cés Magdolna, Kaszab Gáborné, Rózsa László 
(Kecskemét) Gedeon Tamás, Megyes János, 
(Kecskemét-Jakabszállás) Békefi  József (MKOE), 
Molnár Imre (MPKE Debrecen), Rigerszki Zoltán 
(Kazincbarcika), Tirk Ferenc (Bekecs). Kiss Már-
ta (Tiszakécske), Papp István (Szeged), Nagy 
József (Nagykörös). Ábel Győző (Kecskeméti 
Kaktuszbarátok Klubja).

Május 24-26. Debrecen, Dóczy-gimnázium.
A rendezvényt nemcsak az intézmény diákjai 

és tanárai látogatták, hanem a szomszédban 
működő ún. kis Kossuthból is nagyon sokan át-
jöttek. Látogatottság: 540 fő.

Kiállítók: Molnár Imre, Debrecen; Nagy József,

64. kép „Látkép” a kecskeméti kiállításon
Fotó: Gedeon Tamás

65. kép Senecio tropaeolifolius
Fotó: Gedeon Tamás

66. kép Tacitus bellus a Dóczy-gimnáziumban
Fotó: Gál Barna
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A hazai kaktuszgyűjtők – s nem csak a 
Mammillaria gyűjtők – egyik kedvelt növénye ez 
a még mindig ritkának mondható faj. Fajnevét a 
Solisia pectinata monotipikus nemzetségről kap-
ta, amely jelen állás szerint a Mammillaria pecti-
nifera fajnéven is ismert. A solisioides elnevezés 
azt jelenti, hogy Solisia-szerű. Keresettsége a 
magok viszonylagos ritkaságára, azok nem túl 
jó kelési arányára, és a tartási hibák miatt bekö-
vetkező pusztulásokra vezethető vissza. Werner 
Reppenhagen a Mammillaria nemzetségen belül 
a Hydrochylus fajcsoport, Pectiniferae fajsorá-
nak, Pectinifera csoportjába sorolta be.

A növény gyökere erősen elágazó, és meg-
lehetősen rövid. A növénytest nyomott gömb 
vagy gömb alakú, élőhelyén egyedül álló. A virág-
zóképes egyedek 20-50 mm magasak és hasonló 
átmérőjűek. A növény teteje (csúcsa) enyhén 
lekerekített, kissé bemélyedő, és a tövisek által 
teljesen takart. Szemölcsei sűrűn állnak, szabá-

lyos elrendezésűek, csonkakúp-szerűek, 5-7 mm 
hosszúak és vastagságúak, színük sötétzöld. Az 
axillák csupaszok, az areolák a szemölcsök végén 
3 mm hosszúak, 1,5 mm szélesek, fehér gyapjú-
sak, melyek később lehullanak. A mintegy 25-30 
peremtövise (középtövise nincs) 2-5 mm hosszú, 
merev illetve, tűszerű. A felsők a legrövidebbek és 
legvékonyabbak, egyéb ként függőleges ív (az are-
ola 3 mm hosszúsága) mentén fésűszerűen elren-
dezettek, kissé a test felé hajlanak, simák, a testet 
szinte teljesen elfedik, és mészfehér színűek. 

A virágok az élőhelyen október-november 
hónapban nyílnak gyűrűsen a tető körül, de egy-
szerre csak kevés számú virág jelenik meg. A virá-
gok széles tölcsérűek, 18-22 mm hosszúak, 25-30 
mm átmérőjűek, sárgák vagy fehéres-sárgák. A 
magház gömbölyded, 5-6 mm átmérőjű, éretten 
is a szemölcsök között marad, színe fehéres-zöld. 
A virágcső rövid, széles, kúpos és szintén fehéres-
zöld. A külső sziromlevelek ék alakúak (esetleg szé-

Zusammenfassung: Die Verfasser gründen eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere anregen -, in der sie mit 
bestimmter Subjektivität schöne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser auch interessante Angaben, ihre kulturhis-
torische und sonstige Bedeutung bekannt geben.
Abstract: Establishing a column the author encourages others to introduce their succulents which are specially nice for 
them. Moreover he gives interesting information about these species entering upon their importance in the cultural his-
tory and in other fi elds.

„Legszebb” kaktuszok és pozsgások 

Mammillaria solisioides

70. kép Mammillaria solisioides
Fotó:  Kiss László

Mikepércs; Tóth Norbert, Debrecen; Rácz 
László, Debrecen.

Június 2-4. Eger, Eszterházy Károly főis-
kola, B. épületében. Agócs György szervezésé-
ben került megrendezésre a vásárral egybekötött 
kaktuszok és egyéb pozsgásnövények kiállítása. 
Ezzel felelevenítésre került a korábban igen nagy 
múltra tekintő kaktuszos élet, melyet abban az 
időben Hubai István hozott életre, és amelynek 
köszönhetően még ma elevenen élnek a kialakult 
jó kapcsolatok. Jó érzés volt Hubai Istvánt kiál-
lítóként látni és azokat a találkozásokat, melyek 
személyéhez kötődnek mind a mai napig.

Amit csak meg lehetett azt Agócs György meg-
tette a reklám érdekében, melyben Kósik Péter is 
kivette a részét.

Bízunk abban, hogy ebből hosszú évekig egyre 
fejlődő kiállítássorozat lesz – különösen, ha a lá-
togatók rendszeresen visszatérhetnek egy meg-
szokott rendezvényre.

Látogatottság: 430 fő.
Kiállítók: Agócs György, Demjén; Dávid Lajos, 

Debrecen; Deli Tamás, Gyomaendrőd; Hubai Ist-
ván, Jászapáti; Kósik Péter, Bükkzsérc; Molnár 
Imre, Debrecen; Papp István, Szeged; Rigerszki 
Zoltán, Kazincbarcika; Szabados Attila, Fót; Tirk 
Ferenc, Bekecs.

Molnár Imre
Az iskolaprogram koordinátora

67. kép Mammillaria variabilis
Fotó: Gál Barna

68. kép Hubai István idős növényei az egri kiállí-
táson Fotó: Bakondi Csaba

69. kép Kiállítók és növényeik Egerben
Fotó: Bakondi Csaba
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les lándzsásak), kiöblösödők, barnás-pirosas rövid 
heggyel, világos széllel. A belső sziromlevelek széles 
lándzsásak, 10-12 mm hosszúak, 3 mm szélesek, a 
széleik fehéressárgák, középen halvány rózsaszínű 
sávval. A bibeszál 10-12 mm hosszú, alig emelkedik 
a porzók fölé, világossárga. A bibe 3-5 ágú 2-3 mm 
hosszú, meglehetősen vaskos, zöldessárga színű. A 
viszonylag kevés porzószál alig ér a nektárkamra 
fölé, a virágcső falából erednek, összehajlók, fehé-
rek. A portok nagy, tojássárga színű.

A termés a virágzást követő 12. hónapra érik 
meg úgy, hogy kb. 2/3 része a növénytestben, 1/3 ré-
sze a szemölcsök között marad. A megszáradt (érett) 
termés csúcsán a virágmaradvánnyal nem, vagy alig 
nyúlik túl a szemölcsökön. A termés maga 3-4 mm 
hosszú, 4-6 mm széles, táska alakú, színe kezdetben 
világoszöld, éretten fehér, de a virágmaradványon 
gyakran megtelepszik a fekete korompenész. A mag 
kezdetben feketés- szürke és áttetsző, később feke-
tésbarna, táska alakú, 1 mm hosszú, 1.,2 mm széles. 
A maghéj erős, felülete kis gödrökkel fedett, a köldök 
(hilum) igen nagy, kb. 1,3 mm hosszú, végén besüp-
pedt, barna színű. A faj egyébként önsteril, így több 
magról kelt növény szükséges a magfogáshoz.

A típus élőhelye a tengerszint felett 1800 méter 

magasan található a Mexikó Puebla szövetségi állam-
ában levő Petlaleingo vidékén, a kopasz domb-, illetve 
hegytetőkhöz közel, déli és nyugati fekvésben. A talaj 
homokos-köves, helyenként gipszes, felső rétegében 
kevés humusszal. A gipszalapú buckák átlag 20-40 
cm magasak, egymástól szétszórtan helyezkednek 
el. A köztük levő kövekkel és homokkal takart te-
rületet gyéren fedi egy 3 cm-nél alacsonyabb fűféle. 
Felfedezésekor ezen a területen mintegy 4-500 db 
növény volt fellelhető. A növények ebben a környe-
zetben alig kaptak árnyékolást, mivel döntően a tűző 
napon éltek. (Ennek megfelelően kultúrában is sok 
napot és szabad levegőt igényelnek!)

Az élőhelyet a következő klimatikus viszonyok 
jellemzik: 1974. 10. 06-án 17 órakor 26 oC és szélmen-
tes idő, 1974. 10. 07-én 13 órakor 32 oC és enyhén 
szeles idő, 1978. 02. 02-án 14 órakor 42 oC és 22%-os 
páratartalom mellett, napos idő volt enyhe légmoz-
gással. Az évi középhőmérséklet 24 oC. December 
közepén és januárban 21 oC, míg április közepétől 
júniusig 27 oC a középhőmérséklet. Az éves átlagos 
csapadék 490 mm körül van. Az esős időszak má-
justól szeptemberig tart. Az élőhelyet összességében 
a félszáraz klíma, a csekély éves középhőmérséklet 
ingadozás és a rövid nyári esős időszak jellemzi. 

A gyűjteményemben levő, üvegházban telel-
tetett (nyáron a szabadban takarás nélkül kihelye-
zett!) növényeken november-december hónapok-
ban jelennek meg a bimbók, melyek lassú fejlődés 
után március végén nyílnak ki, és több napon ke-
resztül, egymást követő hullámokban virágoznak. 
Nálam az elvetett magok kb. 25-30%-a kelt ki. A 
magoncok kezdetben érzékenyek, tapasztalatom 
szerint a szabad levegőn nevelt növénykék jól 
tarthatók. Az öntözések között hagyni kell a talaj 
kiszáradását. A virágzóképes növények pusztulása 
többnyire a bimbófejlődés időszakában következik 
be, általában akkor, ha a tartós napsütésmentes 
időszak következik be. Ennek következtében lehűl 
az üvegház, és ha nem biztosított a szellőztetés, 
megnő a páratartalom, ami kedvez a gombaspórák 
keléséhez és fejlődéséhez. 

Ha kellő fi gyelem mellett jártasságot szer-
zünk tartásában, szépségével sok örömet szerez-
het a gyűjtőknek.

Kiss László és Dr. Erostyák Mihály
Orosháza

71. kép Mammillaria solisioides
Fotó:  Kiss László

A porcsinfélék családjába – Portulaceae 
– tartozik a mintegy 50 fajból álló Anacampseros 
nemzetség. Főként alacsony, pozsgás évelők, ter-
mészetes élőhelyük Dél-Afrika, Fokföld.

Leveleik nagyok, számosak, tetőcserépsze-
rűen rendeződöttek, a talajhoz hasonlító védő-
színezetűek.

A dél-afrikai bennszülöttek babonás hit-
világában ez a növény egy talizmán, amely az 
elveszett szerelmet vissza tudja hozni. Ezt a hie-
delmet már a római történetíró Plinius és a görög 
Plutareos is leírta.

Homokkal kevert tápdús talajban jól fejlőd-
nek, világos, nem túl meleg helyen. Nyáron a 
többi növényünkhöz hasonlóan átlagosan ön-
tözzük, télen szárazon tarjuk őket. Dugványról 
könnyen szaporíthatók. A virágok csak világos, 
napos helyen nyílnak ki.

Gyűjteményünkben négy fajta található, 
ezek a következők:
A. densifolia, D
Sűrű telepet alkotó, elágazó növény, kb 3-5 cm 
hosszú száron 5-8 mm hosszúságú Ø 3 mm-es hen-
geres, kissé szögletes levelekkel. Virágja rózsaszínű 
(pink). Élőhelye: Namibia.
A. arachnoides, (H.) S.
Hosszan elágazó növény, szálas gyökerekkel. Leve-
lei 1-2 cm, hosszúak, lándzsásan laposak. Levelei-
nek színe zöldes-pirosas (bíboros).
A szár fehér szőrrel borított, a szőr hossza 1-1,5 cm 
is lehet. A 8-10 cm-es virágszáron fehér virág nyílik 
rózsaszínnel vagy bíborral (purple) színezve. 
Élőhelye: Dél-Afrika, Nagy- és Kis Karoo.
A. rufescens, (H.) S.
A 2-3 cm hosszú kövér, lándzsás, lapos levelei az 5-8 
cm magas száron sűrűn és spirálisan ülnek. A levél 
felső része zöldes, alsó oldala barnásvörösre színe-
ződött. A szárcsúcsán 10-15 cm hosszú virágszáron 
rózsaszínű, 2-3 cm átmérőjű virágok nyílnak, de 

csak nagyon napos időben. Amikor a virágok nem 
nyílnak ki, önbeporzás jön létre és csíraképtelen 
fehér magokat hoz a száraz magtokban.
A. depauperara
Elbokrosodó, 3-5 cm hosszú száron fényes, tömör 
zöld, halványan barnás árnyalatú levelei vannak. A 
levelek 1 cm hosszúak, 1 cm szélesek, hegyben vég-
ződnek. A levelek a száron körben, sűrűn egymást 
fedve helyezkednek el. Szára kissé szőrözött.
A kb. 10 cm hosszú virágszáron rózsaszínes virágok 
fejlődnek.

Druzsin József,
Érdliget

Zusammenfassung: Der Verfasser schreibt über die Pfl ege- und Winterungserfahrungen dieser gattung, über ihre Abs-
tammung und die Herkunft ihres Names.

Abstract: Th e author writes down his experience on the growing and wintering of this genus. He tells the origin and na-
mes of these species.

Kedvenc pozsgásaink VI.
Anacampseros

72. kép Anacampseros densifolia
Fotó:  Druzsin József
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2005. év II. félévi programok
Október 1. (szombat) Egyesületi össze-
jövetel 
Előadás: Tóth Norbert. Látogatás spanyolországi 
gyűjtőtársaknál.
Október 29. (szombat) Egyesületi össze-
jövetel 
2006. évi magakció megbeszélése.
November 26. (szombat) Egyesületi össze-
jövetel 
Előadás: Dr. Buglyó Péter: Botanikus kertek, pozs-
gások Madeira szigetén.
Kibővített elnökségi ülés. 
Egyesület pénzügyi helyzetének megbeszélése.
2005. évben végzett munka értékelése.
A 2006. évi tagdíjak és Pozsgás lapok árának meg-
beszélése. 2006 év I. félévi egyesületi program és 
kiállítási tervezetek megvitatása.
December 17. Egyesületi összejövetel 
(szombat)
Előadás: Papp László: Az utóbbi tíz év legújabb 
Gymnocalycium fajai 
Ünnepi összejövetel. 2005 év zárása.
Összejövetelek helye: Nagyerdei Kultúrpark.
Kezdési időpont: 15.00 óra

2005. év II. félévi kiállítások:
Egyesületünk szervezésében 
ill. közreműködésével.
Július 22–24. (péntek–vasárnap) Bogács

Szervezi Kósik Péter 
(3414 Bükkzsérc, Kossuth u. 25. (30) 850-33-99)
Kiállítás: 22.: 9.00–18.00 óráig
 23.: 9.00–18.00 óráig
 24.: 9.00–14.00 óráig
Augusztus 20–21. (péntek–vasárnap) 
Debrecen Nagyerdei Kultúrpark 
Berendezés: 20.: 2005. 08. 19
Kiállítás: 20.: 9.00–18.00 óráig
 21.: 9.00–17.00 óráig
Szeptember 24. (szombat) Erdőbénye
Kiállítás: (Szombat) 9.00–17.00 óráig
Szervezi Molnár Zsigmond [3932 Erdőbénye, Tom-
pa u. 3 sz. Tel.: 06 (30) 854-75-77,
fax: 06 (47) 336-182]
Szeptember 24–25. Nyíregyháza
Kiállítás: 24–25. (szombat–vasárnap)
Szervezi a Nyíregyházi egyesület.
Október 4–6. (kedd–csütörtök) 
Debrecen, Agrártudományi Centrum 
Debrecen, Böszörményi út 138 sz. 
A Hallgatói Önkormányzat rendezésében. 
Kiállítás: 4.: 8.00–18.00 óráig
 5.: 8.00–18.00 óráig
 6.: 8.00–16.00 óráig
Október 13–14. (szerda–csütörtök) 
Debrecen, Diószegi Sámuel Közép-
és Szakközépiskola
Kiállítás: 13.: 9.00–15.00 óráig
 14.: 8.00–13.00 óráig

Közgyűlési jegyzőkönyv
Készült: 2005. április 30.-án Nagyerdei Kultúrpark hivatalos helyiségében megtartott Magyar Pozs-
gásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) közgyűléséről. 
Jelen vannak: A jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként csatolt jelenléti ív szerint 
Papp László az egyesület elnöke bevezetőként köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a mai napra 
ismételten meghirdetett közgyűlés határozatképes a megjelentek számától függetlenül. Az első alka-
lommal 2005. március 18. re meghirdetett közgyűlés meghívójában azonos napirendi pontok kerültek 
meghirdetésre – amit a mai napon jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak – így a szabályos köz-
gyűlésnek akadálya nincs. (Megjelent a „Debreceni Pozsgástár” c. folyóirat 2004. évi 4. számában, amit 
minden egyesületi tag megkapott.) Ezt követően előterjeszti a tervezett és meghirdetett napirendi 
pontokat, melyek egyhangú szavazással elfogadásra kerültek az alábbiak szerint. 
1/ Levezető elnök megválasztása.
2/ Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3/ Vezetőségi tagok, és témafelelősek újraválasztása, vagy megerősítése további egy évre.
4/ Beszámoló a 2004. gazdasági évről. (Tóth Norbert)
5/  Költségvetés előterjesztése a 2005. gazdasági évre. (Tóth Norbert) Kérdések és válaszokat követően 

az előterjesztett beszámoló elfogadása.
6/ Egyebek.

1/ Levezető elnök megválasztása 
Tóth Norbert javaslatára Ficzere Miklós gyűjtőtársat a közgyűlés egyhangú szavazattal megválasztotta 
levezető elnöknek. 

2/ Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Norbert, a hitelesítésre Ficzere Miklóst és Papp Lászlót, akik vállalták, 
és akiket a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadásra került. 

3/ Vezetőségi tagok, és témafelelősek újraválasztása, vagy megerősítése további egy évre 
Egyhangú szavazással megválasztásra került:  Elnöknek: Papp László.

Titkárnak: Horváth László
Gazdasági ügyintézőnek: Tóth Norbert
Magfelelősnek Szani Károly, és Nagy József. 

4. Beszámoló a 2004. gazdasági évről 

5. 2005. évi költségvetés előterjesztése . 
A gazdasági beszámoló és költségvetési terv ismertetését követően feltett kérdések és erre adott vála-
szok: 
A/  Kérdés: 2003. évet 147 ezer Ft összeggel zártuk. Mely egyben a 2004. évi nyitó egyenleg. A 2004 évi 

záró egyenleg pedig 355 ezer Ft. Ez javulást jelent? 
Válasz: E záró egyenlegként kimutatott összegből még ki kell fi zetni az egyesületünk folyóiratának 
2004/4 számát, a postázási költséget, valamint a 120 ezer forintot a falinaptár készítésért. Ezekre 
kellett a pénzügyi fedezetet biztosítani. 

B/  Kérdés: A beszámoló szóbeli részében elhangzott, hogy a 2004. évi postaköltség 319 ezer Forint volt. 
Ennek ismeretében került betervezésre 2005. gazdasági évben 360 ezer Ft. Ez az előre jelzett 5%-os 
növekedés ? 
Válasz: Valóban az előrejelzések szerint a postai költség 5%-os emelését jelezték. Ezzel szemben 
jóval több. Például a postafi ók bérleti díj 8000 Ft-ról 12 000 Ft-ra módosult (ez 50%). Tehát nagyon 
kell a postázási költségekre vigyáznunk, melynek elsődleges alapja, ha minden időben kerül kiadás-
ra, és nem kell külön körlevelet küldeni. 

Egyesületünk közleményei

Keresek:
Egyesületünk iskola programja keretében szik-
lakert telepítéshez keresünk takarás nélkül 
kiültethető télálló fajokat, például Echinocereus 
triglochidianus, Escobaria vivipara, Escobaria 
leei növényeket. Ajánlatokat kérem szépen az 
egyesület címén közölni.

Kínálok: 
Egyesületünk folyóirataiból az alábbi számok el-
fogytak: 1988./1 sz., 2001./2 sz., és 2002./2 sz.
Ennek pótlása érdekében elkészítettük mind 
három folyóirat CD-változatát, mely megrend-

elhető: Darabonként 600 Ft+400 Ft postakölt-
ség. Aki mind három folyóiratot egyszerre rend-
eli meg annak 1800 Ft+400 Ft postaköltségért 
tudjuk küldeni.

Tirk Ferenc gyűjtőtárs értékesíteni kívánja 
gyűjteménye egy részét nemzetségenként, 
vagy egyedenként: Ariocarpus, Astrophytum, 
Coryphantha, Echinocactus, Echinofossulocac-
tus, Ferocactus, Gymnocalycium, Mammillaria, 
Melocactus, Turbinicarpus, Weingartia, csileiek.
Cím: Tirk Ferenc, 3903 Bekecs, Határ u. 4.
(47) 368-970, (20) 935-09-19

Keres–kínál
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C/  Kérdés: Tagdíj 2004 évben 869 ezer Ft volt. Ezzel szemben 2005 évre 810 ezer Ft lett tervezve.  
Válasz: A tervezett összeg is csak remény. Sajnos az eddig ismert adatok szerint több mint 70 gyűjtőtárs 
nem fi zetett 2005 évre tagdíjat. Új belépők szervezésével lehetne enyhíteni jelenlegi helyzetünkön, vala-
mint azzal, ha a Debreceni Pozsgástár 4. száma elkészülne, és kipostázásra kerülne a Karácsonyra. 

D/  Kérdés: Egyesületünk  mennyi összeget kapott és azt mire fordítottuk a felajánlott jövedelemadó 1 
%-ból. Válasz: APEH egyesületünknek két részletben összesen 292 e Ft összeget utalt át, amit üze-
meltetési, azaz postázási költségekre fordítottuk. 

E/  Kérdés: A pozsgásmagvak értékesítése 2004. évben 207 ezer Ft. volt. 2005 évre ezzel szemben 130 
ezer forint lett betervezve. 
Válasz. Az előző évhez viszonyítva a magok sokkal vontatottabban került összegyűjtésre, így a mag-
lista is később, és szerényebb kínálattal jelent meg. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy gyűjtőtár-
sak saját maglistájukat időben kiküldték, kb. amikor egyesületünk a folyóiratunk 3. számát post-
ázta. Ez is jelenős tényező volt. 

Feltett kérdésekre a megadott válaszokat követően a beszámolót a közgyűlés egyhangú szavazattal 
elfogadta. 

6/ Egyebek
Molnár Imre gyűjtőtárs nem tudott megjelenni a közgyűlésen, mivel a miskolci gyűjtőtársak által szervezett 
kiállításon vett részt, így Tóth Norbertet kérte fel az alábbiak közlésére. Várható, hogy nem lesz elég bevéte-
lünk a legszükségesebb kiadásokra. Jelenleg ismert adatok szerint több mint 70 tag eddig nem fi zetett. 

Előterjesztésben lévő főbb számok ezer Ft-ban:
u 2004. 01. 01. Nyitó egyenleg 
 Takarékszövetkezetnél 97 E Ft
 Házi pénztárban 50 E Ft.
 Összesen: 147 E Ft
v Összes – bevétel 2,096 E Ft
w Összes – kiadás 1,888 E Ft
x  2004-12-31 Záró egyenleg 

Takarékszövetkezetnél 326 E Ft.
 Házi pénztárban 29 E Ft.
 Összesen: 355 E Ft.

Bevételek főbb számai:
 Tagdíjakból 869 E Ft
 Kamatbevételek 8 E Ft
 Magvak, növények 207 E Ft
 Kiadványok bevétele 513 E Ft
 Hirdetési bevételek 80 E Ft
 Kiállítások bevétele 108 E Ft
 Egyéb bevételek 19 E Ft
  SZJA-ból származó 1% bevétel 292 E Ft 

(A 2005. 04. 30-án megtartott közgyűlés 2 sz. melléklete)

Tervezett éves bevétel:
 Tagdíj: 810 E Ft
 Magértékesítés: 130 E Ft
 Hirdetésből: 80 E Ft
 Könyvértékesítés: 5 E Ft
 Pozsgás lapok és lefűzők: 280 E Ft
 Folyóirat: 50 E Ft
 Naptár: 9 E Ft
 Jövedelemadó 1%-a: 250 E Ft
 Kiállítások és egyéb bevételek: 227 E Ft
 Összesen: 1,841 E Ft 

Tervezett éves kiadások:
 Folyóirat: 870 E Ft
 Pozsgások c. kiadvány: 412 E Ft
 Postaköltség: 360 E Ft
 Könyvelés: 65 E Ft
 Postafi ók bérlet: 14 E Ft
 Egyéb kiadások: 120 E Ft
 Kiadások összesen: 1 841 E Ft 

(A 2005. 04. 30-án megtartott közgyűlés 3 sz. melléklete)

Beszámoló a 2004. gazdasági évről

Költségvetés előterjesztése 
a 2005. gazdasági évre.

A honlap, ami továbbra is a http:/dkke.movinet.hu 
címen található, hónapról hónapra nagyobb láto-
gatottságnak örvend. Statisztikailag a következő 
formában változik a látogatottság:

Év Látogatott oldalak

2003 8 848

2004 147 255

2005 (októberig) 222 361

A honlapon elindult – igaz még kevesen hasz-
nálják ki – a fórum is. Eddig 49 regisztrált tag 
szerepel a honlapon.

A legolvasottabb oldalak:

• 1: Mag- és növénylisták
• 2: Keres–kínál rovat 
• 3: Egyesület által kiadott képeslapok 
• 4: Magyar honlapok 
• 5: Egyesületi maglista  

A honlapot a következő helyekről keresték meg, 
a listában azok az országok jelennek meg, ahon-
nan legalább 100 találatot regisztrált a rendszer. 
Itt jegyezném meg, hogy sok magyarországi 
megkeresés is szerepelhet a .com, .net és az isme-
retlen kategóriában.

Kádár I. Csaba

Egyesületünk honlapja

Honlapstatisztika 

MAGAKCIÓ
Megkérjük kedves tagtársainkat,
hogy magadományaikkal 
az idén is támogassák az egyesület maglistáját.
Felajánlásaikat az alábbi címek valamelyikére juttassák el:

Szani Károly, 4032 Debrecen, Lehel u. 10. XIV/111.
Molnár Imre, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5.
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1 2 3

4 5 6 7

Egyesületünk 
könyvtárába érkezett 

kiadványok

12 13 14 15

9 10 118

Megjelent a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete és a Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen) 
által kiadott új falinaptár. Megrendelhető az egyesületek címén, ára tagoknak 900, nem tagoknak 1000 Ft+postaköltség.
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Kaktusy /, cseh
ISSN -
Címlapfotó: Gymnocalycium spegazinii subs. 
cardenasianum var. cardenasianum.
Fotó: Rudolf Slaba
Kaktusy /, cseh
ISSN -
Címlapfotó: Gymnocalycium horstii
Fotó: Stanislav Stuchlik
Suculentas / No , spanyol, Barcelona
Cimlapfotó: Pachipodium bispinosum 
Fotó: Ferran Betrián
Suculentas / No , spanyol, Barcelona
Címlapfotó: Echinopsis (Trihocereus) huascha 
(Weber) Friedrich & Rowley
Fotó: Jaume Simó
Suculentas / No , spanyol, Barcelona
Címlapfotó: Crassula cv. „Jade Necklace”
Fotó: Ferran Betrián
Suculentas / No  (spanyol, Barcelona)
Címlapfotó: Copiapoa sp.
Fotó: Jaume Simó
Gymnocalycium  évf. /, osztrák
ISSN - II oldal * -* 
Succulentes /, monakói
ISSN -
Címlapfotó: 
Succulentes Special , monakói
ISSN -
Címlapfotó:
Succulentes Special , monakói
ISSN -
Bemutatja Francia kerteket.
Külön füzetben kiadásra került 
A  évi maglista és
A  évi program tervezet
Cactáceas y Suculentas /, mexikói
ISSN -X
Címlapfotó: Stenucereus alamosensis.
Fotó: Salvador Arias Montes
Kaktusz-Világ . április
ISSN - 
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 
szakmai tájékoztatója szakmai tájékoztatója.
Címlapfotó: Virágzó Arrojadoa narylanae 
S F  M.
Fotó: Gérard Delanoy

Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
. évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Utah állam beli Capital Reef keleti 
széle.
Fotó: Rob Skillin
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
. évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Ariocarpus kotschobeayanus
Fotó: Rob Skillin
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
. évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Neoporteria senilis (or Eriosyce 
senilis in Katterman’s revision
Fotó: John N. Trager
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
 évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Euphorbia columnaris
Fotó: Jonh N. Trager
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
 évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Boswellia
Fotó: Bursera and Commiphora.
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
 évfolyam. ISSN -
Címlapfotó: Piarenthus pincatus
Fotó: Andreas Laras
Cactus and Succulent Journal /, ame-
rikai
 évfolyam ISSN -
Címlapfotó: Melocacti of Chapada Grande
Fotó: Dan Mahr

Molnár Imre
Debrecen

17 18 19

20 21 22 23

16

Asklepios /., angol ISSN -
Címlapfotó: Rahionacme grandifl ora
Fotó: Chris Moore
Aztekium /No. , román 
ISSN - 
Címlapfotó: Petre Dobrota növényei között.
Cactaceae etc. /, szlovák
ISSN   
Címlapfotó: Astrophytum myriodtigma
Cactaceae etc. /, szlovák
ISSN - 

Címlapfotó: Pachyppodium lamerei Drake
Cactaceae etc. /, szlovák
ISSN -
Címlapfotó: Th elocactus matudae 
Lau/et Sánchez-Majorada.
Cactus & Co. VI. évf. /, olasz
ISSN -
Címlapfotó: Ferocactus gracilis
Cactus & Co. VI. évf. /, olasz
ISSN -
Címlapfotó: Mammillaria perezdelarosae

24 25 26 27
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Albinizmus
A klorofi lképzés hiányának tünete. Az ilyen nö-
vények életképtelenek, a csirázás után rövidesen 
elpusztulnak saját gyökerükön. Csak feloltva 
tarthatók.

Átnövés (prolifi catio)
Olyan növényi rendellenesség, amelynél a növé-
nyi szerveken járulékos képlet jelenik meg, pl. a 
Rebutia termése sarjjá alakul.

Bimbó (gemma)
A virágtakaró levelekből kialakult virágrügy. A 
lepellevelek kifejlődésük közben a külső felüle-
tükön gyorsabban növekednek, ezért a virágrügy 
ez idő alatt zárva marad. Felnyíláskor a takaró-
levelek belső oldala nő erősebben, és ezért kifelé 
hajlik.

Prof. Helia Bravo Hollis
(1901–2001) neves mexikói kaktuszkutató, 
Mexico városi Egyetem Biológiai Intézetének 
professzornője. Az Iconografi a de las Cactaceas 
Maxicanas elindítója és szerkesztője. Számos új 
mexikói kaktuszfaj felfedezője és leírója

Csészelevél (sepalum)
A különnemű virágtakaró levelek egyik tagja. 
Jelentése a faj későbbi származására, „fi atalabb” 
voltára utal. A kaktuszféléknél a csészelevelek hi-
ányoznak, az ivarszerveket a spirális szerkezetű 
egynemű virágtakaró – lepel – veszi körül.

Disszimiláció
A lebontó anyagcsere-folyamatok összessége. 
A folyamatok következménye az asszimilációs 
termékek felbomlása. Legismertebb folyamata a 
növényi légzés és az erjedések.

Michael Adanson (1727–1806)
Francia természettudós, 1748-1753 között 
az afrikai Szenegálban élt, ahonnan hatalmas 
növénygyűjteménnyel tért haza. 1757-ben kia-
dott nagyszabású művét a Histoire naturelle du 

Sénégalt amelyben berajzolta és leírta a majom-
kenyérfát és baobabnak nevezte el. A név való-
színűleg az arab bu hibab szóból származik, ami 
„sokmagvú termést” jelent. Linné bár ismerte 
Adanson ne-vét – az egész nemzetséget a francia 
tudósról Adansonia-nak – a majomkenyérfát 
Adansonia digitana-nak nevezte el. (Irodalom: 
Robert Čeman: Élő természet – növényvilág 
2001, Geobook.)

Friedrich Welwitsch (1806–1872)
Osztrák botanikus. Délnyugat–Afrika kősiva-
tagait járva egy különleges, egyedi növényt 
fedezett fel. A bennszülöttek tumboanak vagy 
odzsitumboanak hívták, ami „nagy urat” je lent. 
Felfedezéséről Welwitschia mirabilisnek nevez-
ték el. (Irodalom: Robert Čeman: Élő természet 
– növényvilág 2001, Geobook.)

Pikkelylevelek (folia squanamosa)
A virágcső függelékei. A spirális rendeződésű 
lepellevélsorok csökevényes tagjai a virágcsövön. 
A pikkelyek mérete a virág koronája felé fokoza-
tosan nő.

Salm-Dyck (SD)
Salm-Reiff erscheidt-Dyck. herceg (1773-1861). 
Korának neves amatőr botanikus- és kaktusz-
ismerője. Neves gyűjtemény alapítója. Szerzője 
a korabeli idők legjelentősebb kaktuszirodalmá-
nak, a Cactaceae in Horto Dyckensi cultaenak. 
(1850, Bonn).

Sziklevél (cotyledon)
A növény egyedfejlődése során – a csíra testén – 
létrejött első levél. A sziklevelek a kaktuszféléken 
belül is eltérő alakúak. Az ősibb nemzetségekre 
(Perieskia, Opuntia) a nagy felületű, ovális szik-
levelek, a később kialakultakra a csökevényessé 
redukálódott sziklevelek jellemzők.

Wrigth, Carles (1811–1885)
Texasban a botanika professzora. Részt vett az 
USA – Mexikó államhatár kijelölésében, és köz-
ben kaktuszokat gyűjtött. Növényeit Assa Gray 
publikálta Plantae Wrightianae címmel. 1885-től 
botanikai expedíciót vezetett Kubában, ahol sok 
új fajt gyűjtött. Nevét több növény is őrzi.

Ficzere Miklós
Debrecen
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