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Norbert Göbl és Alan Butler                                                            Szerkesztőségi levél 

A faj probléma
Ez a cikk egy bécsi találkozó alkalmával, 

Norbert Göbl érdekes gyűjteményének meg-
látogatása során lezajlott, a Sansevieria-k 
meghatározásával kapcsolatos beszélgetések 
eredményeként jött létre. Norbert több mint 
4000 növényt zsúfolt be sikeresen két közepes 
méretű növényházába. Rendkívül terjedelmes 
Haworthia és Crassulaceae gyűjteménye van, 
de újabban érdeklődése a Sansevieria-k felé 
irányul, bár a helyigényük korlátozó tényezőt 
jelent számára. A nagyobb növényeket a ház-
ban tartja. E cikkben hivatkozunk a Haworthia 
nemzetségben fennálló állapotokra, összeha-
sonlítva a Sansevieria nemzetséggel, remélve, 
hogy elkerüljük a nevek körüli kavarodásokat. 
Ahogy a Haworthia szakértő, M. Bruce Bayer 
számtalan cikkében leírta, a faji rangot elérni 
néha meglepően könnyű, néha viszont na-
gyon nehéz. A probléma az egymás mellett élő 
fajok között megfigyelhető fokozatos átme-
netben rejlik. Ez az oka, hogy némely popu-

lációt nagyon nehéz egyik vagy másik fajhoz 
sorolni, bár nyilvánvalóan mind a kettőhöz 
nagyon hasonlítanak. Egy populáció, amely 
két ismert fajjal is hasonlóságokat mutat, va-
lószínűleg hibrid eredetű, amennyiben nem 
foglalkozunk a konvergencia lehetőségével. 
Ez azt jelenti, hogy genetikai csere történik a 
két faj között, mely egy vagy több hibrid po-
puláció létrejöttéhez vezet. Feltéve, hogy az 
eredeti fajok két populációja még létezik, a 
mindkettőre hasonlító populáció származása 
kézenfekvő. Sokkal nehezebb a dolgunk, ha 
olyan maradvány populációval állunk szem-
ben, melynek egyik vagy mindkét eredeti po-
pulációja már eltűnt. Hogyan kellene nevez-
nünk az ilyen populációt helyesen?

A legkönnyebb dolog lenne, ha a származ-
tatást helyes, például Sansevieria pinguicula/
phillipsiae névvel illetnénk. Ez a név elmon-
daná, hogy a Sansevieria pinguicula és a 
Sansevieria phillipsiae közötti köztes formáról 
van szó. De nem tudnánk meg belőle viszont 
azt, hogy a két faj között hol helyezkedik el az 
új forma. Közelebb van-e az ’A’ fajhoz (1), vagy 
közelebb áll a ’B’ fajhoz (3), vagy a kettő között 
középen helyezkedik el (2)? Ezt a következő-
képpen jelölhetjük: ’A’…..1..…2…..3…..’B’. Az 
egész még sokkal bonyolultabbá válik, ha egy 
harmadik faj is belép a körbe. Az 1. és 2. ábra 

1-2. kép A Sansevieria pinguicula és a Sansevieria 
phillipsiae két átmeneti formája. (kép: Mike 
Phillips)
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két külön klónt mutat be ebből a természetes 
hibridből.* Bár a levelek nem különböznek, a 
virágzatok határozott eltérést mutatnak. Az 1. 
képen látható növény a Sansevieria phillipsiae-
hez áll közelebb hegyes fürtvirágzatával, míg 
a 2. képen lévő, rövid és elágazó virágzata 
inkább a Sansevieria pinguicula virágzatához 
hasonlít. 

A következő felmerülő probléma az a tény, 
hogy az új fajok keletkezésének egyik legfon-
tosabb tényezője a hibridizáció, ugyanúgy, 
mintahogy a változó környezeti feltételek is 
kiváltják új fajok keletkezését. Kérdés, hogy 
mikor válik egy hibridizációból származó 
„új faj” valóban önálló fajjá? Mikortól adha-
tunk neki egyszerű önálló nevet a Sansevieria 
pinguicula/phillipsiae helyett? Hol van az a 
pont, ahonnan meg kell változtatni a vélemé-
nyünket vele kapcsolatban? 

Egyformán nehéz lehet egy újonnan fel-
fedezett növénypopulációt, ami csak változat 
rangot ér el, egyik vagy másik fajhoz kap-
csolni, ha mind a kettőhöz hasonlít bizonyos 
jegyeiben. Csak a genetika fog 100%-os bi-
zonyosságot hozni abban a kérdésben, vajon 
egy, a fajfejlődés útján már előrehaladott hib-
rid populációval van-e dolgunk, vagy, ha nem, 
mely fajok voltak a szülők. 

A genetika sem lesz azonban csodafegy-
ver, ha egy populációt le szeretnénk írni a 
merev binominális rendszert felhasználva. 
Egyszerű dolgunk van, ha a fajnak csak egy 
populációja létezik. Akkor minden növény eb-
ből a populációból, ami lehet változékony is, 
a fajba tartozó lesz. Egyetlen értelmes ember 
sem fog új fajt leírni a morfológiai különbsé-
gek alapján ezen populáción belül. Sokkal ne-
hezebb a helyzet, ha a földrajzi elterjedésből 
adódóan a növények határozottan különböz-
nek egymástól az elterjedési terület egyik és 
másik végén.

Mikor kezd egy ökológiai variáns a különb-
ségek eredményeképpen különálló fajjá válni, 
és mikor marad ugyanaz a faj? Egyértelmű, 
hogy ugyanaz a faj teljes napsütésben, grá-
nittörmeléken élve, vagy nedves komposzt-

ban, félárnyékban fejlődve különbözőképpen 
fog kinézni. A változat definícióját átnézve 
azt láthatjuk, hogy a változatnak legalább 
egy állandó eltéréssel kell rendelkeznie, 
ami megkülönbözteti az alapfajtól. A vál-
tozatnak örökítenie kell a jellegzetességet az 
utódaiba, illetve az egész elterjedési területén 
rendelkeznie kell vele. A változat mint rang el-
döntésénél figyelembe kell venni azt is, vajon 
kultúrában is megtartja-e a megkülönböztető 
bélyeget, vagy sem. Amennyiben a néhány 
évig kultúrában tartott növényeket nem lehet 
megkülönböztetni az alapfajtól, akkor csak 
ökológiai variánsról van szó. Akkor kaphat 
változat rangot, ha megtartja a megkü-
lönböztető jegyeket. 

Egy példa erre a Sansevieria kirkii var. kirkii 
és a Sansevieria kirkii var pulchra. Normál kö-
rülmények között a faj és a változat elég köny-
nyen megkülönböztethető. A változat kisebb 
növény, finomabb levelekkel és jobban elkü-
löníthető rézszínű foltokkal a sötét feketés-
zöld háttéren. De mi történik akkor, ha a faj 
új hajtását látjuk, és a változat az erőteljes 
növekedés során a normálisnál nagyobb leve-
leket hoz? Biztosan el tudjuk különíteni őket? 
Az élőhelyükön azért néznek ki másképpen, 
mert eltérő körülmények között fejlődnek? 
A 3. ábrán két kultúrában tartott növény lát-
ható, az egyik az alapfaj, a másik a változat. 
Bárki láthatja, hogy a különbség nem igazán 
meggyőző.

A következő probléma, ami a nevezéktan-
ban felütötte a fejét, az úgynevezett véletlen. 
Újabb példát a Haworthia nemzetségből ho-
zunk.

Carl Linné 1753-ban leírta az Aloe pumila 
var. arachnoidea-t. Baker 1896-ban leírta a 
Haworthia xiphiophylla-t. Bayer 1999-ben, a 
prioritást figyelembe véve, létrehozott egy 
új kombinációt Haworthia arachnoidea v. 
xiphiophylla néven.

Napjainkban a növény helyesen Haworthia 
arachnoidea var. xiphiophylla. Bár ha Linné 
Haworthia xiphiophylla-ként írja le 1753-ban, 
és később Baker a Haworthia arachnoidea-t, 
akkor a neve Haworthia xiphiophylla v. 
arachnoidea lenne a prioritás miatt. Mit tud 
mondani a valódi kapcsolatokról számunkra 
egy véletlenen alapuló rendszer? – Semmit!

*Ezt a hibridet Pfennig hozta létre, de a Tom Jenkins által 
Kenyából, fel nem jegyzett helyről gyűjtött növény azonosnak 
látszik. 
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Meg kellene változtatnunk a több száz 
éves neveket a genetikai kutatások alapján? 
- Kétséges. Habár a sok éve használt, a pri-
oritási szabály mellőzése, vagy a nem teljes 
leírás miatt helytelen nevek megváltoztatása 
elfogadott dolog, de megzavarja mind a gyűj-
tőket, mind a kereskedőket. Még ma is látha-
tunk Sansevieria singularis névvel ellátott nö-
vényeket. N. E. Brown, 1911-ben adta a nevet 
egy virágzat nélkül leírt növénynek. Amikor 
Marais 1986-ban helyesen leírta ezt a nö-
vényt, hivatkozott egy sokkal régebbi, 1898-
as leírásra, melyben Baker a Buphane fischeri 
nevet adta, így Sansevieria fischeri-nek nevez-
te el a régóta ismert növényt. Sok hasonló, ér-
vénytelennek tartott vagy kétes név terjed a 
mindennapi használatban a Sansevieria nem-
zetségben is, de ha eldobnánk a régi neveket, 
nem tudnánk, hogy melyik növényre hivatko-
zunk, amíg a terepkutatások nem tisztázzák 
pontosan a nemzetség helyzetét.

A kettős nevezéktan fő problémája annak 
merevsége. Csak néhány különálló pontot ad 
nekünk egy nagyon hosszú vonalon, vagy egy 
háromdimenziós szobában. Amit mi fajnak 
hívunk, része egy élő rendszernek, állandó 
kölcsönhatásban a környezettel, és folyama-
tosan adaptálódva a változó környezeti felté-
telekhez, mely folyamat során néha maradan-
dóan meg is változik.

Minden élő dolog folyamatosan változik, 
alkalmazkodik a környezetéhez, még akkor is, 
ha a folyamat olyan lassú, hogy az ember élete 
túl rövid a változások érzékeléséhez. Nem lát-
juk a csillagok mozgását, pedig tudjuk, hogy 
mozognak az univerzumban.

Ránézünk egy növénypopulációra, és rá 
merjük mondani, hogy egyik vagy másik faj-
hoz tartozik. Ez jól működik egy olyan faj ese-
tében, amelyik egy populációból áll, de problé-
más lehet, ha további, földrajzilag elkülönült 
populációk is léteznek, melyek kinézetükben 
is különböznek az elsőtől. Ekkor csak egyéni 
vélemény dolga, hogy ugyanannak a (esetleg 
változékony) fajnak, változatnak, vagy telje-
sen új fajnak tartjuk-e őket. 

Amint már említettem, nagyon korlátozot-
tak a lehetőségeink a fajok közötti valódi kap-
csolatok leírására mint sp., ssp., var., subvar. 
és fa. Hogyan tudná ez a néhány rendszerta-
ni kifejezés, mint digitális (igen, vagy nem) 
pont leírni a valódi rokonsági kapcsolatokat 
az evolúciós és környezeti változás végtelen 
és analóg vonalán? Milyen jó is lenne, ha az 
evolúció pontosan a mi ostoba pontjainknál, 
elnevezéseinknél állna meg, melyeket válto-
zatnak stb. hívunk. Amint egy növénypopu-
láció (nevezzük fajnak) a változó környezeti 
feltételek (tűz, földcsuszamlás stb.) eredmé-
nyeképpen szétválik, a két fél valószínűleg 

3. kép A Sansevieria kirkii var pulchra (balra) és a Sansevieria kirkii var. kirkii (jobbra) különböző-
sége nem igazán meggyőző. (kép: B. Juan Chaninian)
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eltérő hatásoknak lesz kitéve. Amennyiben ez 
a helyzet, a második populáció azonnal adap-
tálódni kezd, jobban vagy kevésbé gyorsan az 
új körülményekhez. Ez történhet lassan és 
finoman, úgy, hogy nem következik be ugrás 
egyik pontból (változat) a másikba (külön faj). 
Eddig azt feltételeztük, hogy a két, egymástól 
elvált populáció evolúciója egy irányba halad, 
csak eltérő sebességgel. Az evolúció azonban 
végtelen számú irányt vehet fel. Még vissza-
fejlődés is lehetséges!

Arról nem is beszélve, hogy a két válto-
zat közötti eltérés nem mindig látható! Két 
populáció feltétlenül azonos csak azért, mert 
annak látjuk? Mi a helyzet akkor, ha a szét-
vált populáció egyik felét állatok károsítják és 
a növények keserűséget okozó anyagot kez-
denek termelni a leveleikben védekezésül? A 
másikat pedig nem érik el az állatok, és így 
ezek nem termelnek ilyen anyagot. A populá-
ció két fele genetikailag eltérő lesz. Még min-
dig ugyanazon változatba vagy fajba tartozó-
nak tarthatjuk-e őket?

Figyelembe véve a lehetséges rokonsági 
kombinációk csillagászatian magas számát, 
nagy önteltségre vall megpróbálni beszoríta-

ni az egészet, a mi ötszintű rendszerünkbe a 
folytonos evolúciós vonalon. 

Természetesen nem praktikus egy három-
dimenziós diagrammot sem használni a fajok 
valódi rokonsági kapcsolatainak leírására a 
mindennapokban. Emiatt a genetika nem le-
het a csodafegyverünk, és még használni fog-
juk az ötszintű rendszerünket a jövőben is. 

A Sansevieriák nem kaptak túl sok figyel-
met a taxonómusoktól, ennek eredménye, hogy 
néhány faj nem megfelelően lett leírva, néhány 
nevet helytelenül használnak a gyűjtemények-
ben található növények esetében, és sok nö-
vényt csak gyűjtőszámmal vagy egyszerűen 
„sp.” jelzéssel láttak el. Amint egy kicsit több 
időt töltünk a Sansevieria fajok és változatok 
tanulmányozásával, azonnal a változékonyság 
problémájával találkozunk. Két út lehetséges, 
vagy azt mondjuk, hogy egy nagyon válto-
zékony fajjal van dolgunk, mint a Sansevieria 
robusta esetében, vagy leírunk egy sor „külön-
álló” fajt, melyekről később kiderülhet, hogy 
egyszerűen a környezeti tényezők vagy a nö-
vény életkora okozták a változásokat.

Egy másik példát is említhetünk a 
Haworthia nemzetségből, ahol már sok vi-

4-5. kép Hogyan nevezzük e növényeket, hogy ne legyen kavarodás? (képek: baloldali: Mike 
Phillips, jobb oldali: Ziad Al-Witri)
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tát kavart a fajok változékonysága. A H. 
lateganiae-t beolvasztották a H. scrabra faj-
ba változat szinten a H. morrisiae-vel és a H. 
starkiana-val egyetemben, habár szembetűnő, 
hogy a H. lateganiae sokkal közelebb áll a H. 
starkiana-hoz, mint a H. scrabra-hoz. Nem 
lenne célszerűbb a H. scrabra ssp. starkiana fa. 
lateganiae nevet használni? 

Ha alkalmazni akarjuk ezt a módszert a 
Sansevieria nemzetségben is, hogyan nevez-
zük a 4. ábrán látható növényt? Az nyilvánva-
ló, hogy a Sansevieria robusta csoportba tarto-
zik, de a levelei keskenyebbek a szokásosnál, 
lassú növekedésű és nem nevel törzset. Én 
Sansevieria ehrenbergii néven ismerem, bár 
ezt a nevet ma általában egy Arábiában talált 
másik fajra értik. Amennyiben azt mondjuk, 
hogy a S. ehrenbergii csak a S. robusta egy for-
mája, érdekes szituációba kerülünk, mivel a S. 
ehrenbergii régebbi név, így elsőbbséget élvez. 
Rejtélyes növényünk maradhatna továbbra is 
S. ehrenbergii, hozzátéve, hogy var. somaliensis 
annak érdekében, hogy meg tudjuk különböz-
tetni az arab növénytől. 

És az 5. ábrán látható növény? Nyilván-
valóan közelebb áll a S. robusta csoport nor-

mál típusához. A fajok összevonása után S. 
ehrenbergii var. robusta lenne a neve, de, hogy 
megkülönböztessük a hagyományos formá-
tól, mert annál sokkal lassabban növekszik, 
alkalmazhatnánk a S. ehrenbergii var. robusta 
fa. multifolia megnevezést, utalva a rengeteg 
levélre, melyet növeszt. A 4. ábrán látható nö-
vény sokkal közelebb áll a S. ehrenbergii-hez, 
de most mégis S. robusta-nak kell neveznünk. 
Micsoda kavarodás!!

Visszatérve a cikkünk eredeti témájához, 
úgy tűnik, hogy a rokonsági kapcsolatok ösz-
szetettsége miatt ma sincs, és a jövőben sem 
lesz egyszerű megoldása a problémának, mi-
vel a probléma nem a jelenlegi növénypopulá-
ciók rokonsági kapcsolatainak komplexitásá-
ban van, hanem a mi matematikai-technikai 
agyunkban, ami nem képes megérteni, hogy a 
természet nem mindig illeszkedik az általunk 
létrehozott rendszerbe.

Norbert Göbl, Ausztria
 Alan Butler, Olaszország

Fordította: Dr. Csajbók József

Hírek
Kiss László gyűjtőtárs 10% árengedményt nyújt minden egyesületi tagunknak, akik a 
2010. évi növény-, vagy magjegyzékéből rendelnek.

Új előfizetőinknek ajándék!

Minden kedves új előfizetőnknek, aki 2010. évben előfizetéssel megvásárolja Egyesüle-
tünk újságját a Debreceni Pozsgástár-t, értékes ajándékot választhat az alábbiakból:
(1) Kaktuszmag-csomag, 2500Ft értékben, vagy (2) Pozsgásnövény csomag, 2500Ft ér-
tékben. Választását a befizetési csekken vagy az átutaláson az ajándék sorszámának (1), 
vagy (2) feltüntetésével jelezze.
Az említett ajándékcsomagok számos ritka kaktuszfaj magjait, illetve magoncait tartal-
mazzák.
A Debreceni Pozsgástár így már csak ráadás, hiszen több mint 60% árkedvezménnyel 
szinte ajándék!



Az Opuntia nemzetség folytatása, jelzések ma-
gyarázata a 22. oldalon.

O. arenaria Engelmann   
(arenaria = homokon növő)

A növénytest lefelé hajló, kúszó, magas-
sága max. 10 cm. A szártag meghosszab-
bodott hosszúkás henger, 5-10 cm hosszú, 
2-2,5 cm széles, 1,2 cm vastag, nehezen le-
választható. Az areolák kör alakúak, 2 mm 
nagyok. 5-7 tövise fehér, szürke, sárgásbar-
na, vörösessárgásbarna, 2,5-3,5 cm hosszú. 
A glochidiata sárgásbarna. A virág tölcséres, 
4-6 cm hosszú, 4-4,5 cm széles, sárga. A ter-
més beszáradó bogyó, tövisekkel, 2,5-3 cm 
hosszú, 0,9-1,2 cm széles. A magok 7-8 mm 
nagyok, 2 mm vastagok.

Élőhelye: Mexikó, USA: Új Mexikó, Te-
xas államok 1150-1350 méter magasságú te-
rületein található.

O. erinacea v. erinacea 
Engelmann & Bigelow   
(erinacea = árszerű, tűszerű tövisekkel, dí-
szes tövisű)

A növénytest felegyenesedő, szélesen 
elterűlő, magassága max. 30 cm. A szártag 
ellipszis vagy nyújtott tojásdad alakú, 10-12 
cm hosszú, 2,5-5 cm széles, zöld. Az areolák 
elliptikusak, 3 mm átmérővel, egymástól 
való távolságuk 4-6 mm. Az areolákon 4-9 
tövis fejlődik, azok fehérek vagy világosszür-
kék, 3-9,5 cm hosszúak, 0,5 mm vastagok, 
keresztmetszetük lapos vagy háromszög, 
legyező szerűen lefelé irányulnak, az egész 
szártag tövissel fedett. A glochidiata sárga 
vagy barna. A virág 5-7,5 cm átmérőjű, vörös 
vagy sárga. A termés beszáradó bogyó, kor-
só alakú, sárgásbarna, tövisekkel sűrűn borí-
tott, 2,5-3 cm hosszú, 1,2-2 cm átmérővel. A 
mag 4-6 mm nagy, 1,5 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA: Kalifornia, 
Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Új Mexikó 
államokban, 450-1500 méter közötti magas-
ságban, de kivételesen 2250 méteres magas-
ságig is előfordul.

O. erinacea v. columbiana 
(Griffiths) L. Benson   
(columbiana = elnevezve az USA északi részén 
található Columbia folyó vidékéről)

A növénytest felegyenesedő, sarjadó, ma-
gassága max. 15 cm. A szártag szürkés zöld, 
keskeny hengeres, fordított tojásdad, max. 
10 cm hosszú, 5 cm széles. A tövisek a szártag 
teljes felszínén levő összes areolában kifej-
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Zusammenfassung: Der in der Slowakei lebende Autor gibt seine winterharte Kakteen aus Nordamerika, die Geschichte der 
Artbildung und der Aussaat der Kakteen bekannt. Er stellt die Taxons vor, die mit seiner Fortpflanzungsartmethode in seinem 
Wohnort, in der Nähe der Hohen Tatra, aber auch anderswo im Freie bei -30 C° erfolgreich zu anzüchten sind.
Abstract: The author living in Slovakia outlines hardy cacti of North-America, the history of their evolution and spreading. He 
presents the taxons that could overwinter successful outdoor near the High Tatra or elsewhere with his own method, even in case of 
under -30°C temperature.

Veres Gábor

Észak-Amerika télálló kaktuszai VI.





lődnek, 7,5-10 cm hosszúak, sárgák, szürkék, 
barnák, egyenesek vagy hajlottak. A virág ha-
sonlít az O. fragilis-éhoz, 5-7,5 cm nagy, sár-
ga, a porzó vörös, a bibe zöld. A termés be-
száradó bogyó, tövisekkel fedett. A mag 7-8 
mm nagy.

Élőhelye: USA: Idaho, Oregon, Washing-
ton államok 400-700 méter közti magasságú 
területein.

O. erinacea v. ursina (Weber) Parish   
(ursina = medveszerű)

A növénytest felegyenesedő, szélesen sar-
jadó, 20 cm magas. A szártag ellipszis vagy for-
dított tojásdad alakú, 10-12 cm hosszú, 2,5-5 
cm széles. Az areolák kör alakúak, 3 mm széle-
sek, egymástól 4-6 mm-re vannak. A tövisek a 
szártag egész felületén megtalálhatók, sűrűn 
állók, egy areolában 6-14 tövis van, mind ol-
dalra irányul, egy részük 20 cm hosszú, fehér 
színűek, amik szőrre emlékeztetnek. A virág 
5-6 cm nagy, sárga vagy rózsaszínű. A termés 
beszáradó bogyó, korsó (amfóra) alakú, tövi-
sekkel fedett, 2,5-3 cm hosszú, 1,2-2 cm szé-
les. A mag 5 mm nagyságú.

Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada, Utah, 
Arizona államokban 1200-1700 méter ma-
gasságon található.

O. erinacea v. utahensis 
(Engelmann ) L. Benson   
(utahensis = az USA Utah államáról elnevezett)

A növénytest szélesen terebélyesedő, 
nagy csoportot alkot, felegyenesedő, 25 cm 
magas. A szártagja 5-8,7 cm hosszú, 5-7,5 cm 
széles, fiatalon vöröses vagy szürkés-barna 
színű. A tövisei az areolában képződnek, az 
egész szártagon egyenletes eloszlásban. Az 
areola 1,5 mm átmérőjű, a szártag tetején a 
legnagyobbak, míg alul kisebbek. A tövisek 
2-6 cm hosszúak, számuk 1-4 darab, színük 
fehér, szürke, világos-sárga vagy barna lehet. 
A glochidiata vöröses-barna. A virág 6,5-7 cm 
nagy, rózsaszínű vagy vörös. A termés száraz 
bogyó, korsó (amfóra) alakú, felülete kisebb 
tövisekkel fedett. A magok 6 mm nagyok.

Élőhelye: USA: Kalifornia, Idaho, Utah, 
Wyoming, Arizona, Új Mexikó, Nevada, Co-
lorado államokban, 900-1700m magasság-
ban fordul elő, de 2400 méterig is fellelhető.
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1. kép Sziklán növő Opuntiák csoportja. Az O. litoralis v. martiniana kétszínű virággal 
ékeskedik.

2. kép O. arenaria homokon nő, más talajon 
hosszú földalatti gyökeret fejleszt, azon-
ban így is láncszerűen terjeszkedik. A 
szártag nehezen különböztethető meg az 
O. fragilis-tól.

3. kép O. erinacea v. erinacea Nagyon ellenálló 
növény, erős tövisekkel.



O. rhodantha K. Schumann   
(rhodantha = rózsaszínű virá- gú, vörös vi-
rágú)

Az előző faj szinonimájának is tartják. 
Tövisezete az O. polyacantha v. juniperina 
tövisezetére emlékeztet.

O. rutila Griffits   
(rutila = sárgásvörös, aranyvörös, pirosassárga 
(virágú))

Igazság szerint az O. fragilis és az O. 
polyacantha v. rufispina természetes hibridje.

O. erinacea v. hystricina 
(Engelmann & Bigelow) L. Benson   
(hystricina = sünhöz hasonló, fullánkos tövisű)

A növénytest felegyenesedő, sarjadzó, 
magassága max. 25 cm. A szártag sötétzöld, 
kékesszürke, tojásdad vagy ovális alakú, 6 
cm hosszú, 5 cm széles. Az areola kör alakú. A 
szártag egész felülete tövises, a peremtövisek 
száma nagy. Középtövise 1-3 darab, minden 
irányba állnak, 5-9,5 cm hosszúak, 0,5-1 mm 
vastagok, szúrósak, finomak, hajlékonyak, 
rugalmasak, fehérek vagy barnák. A virág 
5-7 cm átmérőjű, sárga vagy narancsvörös. A 
termés száraz, korsó alakú, finom tövisekkel 
fedett. A mag 7 mm nagy.

Élőhelye: Mexikó, USA: Arizona, Új Mexi-
kó államokban, 1500-2200 méter magasan él.

O. nicholi L. Benson   
(nicholi = elnevezve A. A. Nichol gyűjtőről)

A növénytest felfele álló, gyakran kúszva 
sarjadzik, magassága max. 25 cm. A szártag 
világos vagy szürkés zöld, fordított tojásdad 
vagy keskeny ellipszis alakú, 10-20 cm hosz-
szú, 7,5-12,5 cm széles, 1,2 cm vastag. Az 
areolák 3-4,5 mm nagyok, egymástól 2 cm-
re állnak. 4-7 tövise van, ezekből egy középső 
a leghosszabb, 12,5 cm hosszú, lefele irányu-
ló /hajló/, a többi max. 7 cm hosszú, az egész 
szártagon egyenletesen oszlanak el az alsó 
rész kivételével, különböző vastagságúak, 
az alul levők 1-1,5 mm vastagok. A glochidia 
sárga vagy sárgásbarna, 3 mm hosszú. A virág 
6-7,5 cm átmérőjű, sárga, rózsaszínű vagy vö-
rös. A termés száraz bogyó, sárgásbarna, kor-
só alakú, gyér tüskézettel, 2,5-3,5 mm hosz-
szú, 1,9-2,2 cm átmérőjű. A mag hosszúkás, 
7,5 mm hosszú, 6 mm széles, 3 mm vastag.

Élőhelye: USA: Utah, Arizona államok-
ban, 1200 -1500 méter magasság között.

O. basilaris Engelmann & Bigelow   
(basilaris = tőállású, tőleveles, alapból induló)

A növénytest felegyenesedő, tövénél sar-
jadzik, magassága max. 30 cm. A szártagok 
tojásdad, fordított tojásdad, kör, szív, ellip-
szis alakúak, matt zöldeskék vagy szürkéskék 
színűek, hosszúságuk 12-20 cm, szélességük 
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4. kép O. erinacea v. hystriciana vastag és nagyon 
erős tövisezettel, virágzásban vörös és sár-
ga virággal, két növény egymás mellett.

5. kép Az O. rutila kultúrában keletkezett nö-
vény, mely elterjedt O. pachyclada v. rosea név 
alatt is. A virág nagy, a szártag hengeres, 
lefele hajló.
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6. kép O. rhodantha, amit O. polyacantha v. 
juniperinanak is neveznek.

7. kép O. erinacea v. utahensis

8. kép O. basilaris v. basilaris az egyik legszebb 
Opuntia, gyakran változó színű epider-
misszel.

9. kép O. basilaris v. aurea a virág az első és a 
következő napon, a nemzetségben ez gyak-
ran előfordul.

10. kép O. humifusa. Az egyik növényen az el-
múlt évi termésekkel, új hajtásrügyekkel 
és virágokkal.

11. kép O. compressa azonosnak tartják az O. 
humifusa-val. Egy lefele hajló és kevés tövi-
sű Opuntia-ról van szó.



4-10 cm. Az areolák kör alakúak, 1,5-3 mm 
átmérőjűek, besüppedők (beesettek), barna, 
vagy sárgásbarna glochidiával, azok hosszú-
sága 3 mm. A növény tövis nélküli. A virág bí-
borvörös, átmérője 5-7,5 cm. A termés beszá-

radó bogyó, ráncos, korsó formájú, zöld majd 
sárgásbarna, barna glochidiával fedett, 3 cm 
nagy. A magvak szürkés fehérek, kör alakú-
ak, parafaszerű széllel, 6 mm nagyok, 3 mm 
vastagok.

Élőhelye: Mexikó, USA: Kalifornia, 
Nevada, Arizona, Utah, államokban 1500 
méter magasságig, de kivételesen 2700 mé-
terig is előfordul.

O. basilaris v. aurea 
(Baxter) W.T. Marshall   
(aurea = azúrkék, égszínkék)

A növénytest elfekvő, lekonyuló, a föld 
felett alacsonyan kúszva fejlődik, magassá-
ga max. 15 cm. A szártagok kör vagy kopja 
alakúak, keskenyedő csúccsal, 10 cm hosz-
szúak, 3-5 cm szélesek, szürkés-, vagy kékes-
zöldek. Az areolák a szártag közepe felett ta-
lálhatók, 1,5 mm átmérőjűek, kör alakúak. A 
glochidák aranysárgák. Tövise nincs, ritkán a 
szártag felső részén 1 előfordul. A virág sár-
ga, a következő napon gyakran narancsszí-
nűvé válik, átmérője 4 cm. A termés beszára-
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12. kép O. tortispina Kör alakú szártaggal és 
tekeredő tövisekkel. Az O. macrorhiza forma 
körbe tartozik.
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dó bogyó, gömbölyű, 3 cm átmérőjű, zöldes-
barna, glochidiával fedett. A mag sárgás-bar-
nán övezett, 7-8,5 mm nagy.

Élőhelye: USA: Utah, Arizona államok-
ban 1200-2100 méter magasan.

O. humifusa (Rafinesque) Rafinesque   
(humifusa = szétterülő, leterített, földre terí-
tett, alacsonyan fekvő)

A növénytest szélesen sarjadzó, alacso-
nyan növő, magassága max. 10 cm. Télen le-
konyuló. A szártag fényes, világos vagy sötét 
zöld, télen sötétebb, vagy a vörösesig kiszí-
nesedik, kör vagy fordított tojásdad alakú, 
5-7,5 cm hosszú, 4-6 cm széles, 0,6-0,9 cm 
vastag. Az areolák 3 mm átmérőjűek, egy-
mástól 1-2 cm-re állnak, Töviseinek száma 
0-2 (4), szürke vagy barnás színűek, 2-3 cm 
hosszúak, 0,5-1 mm vastagok. A glochidák 
sárgák vagy barnák, 3 mm hosszúak. A virág 
4-6 cm nagy, sárga, vöröses középpel. A ter-
més húsos bogyó, kevés glochidiával, alakja 
meghosszabbodott ellipszoid, 2,5-4 cm hosz-
szú, 2-3 cm széles, bíbor vagy vörös színű. A 
magok világossárgák vagy szürkék, max. 4,5 
mm nagyok, 1,5 mm vastagok.

Élőhelye: Mexikó, USA: Texas, Oklahoma, 
Kansas, Missouri, Iowa, Wisconsin vonalától 
fölfelé 600 méter magasságig található.

O. compressa (Salisbury) Macbride   
(compressa = alacsony, összenyomott (alakú).

Az előző faj szinonimájának tartják, még 
ha nem is egészen helyesen.

O macrorhiza Engelmann   
(macrorhiza = nagygyökerű)

A növénytest kevéssé terebélyesedő (lom-
bosodó), maximum 12,5 cm magas, a gyö-
kereken gumók képződnek. A szártagok kör 
vagy fordított tojásdad alakúak, 7,5-10 cm 
hosszúak, 5-6 cm szélesek, 1 cm vastagok, 
enyhén kékes árnyalatúak. Az areolák 3 mm 
átmérőjűek, egymástól való távolságuk 1-2 
cm. Tövisek többnyire a felső areolákon talál-
hatók, fehérek vagy szürkék, ritkán barnák 
vagy vörösesbarnák, számuk areolánként 
1-6 darab, hajlottak vagy egyenesek, vagy 
csavarodottak, 3,8-5,6 cm hosszúak, véko-
nyak, 0,5 mm átmérővel. Egy alsó a leghosz-
szabb, a keresztmetszete lapított, gyakran 
csavarodott, a többi változó hosszúságú. Egy 

13. kép O. basilaris v. basilaris krisztáta virággal.
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ár alakú, egyenes, a fennmaradók enyhén 
hajlottak. A glochidák sárgák vagy barnák, 3 
mm hosszúak. A virág sárga, 5-6,2 cm-es át-
mérővel. A termés húsos bogyó, bíbor színű, 
vagy bíbor-vörös, tojásdad alakú, glochidával 
ritkásan fedett, 4 cm nagy. A mag sárga vagy 
barna, max. 4,5 mm nagy, 1,5-2 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA: Kalifornia, 
Nevada, Idaho, Észak Dakota, Dél Dako-
ta, Wyoming, Colorado, Arizona, Új Mexi-
kó, Minnesota  Michigan, Illinois, Nebraska, 
Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Te-
xas, Iowa, Wisconsin államok 600-2100, ki-
vételesen 2400 méter magas terűletei.

O. tortispina Engelmann & Bigelow   
(tortispina = görbülő, csavarodó tövisű)

Az előző faj szinonimájának is tartják, de 
hiányzik a gumós gyökere.

O. cymochila Engelmann & Bigelow   
(cymochila = ólomfehér, hullámos szélű)

A növénytest szélesen sarjadzik, lehajló. 
A szártagok fordított tojásdad alakúak, szí-
nük zöld, felső széle a barnától a liláig változ-
hat, nagysága 8,5 cm. Középtövise 2-4 darab, 
6 cm hosszú, az alapjánál barna vagy sárga. 

Peremtövise 1-3 db., fehér. A virága tölcséres, 
sárga, sárgásbarna, a vörös különböző árnya-
lataival, a bibéje zöld. A termés húsos bogyó, 
pirosas, glochidiával fedett, fordított tojás-
dad alakú. A mag 6 mm nagy, sárgásbarna.

Élőhelye: USA: Dél Dakota, Nebraska, 
Kansas, Oklahoma, Új Mexikó, Texas álla-
mokban 500-1200 méter magasságon.

O. litoralis v. martiniana L. Benson   
(litoralis = tengerparton lakó, ott növő)
(martiniana = elnevezve E. Martina gyűjtő-
ről)

A növénytest enyhén felegyenesedő, vagy 
lehajló, általában 60 cm magas. A szártagok 
kékesen árnyaltak, ólom-kék színűek, fordí-
tott tojásdad alakúak, 12,5-17,5 cm hosszú-
ak, 7,5-14 cm szélesek, maximum 2 cm vas-
tagok. Az areola max. 3 mm átmérőjű, egy-
mástól való távolságuk 1,5-3 cm. A tövisek 
majdnem az egész szártagon megtalálhatók, 
számuk areolánként 1-4 darab, felfelé állók, 
vagy kissé a testhez simulók, sárga vagy vö-
rös színűek, később az öregebbek szürkék, 
3,8-7 cm hosszúak, a leghosszabbak kereszt-
metszete lapított, egy árszerű, elálló és lefele 
hajló, a többi kör keresztmetszetű és szintén 

14. kép O. basilaris v. basilaris.
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15. kép O. phaeacantha v. phaeacantha.



lehajló. A glochidiák színe sárga vagy barna, 
max. 4,5 mm hosszú. A virága 5-7,5 cm nagy, 
sárga, vörös középrésszel, később idősödve 
narancsszínűvé válik. A termés húsos bogyó, 
bíborvörös, fél-ellipszoidalakú, 4 cm nagy, 
ritkán fedi glochidia. A mag sárgásbarna, 3,6 
mm nagy, 1,5 mm vastag.

Élőhelye: USA: Kalifornia, Nevada, 
Utah, Arizona államokban általában1350-
1950 méter magasan, de kivételesen már 600 
méter magasságtól is előfordul egészen 2550 
méter magasságig.

O. phaeacantha v. phaeacantha 
Engelmann
(phaeacantha = sötétbarna-, vörösesbarna tö-
vissel)

A növénytest nagy, felegyenesedő, néha 
elfekszik, max. 60 cm magas. A szártagok 
zöldek, télen vörösesen vagy barnásan el-
színeződnek, fordított tojásdad vagy tojás-
dad alakúak, 10-15 cm hosszúak, 7,5-10 cm 
szélesek. Az areolák ellipszis alakúak, 6 mm 
hosszúak, egymástól 2-2,5 cm re állnak. A 
tövisek egyenlőtlen hosszúságúak, zömmel 
a szártagok felső 3/4 részén vagy egy kicsit 
lejjebb találhatók. Az areolában 3-5 tövis ta-
lálható, ezekből 1-2 felfelé irányul, sötét vagy 
világos barna színűek, kétszínűek, 4,5-6,2 
mm hosszúak, max. 1 mm vastagságúak, ke-
resztmetszete lapos. Egy, a szártag jobb sar-
kában, kör keresztmetszetű. Egy lefelé simul 
a szártaghoz, ennek keresztmetszete kör ala-
kú, a többi hajlott, görbült, vagy csavarodott. 
A glochidia barna, vörös vagy sárgásbarna, 
3-12 mm hosszú. A virág 6-8 cm átmérőjű, 
sárga. A termés húsos bogyó, fordított tojás-
dad, vagy körte alakú, kopasz, borvörös, max. 
7 cm nagy. A mag zöldes barna, majd szürke, 
4,5 mm nagy, 1,5 mm vastag.

Élőhelye: Mexikó, USA: Utah, Coloradó, 
Arizona, Új Mexikó, Texas államokban talál-
ható 1350-2400 méter magasan.

O. phaeacantha v. camanchica 
(Engelmann & Bigelow) L. Benson   
(camanchica = elnevezve az USA-ban benn-
szülött komancs indián törzsről)

A növénytest szélesen elfekvő, magassá-
ga 25 cm is lehet. Az egyes szártagok fordí-
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16. kép O. phaeacantha v. major.

17. kép O. cymochila nagyon érdekes és válto-
zatos.
18. kép O. tortispina.
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tott tojásdad vagy kör alakúak, 14-17,5 cm 
hosszúak, 11-14 cm szélesek, télen erősen 
összetöpörödnek, elfekszenek. Az areola el-
lipszis alakú, 6 mm széles. A legtöbb tövis a 
szártagok felső részének 3/4-éig található. 
Egy areolában 5-8 tövis fejlődik, lefele ha-
ladva a nagyságuk és a mennyiségük 1-4 da-
rabra csökken, hosszúságuk 5-6 cm, széles-
ségük 1-1,5 mm, sötét vagy világos barnák, 
a hegyükön világosabbak, az idősek szürkék. 
A glochidiák (kampós-, horgas tövisek) bar-
na , sárga, vagy vörösessárga színűek, 3-12 
mm hosszúak. A virág 8 cm átmérőjű, világos 
majd sötét sárga. A termés húsos bogyó, for-
dított tojásdad vagy körte alakú, bíbor-vörös, 
5 cm hosszú. A mag sárgásbarna, diszkosz 
(tárcsa) alakú, 4,5 cm nagy, 1,5 mm vastag.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Oklahoma, 
Texas, 900-1205 m magasan található.

O. phaeacantha v. major Engelmann   
(major = nagyobb, nagyobb méretű)

O. phaeacantha v. piercei Fosberg   
(piercei = elnevezve P. Pierce gyűjtőről)

A növény bokorszerűen sarjadó, magas-
sága max. 20 cm. A szártagok keskeny, for-
dított tojásdad vagy ellipszis alakúak, eny-
hén kékesen hamvasak, rendszerint 12,5-25 
cm hosszúak, 10-16 cm szélesek. Az areola 
1,5-3 mm nagy. A tövisek a szártag felső 3/4 
részén találhatók, 1-4 db. areolánként. Az 
alapja vöröses, fent a hegye világosabb, sár-

19. kép O. phaeacantha v. phaeacantha telepeket 
alkot, nagy lapátszerű szártagokkal.

20. kép O. phaeacantha v. camanchica f. ’Rubra’ 
kulturváltozat érdekes virággal.

21. kép O. phaeacantha v. piercei, nagyon érde-
kes tövisezettel.

ga vagy fehér, később szürke, 3-5 cm hosszú. 
A glochidia sárga vagy barna, hossza 1,5-4,5 
mm hosszú. A virág sárga, középen a torok 
vöröses, max. 6 cm nagy. A termés húsos bo-
gyó, bíborvörös, 5 cm hosszú, fél-ellipszisala-
kú. A mag 3-6 mm nagy.

Élőhelye: USA: Kalifornia, 1740-2175 
méter magasan fekszik.

O. chlorotica Engelmann & Bigelow   
(chlorotica = halványzöld, zöldellő)

A növénytest bokrosodó, vagy faszerűen 
növő, 2 m magas törzzsel. A szártagok egész 



felületükön sűrűn tövisezettek, tojásdad ala-
kúak, 15-20 cm hosszúak. Az areola ellipszis 
alakú, 4,5 mm hosszú, 3 mm széles. A tövi-
sek aranysárgák, tűszerűek, 2-12 cm hosszú-
ak. A glochidia sárga , 4,5 mm hosszú. A vi-
rág 6-7,5 cm nagy, sárga. A termés gömbölyű 
vagy ellipszoid alakú, húsos bogyó, bíborszí-
nű, glochidiával sűrűn fedett, 4 cm hosszú, 
2-3,5 cm széles. A mag 2,25-3 mm nagy, 1,5 
mm vastag. A mi körülményeink között csak 
50 cm magasra nő. 

Élőhelye: USA: Kalifornia, Arizona, Új Me-
xikó, Nevada, Utah, 600-2000 méter magasan.

O. tunicata v. davisi 
(Engelmann & Bigelow) L. Benson   
(tunicata = hártyás borítású, hüvelyes, hár-
tyás tövisezetű)
(davisi = J. Davis amerikai kutatóról elnevezve)

A növény sarjadzó, sűrűn bokrosodó tele-
pet alkot, amely 60 cm magas, a szártagok osz-
loposak, 8 cm hosszúak, 1 cm vastagok. 6-12 
tövise világos sárga, sűrűn álló. A virág sárgá-
szöld, 3,5 cm nagy. A termés húsos bogyó, 3 
cm nagy. A mag 2,5 mm nagy, 1 mm vastag.

Élőhelye: USA: Új Mexikó, Texas, 
Oklahoma államokban, 600-1500 m maga-
san található.

O. whipplei v. whipplei 
Engelmann & Bigelow   
(whipplei = elnevezve A. V. Whipple-ről, a Mis-

souri folyó-Csendes Óceán közötti vasútvonal 
nyomvonalát kitűző expedíció vezetőjéről)

A növénytest alacsonyan sarjadzik, bokro-
sodik vagy fa alakú, felegyenesedő, 30-150 cm 
magas. A sarjak (szártagok) elágazók, gyakran 
csoportosan fejlődnek. A szártagok buzogány 
(bunkó) alakúak, 7,5-15 cm hosszúak, 1-2 cm 
vastagok, dudorosak. Az areolák 1,5-2,2 mm 
átmérőjűek. A szemölcsök hossza 2,5-9 mm, 
szélességük 3-4,5 mm. Az areolából 4-7 tövis 
fejlődik, hosszuk 2-2,5 cm, sárgák vagy sár-
gásbarnák. A glochidia sárga, 1,5-2,2 hosszú. 
A virág 2-3 cm nagy, sárga. A termés húsos 
bogyó, sárga, 2-3 cm hosszú, 1,2-1,9 cm szé-
les. A magvak világossárgák, 3 mm hosszúak, 
2,5-3 mm szélesek, 2 mm vastagok.

Élőhelye: USA: Utah, Coloradó, Arizona, 
Új Mexikó, Nevada államokban 1350-2400 
méter magasan fekvő területeken.

O. whipplei v. viridiflora 
(Britton & Rose) L. Benson   
(viridiflora = zöldvirágú)

A növény felegyenesedő, szélesen sarja-
dzó, magassága 60 cm is lehet. A szártagok 
7 cm hosszúak, 1,2 cm vastagok, bunkó (bu-
zogány) alakúak. Az areolákban 5-7 tövis fej-
lődik, ezek sötétbarnák, 2-3 cm hosszúak. A 
virágok 3,5-4,5 cm nagyok, zöldes színűek. A 
termés húsos bogyó, 2,5-3 cm nagy, erősen 
bordás és szemölcsös, sörtével fedett. A mag 
sárga, 3,7 mm nagy. 
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22. kép O. litoralis v. martiniana. Több név alatt 
ismerjük, kétszínű virága van.

23. kép O. whipplei v. whipplei egyszerű tövise-
zettel, a sziklakertbe kiültetve.
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Élőhelye: USA: Új Mexikó államban, 
1800-2200 méter magasa.

O. imbricata v. imbricata Haworth   
(imbricata = tetőcserépszerű, pikke-
lyes elrendezésű, mint a halaknál)

A növény fa alakú, törzse megvastagodó, 
a szártagok a fák koronájához hasonlóan fej-
lődnek, gyakran bokor formájúra nőnek, ma-
gassága 1,5-3 méter. A szártagok 10-40 cm 
hosszúak, 2-3 cm vastagok. 8-30 tövise vi-
lágos sárga, piszkos fehér, hegyes, kellemet-
lenül szúrnak. A virág vörös, 6-8 cm nagy. A 
termés húsos bogyó, 3-5 cm nagy, sörtékkel 
fedett. A mag sárgásfehér, 3 cm széles, 1,5 cm 
vastag.

Élőhelye: USA: Arizona, Új Mexikó, Te-
xas, Coloradó, Oklahoma Kansas államokban 
található, 1200-1800 méter magasságban.

O. clavata Engelmann   
(clavata = bunkó, buzogány alakú)

A növénytest szélesen sarjadzik, magas-
sága 10 cm. A szártag buzogány alakú, 4-5 
cm hosszú, 2-2,5 cm vastag, sötétzöld színű. 
Az areolák 2-3 mm szélesek, egymástól való 
távolságuk 6 mm. Areolánként 10-20 tövise 
van, melyek sárgásfehérek, 2,5 cm hosszú-
ak, laposak, 2 mm vastagok. A 3 legnagyobb 
középtövise a tövénél 5 mm széles és 30 mm 
hosszú. A glochidia sárga, 6 mm hosszú. A vi-
rág sárga, 3-5 cm nagy. A termés húsos bo-
gyó, sárga, 5 cm nagy, glochidiával fedett. A 
mag sárga, 5 mm hosszú, 4 mm széles, 1,5 
mm vastag.

Élőhelye: USA: Új Mexikó államban 
1800-2400 méter magasan fordul elő.

O. pulchella Engelmann      
(pulchella = szép, csinos, gyönyörű)

A növény sarjadó, gyakran nagy csoportot 
képez, 20 cm magas. Nagy része a föld alatt 
van répagyökér, mint raktározó karógyökér 
formájában. A sarjak hengeresek, 5 cm hosz-
szúak, 1 cm vastagok. A tövisek vörösek, 5-6 
cm hosszúak, egy areolában 10-16 db. talál-
ható. A virág 2,8-3 cm nagy, vöröses. A ter-
més 2,5 cm nagyságú. A magok kör alakúak, 
parafaszerű felülettel, 4,5-6 mm hosszúak, 
3-4,5 mm szélesek, 2 mm vastagok.

24. kép O. imbricata v. imbricata virágai, de csak 
az idősebb növényeken
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Élőhelye: USA: Nevada, Utah államok-
ban 1150-2000 méter magasan.

Az O engelmannii, O. engelmannii v. discata, O. 
macrocentra csak enyhébb körülmények kö-
zött tarthatók meg.

Képek: Gonda István 24., a többi Veres Gábor
Veres Gábor

Szlovákia
Fordította és lektorálta: 

Laukó Zsuzsanna, Tótkomlós
Kiss László, Orosháza

Megjegyzés:
A növények nevét a szerző által használt formá-
ban közöljük.
(Ficzere Miklós főszerk.)

Fagytűrés jelzései:   
egész éves, szabadban való nevelésre al-
kalmas
szabadban való nevelésre alkalmas a csa-
padékmennyiség szabályozásával
télen is fűtés nélküli, üvegházi nevelésre 
alkalmas
üvegházi nevelésre alkalmas, télen mér-
sékelt fűtéssel

Oltás:     oltása a fagynak ellenálló alanyra 
javasolt
Veszélyeztetett fajok:                               

25. kép O. clavata. Télen ha üveggel letakar-
juk, akkor szabadon könnyen nélkül nevel-
hető.

26. kép O. pulchella az élőhelyén. Garson Co., 
UT.

a CITES I listáján

2010. év II. negyedévi programok
2010. április 24.: MPKE közgyűlés
2010. május 29.: Látogatás Szunyogh Menyhért (Nyíregyháza) gyűjteményében (de. 9-12 ó)
2010. június 26.: Megtekintjük a Debreceni Botanikus kert kaktuszait. Gyülekezés a 
helyszínen!
Az előadások helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. 
(a Kassai úti Esso kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál.)
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra!
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a CITES I listáján

Kocsis István

Iskolaprogram és növényszeretetre nevelés
Ősszel a falumban az önkormányzat fel-

hívta a lakosság figyelmét arra, hogy segít-
sünk különböző szakkörök létrehozásában. 
Erre a felhívásra jelentkeztem az iskolában, 
hogy a gyerekek körében népszerűsítsem a 
kaktuszokat, valamint megosszam velük a 
kaktuszültetés általam ismert fortélyait.

Az iskolában örömmel fogadtak, hiszen 
nyitottak mindenféle kezdeményezésre.

Egy őszi délután a napközisek a tanító né-
nijükkel ellátogattak hozzám és érdeklődve 
figyelgették az otthonomban nevelkedő nö-
vényeket.

Egy héttel később megérkeztek a Magyar 
Pozsgásgyűjtők Egyesületétől kért kaktu-

szok, majd az iskolában elültettük a gyere-
kekkel, akik már nagyon várták ezt a tevé-
kenységet. Otthonról hoztak cserepeket, vi-
rágföldet, sódert és a segítségemmel végleges 
helyükre tettük a növényeket. A gyerekek 
boldogan követték utasításaimat, majd haza-
vitték új kedvenceiket.

Minél előbb szeretnénk megismételni ezt 
a játékos foglalkozást, valamint havonta is-
meretterjesztő filmek segítségével bővíteni a 
gyerekek tudását e témával kapcsolatosan.

Kocsis István
Felsőpetény

A felsőpetényi gyerekek öröme a cserepekbe ültetett, ma még kicsinyke növény. Középen 
Kocsis István.
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A Goda hegytől nyugatra - Djibuti, Obock 
körzet, Djibuti keleti tengerpartjába mélyen 
beékelődő Tadjoura öböltől északra - akadt rá 
Newton és John J. Lavranos 1976 októberé-
ben egy fa formájú Euphorbiára. Időközben, 
2001-ben S. Carter Euphorbia amicorum-ként 
azonosította. A kicsi, cserjeszerű Euphorbia a 
két egymás melletti tövis mellett egy főtö-
vissel rendelkezik, és így biztos volt a helye a 
Euphorbia Triaculeata csoportban.

Zusammenfassung: Wir können von den Autoren über eine neue Art, über die in Dschibuti vorkommende Euphorbia godana 
lesen, die geologischen und klimatologischen Charakterzüge ihres Lebensraums kennenlernend.
Abstract: Readers could get information about a new species, Euphorbia godan what lives in Djibouti, and about the climatic and 
geological conditions of its habitat.

Volker Buddensiek, Pjotr Lawant és John. J. Lavranos

Euphorbia godana (Euphorbiaceae) – egy új faj Dzsibutiból

1. kép Euphorbia godana Lavranos & Newton 
13171(13176) Wadi Gago, Djibuti.

Ez az Euphorbia markáns tövisezettségével 
és erősen sárga, vagy narancsszínű virágkely-
hével nagyon látványos, kellemes benyomást 
kelt, és gyorsan elterjedt az Euphorbia kedve-
lők körében. A gyűjteményekben az Euphorbia 
sp. Lavranos & Newton 13176 elnevezés he-
lyett, gyakran és helytelenül az Euphorbia sp. 
Lavranos 13176 megnevezéssel szerepelt.

Alaposabb vizsgálatok után, összehason-
lítva a Triaculeata csoport más képviselőivel, 
nyilvánvalóvá vált, hogy egy eddig még le 
nem írt fajként kell leírni, ezért az Euphorbia 
amicorum elnevezés érvénytelen.

A tipust Djibutiban, a Goda hegyen, kb. 
2 km-re nyugatra az Eugere Aleita hegycsúcs-
tól, 1500 m magasan Lavranos és Newton ta-
lálta meg 1976. október 4-én. További ismert 
élőhelye, a szintén Lavranos és Newton által, 
a Goda hegyen, a Wadi Gago-nál 1000 m ma-
gasan végzett gyűjtésből ismert (1976 okt. 
13).

Leírása: A kis tövisű, cserjeszerű 
szukkulens élőhelyén 30 cm magas és 40 cm 
átmérőjű párnát képez, amely szabálytalan, 
tömör és szétágazódó. Gyökere szálas, fona-
las. A főhajtás rövid és kb. 25 mm átmérőjű, 
elágazódásai vízszintesen szétterülők és kis-
sé felemelkedők, csupaszok, kb. 75 mm hosz-
szúak és 8-10 mm átmérőjűek, hengeresek 
vagy gyengén szegletesek, zöld vagy barnás 
színűek, alig észrevehetően pettyes, foltos, 
határozattan világos és sötétzöld sávozással, 
enyhén szemölcsös. A szemölcsök elkülönül-
nek, 3 esetleg 4 csigavonalba rendeződtek. A 
szemölcsök háromszögletű kiemelkedések, 
kezdetben fehéres, később szürkés felszínű 
tövispajzzsal. Méretük 3-4x2,5-3 mm, a tö-
vispajzs egyik csúcsa a növény töve irányába 
megnyúlt, egyre keskenyedik mintegy 3 mm 
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hosszan. A tövispajzs közepén egy egyedül-
álló, egyenes, csúcsáig egynemű középtövise 
van, amely 2-8 mm hosszú, de többnyire 10 
mm-nél rövidebb, alkalmanként azonban 12 
mm hosszú is lehet, szürke, sötét heggyel. A 
tövispajzs felső részén 2 darab szétálló, 1-3 
mm hosszú, az alapjuknál egymással, és a kö-
zéptövissel nem 
összeolvadó mel-
léktövis találha-
tó. Az új hajtáso-
kon a levelek pik-
kelyszerűek, és 
rövid életűek.

A virág 
axilláris helyze-
tű rügyből fej-
lődik, a tövis-
pajzs felett, de a 
tövisektől nem 
közrefogotta n. 
Egy 3 ciátiumból 
(cyathium) álló 
bogernyő vagy ál-
ernyő képződik. 
A ciátium az ösz-
szetett virágzat 
egy típusa. Az 
egyes ciátiumok 5 
db murvalevéllel 
(lobus) díszlő ösz-
szetett virágzat-
nak tekinthetők. 
A virágzatnyél és 
a virágnyél csak-
nem 1,3 mm hosz-
szú. A ciátiumok 
egymás után vál-
nak ivaréretté, 
először a középső 
hímivarú ciátium, 
azután a két szélső, szebbik nemhez tartozó 
nőivarú ciátium. A takaró lepel 0,7-1,0 mm, 
háromszögletű, rojtozott. A takaró levél csé-
sze, vagy kehely alakú, innen a ciátium elne-
vezés, max. 3 mm hosszú és kb. 2 mm széles 
mézmirigy nélkül. Az 5 murvalevél kezdet-
ben ferdén elliptikus, tengelyeik egymásra 
nem merőlegesek, kevéssé legyező alakúak 
és redőzöttek, színük a sárgás zöldtől a sár-

gáig terjed, éretten szétterpeszkednek, egy-
másnak támaszkodnak, kevéssé trapéz, vagy 
vese alakúak, 3,1-3,3x1,1-1,4 mm méretűek, 
színe az aranysárgától a világító narancs-
színűig változik. A kifejlődött murvalevél 
(lobus) trapézformájú. A ciátium közepén egy 
virágtakaró nélküli termős, nőivarú virág 

található, amely 
egy hosszú nyé-
len kilógó három-
rekeszes, három-
bibéjű, csupasz 
termőből áll. A 
virágnyél nagyon 
rövid. A bibeszál 
közepén kétágú, 
max. 2,5-3 mm 
hosszú, a magház 
h á r o m o s z t a t ú 
(három rekeszes) 
tok. Ezt a ter-
mőt, mint nőiva-
rú virágot 5 por-
zócsoport veszi 
körül, amelynek 
minden porzó-
ja egy virágtaka-
ró nélküli porzós 
virágnak tekint-
hető. Ezek a hím-
ivarú virágok vö-
rösek, hengerded 
murvalevéllel. A 
virágnyél piros, 
1,2 mm hosszú,. 
A porzó 1,0 mm 
hosszú, a portok 
határozottan ket-
téosztott. A ter-
més éretten 6-7 
mm átmérőjű, kb. 

5 mm hosszú. A mag a termés méretéből adó-
dóan viszonylag nagynak tekinthető.

Etymológia (nevezéktan): A faj a godana 
elnevezést az élőhelye után, a Godana hegy-
ről kapta.

Élőhelye és éghajlat: Az Euphorbia 
godana a Djibuti-i Goda hegyen, kb. 2 km-
re nyugatra az Éguere Aleita hegycsúcstól 
1500 m magasan, és a Goda hegyen a Wadi 
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2. kép Virágzó Euphorbia godana.
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Gago-n 1000 m-en fordul elő. Élőhelyén 
Afrika észak-keleti részén, az Afrika szar-
ván a talaj átlaghőmérséklete 32 oC, a leve-
gő középhőmérséklete novembertől márci-
usig 20 oC, januárban az átlaghőmérséklet 
41 oC.

Az Euphorbia godana bazalt talajon az 
Etióp (Abesszin) vulkanikus Trapp-so-
ron (Krenkel 1926) tenyészik az Euphorbia 
amicorum, Rarchonananthus camphoratus és 
néhány fűféle társaságában a széljárta hegy-
oldalakon. A faj mindkét mai napig ismert 
élőhelyén fellelhető olyan vidéken, ahol a 
csapadék főleg télen esik, általában októ-
ber közepétől március közepéig. A csapadék 
mennyisége nem ismert, viszont az élőhely-
hez legközelebb levő helységben, Randa-ban 
vezetett csapadékfeljegyzés szerint a csapa-
dék éves átlaga 375 mm, több mint az egész 
vidékre megadott régebbi feljegyzés alapján 

közölt 125 mm. Az éves csapadék mértéke 
évente jelentős eltérést mutat.

Volker Buddensiek, Pjotr Lawant és John J. 
Lavranos

Képek: John J. Lavranos: 1., Dr. Volker 
Buddensiek:2.3.

Fordította: Ruff József és Kiss László, Orosháza

3. kép Euphorbia godana terméssel.

Euphorbia kedvelő olvasóink fi-
gyelmét ezúton szeretnénk felhívni a 
International Euphorbia Society www.
euphorbia-international.org honlapjára, 
és az Euphorbia World folyóiratra. Köszö-
netünket fejezzük ki a szerzők engedé-
lyéért, és a képekért. (A szerk.)
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Zusammenfassung: Im Gewächshaus können wir zusammen mit den Kakteen kälteliebende und dürrefeste Orchideen  
züchten. Davon präsentiert der Autor einige, dem Leser seine eigene Zuchterfahrung teilend. In der Zusammenstellung  
bekommen auch die sukkulenten Orchideen Platz, die Zahl der sukkulenten Arten von Orchidaceae beträgt ja ca. 2200, viel mehr, 
als die Zahl der Cactaceae-Arten
Abstract: You can grow cold and drought tolerant orchids together with cacti in the greenhouse. The author selects and shows a 
few of them, he share his practical experiences with the readers. In the set-up also succulent orchids can be found, seeing that the  
Orchidaceae family has about 2200 succulent species, much more than the number of the Cactaceae species.

Horváth Ferenc

Kaktuszokkal nevelhető hideg- és szárazságtűrő orchideák I.

A Debreceni Pozsgástárban a kaktusz- és 
pozsgáskedvelő olvasókkal szeretném megis-
mertetni az orchideák családjának azon nem-
zetségeit, melyek hidegházban, akár kaktusz-
gyűjteményekben is nevelhetők. A kaktuszo-
kat, pozsgásokat kiegészítve különleges szín-
foltjai lehetnek a gyűjteményeknek. Bizonyá-
ra sok kaktuszgyűjtő a címet olvasva gondol-
kodóba esik, hiszen az orchidea szó hallatán 
mindenki a forró, párás trópusi esőerdőkre 
gondol, pedig a trópusokon is vannak magas-
hegyi régiók és hideg félsivatagok, ahol szép 
számmal megtalálhatók ezek a növények. Az 
orchideák ezen nemzetségei gyakran igen 
extrém körülmények között élnek, sziklákra 

vagy oszlopkaktuszokra telepedve találha-
tók a félsivatagos fennsíkokon, vagy előfor-
dulnak a délkelet-ázsiai monszunövezet hű-
vös erdeiben is. Az orchidea család kb. 22000 
fajt számlál. A családon belül van jó néhány 
nemzetség, melyek a pozsgásokhoz hasonló 
felépítésűek, sőt élőhelyük is megegyezik sok 
pozsgás növényével. A hidegházi orchideákat 
elterjedési területük alapján két földrészre 
oszthajuk:

1. Amerikai övezet

Ezen belül e növényeknek legnagyobb kiterje-
désű élőhelye Mexikó. A két óceán közti belső 
mexikói hegyvidék viszonylag száraz éghaj-
latú. Nyugaton a Csendes-óceáni oldal szinte 
sivatagos, a főváros, Mexikóváros tengerszint 
feletti 2000 méteren, egy fennsíkon fekszik. 
A fennsík felett kialudt vulkánok további he-
gyekként emelkednek egészen 5000 méterig. 
E magashegyek övezetében a téli hőmérsék-
let -5 oC-ig is süllyedhet. A védettebb, 2-3000 
méter magasan fekvő völgyekben a téli át-
laghőmérséklet is mindössze 2-5 oC. Itt már 
megtalálható számos broméliaféle, elsősor-
ban Tillandsiák, és itt élnek azon közép-ame-
rikai orchideák legszebb fajai, melyek a kak-
tuszgyűjteményekben is elhelyezhetők, pl. 
Laelia speciosa, Lemboglossum (Odontoglossum) 
cervantesi, Prosthechea (Encyclia) vitellina, 
Prosthechea (Encyclia) citrina, Oncidium 
tigrinum, Oncidium splendidum.

Lentebb, 800-1500 méteren megtalálha-
tók a pozsgás levelű orchideafajok, melyek 
szintén szárazon és hűvösben teleltethe-
tők, pl. Lemboglossum (Odontoglossum) rossii, 

1. kép Pozsgás orchidea az Oncidium 
splendidum.
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Lycaste aromatica, Prosthechea (Encyclia) 
mariae, Oncidium ornithorhynchum.

2. Ázsiai övezet

Az ázsiai övezet hidegházi orchideái az ún. 
monszunklímában élnek, de annak is a ma-
gashegyi zónáiban. Ilyet találunk a Himalája 
déli, 2000 m magas lejtőin, valamint a dél-kí-
nai hegyek,valamint Tibet, Mianmar, Laosz, 
Vietnám határhegyeiben.
Ezeken a részeken a nyár párás és meleg, a 
tél viszont száraz, hűvös és gyakran igen sze-
les. Az itt élő hidegházi orchideák többsége 
lombhullató Dendrobium fajokból kerül ki, 
melyek télen 8-10 oC-on teljesen szárazon te-
leltetve tarthatók, míg kora tavasztól késő 
őszig az amerikai övezet fajaihoz hasonlóan 
bőven öntözve, permetezve és tápoldatozva a 
kertben, félárnyékban, fák ágaira kiakasztva 
nevelhetők. Ezek mellett megtalálhatók még 
olyan Dendrobium fajok is, melyek lomb-

28

2. kép A Lemboglossum cirrhosumot üvegházunk magasabb részein tartsuk.

3. kép Dendrobium aphyllum
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tartók vagy félig lombhullatók. A kaktusz-
gyűjteményekben is nevelhető Dendrobium 
fajok, melyek könnyen tarthatók és muta-
tósak, a következők: Dendrobium aphyllum, 
Dendrobium nobile hibridek, Dendrobium 
bensoniae, Dendrobium wardianum, illetve ezek 
hibridjei. Részlegesen lombhullatók közé tartoz-
nak a Dendrobium thyrsiflorum, Dendrobium 
kingianum, Dendrobium delicatum. A Himalá-
ja déli, magashegyi vidékéről származnak a 
Coelogyne fajok, melyek közül a Coelogyne 
cristata szintén jól társítható, gyönyörű fehér 
virágú faj. Tibet és Tajvan magashegységei-
ből származnak a Pleione fajok, melyek közül 
a Pleione limprictii és a Pleione formosana igen 
könnyen tartható és beszerezhető, sőt védett 
fekvésben kertbe is kiültethető növények. 
Ez utóbbi állítás különösen igaz még a Tibet-
ből származó Bletilla striata orchideára, mely 
cserepesként hidegházban teleltethető, kiül-
tetve pedig sziklakertben is jól érzi magát. 

A felsorolt faj orchideák mellett azonban 
a kaktusz-pozsgás hidegházban is nevelhetők 
szép számban hibridek. Ha elég nagy hellyel 
rendelkeznünk, igen hálásak tudnak lenni 
a mini és középméretű Cymbidium hibridek. 

4. kép A pozsgásszárú Dendrobium findleyanum 
orchidea.

5. kép A Dendrobium findleyanum pozsgásszárai 
közelről.
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A növényházunk 
magasabb részein 
pedig elhelyezhe-
tők a pozsgás le-
velű Oncidiumok, 
pl. cavendisianum, 
splendidum illet-
ve ezek hibridjei. 
Szintén jól kulti-
válhatók ilyen kö-
rülmények között 
az Lemboglossum 
hibridek is. A klí-
mát és az ún. hi-
degházi epifita or-
chideák élőhelyét 
kicsit megismerve 
már nem csodál-
kozhatunk azon, 
hogy beszélhetünk 
k a k t u s z o k k a l , 
pozsgásokkal tár-

6. kép Pleione formosana védett fekvésbe kiül-
tetve áttelel.

7. kép Könnyen tartható és mutatós a 
Dendrobium wardianum.

8. kép Bletilla striata a kertbe kiültetve.

1. Opuntia basilaris, a hódfarkú kaktusz: Oroszország, 2. Opuntia erinacea: Kína, 3. Opuntia 
rhodantha: Magyarország, 4. Opuntia phaecantha v. discata: Kongó Népköztársaság, 5. Opuntia 
compressa v. compressa, bélyegblokk: Kongó Népköztársaság, 6. Opuntia erinacea v. erinacea: 
Kongó Népköztársaság, 7. Opuntia basilaris: USA.
Gyűjtemény: Anonymus: 4,5,6., Gonda István: 2,7., Rendes István: 1,3.

sítható orchideafa-
jok neveléséről.

A cikksorozat 
befejező részében 
röviden írok majd 
a növények helyes 
gondozásáról, és 
bemutatok néhány 
érdekes fajt és hib-
ridet, melyekkel a 
kaktusz- és pozs-
gásgyűjtemények 
növényállománya 
színesíthető.

Képek: Anonymus 
3,4,5, a többi a szer-
zőé felvétele.

Horváth Ferenc, 
Gyál
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Ficzere Miklós                                                                          

FIlATÉlIA: TÉlÁlló OPuNTIA-FÉlÉk

1. 2. 3.
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4. 5. 6.

7
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Zusammenfassung: Csaba Kádár I. hat währed seiner Reise in Süd-Brasilien die Lebensräume von Frailea genus aufgesucht. Er 
stellt die auf diesen Gebieten aufgefundenen Taxons in ihrer natürlichen Umgebung dar.
Abstract: Kádár I. Csaba visited the habitats of the genus Fraileia on his journey in South-Brazil. He shows the taxons found in 
those regions in their natural environment.

Kádár I. Csaba

Dél-Brazíliai kaktuszok III.

Jelen cikkben az utam során talált Frailea 
nemzetséghez tartozó, az ott élő legkisebb 
kaktuszokról számolok be. Sajnos erről a faj-
ról sincsen elfogadható szakismeretem, nincs 
olyan alapom, hogy különbségeket tudjak 
tenni a különböző apró változatok közt, ezért 
kérem olvassák úgy írásomat, mint egy telje-
sen kívülálló beszámolóját. Gyűjtőszámok 
tekintetében 18 nevesített, 2 Frailea spec. né-
ven szere-
peltetett 
k ü l ö n -
böző fajt 
vagy vál-
tozatott, 
57 eset-
ben rög-
zítettem. 
A cikk so-
rán ABC 
sorrend-
ben térek 
ki a meg-
talált nö-
vényekre.

A 
F r a i l e a 
ne m z e t -
s é g h e z 
t a r t o -
zó növé-
nyek megtalálása volt az egyik legnehezebb 
feladat, kis méretük illetve a környezetük-
höz való hasonulásuk miatt. Több alkalom-
mal voltunk olyan helyen, ahol tudtuk, hogy 
biztosan kell lennie néhány növénynek, pl. a 
Frailea castanea lelőhelyén, és több mint egy 
órát kerestük sikertelenül, míg végre egy ter-
més fedte fel a helyüket, ami után már köny-
nyen észrevettük a többi példányt, amelyek 

mellett többször is elhaladtunk. A lelőhelye-
ken csak pár növénynek sikerült a gyökérze-
tét megtekinteni, olyan növényeknél, amiket 
az állatok kirúgtak a helyükről, illetve olyan 
sziklás részen, ahol a répagyökerüket nem 
tudták a sziklába befúrni. Minden esetben a 
gyökér többszöröse volt a növény föld feletti 
részének, és az esős időszak miatt jól megduz-
zadt állapotban tárolták a nedvességet. Leg-

e l ő s z ö r 
a Frailea 
a l a c r i -
p o r t a n a 
K C S -
0 0 0 2 - t 
már ott-
létem első 
l e l ő h e -
lyén sike-
rült len-
csevég re 
k apnom. 
P o r t o 
A l e g r e -
től dél-ke-
letre, Baia 
de Guaiba 
ö b ö l t ő l 
kb. más-
fél km-re 
egy több 

km2 kiterjedésű dombon, 90 m tengerszint 
feletti magasságban, nagyon sok helyen sike-
rült megtalálnom, jellemzően a sziklafelszí-
nek szélén lévő mohás területeken. Koradél-
után értünk a helyszínre, amikor még bimbós 
állapotban voltak a növények, így elég nehéz 
volt rábukkanni a mohás környezetben. 

Este 6 óra körül vonultunk le a dombról, 
amikor legnagyobb örömömre teljes virág-

1. kép Frailea alacriportana és Notocatus ottonis fa. Lamy
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pompáva l 
pi l lantot-
tunk meg 
pár szép 
n ö v é n y t . 
A Frailea 
a l a c r i -
p o r t a n a -
val együtt a 
Noto catus 
ottonis fa. 
Lamy volt 
meg ta lá l-
ható.

M á s -
nap eső-
ben, Porto 
Alegre-től 
keletre, 50 
m tengerszint feletti magasságban egy füves 
területen sikerült a Frailea alacriportana fa. 
feeburgi példányait az egész terület átpász-
tázásával megtalálni, sajnos az időjárási vi-
szonyok miatt csak bimbós példányokat ta-
láltunk. 

Santana do Livramento mellett kiemel-
kedik egy domb, amelynek tetején egy nagy 
antenna ékeskedik, ennek tetején Frailea 
albicolumnaris néhány példánya él csoporto-
san, elszigetelten.

Ugyancsak egy nagyméretű antenna mel-
lett, Cangucu közelében épülő nagy templom 

mellett óri-
ási zápor-
ban sike-
rült Frailea 
aurei nitens 
n é h á n y 
példányát 
le fé nyk é -
pezni, kö-
szönhető-
en, hogy 
brazil ba-
r á t a i n k 
kocsijában 
volt egy 
nagymére-
tű esernyő, 
így esőtől 
védve fo-

tózhatunk. Vízállónak eladott profi fényké-
pezőgépem ennek ellenére úgy bepárásodott, 
hogy egy jó ideig nem tudtam használni. 
Mint a képen is látható, a sziklákon, szikla-
repedésekben élnek a növények.

Vila Nova-tól pár km-re Notocactus 
oxycostatus mellett él a Frailea bueneckeri fa. 
gemmrichii. Piciny példányai csak a virágok 
kinyílt állapotában vehetők észre a füves te-
rületen.

 Az előbbi helytől pár km-re, a Notocactus 
vilanovensis élőhelye mellett találtuk meg 
a Frailea bueneckeri példányokat. Szétszór-

3. kép Fényképezzük a Frailea aureinitens egye-
deit.

2. kép Virágzó Frailea bueneckeri fa. gemmrichii Vila Nova környékén.

4. kép Frailea bueneckeri szintén Vila Nova kör-
nyékén.
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tan, egyesével élnek a fűcsomók tövében. 
A növény méretéhez képest nagy, sárga vi-
rága árulja el a növények helyét, virágzási 
időszakon kívül, majdnem lehetetlen meg-
találni. Nagyszámú Notocactus ottonis és N. 

megapotamicus található még itt ezen a he-
lyen.

Livramento-tól nyugatra kb. 60 km-re a 
BR293-as úton az út egyik oldalán Notocactus 
buiningii, N. mammulosus, Gymnocalycium 

uruguayense és Frailea pumila, míg az út má-
sik oldalán Frailea castanea, és közelében még 
a Frailea phaeodisca, Notocactus mammulosus 
illetve Gymnocalycium uruguayense található 
elvétve. A Frailea castanea volt a keresési cél-

pont, és több mint egy óráig kerestük, hogy 
hol lehet. Mint később kiderült, többször is 
elmentünk mellette, míg egy fehér termés-
re nem lettem figyelmes. 12 növényt sikerült 
megszámolni, illetve pár növényt, melye-

ket az állatok leharaptak, 
vagy rúgás következtében 
lefejeztek.

Lavras és Sao Gabriel 
közötti úton Notocactus 
langsdorfii és N. ottonis 
környezetében található 
több km-es területen a 
Frailea densispina. Érde-
kességként említem meg, 
hogy a gyűjtemények-
ben látható, nevére utaló 
sűrű tövisezettség nem 
volt minden növénynél 
egyértelmű, a fehér tö-
vis volt a jellemző, de ta-
láltam kifejezetten sárga 
tövisezetű növényt is. Az 
ujjbegynyi méretű növé-
nyek megtalálásában, itt 
is a termés vagy a bimbó 
kiemelkedő fehérsége se-
gített.

5. kép Balra terméses, jobbra lefejezett Frailea castanea.

6. kép Frailea densispina Lavras és Sao Gabriel között.
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7.  kép Frailea castanea KCS 0268. 
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Az egyik legtöbbször megtalált Frailea 
a Frailea gracillima volt, Rio Grande do Sul 
állam középső részén, észak-dél irányban 
majdnem mindenhol megtalálható. Annak 
ellenére, hogy 
sok helyen ta-
lálkoztam ez-
zel a fajjal, saj-
nos virágzó pél-
dányt nem lát-
tam.

A Pedra do 
chapéu, azaz 
a „hegy ka-
lapja” elneve-
zésű sziklate-
tőn él a Frailea 
g r a c i l l i m a 
var. dornelesii 
Gymnocalyc i-
um horstii, Echi-
nopsis oxygona, 
N o t o c a c t u s 
arachnitis és 
N. ottonis kö-

zött, kisebb bokrok, magasabb fű árnyé-
kában.

Acegua-tól nyugatra vezető út folyama-
tosan keresztezi a Brazil-Uruguay határt, és 

a várostól kb. 6 
km-re találha-
tó egy farmon 
elég nagy kiter-
jedésen a Frailea 
gracillima var. 
gerloffii, több 
N o t o c a c t u s , 
Cereus hild-
mannianus il-
letve Frailea 
pygmaea között. 
Az út mellet-
ti kerítés alatt 
m e g t a l á l t a m 
már az első pél-
dányokat, ame-
lyek közt, mint 
későbbiekben 
is, nagyon sok 
többfejű pél-

9. kép Acegua-tól nyugatra Frailea gracillima var. gerloffii.

8. kép Frailea gracillima Rio Grande do Sul állam középső 
részén.
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dányt láttam, több mint valószínű, hogy 
az állatok sérthették meg az egészséges nö-
vényt.

Lavras kör-
nyékén füves 
kör nyezetben 
vagy bokrok tö-
vében találtuk 
meg a Frailea 
horstii példá-
nyait, míg kb. 
20 km távolság-
ra lévő Pedra do 
Segredo tetején, 
k i m o n d o t t a n 
köves talajon él 
ez a faj.

A Corridor 
Collares sziklás 
domb v idé k e n 
a Notocactus 
neohorstii var. 
preslei élőhe-
lyén, a sziklá-
kon tűző napon, 
kövek közt a le-
írások szerint él 
a Frailea horstii 
fa. ritteriana. 
Kietlen föld, 
vagyis inkább 
sziklás úton el-
érve a célt, órá-
kig vártuk, hogy 
a Notocactus 
neohorstii var. 
preslei kivirá-
gozzon egy kb. 
1-2 km2 nagy-
ságú területen, 
így volt elég idő 
felkutatni a töb-
bi ott élő kak-
tuszt. A Frailea 
megtalálása vé-
gül teljesen vé-
letlen volt, a tol-
lam leejtettem 
és akkor vettem 
csak észre a ka-

vicsok közt a növények termését. Összesen 
15 növényt sikerült összeszámolni. Remél-

hetőleg ettől a 
helytől picit tá-
volabb még él 
egy pár kolónia, 
amit nem talál-
tunk meg.

Dom Ped-
rito-tól észak-
keletre talál-
tunk rá a Frailea 
mammifera-ra, 
mely helyen to-
vábbá Echinopsis 
oxygona, Gym-
n o c a l y c i u m 
d e n u d a t u m , 
N o t o c a c t u s 
linkii, N. mam-
mulosus, N. me-
g a p o t a m i c u s 
N. ottonis, N. 
ritterianus és 
N. sellowii pél-
dányokat lát-
hattunk. A F. 
mammifera-t fü-
ves környezet-
ben, mohában 
ugyanúgy meg-10. kép Frailea gracillima var. dornelesii Pedra do chapéu-

on.

11. kép Frailea horstii példányai Lavras környékén.
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12. kép Pedra do Segredo tetején köves talajon is él a Frailea horstii.

találtuk, mint sziklarepedésekben, kavicsos, 
homokos részeken.

Santana do Livramento-tól nyugatra 
több helyen is lencsevégre sikerült kapni a 
Frailea perumbilicata több példányát. Ahol F. 
perumbilicata-t találtunk, ott F. pumila is élt. 
Jellemzően kövek közt láttam, amennyiben 
a füves területen is éltek, ott is közvetlenül 
kő mellett nőttek.

Minas do Camaqua környékén, egymás-
tól 10 km-re lévő helyen találtuk meg a Frailea 
phaeodisca néhány példányát, illetve innen kb. 
200 km-re nyugatra Livramento-tól ugyan-

13. kép Corridor Collares sziklás dombvidé-
kén Frailea horstii fa. ritteriana.
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14. kép Jobbra és balra Frailea mammifera Dom Pedrito-tól észak-keletre.
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15. kép Frailea perumbilicata Santana do Livramento-tól nyugatra.
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16. kép Minas do Camaqua környékén Frailea phaeodisca.

17. kép Frailea pumila sokfelé előfordul. 18. kép Frailea pumila szépséges virága.

csak nyugatra leltünk ilyen növényekre ismét. 
Jellegzetes földbesüppedő kerek és zöld teste 
teljesen besimul a zöld füves környezetébe, 
és csak az ott élő növényzettől eltérő szim-

metrikus kör formája hívta fel figyelmünket 
ottlétére, ami olyan élményhez hasonlítható, 
mintha egy zöldre oxidálódott 5 Ft-ost talál-
na meg az ember a fűben vagy mohában.
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20. kép Kövek és kőüreg környezetében a 
Frailea perumbilicata.

21. kép Frailea phaeodisca Livramento-tól nyu-
gatra.

19. kép Frailea pygmaea Acegua környékén.

Utunk során nyolc helyen találtunk 
Frailea pumila kisebb-nagyobb populációt. 
Tövisezetét tekintve színben (fehértől sárgá-
ig) illetve tövisek számában (kevéstől egész 

sűrűig) nagyon eltérő növényeket láttam, 
akár egy lelőhelyen belül is. Volt olyan hely, 
ahol egymástól távol egy-egy növényt talál-
tunk, de volt olyan hely is, ahol több tíz pél-
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Magdepó egész évben!
Egyesületünk 2010-ben is folyamatosan várja magadományaikat! Felhívással fordulunk mind-
azon gyűjtőtársunkhoz, akinek módja és lehetősége van saját termelésű és szaporítású faj-azo-
nos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel) hozzájárulni a magdepó 
sikeréhez, küldjék meg egyesületünk címére adományukat, hogy a honlapunkon folyamatosan 
változó magdepóból bármikor választhasson az érdeklődő növénybarát! Az adományon szíves-
kedjenek megadni a nemzetség és faj nevet, az élőhely megnevezését, a magfogás évét. A ma-
gokat megtisztítva, vagy termésben kérjük egyesületünk, vagy a magfelelős címére bármikor 
megküldeni!
Egyesület címe: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete (Debrecen) 
4015 Debrecen, Pf.: 82. 
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Magfelelős címe: Németh Jánosné, 2700 Cegléd, Mérleg u. 9.sz.
Email: nyuszoka5@freemail.hu 
Segítőszándékukat előre is köszöni az MPKE Elnöksége és a Magfelelős.

dány alkotta telepek voltak egymástól pár 
méter távolságra. 

Bagé-tól nyugatra, a Rio Negro patak 
partján, illetve innen 60 km-re délre, Acegua 
környékén találtuk meg a Frailea pygmaea-t, 
mely jellemzően füves területen nő.

A megtalált Frailea-k szépsége lenyűgö-
zött, és a kis helyigényük miatt nagyon el-
gondolkoztatott, hogy a gyűjteményemet 
ilyen irányba is gazdagítsam.
Folytatás következik.

Kádár I. Csaba, Győrújbarát
A képek a szerző felvételei.

22. kép Bagé-tól nyugatra, a Rio Negro patak partján Frailea pygmaea.
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Herczeg István

Eforia: Mennyi energiát nyerhetünk a kaktuszoktól?

A feltett kérdésre mindenkinek más vá-
lasza lehet. Az én válaszom megértéséhez 
a következő tapasztalatokat osztom meg 
az olvasóval. Vonattal indultam egy hosz-
szú útra 2009. október 14.-én. A cél a ro-
mániai Eforián megtartandó kaktuszos ta-
lálkozó. Hajdúszoboszló-Debrecen 20 km. 
Az utazás egyik legrövidebb távolsága, de 
a legizgalmasabb része. Hajdúszoboszlóról 
14 óra 22 perckor kellett volna Debrecenbe 
indulnom. Az állomáson a hangosbemondó 
jelez-te, a vonat késni fog. A várakozás na-
gyon idegesítő volt, mert ha nem érem el a 
debreceni csatlakozást, akkor felborul az 
egész program. A vonat szerencsére csak 10 
percet késett, így volt idő Debrecenben ta-
lálkozni Tóth Norberttel, aki a Hordókak-
tuszok című könyvet hozta ki az állomásra, 
hogy a román kaktuszgyűjtők is megismer-
hessék a kiváló könyvet. Debrecen- Nagybá-

nya 166 km. Debrecenből pontosan indult a 
Szamos nemzetközi gyorsvonat. A nyírábrá-
nyi határállomásig a hirtelen lehűlésnek kö-
szönhetően az őszi napsütésben káprázatos 
színeket mutattak a fák lombkoronái. A ha-
tárátlépés során gyors és udvarias volt az el-
járásban résztvevő hivatalos személyek köz-
reműködése. A magyarul nem beszélő kala-
uzok kedvesen, a fűtött kupéba navigáltak 
tapasztalva, hogy a fülkémben nem volt fű-
tés. Nagybányára 21 órakor érkeztem, ahol 
Nevezi János és Lőrincz István várt. Az idő-
járás megváltozott, esett a hó.

A Nevezi családnál kellemes beszélgetés-
sel telt a rövid pihenő. Nagybánya-Bukarest 
666 km. Hatszemélyes hálókocsiban tettük 
meg az utat Jánossal. A hosszú úton volt le-
hetőség kényel-mesen eszmét cserélni a ma-
gyar és román kaktuszgyűjtőkről és a kaktu-
szos egyesületek min-dennapjairól. Követke-

zett 2009. októ-
ber 15. A reggeli 
látvány szokat-
lan. A vonatab-
lakból a folyó 
felett ködpára, 
a vasúti pálya 
melletti úton 
a tócsák tete-
jét jég borít-
ja. Ploestiben 
már szikrázó 
napsütésbe ér-
keztünk. Bu-

karestbe 11 órára ért be a vonat. Az állomá-
son két gyűjtő-társ vár bennünket. János, 
mint az Aztékium egyesület titkára, koráb-
bi kaktuszos lapszámokat és kaktuszokat 
ad át a gyűjtőknek. Jómagam a Pozsgástár 
számaival kedveskedem a gyűjtő-társaknak. 
Bukarest-Konstanca 225 km. A vonaton kel-
lemes útitársakkal utazunk. A hosszú út le-
hetőséget ad a kaktuszok tartásával kapcso-
latos ismeretek átadására az alkalmi isme-
rősöknek. A vonatból jól látható a Duna csa-

1. kép Basarab Popa üvegházában október kö-
zepén. 

2. kép Jancu Jon a vendég-
látónk.
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torna és az atomerőmű. Konstancában talál-
kozunk a brassói Szabó Gáborral, és együtt 
indulunk tovább. Konstanca-Eforia Nord pu. 
14 km. Sötétedéskor, 17.30-kor érkeztünk a 
célállomásra. Telefonon jelezzük a megérke-
zésünket a fő-szervező Jancu Jon kertész-
mérnöknek, aki rövidesen megérkezett és a 
szállásunkra vitt bennünket. Házigazdánk a 
szomszédos házban él, és ott neveli az általa 
kedvelt kaktuszokat.

Eforia Nord tengerparti üdülőhely 5000 
lakossal. A szezonnak vége, az 50 férőhelyes 
igényes szállodában mi vagyunk az egyedü-
li vendégek. Tengeri csigaházakat láttató 
dobrudzsai márvánnyal burkolt igényes ét-
teremben elköltött vacsorát követően nyu-
govóra térünk. 2009. ok-tóber 16. A tévében 
reggel azt látjuk, hogy a havazás miatt 60 
centis a hó a sípályákon. Sajnos az almafá-
kon az almákat is vastagon belepte a hó. Dél-
előtt ismerkedünk a településsel. Az időjárás 
esős, szeles. Lesétálunk a tengerpartra. Az 
erős szél próbára teszi az esernyőket. A par-
ton rengeteg kagylót és még több szemetet 
látunk. A tengeri hullámok vastag cigaretta-

csikk szőnyeget alakítottak ki. A tengeri ho-
mok védelmében három ember nádkúpokat 
helyezett el, annak érdekében, hogy a homo-
kot ne vigye el az erős szél. A séta során isme-
rősöket pillantunk meg. A Bukarestből gép-
kocsival érkező kaktuszosok jöttek velünk 
szemben. Nagy örömmel üdvözöljük a gyűj-
tőtársakat. Pár fotó és indulunk ebédelni egy 
kellemes kisvendéglőbe. Én a pacallevest kós-
toltam meg. Délután a szálláshelyen Nevezi 
János tartott diavetítéses élménybeszámolót 
Kanári szigeteki utazásáról. A több mint 15 
résztvevő nagy figyelemmel gyönyörködött 
a felvételekben. Elképesztő volt látni a szá-
munkra szokatlan kertészeti szeméttelepet, 
ahová olyan növények kerültek, melyeket 
szívesen látnánk gyűjteményeinkben. Az eső 
ellenére szabadtűzön, faszénen készült a va-
csora: csirke, mics, bárány, amit a Belu Eugén 
által készített olténiai borral fogyasztottunk 
késő estig. Különleges érdekesség volt a kak-
tusz felhasználásával készített alkoholmen-
tes üdítő.

2009. ok-
tóber 17. Au-
tóval mentünk 
Konstancára. 
Vendéglátónk 
figyelmességé-
nek köszönhe-
tően körbe-
autózzuk a 
várost. A ten-
gerparti kikö-
tővárosban na-
gyon sok ren-
dezett parkot 
l á t h a t t u n k . 

Számomra érdekes volt látni a sok pálmát 
és formára nyírt örökzöldeket. A szép lát-
vány Basarab Popa-nak köszönhető, akinek 
cége a város parkjait tartja karban. A nép-
szerű „Bebe” abban az üvegházban fogadott 
bennünket, ahol gyűjteményét is tartja. Ér-
dekes volt látni a hatalmas import növénye-
ket, amelyek most érkeztek Amerikából. A 
gyűjteményben a növények talaja csak kőze-
tet tartalmaz. Egy kb.2x1 méteres területen 
tanítani való elrendezésben szebbnél szebb 
lithopsokban gyönyörködtünk. Lehetősé-

3. kép Kaktuszos üdítő.

4. kép Basarab Popa ismer-
kedése a Debreceni Pozs-
gástárral.
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gük volt a gyűjtőknek igazán különleges nö-
vényeket vásárolni. „Bebe” látható örömmel 
szemlélte egyesületünk kiadványa-iból ösz-
szeállított ajándékcsomagot.

Délután a közeli Mangáliába mentünk kis-
busszal, ahol Mihai Ionescu professzor várt 
bennünket a Régészeti Múzeumban. Az évez-
redes kövek között a Múzeum udvarán néz-
hettük meg a főleg télálló növényekből álló 
gyűjteményt. Szokatlanok voltak számomra 
a növények között elhelyezett üvegszilánkok, 
amik a kóbor macskák ellen védték a kaktu-
szokat. A Múzeumban szakszerű tárlatveze-
tés során ismerhettük meg a régészeti lelete-
ket. A szabadtéri ásatáson érdekes volt látni, 
hogy a hatalmas kőtömböket fecskefark éke-
léssel rögzítették egymáshoz. „Misu” annyi-
ra örült egyesületünk ajándékának, hogy az 
egyesületi jelvényünket egyből kitűzte.

A szállodába visszatérve letöltésre kerül-
tek a fényképezőgépek fotói, és mindenki 
megkapta DVD-re írva az összes felvételt. A 
vacsorát önállóan készítettük, mert házigaz-

dánk lakoda-
lomba ment. 
Kellemes be-
szélgetéssel 
b o r o z g a t v a 
zártuk a na-
pot. 2009. ok-
tóber 18. Haj-
nalban egy 
kedves gyűj-
tőtárs autó-
val vitt ki en-
gem, Nevezi 

Jánost és Szabó Gábort az állomásra. Eforia 
Nord-Konstanca 14 km. Az állomás előtt ha-
talmas hajó szimbolizálja, hogy kikötővá-
rosban vagyunk. A reggeli kávét egy kis bü-
fében fogyasztottuk, ahol felfedeztünk egy 
cserép kaktuszt az ablakban. Mi vagyunk az 
első vendégek, a kávé lassan készült el, ezért 
az esőben futva mentünk az állomásra, hogy 
elérjük a vonatot. Konstanca-Bukarest 225 
km. Az úton a kellemesen elbeszélgettünk. 
János tőle szokatlan módon egyes telefoná-
lásai alatt kiment a fülkéből. Bukarestben az 
állomásról kilépve János lánytestvére, Viola 
várt bennünket. Mint kiderült az utolsó pil-

lanatig bizonytalan volt a találkozás, ezért a 
konspiráció. A pár órás városnézés nagyon 
tartalmasnak bizonyult. Vendéglátónknak 
köszönhetően életre szóló élményekkel let-
tem gazdagabb. Bukarest-Szolnok 773 km. 
Mivel hárman háromfele utazunk, a jegyeink 
is különböző vagonba szóltak. Először Szabó 
Gábor szállt le, majd a vonatot kettéválasz-
tották, és elvált utam Jánostól is. A kalauz je-
lezte, a magyar szakaszon sztrájk van. Lehet, 
hogy nem tudunk belépni Magyarországra. 
Végül 100 perc késéssel érkeztem Szolnokra. 
Szolnok-Hajdúszoboszló 101 km. Az állomás 
kihalt. Pár vonat azért közlekedik. Délre ér-
tem haza. Vonaton tettem meg 1979 km-t. 
Kellemesen elfáradtam, mégis azt gondolom, 
rengeteg energiát nyertem a kaktuszoktól. 
Ez az energia biztosan kitart egy évig, ami-
kor remélhetően újra útra fogok kelni, hogy 
újabb energiát nyerhessek a kaktuszoktól.

Képek: Herczeg István.
Herczeg István

Hajdúszoboszló

6. kép A Basarab gyűjtemény Melo kak-
tuszai.

5. kép Mihai Ionescu.
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Kiss László

Kaktusz- és pozsgásgyűjtők: Szutorisz Gyula

Be kell ismernünk, hogy több évtizedes 
mulasztásunkat próbáljuk bepótolni azzal, 
hogy végre sort kerítünk a hazai kaktuszos 
társadalom egyik elismert, és mondhatni 
mindenki által ismert és tisztelt doajenének1, 
Szutorisz Gyulának a bemutatására. Szemé-
lye szorosan kötődik a hazai kaktuszos élet 
kiteljesedéséhez és kultúrájának megterem-
téséhez. Kaktuszgyűjteménye és sziklakert-
je mindig szinte fogalom volt a magyar kak-
tuszgyűjtők körében. Ismereteit szívesen 
megosztotta gyűjtőtársaival, mind azok láto-
gatásai alkalmával, mind az általa irt cikkek-
ben. Nagyban hozzájárult a faj-azonos növé-
nyek hazai elterjesztéséhez és a kaktológia 
oktatásához a magyar felsőfokú képzésben.

Szülei kereskedők voltak, így az ő pálya-
választása is ennek megfelelően alakult. El-
végezve a kereskedelmi főiskolát, üzletve-

zetőként dolgozott 1970-ig, majd 40 évesen 
elszánta magát, hogy pályát módosítson az-
zal, hogy kaktusz és pozsgás kertészetet ala-
pított. Kertészetében a kaktuszok mellett ki-
emelt hangsúlyt kapott a sziklakerti évelők 
termesztése és forgalmazása. A termelt kak-
tuszokat a Virágért bolthálózaton keresztül 
értékesítette. Kertészetében egy 30.000 da-
rabos állandó készlet is a vásárlók rendelke-
zésére állt. Kertészeti vonalon több mint 30 
évig tevékenykedett és vállalkozását 2004-
ben végleg beszüntette.

Természetesen az, hogy élete így alakult 
nem a véletlenen múlott. Először is fiatal ko-
rától kedvelt hobbija volt a hegymászás, me-
lyet közel 15 évig szervezett keretek között 
művelt, s így testközelségbe került e sajátos 
terepalakzatot benépesítő növényekkel. A 
másik döntő körülmény az volt, hogy 1959-
től gyűjtötte a kaktuszokat, és beiratkozott a 
Csili Művelődési Házban működő T I T Kak-
tusz Szakkörbe, amit akkor Kern Péter veze-
tett. Kertes házba költözött 1965-ben, és ez 
kedvező feltételeket teremtett gyűjteménye 1. kép Szutorisz Gyula a Mammillaria gyűjte-

ményében.

2. kép Egy ritkaság: Mammillaria guillauu-
miniana.
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fejlesztéséhez. 1967-ben egy 6x3 m-es üveg-
házat épített családi háza déli oldalához, ami 
nyomban meg is telt növényekkel. Később 
még épített egy 40 m2 alapterületű üveghá-
zat is, ami nem sokáig maradt üresen. Ekkor 
a gyűjtemény már évi kb. 500.000 magot ter-
melt, ami kellő alapot biztosított a nagybani 
szaporításhoz. Természetesen gyűjteményé-
nek bővítéséhez az USA, Ausztria, Hollandia, 
és a NSZK magkereskedéseiből vásárolt ma-
gok is hozzájárultak.

Az 1971-ben megalakult MKOE-nak ala-
pító tagja, melynek 9 évig volt a szakmai al-
elnöke. Kidolgozott egy 10 pontból álló szak-
mai programot és a Közgyűlés elé terjesztet-
te jóváhagyásra, amit elfogadva 9 év alatt si-
került is megvalósítani. Több külföldi szerve-
zetnek is tagja lett. Ennek köszönhetően az 
INTERNOTO egyesülettől csere útján sike-
rült élőhelyi magokhoz hozzájutnia. A Hol-
land Melocactus Egyesület is magforrásul 
szolgált. Jelenleg a román Aztékium Egyesü-
letnek, és a Kárpát Egyesületnek is a tagja.

17 évig egyetemi előadó volt a Budapes-
ti Kertészeti (jelenleg Corvinus) Egyetemen, 
ahol a kaktológia, és a magashegyi növénytan 
témákat oktatta. Ez utóbbi tárgy oktatásá-
nak az szolgált alapjául, hogy 10 éves korá-
tól járta Európa hegyeit, és tanulmányozta 
az ott élő magashegyi növényeket. Ezzel az ő 
nevéhez kötődik a kaktuszok egyetemi szin-
tű oktatása hazánkban és Európában. Geobo-
tanikai munkát is folytatott a Kárpátok és az 
Alpok magashegységében, és felmérte azok 
magashegyi növényzetét. Több hallgatónak 
is volt konzulense és témavezetője e témakö-
rökben, szakdolgozatuk vagy diplomamun-
kájuk elkészítése során. Oktatói tevékenysé-
gére nagy szeretettel emlékezett beszélgeté-
sünk alkalmával.

Az 1993-ban készített kaktusz leltára 
szerint 3700, míg az évelő sziklakerti és ma-
gashegyi növényekből 3000 fajjal és változat-
tal rendelkezett, mely utóbbi állomány jelen-
leg is megtalálható. Még napjainkban is kb. 
6000 fajazonos növényt gondoz a kertjében. 

3. kép Idős Mammillaria növények.
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Télálló kaktuszokból álló gyűjteménye jelen 
ismeretei szerint a legtöbb fajt számlálja a vi-
lágon.

Szoros ismeretség és munkakapcsolat 
fűzte össze Dr. Debreczy Zsolttal, aki 1973-
ban és 1983-ban az USA délnyugati állama-
iban tett tereputazást, kutatva a télálló kak-
tuszok és más növények élőhelyét. Az általa 
gyűjtött és hazaküldött télálló kaktuszokat 

és pozsgásokat Szutorisz Gyula gondozta, 
őrizte, ápolta, azonosította, szaporította, és 
részben forgalmazta is. Ezek a növények ad-
tak alapot a télálló gyűjteménye kialakításá-
hoz, melyek ma is annak majd 60 %-át teszik 
ki. Ez a gyűjtemény kb. 200 négyzetméternyi 
területet foglal el kertjében.

Sziklakertjében az egyes ágyásokat közel 
40 tonna kristályos dolomitszikla felhasz-
nálásával építette meg. Gazdag tudásra tett 
szert a télálló kaktuszok szabadföldi tartásá-
ban. Több évtizedig gyűjtötte tapasztalatait 
az egyes fajok télállóságáról a hazai klimati-
kus viszonyok között. Ennek alapján szikla-
kertépítést, telepítést és fenntartást is okta-
tott az egyetemen. Hegyek és növények címmel 
könyvet jelentetett meg 2003-ban, ami tudo-
mányos ismeretterjesztő könyvként íródott. 
Geobotanikai témakörben ez volt az első 
könyv, ami kizárólag ezzel a témakörrel fog-
lalkozott Magyarországon. Geobotanikával 
és kaktológiával foglalkozó házi könyvtárat 
hozott létre a magyaron kívül német, angol, 
spanyol nyelvű könyvekből. Eddig 58 termé-
szetfilmet készített, amiket idehaza és a kör-
nyező országokban forgalmazott. E két témá-
ban megközelítőleg 7-800 előadást tartott 50 

4. kép Rögtönzött előadás a Mammillaria 
nemzetségről.

5. kép A kép közepén az Opuntia debreczyi.
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éves gyűjtői tevékenysége során. Ennek kere-
tében Németországban 10 nap alatt 10 elő-
adást tartott Kern Péterrel a Mammillaria 
nemzetség rendszertanáról, de tartott elő-
adásokat Szatmárnémetiben és Nagybányán 
is a kaktuszokról és a hegymászásról. Napja-
inkban könyvet ír a télálló kaktuszkert épí-
téséről, betelepítéséről, fenntartásáról, ami a 
közeljövőben fog megjelenni. Az évek során 
fajazonosítást végzett több hazai botanikus 
kert felkérésére. Gazdag és tudományosan 
megalapozott ismeretei és tapasztalatai fel-
használásával rendszeresen közölt, és ma is 
közöl cikkeket a hazai szakfolyóiratokban, 
így a Kaktusz-Világ és a Debreceni Pozs-
gástár újságokban. Az MKOE Mammillaria 
Szakcsoport tájékoztatóját a Polyedra-t szer-
kesztette a Kaktusz-Világban 1997 és 2003 
között, s ennek keretében tudományos igé-
nyű és színvonalú, rendkívül alapos cikkso-
rozatot készített kedvelt nemzetségéről, a 
Cactaceae család Mammillaria nemzetségé-
nek evolúciós modellje címen. Több évig dol-

gozott a Kaktusz-Világ felelős szerkesztője-
ként és a szerkesztőbizottságának tagjaként. 
Gondozta és gondozza Nagysurányi Mik-
lós Mammillaria szakmai jegyzeteit. Gyűjtői, 
egyesületi, és szakírói munkássága megbe-
csüléseként 1997-ben az MKOE által Anisits 
János Dániel Emlékéremmel lett elismerve. 
Nevéhez fűződik az Opuntia debreczyi Szut., 
és a Mammillaria immersa Mészáros és Szut. 
fajok leírása a Kaktusz-Világban, amelyek 
francia és spanyol nyelven is megjelentek 
külföldi lapokban.

A gyűjteményében levő növények többsé-
gét 9x9 cm-es cserepekben tartja üvegházá-
ban, ahol állandó a napsütés. Az alaptalaj er-
dei barna homok, melynek semleges a PH-ja, 
és amely kevés érett marhatrágyát, és szük-
ség szerint balti tőzeget is tartalmaz. Átül-
tetést 10 évenként végez. Növényvédelem-
hez elsősorban felszívódó szereket használ. 
Gombaölőszerként Systhane duplo, atkák el-
len Flumite 200, szívókártevők ellen Basudin 
6002, Zolone, Karate, s a télálló fajok liszt-

6. kép A gyűjtemény egyik részlete.
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harmat és szürkerothadás elleni védelmé-
re Rubigan 12 EC és Shavit F vegyszereket 
alkalmaz. Ez utóbbi növények a sziklakert-
ben elsősorban a termésükön keresztül fer-
tőződnek, ezért termésüket a beérést köve-
tően leszedi a növényekről. Ezek egyébként 
is többnyire hibrid magokat tartalmaznak. 
A védekezést a teleltetés előtt végzi, melyet 
egy hét múlva megismétel a kikelő peték mi-
att. A permetezés során a permetléhez kevés 
mosogató (zsíroldó hatású) szert is adagol, 
mely elősegíti a hatóanyagnak a károkozók 
és petéik viaszos és szőrös víztaszító felü-
letén való áthatolást, megtapadást. Éven-
te 5-6 alkalommal, áprilistól szeptemberig 
havonta egyszer kútvízzel öntözi a növé-
nyeket. Az első öntözés csak indító öntözés, 
amely megközelítőleg 50%-ban itatja át a ta-
lajt. Lombtrágyát csak a magoncoknál hasz-
nál. Mammillaria gyűjteménye magába fog-
lalja a jelenleg ismert valamennyi fajt, de az 
Echinocereus gyűjteménye is teljesnek mond-
ható. Ezeken a nemzetségeken kívül gyűjte-
ményében jelentős fajszámú Coryphantha, 

Escobaria, Notocactus, Echinofossulocactus, 
Neoporteria, Neochilenia taxon található. 
Gyűjteményének nagyobb részét idős, kifej-
lett, virágzóképes, erős tövisezetű növények 
alkotják, fajonként többnyire 2-3 egyeddel.

Üvegházának fűtését gáztüzelésű kazán 
biztosítja, amivel 5 oC teleltetési hőmérsék-
letet biztosít a növényei számára. Energiata-
karékossági okból, a tél beállta előtt az üveg-
házak fóliatakarást kapnak. Vegetációs idő-
szakban az üvegházakban árnyékolást nem 
alkalmaz, mert véleménye szerint a rasel 
háló túlzottan árnyékol, ami miatt a növé-
nyek elveszítenék eredeti habitusukat3. Ta-
vasszal a fólia levételét követően az üveg fe-
lületet ritka sávokban lemeszeli, ami április 
végére többnyire le is mosódik.

Eddig minden évben átlag 2 alkalommal 
szervezett túrát Európa magas hegyeibe, 
amely utazásait természetfilmekben doku-
mentálta. Ezek a többségükben 1-1,5 órás fil-
mek hangosítással, és fajazonosításra alkal-
mas közeli felvételekkel, valamint tudomá-
nyos nevekkel és zenével készültek.

7. kép Echinocereusok: a nagy zöld az 
Echinocereus pulchellus v. weinbergii.

8. kép Opuntia polyacantha naturhibrid.
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9. kép Csendes töprengés a jövőn?



52 Debreceni Pozsgástár 2010/1.

Kaktuszgyűjteménye és kertje egész év-
ben látogatható előzetes egyeztetést köve-
tően. (Tel.: 06-30-727 7435) A hazai médiák 
16 alkalommal készítettek vele és róla ripor-
tot, jó néhányszor a kertjében és a gyűjtemé-
nyében. Oktatási célra és génbanki kutatás-
ra több mint 400 télálló fajt adományozott 
a Kertészeti Egyetemnek. Ezeket a Magyar 
Fajtaminősítő Intézet jegyzőkönyvileg nyil-
vántartásba is vette. Ez a tevékenység Euró-
pában Magyarországon valósult meg először. 
Tervei között szerepel megjelentetni közel 
50 oldal terjedelemmel „A Cactaceae család 
Mammillaria nemzetségének evolúciós modellje” 
című tanulmányát.

Nagy és egyelőre megoldatlan kérdés 
gyűjteményének jövőbeli sorsa, mivel gyer-
meke az élet más területén kamatoztatja te-
hetségét, amelyről büszkén mesélt utolsó ta-

lálkozásunk alkalmával. Tervei megvalósítá-
sához és gazdag élettapasztalatának a gyűj-
tőtársakkal való megosztásához kívánunk jó 
erőt, egészséget, sok örömöt, hosszú boldog 
életet családja és gyűjtőtársai körében.

Kiss László
Orosháza

Magyarázat:
1 Doyen (doajen): 1. sajtó (testületben) a leg-
idősebb személy.
2 Basudin 600: a vegyszer minden formája a 
hatályos EU rendelkezés alapján kivonásra 
került.
3 Habitus: Külső megjelenés. /Tud. Élőlények 
ill. ásványok jellegzetes alaki jegyeinek ösz-
szessége.

Képek a szerző felvételei.

10. kép Opuntia setispina.
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Dr. Erostyák Mihály

Egy kis bonszáj: a Trichodiadema densum (HAW.) Schwant.
A Trichodiadema densum először Adrian H. 

Haworth által a nappalvirágzók családjába 
tartozó Mesembryanthemum nemzetségbe 
lett besorolva, majd később Georg Schwantes 
a Trichodiadema nemzetségbe sorolta. A ke-
vésbé hozzáértők gyakran egy bimbókak-
tusznak, Mammillariának tartják a növényt, 
mivel a mintegy 20 mm hosszú és 5 mm szé-
les vaskos levelei hegyén sugár alakú üstök 
figyelhető meg, melyet kb. 20 fehér, 5 mm 
hosszúságú szőrök alkotnak. Ez a szőrüstök 
tipikus az egész nemzetségre, neve is ebből 
adódik: trichos (gör.) = haj, szőr, diadema 
(gör.)= fejdísz, korona, tehát a fajnév jelen-
tése „hajkorona”. A hosszúkás hegyű levelek 
zöldek, kis szemölcsökkel fedettek, amelyek 

a bőrszövet legfelső sejtsorának kiemelke-
dései. Ez az ismertetőjegy a nappalvirágzók 
egyéb képviselőin is gyakran megtalálható.

A Trichodiadema densum küllemre egy tör-
pecserje, melynek rövid törzséből mintegy 
10-15 cm hosszú ágacskák nőnek ki, és ezek 
az ágacskák a kifejlett növénynek nagyjából 
gömb alakot adnak. Önmagukban már a fe-
hér szőrök is díszesek, ezért, bár virágzó nö-
vényről van szó, mégis először ez vonzza ma-
gára figyelmünket. A pirosas színű virágok 
egyesével a szőrkoronából nőnek az ágacs-
kák végén. A virág szára rövid, a virág kb. 5 
cm átmérőjű és 4 cm hosszú. A virágszirmok 
több körben helyezkednek el, szálkás szélű-
ek, lándzsás alakúak, alsó részükön fehérek, 

1. kép Trichodiadema densum.
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a virág belső részén mindig keskenyebbek és 
halványabbak. A bibe fehér. a porzók sárga 
színűek. Gyűjteményeinkben található növé-
nyeken többnyire nem képződik mag. Ezért 
a magfogás és a sajáttermésű magból való 
szaporítás nem kivitelezhető. Dugványokról 
történő szaporítás ellenben nagyon könnyű.

A Trichodiadema densumnak Dél-Afrika az 
őshazája. Növényvédelme nem nehézkes, ha 
figyelünk a jó vízáteresztésű ültető közegre. 
Növekedését figyelemmel kísérhetjük a vilá-
goszöld hajtásvégeken. Nem mondható gyor-
san növő növénynek, sok helyet nem igényel. 
December és január hónapokban van a nyugal-
mi időszaka, ekkor képződnek a virágbimbók. 
Ebben az időszakban javasolt a 10 oC hőmér-
séklet és talajának teljesen szárazon tartá-
sa. Más tapasztalatok szerint az alacsonyabb 
teleltetési hőmérsékletet is károsodás nélkül 
elviseli, egészen 0 oC-ig. A többi időszakban 
bátran locsolhatjuk, főleg ha a szabadban he-
lyezzük el. Ha ezekre figyelünk és a növényt 
világos helyen tartjuk, akkor a virágzás febru-
ár végétől, március elejétől egészen áprilisig 

2. kép Különösen érdekes a magház kör-
nyéke!

3. kép Bonszájjá nevelt Trichodiadema densum.
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garantált. Egy gyűjteményben gyakran ez 
az új év első virágzó növénye. Virágja tar-
tós, nem ritkán 6-7 napon keresztül is nyí-
lik, és hozza nekünk az új tavasz reményét. 
A növény azonban kevés munkával kis tör-
pe bonszájjá alakítható. Ehhez csupán any-
nyi szükséges, hogy évente ültessük át, és 
ilyenkor a megvastagodott gyökérnyaki 
részt néhány centivel emeljük feljebb, min-
tahogyan az elhelyezkedett előzőleg a fel-
színhez viszonyítva. Ezt évente ismételve 
és virágzás után gyengén visszametszve 
hatásait, igazán mutatós és bőven virágzó 
bonszájban gyönyörködhetünk.
Képek: Dr. Csajbók József 1,2., Nemes Zol-
tán 3,4.

Dr. Erostyák Mihály, Orosháza

4. kép Pillantás a kaudexé alakult gyö-
kerekre.

Személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlása

Ezúton köszönjük mindenkinek az elmúlt évi, je-
lentős összegű felajánlást. Továbbra is kérjük 
Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb 
elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megte-
remtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére 
történő felajánlásával, amennyiben elégedettek 
egyesületünk működésével, tartalmasnak és szín-
vonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni 
Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2010. tavaszán lehet megtenni, a 
2009. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A fel-
ajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Köz-
hasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82
E-mail: kozpont@pozsgasgyujtok.hu
Adószámunk: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú 
Takarék Takarékszövetkezet.
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat 
egyesületünk Elnöksége és a Debreceni Pozsgástár 
Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, mun-
katársait, hogy jövedelmük 1%-át Egyesületünk ja-
vára ajánlják fel.

Felajánlásukat köszöni az Elnökség.
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Egy kiállítás képei

1. kép A közönség körében óriási sikert aratott sziklakert. Reméljük, rövidesen más ki-
állításokon is láthatunk hasonló sziklakerti megoldásokat. Kép: Ficzere M.

A Magyar Pozsgásgyűjtők Egyesülete 
ez év augusztus 14-20.-a között tar-
totta éves kiállítását Debrecenben a 
Virágkarnevál egyik kísérő rendezvé-
nyeként a Kölcsey Központban. Erről 
szólunk néhány képben. (f-m)

2. kép Részlet a sziklakertből. 
Kép: Ficzere Miklós
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4. kép Kiállítási részlet 1. Kép: Ábel Győző

3. kép Kiállítási részlet 2. Kép: Ábel Győző

2. kép Részlet a sziklakertből. 
Kép: Ficzere Miklós



58 Debreceni Pozsgástár 2010/1.

                              B, b

basilaris grundständig
tőállású, tőleveles,  
alapból induló

bastargonamia der Pfrorfbastard kereszteződés

baumannii Eigenname: Baumann Baumann-féle

baumii Eigenname: Baum, Hugo Baum-féle

bauseii Eigenname Bauei-féle

baxaniensis benannt nach Herkunft: Cuba élőhelyről elnevezve

baxteriana Eigenname: Baxter, E. M. Baxter-féle

bayrianum Eigenname: Bayr, Alfred Bayr-féle

beguini Eigenname: Beguin, Abbe Beguin-féle

beiselii Eigenname: Beisel Beisel-féle

bella schön, hübsch csinos, szép

bellacantha schönbedornte széptövisű

belladonna schöne Frau szépasszony

bellavistensis benannt nach Herkunft: Bellavista Bellavistáról elnevezve, 
Peru

bellidiformis bellisförmig százszorszép alakú

bellisiana benannt nach Herkunft:Bellavista származás, eredet alapján
elnevezve

belmoreanus Eigenname belmoreai

beneckei Eigenname: Benecke, Adolf Benecke-féle

benjamina Eigenname Benjamin -féle

bengalensis in Bengalin waschend Bengáliából való

bensonii Eigenname: Benson, Dr. Lyman Benson-féle

berchtii benannt nach Bercht Bercht-féle

bergeriana Eigenname: Berger, Alwin Berger-féle

bergerocactus Eigenname: Berger, Alwin Berger kaktusza

berkiana Eigenname: Berki Berki-féle

berlandieri Eigenname: Berlandier,  
Dr. Jean Louis

Berlandier-féle
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ETIMOLÓGIA SZÓTÁR

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.




