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Előző Hírlevelünkben jelent meg Szabó Gábor Személyes véleményem a
kaktuszok gyűjtőszámos címkézéséről, és Ficzere Miklós Személyes vélemény 1.
című írások. Egyben kértük Olvasóinkat, mondják el a témához kapcsolódó
nézetüket. Örvendetes, hogy többen is tollat ragadtak, leírták és elküldték
véleményüket, melyeket a beérkezésük sorrendjében az alábbiakban
olvashatnak. Továbbra is várjuk leveleiket!

Írta: Fábián László, Udvard, Szlovákia.
El vagyok képedve, teljesen lefagytam, mint a lányom számítógépe! A XXI. században hogyan
hangozhat el egy olyan mondat, amilyet az 54. Hírlevél 2014. márciusi számában olvastam a
gyűjtőszámos nevek felsőbbrendűségéről, mely nézetet erősen kifogásolt Szabó Gábor és Ficzere
Miklós is a Hírlevélben közzétett véleményükben. Véleményüket kiváltó idézet így hangzik:
„Bizonytalan eredetű, vagy hibrid növényeinket ajándékozzuk el vagy semmisítsük meg, mert
akinek ilyenfajta növényei vannak a birtokában nem nevezhetjük kaktuszgyűjtőnek és növényeit
gyűjteménynek.”(Kaktusz-Világ 2013/4). Ki jogosít fel egyáltalán valakit arra, hogy egy ilyen
meggondolatlan, felelőtlen és törvényellenes kijelentést tegyen? A hasonló elméletek terjesztője
bizonyosan nincs tisztában azzal, hogy tette helytelen, mert ezzel nemcsak az összes tisztességes
növénykedvelőt járatja le és sérti meg, hanem minden törvényt, szabályzatot és józan
ítélőképességet is, amelyek összefüggnek ezzel a nemes hobbival. Az alábbiakban részletesen
leírom az ide vonatkozó törvényeket, szabályokat (CITES), saját tapasztalataimat és nézeteimet,
amelyek szorosan kapcsolódnak ehhez a témához.
Kezdetben a gyűjtőszámoknak semmi jelentőségük sem volt a növénykedvelők körében. Csak azt
a célt szolgálták, hogy az újonnan felfedezett és leírt növényeket katalogizálni tudják. Még a múlt
század elején is fontosabb adatnak tartották a lelőhelyi adatokat és megnevezéseket. Azt hiszem,
először Friedrich Ritter gyűjtőszámai lettek elismerve és „kerestetve”, azonban eleinte nem volt
hajlandó az általa talált fajok terepi helyzetét megadni, természetesen üzleti megfontolásból. Ezt
csak a négy kötetes művében tette meg, amikor befejezte gyűjtő útját és nővére, Hilda Winter
eladta kaktuszos cégét. Könyveiben aztán sokszor részletesen leírta a lelőhelyeket, amelyek az új
taxonok leírásának része is volt, mert akkor ezt már előírták a nevezéktani szabályok. A meg nem
adott lelőhelyű növények leírásai érvénytelenek lettek volna, és abban az esetben, ha valaki más
újra megleli ugyanazon fajokat, a leírás prioritása azt a szerzőt illette volna meg. Az első
leírásoknál fontosak voltak gyűjtőszámai, ezek alatt vannak elhelyezve és katalogizálva a
holotípusok (Ultrechi egyetem). A gyűjtőszámok utáni hajsza a múlt század 60-as éveiben indult
el, amikor Horst-Uebelmann-féle expedíciók során rengeteg új faj jelent meg a piacon. Ezek a
növények többségükben kizárólag gyűjtőszámok alatt voltak terjesztve, mert a szerzők a terepen
maguk sem voltak biztosak a taxonok megítélésében. Őket tucatjával követték az újabb
felfedezők, és a gyűjtőszámok áradata elindult. A növények és magjaik áramlását a piacok felé
semmi sem szabályozta. Sokan hatalmas bevételre tettek így szert.
1973-ban létrehozták az úgynevezett CITES-t, amely a szabadon élő állatok és a vadon tenyésző
növények védelmét és a velük való üzletelést szabályozza. Amikor 1975-ben 10 ország aláírta ezt
a szerződést (Washingtoni konvenciónak is nevezik), azonnal érvénybe is lépett. Ettől a pillanattól

fogva a szerződést aláíró országokból nem volt szabad engedély nélkül veszélyeztetett fajokat
exportálni. A veszélyeztetést 3 csoportra osztották fel. Az első és a második csoport kivitele,
országok közti szállítása szigorú törvényekhez köttettek. Azóta csaknem a világ összes állama
aláírta ezt a megegyezést, köztük az én országom is, akkor még, mint Csehszlovákia, egy időben
velünk Magyarország is ratifikálta a konvenciót.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy senki nem hozhat el, vagy árusíthat semmilyen védett
teremtményt. A tiltás még a védett faj elpusztult részeire is érvényes. Vagyis a kaktuszok
élőhelyéről engedély nélkül egy tövispárnát sem hozhatok el, vagy helyezhetek át egy másik
területre. Azokon a vidékeken, ahol védett fajok élnek, nem szabad gyűjteni még a nem védett
fajokból sem. Nem szabad a természetes nikét semmilyen módon befolyásolni. Minden érintett
ország igyekszik nem megengedni a védett fajok befogását és gyűjtését kereskedés céljából.
Engedélyt csak ritkán kap néhány botanikus kert vagy hasonló intézmény. Nincs tudomásom arról,
hogy magánszemély engedéllyel gyűjthetett volna védett élőlényeket, vagyis az 1975-ös év után
minden „elhozott” egyed lopásnak, bűnténynek számít, az elcsípett elkövetőket ma már hatalmas
pénzbírsággal vagy fegyházzal büntetik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ezt követő
években gyűjtött magvak és növények illegálisak. Nemcsak az követ el bűnt, aki elhozza ezeket az
anyagokat a természetből, hanem az is, aki átveszi őket ettől a személytől. A CITES
érvényesítésének tehetetlenségét az is bizonyítja, hogy az önjelölt begyűjtők büntetlenül
gyűjthetik az állatokat és a növényeket, sőt, a kaktuszok és más szukkulensek esetében még
elláthatják őket gyűjtőszámmal, és nyíltan hirdethetik és árusíthatják azokat!
Mi az oka ennek a jelenségnek? Minden esetben a CITES nem végrehajtó szerv, hanem csak
ellenőrzi törvények, szabályok és utasítások formájában a szabadon élő állatok és a vadon
tenyésző védett fajok kereskedelmét. Minden tagállam, amely aláírta a szerződést, elkötelezte
magát, hogy a végrehajtó szervek létrehozását vállalja, és a törvényesség keretein belül cselekszik.
Országonként általában a természetvédelmi hivatalok kötelessége e törvények ellenőrzése,
betartatása és véghezvitele. Sajnos, a legtöbb országban ezek a dolgok még nincsenek kellőképpen
végrehajtva, még ott sem, ahol a legtöbb védett faj él. Ennek oka, hogy általában a hivatalokban
levő emberek nem szakképzettek, anyagilag alulfizetettek és általában korruptak. Az utóbbi
időben azonban gyakran hallom, sok helyen kezdik komolyan venni a fosztogatókat. Ilyen példát
tudok említeni a mi környezetünkből is. Az egyik ismert cseh kaktuszos, aki éveken keresztül azt
hitette el magáról, hogy ő egy tisztességes természetvédő, és aki eddig nyíltan nem egyszer
rámutatott az emberek által okozott természeti károkra. Erről 150 oldalas beszámolót is készített a
négy évvel ezelőtt lezajlott prágai nemzetközi természetvédelmi összejövetelre. Tavaly sikerült
neki lefizetnie Mexikóban néhány embert, akik elárulták az Aztekium valdezii lelőhelyét. Ő
személyesen azt állítja, hogy előre megjelölte a faj előfordulását, sőt, a Googl-on azt be is jelölte.
A pontos lelőhely megtalálását a tudásának, geológiai terepek összehasonlításának és intuíciójának
tulajdonította. Tehát, ő egy géniusz, ismerem személyesen, én a szélhámos megjelölést
használnám. Még egy új fajról adott ugyanilyen módon hírt, és már el is nevezte, természetesen
saját magáról (Aztekium sniceri), annak ellenére, hogy még nem járt az általa bejelölt
koordinátákon! Előre leírta az új faj minden paraméterét és körülményeit. Az egésznek csak akkor
van logikája, ha már tényleg meglelte ezt a fajt, de mivel ráijesztettek, inkább titkolódzik.
Emberünk az Aztekium valdezii fajból azonnal begyűjtött néhány tízezer szem magvat és rengeteg
élő példányt. Volt annyi mersze, hogy a neten nyíltan hirdette és terjesztette a fajt, persze, nem
keresztényi áron. Természetesen a mexikóiaknak ez azonnal feltűnt és figyelmeztették, hagyjon fel
az üzleteléssel, mert nemzetközi ügyet csinálnak a dologból. A személyt várhatólag a CITES
törvények értelmében mindörökre kiutasítják Mexikóból. Az eset már reakciót váltott ki a mexikói
kormányból is. Tavaly ősszel az egyik szlovák csoportot egész négyhetes ott létük alatt
személyautóból követték. Csaknem minden nap kaptak rendőrségi ellenőrzést, ami nem tevődött
ki csak a papírok ellenőrzéséből. Az autót és csomagjaikat teljesen átkutatták és kiforgatták. A
néhány órás procedúra alatt tarkóra tett kézzel kellett csendben várakozniuk. Kedves
gyűjtőszámosok, talán ezt akarják elérni, hogy a tisztességes emberrel is úgy bánjanak, mint a
bűnözőkkel? Tulajdonképpen milyen eljárást igényel a védett faj begyűjtéséhez szükséges
engedélyezés?

Elsősorban regisztrált, bejelentett gyűjteménnyel kell rendelkezni, vagy megfelelő minisztériumi
engedéllyel. A személy kérvényezteti a behozatali engedélyt, amely tartalmazza, hogy mit és
mennyit szeretne behozni országába. Ha saját kezűleg megy gyűjteni, ezt előre nem is sejti, mert
nem tudja, hogy mi várja őt a lelőhelyen. A hatóságnak akár 6 hónap is rendelkezésére áll arra,
hogy felülbírálja a kérvényt és választ adjon. Na, ez talán sikerül! Most kérvényezteti a fajok
kihozatalát az érintett országból. Még mindig nem tudja, hogy mit talál, min lesz termés, mi lesz
szállítható állapotban. Itt is tételesen fel kell tüntetni a tárgyat. A válaszadásra és ügyintézésre akár
egy évet is várni kell. A célország csak a terep és a faj diverzitásának felmérése után adhat ki
engedélyt (CITES), de erre sem szakképzett embere, sem pénze nincs. Most induljunk el
gyűjtőútra, vagy várjunk?
Az eset akkor egyszerűbb, ha ottani, elismert cégtől rendelünk anyagot, de a papírmunka most sem
marad el. Minden esetben az itteni helyi hatóságnál engedélyt kell kérni a behozatalra és tételesen
bejelenteni a küldemény tartalmát. A kiviteli engedélyt és egyéb formalitásokat a másik fél intézi.
A bizonyítottan kertészetekben felnevelt példányok esetében a dolog egyszerű, mert ezzel letelt a
megpróbáltatás. A vadon élő, az I.-es kategóriába tartozó példányok esetében fajkártyát
(=fajkarton) kell készíteni, és a növény további sorsáról minden esetben a hatóság dönt és nem a
birtokos, neki csak tartási joga van, tulajdonjoga nincs. Még kiállításra sem viheti el minisztériumi
engedély nélkül, természetesen a regisztrált példányt sem eladni, sem odaajándékozni nem szabad
(nem örökölhető, nem képezi váláskor a közösen szerzett vagyon fogalmát). A vadon begyűjtött
magvakat is kártyán kell vezetni, a mennyiséget grammokban kell feltüntetni. Ez a kötelezettség
addig tart, amíg a magvakat el nem vetjük, és azok ki nem csíráznak. Ettől a pillanattól fogva a
CITES nem foglalkozik velük, mert nem azonosak a természetben véletlenszerűen felnevelkedett
egyedekkel. Vagyis, mi képesek vagyunk sokkal több kikelt magoncot felnevelni, és megvédeni a
betegségek és növényevő állatokkal szemben. Felnevelni sokkal több példányt, mint ahogy az a
természetben történhetett volna, tehát ez által a kultúrában nevelt egyedek genetikai információi
teljesen eltérőek lesznek. A CITES pontosan ebből a megfontolásból nem engedélyezi
visszahelyezni a kultúrában nevelt példányokat, mert ezek teljesen átformálnák a populációt, talán
az degenerálódhatna is.
A „vad” növényekről szaporított sarjak, vagy in vitro nevelt példányok minden esetben a
megfigyelt kategóriába tartoznak, mert azonosak az anyapéldánnyal. Az ilyen növényekről nyert
magvak és az ezekből kikelt magoncok már CITES II-esnek számítanak, még abban az esetben is,
ha a „vad” egyed a CITES I-es kategóriába tartozott. Tehát ettől fogva a magoncokkal úgy
rendelkezünk, mint az állományunk többi részével. Szabadon cserélhetjük, árusíthatjuk vagy
elajándékozhatjuk őket, de a CITES továbbiakban is tanácsolja, hogy a növényeket olyan
körülmények között kell tartani és nevelni, hogy azok életképesek és egészségesek maradjanak. A
hazai szerveknek rendszeresen kellene látogatni a növényeket tartó személyeket, és felügyelni
tartásuk módját. Ez nemcsak a kaktuszosokra vonatkozik, hanem mindenkire, akinél ilyen
példányok előfordulnak. Képzeljék el, mekkora apparátussal kellene rendelkeznie az adott
szervnek! Tehát a „kínzás” mértékét a minimumra kell csökkentenünk. Nálunk Szlovákián
nemcsak az állatkínzás számít bűncselekménynek, hanem a növénykínzás is! Sajnos, ezt sem veszi
még komolyan senki, elég, ha a szupermarketekben megfigyeljük a festett példányokat, vagy a
művirággal teleragasztott egyedeket! Növényeinkkel úgy bánunk, mintha nem is élőlények
volnának, hanem halott tárgyak (a legtöbb ember az ilyen tárgyat is többre becsüli!). Sajnos,
mindenki elfelejti, ők nem kívánkoztak közénk, és ha már kiszakítottuk őket a természetes
környezetükből, a legkevesebb az, hogy a megérdemelt életükhöz mindent teljes mértékben
biztosítunk. Az sem elhanyagolható tény, hogy minden egyed egyedi, egyszeri, tehát
megismételhetetlen, ezért is kötelességünk biztosítani létüket, és ha mód van rá szaporításukat.
Tehát a fentiekből is kitűnik, legálisan beszerzett növényt minden lelkiismeret furdalás nélkül
tarthatunk és nevelhetünk. Még csak engedélyt sem kell kérvényeznünk beszerzésükhöz. Azonban
ha más államba szeretnénk átküldeni vagy átvinni őket, érvénybe lép a CITES, és ehhez itt már
kell kiviteli engedély és bizonylat arról, hogy kultúrában nevelt példányokról van szó és nem
„vad” növényekről (ebben az esetben regisztrál gyűjteménnyel kell rendelkeznünk!). Az Unióba
tartozó tagállamok esetében ez nem kell, mert itt az uniós természetvédelmi szabályzatok

érvényesülnek. Mi a helyzet a gyűjtőszámos növényekkel? A fentiekben is már említettem, a
gyűjtőszám bizonyos populációk megjelölését szolgálják, addig az esetig, amíg a taxon nincs
azonosítva, vagy új faj esetében leírva. Ez a begyűjtőt segíti az otthoni azonosításnál. A legtöbb
attraktív területet évente több tucatnyi „turista” látogatja meg, és ők általában azonnal saját
gyűjtőszámozást vezetnek be. A dolognak semmi értelme nincs, ez csak az egyén presztízsén javít
valamit. A már botanikailag azonosított, területileg behatárolt fajok esetében ezek a megjelölések
teljesen haszontalanok és szükségtelenek. Ha ugyanazt a populációt minden alkalommal más
taxonnak tartunk, mert a plusz adatok ezt okozzák, akkor nemsokára egyetlen populációval
megtölthetjük a rendelkezésünkre álló területet, minden példányt más gyűjtőszám alatt tartva.
Sokak szemében ezek az adatok a fontosak, de nem tudják megmagyarázni, hogy miért! Sokkal
fontosabb az elterjedési terület és a begyűjtés helye, ez információnak számít és nem eltérő
taxonnak. A presztízses begyűjtők gyakran ugyanazt a populációt több gyűjtőszámmal is ellátják.
Főleg akkor, ha a területet néhány évenként újra meglátogatják. Erre a tényre a gyűjteményemből
bizonyítékokkal szolgálhatok. Ezt sok kollégám elismerte, akik gyakran járnak a nagy víz másik
oldalán, náluk ez egy bevett gyakorlat. Ilyenkor melyik megjelölés számít eredetinek és azonosító
támpontként?
Az egyik hírneves holland notokaktuszos, Karl Heinz Prestlé odáig ment a gyűjtőszámokkal, hogy
nemcsak az egyes populációkat jelölte meg, hanem az egymástól néhány méterre levő növényeket
is, amelyek szerinte eltérőek voltak. A rengetek számozás eredménye az lett, hogy egy üvegházat
megtöltött csak a Paucispini alakkörbe tartozó növényekkel, s ezt színes diákkal tudom
dokumentálni!. Ilyen formán a Notocactus nemzetségben ma több tízezer gyűjtőszám van
forgalomban, és ez csak egy a nemzetségek közül. Gyakorlatát sok német kaktuszos is átvette, ezt
is irodalommal és diákkal tudom dokumentálni! Ezáltal a nemzetség áttekintése teljesen
lehetetlenné vált, főleg azért, mert a gyűjtőszámok nincsenek ellátva azonosítókkal, vagyis nincs
megadva a valódi életterük. Ez szintén csak a presztízskérdés és az üzleti megfontolás miatt van
így.
Mi értelme van a gyűjtőszámozásnak kaktuszaink esetében? Semmi! Mint azt a CITES
alapszabályoknál említettem, minden, már nálunk kikelt magonc azonnal kikerül a „vad”
növények kategóriájából, tehát már csak kultivárnak, kulturváltozatnak számít. Hogy érthető
legyek. Minden két eltérő egyed által létrehozott példány hibridnek számít, még azonos fajok
esetében is. Tudom, a köztudatban a hibrid szó alatt mást értenek az emberek, de a természet
szempontjából minden nemi úton, tehát keresztezés által létrejött példány hibrid, még az állatok
esetében is. Csak azok nem tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek sarjakról, in vitro vagy más
vegetatív módon lettek szaporítva, ez a kitétel nem vonatkozik a nemesített fajtákra. A következő
kifejezés a kultivar, ez vonatkozik mindazon példányokra, amelyeket kultúrában, mesterségesen
szaporítottunk, tehát nem közvetlen klónok. Ebből az okból, és a CITES-ből is automatikusan
következik, hogy a gyűjtőszámos magoncok is „csak” kultivárok, és már nincs közvetlen
jogosultságuk a „vadon” élő példányokhoz. A szó szoros értelmében nem örökölhetnek tőlük, és
nem adhatják át nekik hagyatékukat!
Van még egy nagyon jó ok arra, miért nincs értelme a gyűjtőszámoknak. Soha nem vagyunk jelen,
amikor a begyűjtést elvégzik. A begyűjtő sokszor nincs tisztában azzal, hogy mi van előtte. Ezt a
tényt szintén bizonyítékokkal tudom alátámasztani. Sok ismerősöm járt odaát, ajándékul hoztak
magvakat, persze saját számozással és saját meghatározással. Sok-sok év után tudódik ki, hogy
ami a névtáblán van, helyes vagy helytelen megnevezés-e? Mikor rákérdezek: - Fiúk, most ez,
hogy van? A válasz: - Tudod, ott nincs velünk semmilyen könyv vagy más összehasonlító anyag,
ezért a terület fekvése szerint körülbelül behatároljuk a taxon azonosságát. Képtelenség a teljes
geológiai, térképészeti, elterjedési és diverzitási tudnivalók nélkül beazonosítani valamit! Tehát a
gyűjtőszámok gyakran csak „hasra ütés” alapján keletkeznek. További elrettentő példa, szintén
saját rossz tapasztalatokon alapszik: a kereskedő, mivel nagy a kereslet bizonyos számok után, ha
az elfogy, egyszerűen előveszi azt a fiolát, amelyből még senki sem rendelt, de ott van, mint
„tartalék”. Nem egyedi eset! Mire a Kedves Gyűjtőtársak ezt észreveszik, ha egyáltalán
észreveszik, eltelik jó néhány év.
Sokan azt mondják, a megoldás az, hogy csak tisztességes kereskedőtől rendeljünk. Van ilyen?

Mindenkiben ott lakozik a kisördög. A nagynevű, híres cégek is „becsapnak” minket. Egy időben
hozattam KK (Karel Kníže) magokat. Az összes kínálatában levő hajas kaktuszfaj(?),
gyűjtőszámát megrendeltem. Az eredmény? A több tucat számból három-négy, nehezen
beazonosítható faj jött elő, pedig minden porció szépen kikelt, és rengeteg magoncot felneveltem
belőlük. Rákérdezésemre azonnal jött a válasz. Sajnos, nem saját kezűleg gyűjtöttem a magvakat,
hanem az általam megbízott indián gyerekek. Ezzel letelt a felelősség!? Más cégektől rendelt
magvak is gyakran nem faj azonosak (az élő példák megtalálhatóak a gyűjteményemben),
úgyhogy az SB, Koehres, stb. cégek sem teljesen hibátlanok.
Marad tehát a „vad” növények begyűjtése és tartása. Azon kívül, hogy ez törvényileg lehetetlen,
mi a biztosíték arra, hogy azt kapom, amit tartani szeretnék. Ha személyesen válogatok, ez csak
egy szubjektív megoldás, mert ilyenkor csak a nekem tetsző példányokat válogatom ki. Ha meg
mástól veszek át anyagot, nem kapok objektív képet a változékonyságról, valós
formagazdagságról. Tehát, a birtokomban levő példány, példányok egyáltalán „beesnek” a faj
leírásának kereteibe és objektívek lesznek? Akkora területem viszont nincs, hogy az összes eltérő
formát nevelhessem. Másrészt, ha mindenki így gondolkodna, hány Amerikára volna szükség,
hogy mindenkinek a kedvébe lehessen járni?
A növények szubjektív és objektív megítélésére van egy nagyon kellemetlen tapasztalatom. Nem
mondhatnám, hogy az illető személy a barátom volna, de nem is vagyunk rosszban. Úgy évente
egyszer meglátogatom, mert a növényei viszont rendkívül szépek, és csaknem természetes, „vad”
kinézetűek. Magvakból általában az SB gyűjtőszámosakat rendeli. Minden esetben a nagyon
ritkának mondott fajokat létesíti előnyben. Sok szép Sclerocactus, Uebelmannia, Echinocereus,
stb. taxont nevel. Módszere a következő: általában 1000 szemes porciókat rendel, a magvakat
ezután 2 évig hűtőben tárolja, ezt követően elveti őket. A kelési százaléka nagyon jó, és képes
felnevelni több száz magoncot. Amikor a növények elérnek egy bizonyos méretet, szigorú
megfigyelésnek veti alá őket. Hamarosan eldönti, hogy a mennyiségből mely 5-6 példány felel
meg a „leírásoknak” és ezeket áthelyezi a gyűjteményébe. A maradék növény számára értéktelen
és hulladéknak, selejtnek tartja, csak azért, mert szerinte nem faj azonosak, pedig gyűjtőszámosak.
Nem úgy szabadul meg tőlük, hogy elajándékozza, vagy eladja, hanem a megoldás a kuka!
Sokszor a szemére hánytam ezt a megoldást, még nem sikerült soha eltéríteni helytelen nézetétől.
A válasza minden esetben az, hogy az az ő magántulajdona és tetszése szerint járhat el velük. Itt
jön a kérdés. Ki, vagy mi jogosíthat fel bárkit is arra, hogy döntsön más, mások életén? Milyen
tudattal, lelkiismerettel tud így valaki élni? Csak azért elpusztítani valamit, vagy valakit, mert nem
felel meg az elképzelésünknek?
A dologban az a legszomorúbb, hogy ez a személy a járási természetvédő hivatal alkalmazottja, és
hogy a kollégái ne tudjanak belekötni, hivatalosan a gyűjteménye egy másik személy nevén
működik! Mivel anyagilag nagyon jól áll, saját botanikus kertet akar létrehozni csak xerofita
növényekből. Az engedélyek intézése azonban nehézkes, 10 év alatt sem sikerült elintéznie, mert
sajnos, hasonló képességű és felfogású emberek dolgoznak a másik hivatalban is.
Sokan megkérdezhetnék, hogy miért vagyok ilyen tájékozott a CITES dolgokban? Nos, nagyon
keserű és kellemetlen körülmények kényszerítettek arra, hogy ezeket a dokumentumokat tízszer,
húszszor, százszor átolvassam, oda és vissza, vissza és oda, keresztül és kasul. 1991-ben, amikor
Csehszlovákia is ratifikálta a CITES-t, szervezetünk folyóirata tanácsolta, hogy a biztonság
kedvéért regisztráltassuk magunkat, ezzel a jövőben majd elkerülhetjük a kellemetlenkedéseket.
Mint jó polgár, és mint lelkes természetvédő ezt a felhívást helyénvalónak véltem, és azonnal
jelentkeztem a járási természetvédelmi hivatalnál. Eleinte úgy néztek rám, mint a holdlakóra, mert
nem értették, hogy mit is akarok. Nekem kellett elmagyaráznom, hogy mi a kötelességük. Mikor
leadtam a szükséges adatokat és tételesen, mi minden van a gyűjteményemben, a kérvényemet
elküldték a minisztériumba. Egy hónapon belül megkaptam az engedélyt és a regisztrációs
számom, amely sok nullával és egy egyessel végződött, tehát én voltam az első áldozat. Még a
díszmadarasokat és a terráriumosokat is beelőztem. Eddig rendben is volt minden, én is
lenyugodtam.
Hazám nemsokára két részre szakadt (higgyék el, ez nemcsak nekem fáj), és én attól fogva
Szlovákiában lakom. A szokáshoz híven, most is bekövetkezett az, ami rendszeresen végbemegy

minden újonnan keletkezett országban. A hivatalokba bekerültek a szimpatizánsok, ezen kívül más
érdemük nem is volt. Természetesen a törvények és a szabályzatok is alkalmazkodtak az új, a
„majd én megmutatom, hogyan kell azt csinálni!” emberekhez. A járási hivatalban azonnal
kiszúrták az engedélyemet, és mivel másról nem tudtak, hogy kaktuszokkal foglalkozik, azonnal
megkezdték a hozzám vezető rendszeres ellenőrző utat. A tudás, vagy tájékozottság legkisebb jelét
sem mutatták, de mindenhez hozzászóltak, diktáltak, és főleg fenyegettek. Az miért van ott, ez
miért nincs megjelölve, az ott mért van félrerakva stb., stb.? Egy esetben az egyik hölgy
megkérdezte tőlem, hogy az az Ariocarpus, amely itt van előttünk, miért nincs a listámon és
bejelentve? Hol lát Ön itt Ariocarpus-t? Hát ez? Az nem Ariocarpus, hanem Haworthia
comptoniana, és ez a faj nem esik bele a védett növények kategóriájába! Neki ne magyarázzak
semmit, látja, hogy ez egy Ariocarpus, könyvben is látott már ilyen növényt! Az lehet, de akkor is
csak Haworthia és nem Ariocarpus. A következő alkalommal elhozta a könyvet, száz éves, feketefehér felvételekkel, és kikereste az Ariocarpus fissuratus képét. Na, látja, hogy azonosak. Ha ezek
azonosak, akkor tessék, odaadom!
Hónapokon át piszkáltak, már odafajult a dolog, hogy azt mondtam nekik, vigyék el az egészet a
fenébe. Megint a fenyegetés: „elvisszük, de minden költség engem terhel”. Milyen jogon? Mert be
nem jelentett példányokat rejtegetek, és ez is a büntetés része. Ekkor szedtem elő a CITES
törvények hazai változatát, tudniillik minden tagállam igazíthatta a saját elképzeléseinek
megfelelően, és elkezdtem olvasni, nagyon sokszor. Elolvastam a csehországi változatot is,
azonnal feltűnt, a kettő azonos, csak a szlovák verziót helytelenül fordították le. Mivel a szlovák
törvényt senki sem értette és tudta alkalmazni, kitaláltak egy szép mondatot. Mivel nálunk nincs
megfelelő szakember ahhoz, hogy el tudja különíteni a „vad” példányokat a kultivaroktól, ezért
minden növényre úgy tekintenek, mintha „vad” egyedek lennének!
Heteken át nem tudtam aludni, nem értettem a helyzetet. A CITES azt mondja, hogy a szerződés
aláírása előtt beszerzett egyedek még nem esnek bele a kötelezettségbe, rajtam mégis követelik,
hogy bizonyítsam be eredetüket. A törvénykönyvet már fejből tudtam, meg tanultam értelmezni a
mondatközi vesszők hiányát vagy létét. Minden esetben azt olvastam ki, nincs joga senkinek sem
zaklatnia engem, én törvényesen jártam el, nekem nincs „vad” egyedem, tehát nem kell tartanom a
büntetéstől. Panasszal éltem, és levelet írtam a szlovákiai természetvédelmi minisztériumba. A
válaszban ez állt: „a munkatársaink elvégezték a „gyorstalpaló” átképzést (iskolázást) és tudják,
mi a teendő, ha hibát találtak nálam, arról én tehetek és nem ők”! Margón megjegyzem, akkor
éppen a magyar párt irányította a minisztériumot Miklós László egyetemi docens úrr (két err-el!)
vezetésével.
A következő látogatások során már felkészülten válaszoltam, hamarosan rájöttek, hogy többet
tudok, mint ők, mert még a törvény lapozása során sem tudtak megfelelően reagálni. A helyzetre
az Unióba való belépésünk tett pontot. Ugyanis, ha hasonló, kétes eset áll fenn, akkor a hágai
nemzetközi bíróság dönti el az igazságot. Ahogy beléptek, eléjük raktam ezt a mondatot, és azt
mondtam nekik: „Ha még egyszer idejönnek és zaklatnak, Hágához fordulok!”. Azóta nyugtom
van!
Magyarország jobban teljesít! Tudom, hogy tavaly az egyik kaktuszost a szó szoros értelmében
zár alá vettek. Ez az állami szervektől egy nagy hiba, mert nincsenek tisztában a hatáskörükkel. Ez
a kaktuszos szempontjából egy nagy hiba, mert nincs tisztában a jogaival. A szervezett
egyesületnek ki kellene alakítani egy csapatot, amely megtanulja értelmezni a törvényeket, és
kétes esetben azonnal segítséget kellene nyújtania a rászorulónak. Az illetékes szerveknek viszont
együtt kellene működnie az egyesülettel, hogy a valódi szabálysértőket kivonja a forgalomból.
Most megint hallom, ez lehetetlen! Nem lehetetlen. Sokan emlékeznek, hogy a cseh kormány
olyan törvényt hozott, hogy a Lophophora fajok kábítószernek számítanak, mert azok hazájukban
is annak vannak nyilvánítva. Nem pénzbüntetés, hanem fegyház járt a törvény megsértőjének. Az
is köztudott, hogy Csehországban az ilyen növények gyűjteményenként tucatjával fordulnak elő.
Mit tegyenek a növényekkel? Pusztítsák el őket? Nem, a csehek nem így döntöttek. Összefogtak
és küldöttséget küldtek a minisztériumba. Két év kemény nyomásra és bizonyítékok bemutatására
a minisztérium a törvényt azonnali hatállyal visszavonta, pedig ez számukra egy nagy politikai
pofonnak számított.

Értekezésem megírása előtt beszélgettem az egyik barátommal, személyesen még nem
találkoztunk, de már nagyon sok éjszakát átbeszéltünk a Skype-n. Említettem neki, hogy szeretnék
cikket írni, vagyis választ adni arra a megjegyzésre, hogy csak a gyűjtőszámos növényeknek van
értékük, a többi szemétre való. Vázlatokban elmondtam elképzelésemet, és megemlítettem a
CITES rendeltetését is. Azt tanácsolta, hogy ne ébresszem fel a medvét! De, Drága barátom, a
medvét fel kell ébreszteni. Már csak azért is, hogy itt legyen a tavasz. A medve rendet tart az
erdőben és az ordasokat is kordában tartja. Erre szükség van, hogy végre a rend és a törvény vegye
át az irányítást. A hivatalnokok már eleget ücsörögtek székeikbe, ideje, hogy megdolgozzanak
pénzükért! Miért vagyok ilyen agresszív? Hát, Kedves Gyűjtőtársaim, a törvény sehol sem
hatékony. Mindenhol csak a pénz és a magánérdekek vannak jelen. Erről nagyon sok adatom van,
talán lesz egy másik cikk is? Nemcsak a CITES tehetetlen, de minden államban és az egész
földkerekségen az összes természetvédelmi törvény csak a nevetség tárgya. Itt-ott fennakad egy
kishal, de a nagyok növekednek tovább. A természetben nem a gyűjtőszámos személyek okozzák
a legtöbb kárt, hanem az ellenőrizetlen kapzsiság. Senkinek sem okozott fejfájást, amikor az
Echinomastus laui lelőhelyét szemétteleppé nyilvánították, még az sem, hogy az ott élő állományt
hamarosan befedi a szemét. A CITES értelmében még ebben az esetben sem áshatom ki a védett
fajt, mert törvénytelen. Az ottaniakat ez sem zavarja, mert a növényt nem lehet megenni, tehát
felesleges!
Szép eset a Chile-i is. Az Eriosyce laui lelőhelye egy különleges hegyoldal, amely rengeteg vasat
tartalmaz. Természetesen a bányászat nagy nyereséggel jár, ezért nemrégen megnyílt az ércbánya,
hát hogyan másképpen, csakis nyílt felszíni kitermeléssel. Az ott élő populáció már csaknem
teljesen kipusztult, de ez csak elsődleges veszély. A másodlagos veszélyt a felszállott és távolabb
leülepedett por okozza. Sokszor sok négyzetkilométer van már több cm vastagságban befedve. El
sem kell mondanom, de ott más kaktuszok is élnek, és ezek a por fogságába kerültek. A
fokozatosan lerakódott rétegeket az eső nem tudja lemosni, mert arrafelé ritkán esik, de a köd
csaknem mindennapos. Tehát a friss rétegek, a friss harmattal keveredik naponta, így egy
betonkeménységű konglomerátum alakult ki. Ezt már a zivatar sem lenne képes lemosni! A
növények kiásása és áttelepítése törvényileg tiltott, és senki sem akar törvényt „sérteni”, és az
ilyen haszontalan dologba amúgy is felesleges invesztálni. Különben, a szél fújja oda a port, a
természet tehet róla, nem ők!
A Dél-Afrikai Köztársaság jutott a legtovább a természetvédelemmel. Mindenki, aki csak egy
füvet is leszakít az állam területén, persona non grátává válik. A tisztességes állampolgárok
nyugodtan irthatnak mindent, saját területén a farmár felégetheti, gyomirtóval irthatja a
növényzetet, beszánthatja azt, nem gond, az övé! Ha egy külföldi mégis szeretne ritka növényfajt
hazavinni, hát tessék! Kifizeti a megfelelő összeget az úgynevezett helyi regisztrált kertészetben,
és azonnal hozzájut a kívánt fajhoz. Megfelelő forrásból tudom, ezek a növények a természetből
vannak begyűjtve, pénzért megszerezni őket nem bűn, csak saját kezűleg kiásni. Egy pozitívuma
van a dolognak, legalább azonnal legalizálva van a kivitel.
Mexikói eset. A Queretaro államban Presa de Zimapan völgyében duzzasztógát épült. Pontosan
ezen a területen tenyészett az Echinocactus grusonii faj. Tízezrével éltek itt hatalmas példányok.
A mexikói kormányt ez nem zavarta. A gát elkészülte után a völgyet elárasztották. Az összes ott
élő növény és állat elpusztult. Jelenleg csak néhány túlélő maradt, de magoncokat az óta senki sem
figyelt meg, tehát a faj nemsokára kihal a természetben. Amikor a világ tudomást szerzett az
esetről, nagy botrány lett belőle. Két híres és ismert botanikust küldtek az eset kivizsgálására.
Helia Bravo asszony és Sánchez Mejorada úr azt írták a jelentésükbe, hogy még az árasztás előtt a
kaktuszosok elhordtak minden élő példányt. Vagyis a kaktuszosok tehetnek a faj eltűnéséről.
Képtelenség! A táj akkor még megközelíthetetlen volt, nem vezetett oda út. A növények két méter
magasak és egy méter átmérőjűek voltak, tehát több mázsát nyomtak. Háton nem lehet elszállítani
ekkora súlyt. Az ott élő példányok száma sok tízezer volt. Hadseregre és seregnyi teherautóra lett
volna szükség e mennyiség elszállításához, és az egészet feltűnés nélkül kellett volna végrehajtani.
A legfőbb kérdés azonban az, kinek lett volna belőle bármilyen haszna? Európában és a Kanári
szigeteken jóval olcsóbban hozzá lehet jutni hatalmas, virágzó egyedekhez. Ez a leggyakoribb
kaktuszfaj kultúrákban. A lényeg az, a két hírneves kaktuszvédő megtalálta a kormány

igazolásához a kisembert, vagyis minket. Mi tehetünk arról, ha a faj kihal majd a természetben! A
pénz még a tiszteletre méltó embereket is ráveszi valótlan dolgok igazolására. Az egész dolog
apropója, hogy a mexikói kormány az ENSZ-ben már többször kikelt magából és követeli vissza
az összes kaktuszt, amely már nem Mexikó területén él. Minden esetben hivatkozik BravoMejorada-féle jelentésre és szerintük az összes kaktusz csak őket illeti meg, mert nem adtak
senkinek sem kiviteli engedélyt.
Ez az utóbbi eset lehet talán számunkra és a gyűjtőszámosoknak a legtanulságosabb. Ahány
begyűjtőt lelepleznek, annyi bizonyítékot szolgáltatnak a nagyoknak arra, hogy igazolják és
bebizonyítsák saját igazukat. Ahhoz, hogy valaki lelepleződjön nem is kell tetten érni senkit a
terepen. Elég, ha a neten kikeresik a növények elnevezéseit és számozásait, máris bizonyítékkal
bírnak. Nem kell a másik oldalnak fáradságosan bizonyítékot kreálnia, saját maguk kínálják fel
azt! Bizonyosan megint néhányan nevetnek rajtam. Folytatom a bekezdésben említett
növénygondozási ellenőröket. Sokan nézik bizonyosan a dokumentumadásokat. Van egy sorozat,
amely a bostoni-, a los angelesi- vagy a londoni állatrendőrségről szól. Láthatják, ezek a rendőrök
bizony gyakran brutálisan bánnak el az állatkínzókkal. Már az is ok a bebörtönözésre, ha nincs az
állatok előtt ivóvíz. Pedig egyenlőre „csak” háziállatokról van szó! Meddig tart egy ilyen
működőképes rendőrséget még egy, mondjuk növényrendőrséggel kiegészíteni, vagy a már
meglévő állományt átképezni? Most már lehet nevetni!
A CITES minden tagállamának adott egy év időt arra, hogy a területükön levő példányokat a
gyűjtők, a kertészetek és a botanikus kertek legalizálni tudják. Gyakorlatban ez azt jelenti, a
ratifikálás előtt beszerzett egyedeket bizonylatok nélkül, azonnal legalizálni lehetett. Nálunk is
nagyon kevesen tettek ennek eleget. Ilyenkor az ítélő bíró azt szokta mondani: „A törvény nem
ismerete, nem mentesít!” A törvény nem ismerete még az államot sem mentesíti. Hivatalosan
értesíteni kellett volna a polgárait az ilyen irányú kötelességükre. Az állam, mielőtt aláír valamit,
írásban megkapja azt, van ideje és megfelelő apparátusa arra, hogy áttanulmányozza. Ha ez nem
történt meg, az az állam vétke, mi is (Csehszlovák Kaktuszosok Egyesülete) csak az eredeti
CITES áttanulmányozása után tudtuk meg a teendőket. Ezt a hibát kellene közös elhatározással
valahogy orvosolni. Ezért is fel kell ébreszteni a medvét, éhesek a bocsok! Az anyamedvének meg
kell mutatnia a bocsoknak, hol van a málnás, jóllakottan minden egyszerűbbnek tűnik. Az a
sajnálatos eset sem történt volna meg Magyarországon, ha mindenki jól lakott volna a tudás
málnájából. A személyt meggyanúsították bizonyos nagyméretű Copiapoa példányok
becsempészésével. Nem értették meg, hogy azok itt is megnőhetnek nagyra, természetesen
elégséges idő alatt. Már akkor is itt éltek, amikor még a CITES nem is létezett. Tehát legálisan
vannak jelen. Megint sokat tudok? Persze, mert azok a példányok tőlem származtak, elég lett
volna csak annyit mondani, a Fábiántól van, akinek a gyűjteménye regisztrált és az uniós
torvények értelmében jogosult ilyen példányokkal rendelkeznie. Az igazsághoz tartozik, nem én
neveltem fel őket, hanem az egyik már elhunyt kiváló magyar kaktuszkedvelő, ennek ellenére
legálisak voltak. Az olaszországi és ausztriai esetekben nem azért vannak kitéve a zaklatásnak az
ott jelenlevő kaktuszosok, mert törvényt szegtek, hanem mert szálkák az ottani árusok szemében.
Mivel nincs megfelelő dokumentáció a kezükben, nem is tudnak védekezni, esetleg visszatámadni.
Két cseh kollégámat is értek hasonló inzultusok ugyanazokon a helyeken, de otthon emiatt
semmilyen jogi helyzetet nem kellett átélniük, mert igazolni tudták magukat.
Sokszor emlegetem a CITES-t, a fentiekből ez kitűnik, de ha figyelmesen elolvasták írásomat,
rájöhettek, hogy az egész nem is olyan bubus, mint azt nekünk sokan előadták, akik csak
okoskodni tudnak. Ha a tagállamok betartanák törvényeit, szabályait, irányítását, minden rendben
lenne. A CITES betartása esetén adni is tudott volna. A függelékben szerepel, tanácsolja minden
tagjának, hozzanak létre államilag ellenőrzött szaporító egységeket, ahol a veszélyeztetett fajokat
biztosított körülmények között elszaporítanák, és aztán továbbadnák az érdeklődőknek,
gyűjtőknek. Csak Mexikó tett erre kísérletet. A ritka fajok területéből „megfelelő” személyeknek
eladott vagy bérbe adott több négyzetkilométeres területeket, hogy helyben lehessen az adott
körülmények között felnevelni az ott élő ritka fajokat. Bizonyos mennyiségű mag betakarítását
engedélyezte, ez a mennyiség nem befolyásolta a faj diverzitását. Mint ahogy az már normális,
csak amerikaiak vettek részt a programban. Mivel amerikai, hát a munka végzése is amerikai.

Nem hülye, hogy évekig várjon az eredményre! Magról nevelni, természetes körülmények között
kaktuszt! Normális!!! Hiszen ott voltak a kész egyedek, engedélyük már úgyis volt a terítésre, hát
akkor mi a gond? A CITES egyik megalapítóját, Charles Glass-t ezért nyilvánította Mexikó nem
kívánatos személynek.
Bizony, azok a szép régi gyűjtemények! Sajnos, többségükben tulajdonosukkal együtt pusztulnak
el, ez alól az én kollekcióm sem lesz kivétel. Pedig az ilyen régi gyűjteményekben vannak azok a
régi, eredeti növények, amelyek már talán a természetben sem fordulnak elő. Nekem is rengeteg
példányom él, amilyeneket más gyűjteményben már nem látok. Mivel a CITES ezekkel nem
foglalkozik, mert nem lelőhelyi, „vad” példányok, senkit sem érdekel a sorsuk. Pedig ez lenne a
nagy lehetőség a fiatalabb korosztálynak, hogy továbbvigyék a régi öregek eredményeit. Olyan,
irigylésre méltó gyűjteményt lehetne összeállítani belőlük, amelynek csodájára járna a világ, talán
a mexikóiak is. Még a sznobok életstílusába is beillenének, csak nekik volnának ilyen, valóban
ritka példányok, csak ne a szomszédnak. Miért kell elpusztulniuk ezeknek a növényeknek, amikor
törvény írja, biztosítani kell a további létüket. Ilyen célra pénzalapok is léteznek, de a szervek ezt
nem hangoztatják és tudatják, nehogy valaki „illetéktelen” jussoljon belőle. Még nincs későn, még
sokan élnek a régiek közül, még élnek a növények. Szerintem ez sem csak a pénz dolga, hanem a
becsületé és az akaraté. A természet nagyon jól el van pénz nélkül, sőt! Kicsit hosszúra nyúlt a
bekezdésem, valójában csak a növényeim nevében szerettem volna kikérni, hogy valaki
elpusztításra szánt egyedeknek nyilvánítsa őket és nem élőlényeknek, amelyek a természet és
jómagam szerves részei. Egyetlen vétkük, nem gyűjtőszámosak, na és, a nagyképűség sem angyali
tulajdonság. Ha valaki személyemet sértegeti, nem veszem figyelembe. Nincs sehová sem felírva,
hogy megfeleljek ízlésének, ha a másik úgy akarja. De a növényeimet nem hagyom! Több mint 53
éve foglalkozom velük, még élnek példányok, amelyek együtt kezdtek el fejlődni és együtt
öregedtek meg velem. Együtt szenvedtük el a kezdeteket, fiatalkori nehézségeket, a két éves
katonai szolgálatomat. Később együtt költözködtünk évente más és más barát kertjébe, telente
haza a pincébe. Végül együtt érkeztünk meg ide, ahol jelenleg is vagyunk, közben sok társuk
került hozzánk, de voltak, akik elpusztultak. Most vagyunk néhány tízezren. Vannak egyszerűnek
tartott egyedek, vannak ritka fajok, sőt, gyűjtőszámosak is. Még sincs köztünk különbség,
mindannyian azonosak vagyunk. Egy területen élünk, lélegzünk, és nem akarunk mást, csak
nyugalmat és csendet magunk körül. Ismerjük egymást és gyakran ajándékokkal lepjük meg
egymást. Én nekik meleget, fényt, vizet és életteret adok, ők adják a hatalmas formagazdaságot,
színpompát, életcélt, örömet és boldogságot! Aki ezt nem érzi át növényei társaságában, nem
szereti azokat, csak tárgyaknak tartja és dicsekvésként mutogatja másoknak gyűjteményét. Látod, nekem ez is van, de Te csak selejtet tartasz! Az nem érdemli meg az életet, aki ok nélkül a
máséra tör! Az is elfogadhatatlan, hogy másoknak szorongást okozzunk meggondolatlan és
veszélyes kijelentésekkel. Erre az a válaszom, aki nem tud emberként viselkedni, ne járjon
emberek közé!
A természetben nincsenek alacsonyabb rendű vagy magasabb rendű fajok, a természetben fajok
sem léteznek. Csak egyedek, egyéniségek, amelyek célja, hogy alkalmazkodjanak a
körülményeikhez, és ha mód van rá, ezt az adottságot továbbítsa szaporodás útján az újabb
generációknak. Minden lénynek, kezdve a baktériumokkal, a természet szempontjából fontos
feladata és küldetése van. Minden lény úgy jön létre, hogy fejlett, hiszen képes megmaradni és
alkalmazkodni a benne rejlő genetikai adatok segítségével még a legnehezebb körülményekhez is.
Ezek nélkül a lenézett, ”alacsony” fejlettségű életformák nélkül nem is volnánk képesek mi,
emberek, életben maradni. Most ki a fejletlen? A baktérium és a penész elvan nélkülünk. Volna
kenyér vagy sör, ha nincsenek? Mi vagyunk a fejletlenek, mert minden ízünkben másokra
vagyunk szorulva. Nem vagyunk képesek oxigént termelni, másoktól vesszük el a fehérjéket,
melegszünk szártagjuk elégetésénél, ruhát készítünk szöveteikből és bőrükből, autókat
működtetünk elpusztult testükből. Ki akkor a fejletlen? Ilyen kifejezéseket és megalázó
kijelentéseket csak egy lény képes kiejteni a száján, az ember, aki még a saját fajára is alkalmazza
ugyanezeket a frázisokat és nézeteket.
Senkinek nincs joga egy másik életformát kisajátítani, birtokolni és főleg azt elpusztítani. Egyik
kormány sem mondhatja, még a mexikói sem, hogy az csak a miénk, erre nem kapott

felhatalmazást az emberiség sem. Az egész szféra egy hatalmas egység, úgy is mondhatnám
élőlény, és az egyik a másik nélkül nem képes fennmaradni. Ezért kötelességünk minden élőlényt
megtartani, biztosítani számukra a megfelelő miliőt és jogot. Mivel a kormányok és a törvényeik
tehetetlenek, bocsánat, nagyon hasonló szó, nem ezt akartam leírni, lehetetlenek, ezért a
kisembernek kell a kezébe venni a dolgot. A kormányok is minden esetben hozzánk fordulnak, ha
gondjuk akad. Adjunk pénzt a kórházaknak, segítsük a betegeket, küldjünk adományokat, ruhát,
ennivalót, vizet a harmadik világhoz tartozóknak, adjuk a szavazatunkat, ha uralkodni akarnak
felettünk. Most ezt tegyük önként, felhívás nélkül. Hallgassunk a szívünkre és az eszünkre,
mentsük meg a még megmenthetőt, de a nagyokat ez nem érdekli, mert nincs belőle pénz.
A két háború között Amerikában még mindig nem hagytak fel a bölények vadászatával, annak
ellenére, hogy a törvény tiltotta vadászatukat. Az utolsó vemhes tehenet egy indián rejtette el a
birtokán. Szerencsére a borjú hím volt. Elkezdte szaporításukat. Néhány év múltán felfigyeltek rá,
és ekkor már a kormány is besegített. Mivel az állományon jelentkezni kezdtek a beltenyészet
jelei, az európai rokonával keresztezték. Ma már megint több ezres csordák szaladgálnak a
szabadban. Természetesen az amerikaiak úgy állították be a történetet, hogy az az ő eredményük,
még azt sem hajlandók elismerni, hogy a faj miattuk csaknem kipusztult.
Az európai bölény sem volt szerencsésebb. A lengyelországi, utolsó állományát a II. világháború
idején a német tisztek hobbiból és dicsőségből vadászták. A preparált fejeket aztán sok dicsőítő
fényképpel küldték haza a családnak, azok is lássák, milyen bátor a családfő. A lengyeleknek
sikerült elrejteniük néhány példányt. A háború után az új lengyel állam vette át az irányítást és a
módszeres szaporítást. Ebben az esetben az amerikai bölény génállománya mentette meg az
európai fajt a degenerációtól.
Ez a két elképesztő eset is csodálatos szemléltető bizonyíték arra, hogy mit tehet a kisember, aki
akkor is megmentheti az élőlényeket, ha ehhez a vezetők becsapása szükséges. Már hallom a
szkeptikusokat: „azok már nem fajok, hanem hibridek”. Az lehet, de el tudom vinni az unokámat
az állatkertbe, és meg tudom mutatni azt az élőlényt, amely nélkül annak idején talán éhen és
kihaltunk volna!
Eddig még senki, de még csak a gyűjtőszámosok sem tudták nekem érthetően megmagyarázni,
melyek azok a bélyegek, amelyek körülhatárolják a „jó faj” fogalmát. Mi alapján határozza el a
növény megtalálója és leírója, hogy csak ezek az egyedek képezik a fajt. Hogyan tud néhány óra
alatt, amennyit eltölt a lelőhelyen, dönteni, hogy eddig és ne tovább! Egy adott populáció teljes
felméréséhez és kiértékeléséhez nem elég egy emberi élet. Megvan neki talán a Teremtő tervrajza
részletes leírással és gyártási folyamattal? Úgy, mint az autógyárban, ahol adott a típus minden
paramétere, színe, teljesítménye és a gyártás mennyisége szigorúan ellenőrzött. Ha a termék nem
teljesíti a követelményeket, egyszerűen selejtnek nyilvánítjuk és megsemmisítjük, és legyártunk
helyette egy másikat? Az élőlényeknek nincs ilyen gyártási folyamatuk, a selejtnek nyilvánított és
elpusztított egyed helyet soha nem leszünk képesek azonosat létrehozni. A természetben az
aspektusok nem a mi elképzelésünk és törvényeink szerint igazodnak. Saját útjuk van és hogy ez
helyes, az is bizonyítja, hogy mi, emberek, egyelőre és még egy kis időre a természet részei
lehetünk.
Utóirat: Az általam most leírt adatok valósak, minden itt elhangzott tényt bizonyítani tudok. Van
rengeteg színes diám, fényképem, újságom, folyóiratom, könyvem, élő, gyűjteményi növényem,
stb. Mindenkinek a rendelkezésére állok, aki tisztességes feleleteket vár tőlem. Ezt megtehetik a
netes címemen, vagy szóban a Skypen. Elérhetőségeim: www.kaktusyfabian.webnode.sk,
ladislav.fabian.sk@gmail.com, Skype: ladislav.fabian.sk.
Biztos vagyok benne, hogy sokan sértve fogják érezni magukat az elhangzottak után. Azt fogják
mondani, hogy ezek után nem akarnak a barátaim lenni. Nem is tartok igényt az olyan barátságra,
amely feltételekhez van kötve!
Mottó: „Az embernek holtáig tanulnia kell! Tudjátok, milyen rövid az élet?”
Fábián László Udvard, Szlovákia.

Időközben Szabó Gábor két alkalommal küldött előző cikkéhez kiegészítést. A
következőt szerkesztve közöljük egyéb átfedések elkerülése érdekében.

Írta: Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu
Ha jól meggondoljuk, a gyűjtőszámos növénygyűjtés sokkal bonyolultabb és nagyon komoly
problémákhoz vezethet.
Az 1-es probléma: Ha már mindenki a ritka növényekből akar a gyűjteményében minimum 3
páldányt tartani, és ezek csak gyüjtőszámosak lehetnek, rövidesen a termőhelyeken egy növény
sem marad. Nem marad mit megőrizni.
A 2-es probléma: Szegény országok szegény lakosai a növények feketepiaci eladásából való jobb
kereslet miatt vagy kiürítik a termőhelyeket, vagy mindegy honnan származik a növény, ellátják
hitelesnek látszó gyűjtőszámmal és névvel. Egy mexikói szegény embernek nem lehet
gyüjtőszáma?
A 3-as probléma: A civilizáció által elfoglalt területekről összegyűjtött és valahol kiárusított
növényeknek, pláne ha több helyről kerülnek egy vásári polcra, mi lesz a begyűjtés helye, dátuma
és ki lesz a begyűjtője?
A 4-es probléma: Amióta egyes országokból nem szabad engedély nélkül kivinni kaktuszokat
minden újonnan felfedezet fajjal el lett látva a világ. Ez csak akkor lehetséges, ha a gyűjtő korrupt
és sikerült korrumpálnia a vámosokat. Én egy egyszerű romániai kisvárosi amatőr gyűjtő, vajon
milyen körülmények között és mennyi idő után kapnék engedélyt, és vajon mennyi és milyen
növény hivatalos kihozatalára?
Az 5-ös probléma: A CITES nem hibás azokért az esetleges kellemetlenségekért, amiket a
gyűjtőszámos gyűjtés és gyűjtemények kitalálói fognak okozni. A CITES 1973-ban alakult, míg a
biztosan később kialakult gyűjtőszámos gyűjtés kifundálói nem vettek figyelembe minden lehető
és talán lehetetlen körülményt, amit a gyűjtőszámos gyűjtés létre fog hozni, és mindenre pontos
megoldással, utasítással fel legyenek készülve.
A 6-os probléma: Első megoldandó probléma, hivatalosan megszerezni egy pár növényt.
Valószínűleg ezt hivatalos fórumok elég könnyen meg tudják oldani. A másik probléma, van egy
csomó növény, amely mire virágozni kezd a karbantartó személyzet megöregszik. Tudtommal a
magból termesztett Schlumbergera félék 15 év után virágoznak. Nekem egy magból nevelt
Aporocactus martianusom 18 éves, és még nem virágzik. A mellette lévő Aporocactus
flagelliformis, melyet virágosan kaptam rendesen vjrágzik. Egy kétéves korában kapott magonc
Denmoza erythrocephalám 20 éves, és nem virágzik. Egy másik Mammillopsis senilisem 15
évesen nem virágzik, vagy az Echinocereus longisetus v. delaetiim 23 éves, nem virágzik. Tudnék
még más növényeket is felsorolni, de nincs minek. Vagy én nem találtam meg a tartási módot,
hogy virágozzanak, vagy a természeti adottságaim nem nekik valók, vagy tényleg nagyon idős
korban virágzanak. Az ilyen nehezen virágzó növények tömeges szaporítása nagyon hosszadalmas
lehet, ezért elsősorban a kereskedésre termelők ezeket a növényeket elvágva sarjadásra késztetik,
és a sarjakat meggyökereztetve vagy feloltva hozzák forgalomba. Ezeknek a gyűjtőszámos
névtáblája mit kellene tartalmazzon? Természetesen az első növény vagy mag termőhelyi eredetű.
A 7-es probléma: Láthatjuk, hogy az ember kiszelektálja a gyengébb minőségű egyedeket, csak a
szebb, az embernek jobban tetsző növényeket tartja meg, és egy csomó klónt nevel. Ezeket ha
visszaviszi az eredeti termőhelyre, azt hiszem, már az eredetileg begyűjtött növénytől, amelyiktől

származnak, már nagyon különbözni fognak. Ezek az új növények, ha újra be lesznek gyűjtve
milyen gyűjtőszámot kapnak? Talán valahol Európában "születtek", szelektálva voltak, kitudja
hányadik generáció, akár magonc, akár dugvány-klón. A fenti, azt hiszem, világos problémák
mellé még hozzátenném azt a lehetőséget is, hogy ha nagyon kezd fogyni a jó áron eladható
kicsempészendő növények száma, egyes bandák a megélhetésért halálos háborúkat is
folytathatnak majd egyszer. Sajnos én nem tudom elhinni, hogy akik kigondolták a gyűjtőszámos
gyűjtést ne tudták volna, hogy a vámosokat ki kell játszani, vagy korrumpálni kell. Ha a
gyűjtőszámos címkézett gyűjtemények mellett maradunk, szerintem akik ezt elindították, újra
jobban és minden részletében átgondolva, minden lehetőségre gondolva, új szabályzatot kellene
előállítaniuk, és minden országba elküldeni a kaktuszgyűjtő egyesületekbe. Arra is kellene
gondolniuk, hogy a gyűjtőket ne nézzék már eleve korruptoknak, és a vámosokat
korrumpálhatóknak. Nem szabad egy szabályzatot arra alapozni, hogy a csempészek,
feketekereskedők korruptak, és a túlélésükért mindenre kapható emberek majd úgyis megoldják a
problémákat. Végül azért mindenkinek azt ajánlom, hogy gyűjtse csak nyugodtan a kaktuszokat
úgy, ahogy eddig is gyűjtötte, kikapcsolódás véget a mindennapi taposómalomi fáradság
levezetése végett. Gyűjtsön olyan növényeket, amik tetszenek, akár van nevük, akár nincs. Akárki,
akármilyen tudományos magyarázattal jön, minden gyűjtemény csak gyűjtemény. Még ha valaki a
világon található giccsekből is alkot gyűjteményt, ha neki azok tetszenek, csak gyűjtemény lesz.
Ha sikerül elég nagy gyűjteményt giccsekből összehozni, ki is lehet állítani, vagy múzeumot
létrehozni belőlük. Ezzel nem akarok senkit giccsgyűjtésre buzdítani.
Szabó Gábor
Románia, Erdély, Négyfalu

Olvassa Ön is a Debreceni Pozsgástárt!
2014-ben is csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?
Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!!
Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240
oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult
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Írta: Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu
Most már odáig jutottunk, hogy megírjam, miért nem látom helyesnek lényegében a
"gyűjtőszámos" kaktuszgyűjtést.
Van egy nőstény Rottweiler kutyánk, még levágott farokkal kaptuk. 2006-ban életet adott 11
kölyöknek. A hím félig-meddig szabadon élő, gazdátlan, nem teljesen fajtiszta német juhászkutya.
A kerteken keresztül a 2,5 m-magas dróthálókerítésen keresztül jött be a mi udvarunkba. A
kölykök között volt 3, amelyik teljesen farok nélkül, és 3, amely félhosszú farokkal, míg 5
normális farok hosszal született. A mi kutyánk ősei közül nem hiszem, hogy valamelyik genetikai
beavatkozáson esett volna át. A csonkafarokkal születettek genetikai mutációja csak a kb. 300
éves ember általi farok csonkítás okozta hatásra jöhetett létre. A kutyaviadalokban résztvevő
kutyák farkát, nagy fülét megcsonkították, hogy ne akadályozza a verekedésben, és az ellenfél ne
tudja megragadni, megharapni. Az én családom aradi, mindenki bánáti helységből származik. A
feleségem négyfalusi csángó családból származik. Székelyföldről "elcsángált" székelyek. Itt
Brassó mellett idegen földön, idegen emberek közé telepedtek le. Elzárt kis csoportokat formáltak,
nem közösködtek az idegenekkel. Ennek az elzártságnak az eredménye az lett, hogy kialakult egy
egyéni szokásrendjük, beszédmodoruk, szavak sajátos értelmezése, egy különös gondolkodási
mód. Én már több mint 40 éve lakom köztük, és még ma is sokszor meglep az idősebbek a
furcsa sajátossága. A fiatalabbak már alakulnak az idegenekkel való együttélés eredményeként. A
gyerekeim nem kaptak nagymértékű csángó nevelést, de sokszor ők is meglepnek az
Édesanyjuktól örökölt beszéddel, gondolkodással, viselkedéssel. Ezek szerintem hasonló úton
kialakult genetikai örökségek, mint a kutya farok nélkülisége. A genetika talán a csillagászatnál is
komplikáltabb, megfoghatatlanabb tudomány, és én egyáltalán nem ismerem. Ha mégis van
valami igazam, akkor az alábbiak is igazak lehetnek, és ezért nem látom értelmét a gyűjtőszámos
kaktuszgyűjtésnek. Ha egy termőhelyről begyűjtünk növényeket, a következő lehetőségeink
vannak, hogy neveljük őket.
1. Egy vad, vagy kultúrvidéken (kertben, kertészetben) a szabad természetbe kiültetjük, ahol az
időjárási körülményeket el tudják viselni, lényegében a telet kibírják. Ez nagyjában a két térítő
közti terület, de sok kibírja a telet bizonyos vidékeken az 52-es Északi és Déli szélességi fokig is.
2. A Föld bármelyik pontján kultúrkörnyezetben, minden külső hatástól védve, azaz üvegházban,
fólia alatt, neveljük.
Lássuk, mik a lehetőségek az 1- es esetben. Minél távolabb megyünk a begyűjtési helytől, a talaj
összetétele, tápanyag tartalma annál különbözőbb a begyűjtéséhez képest. Kultúrzónában időnként
még tápszer is jut a növény melletti talajra. A növény gyökere az eredeti körülmények között
nőhet. A vízmennyiség periodikus adagolása és minősége is megváltózik, nem beszélve a
talajvízviszonyokról. A napsütés időtartama, intenzitása és a sugarak beesési szöge megváltozik.
A természetes árnyékolás is megváltozik. Kultúrterületen a légszennyeződés is sokkal
pregnánsabb, mint a vadvidékeken, pláne, ha a növény, közlekedési útvonal, ipari létesítmény
közelébe kerül. A 2-es esetben nagyvonalakban ugyanazok a problémák, mint az egyes esetben,
csak hozzáadódnak a következők: A növények gyökerei be vannak szorítva egy nagyon kicsi
határolt űrtartalmú földlabdába, cserépben. Gyakran kell cserélni a földet és tápoldattal kell
feljavítani a minőségét. Ha az üvegház fala, teteje a fénytől jól átjárható, akkor csak az anyag,
üveg vagy polikarbonat fényáltali átjárhatósági hányadosa szerint csökken. Ha színes az üveg, a
fólia, a növények csak szórt fényt kapnak, csak vertikális irányból. Mind a két esetben a növények
a termőhelyihez viszonyítva nagyon nagy változáson esnek át. Szerintem egy pár év után, ha az
utódokat összehasonlítjuk az eredeti begyűjtőhelyi növényekkel, nagy különbségeket fogunk

észlelni. A kutyám és gyerekeim esetét azért említettem, mert szerintem az eredeti termőhelytől
különböző természeti viszonyok egy rövid idő után már változásokat indítnak meg, melyek
egyelőre még csak esetleg laboratóriumi mérések, összehasonlító feltételek mellett, mutathatók ki,
amit mi, gyűjtők nem tudunk érzékelni, de vannak. Viszont hosszabb idő multán már észlelhetőek
lesznek. Tehát a „jó” gyűjtőszámos növényünk pár év múlva már nem lesz gyüjtőszámos. A
Nagy-Szamos völgyében Beszterce-Naszód mellett van egy helység, Lechinca. Itt a szászok
termeltek egy nagyon jó minőségű szőlőt, melyből a bor is nagyon jó minőségű lett, Steininger
néven, a szász gazdálkodó család neve után. A szóbeszéd szerint a néphatalom ideje alatt
megpróbálták növelni a szőlős területét. Nem sikerült. A már beültetett területen kívül, ha csak 1
m-rel arrébb ültettek ugyanolyan töveket, mint a régóta beültetett területre, ez a kinti sohasem
termett olyan gyümölcsöt, mint az eredeti helyén, és a bor sem lett olyan, mint a kívánt, csak
Feteasca Alba-Fehlr Leányka, vagy Feteasca Regal, Királyleányka. Kereskedelemben "Steininger"
bort, szőlőt nem lehet vásárolni. Hogy mennyi igazság van a szóbeszédben, nem tudom. A biztos
az, hogy ilyen bor van. A monda szerint Hruscsov minden évben az egész bormennyiséget
elvitette magának. Ha igaz, akkor a talaj minősége határvonal szerint is változhat, ha egy növény
nem kapja ugyanazt a talajt, a növény is megváltozhat. Ha mégis gyűjtőszámos növényt akarunk
szaporítani, vigyázni kell, hogy
annak a növénynek a virágja ne
lehessen beporozva rovaroktól,
széltől, semmitől, nem ellenőrzött
pollennel, csak mi porozhassuk be a
megfelelő növény pollenjével. Ez az
óvintézkedés kissé komplikáltabb,
mint a vele való nem foglalkozás. Én
eddig sem Romániában, sem
Magyarországon senkinél halvány
jelét sem láttam, hogy valaki
ilyesmire felkészült volna. Kaptam
egy nagy magvetésből
négy
Astrophytum Super Kabuto 10 mmes
magoncot.
Mikor
kissé
megnőttek, a képen látható három
különböző mintázatú Astrophytum
asterias lett. Talán a jobb felső az
lesz, aminek kaptam. A többibe
besegítettek más rovarok is, melyek
más Astrophytum pollent hoztak arra a virágbibére, mely magjait az ismerősöm elvetette. Ezek
után csak azt mondhatom, hogy szerintem nincs semmi értelme a gyűjtőszámos címkézésnek,
gyűjtésnek. Mindenki gyűjtse, ami tetszik, ahogy akarja, de ha lehet, azért a növény nevét tudjuk,
és még egy pár szerintünk fontos adatott.
Szabó Gábor, Erdély, Négyfalu

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság ebben az évben is megrendezi május közepén a
Debreceni Malompark Üzletközponttal közösen a II. Tavaszi Kaktusz és Pozsgásnövény
kiállítást. Kérjük mindazok jelentkezését, aki a kiállításon részt kívánnak venni.
Jelentkezés, érdeklődés: Rácz László e-posta: matucana@citromail.hu

Írta: Nagy Sándor, Jászberény
Hosszú hónapok után vettem ismét kezembe a tollat. Erre az inspirált, hogy a tavasz első napján a
számítógépem képernyőjén megjelent a Debreceni Pozsgástár márciusi Hírlevele. Ebben Szabó
Gábor négyfalusi kaktuszos barátom önérzetében megsértve, dörgedelmes véleményét mondta el a
kaktuszok gyűjtőszámos címkézéséről. De azután gondolkodóba estem: mit tudok én erről
mondani, kit érdekel egy nyugdíjas véleménye, akinek több mint harminc éve soha nem volt
„komoly” gyűjteménye, nincs a témára vonatkozó szakmai előmenetele, akinek csak szabadideje
van, de azt sem tudja mennyi vagy meddig? Tapasztalata van, nyitott szemmel jár, érdeklődik,
titokban szakirodalmat tanulmányoz, adatbázisokkal ismerkedik, próbálkozik, kísérletezik, figyel,
anyagiakat áldoz, de nem hülye! Tisztában van azzal, mi a szerepe a természettudós
társadalomnak és a világ minden állat- és növényparkjában, botanikus kertjében, nemzeti
parkjában dolgozó szakembereknek, és mi a dolga a hobbistáknak, a biológiai sokféleség
fenntartásában. Úgy gondolom, ezeket Erdélyben is így gondolják és művelik a kaktuszosok. Ezt
azért mondom, mert teljesen egyetértek Szabó Gábor véleményével, különösen az írása első
felével. Magam részéről nem olvastam a Kaktusz-Világban megjelent cikket, de ismerem az
általam nagyra becsült Mánfai Gyula véleményét a különböző helyeken publikált írásaiból.
Megjegyzem, ezek nagy része mostanában eltűnt a világhálóról. Lehet, hogy a számára nagyon
kedves Gymnocalycium nemzetsége féltése vagy más miatt, egy kicsit elragadtatta magát? Nem
tudom, de nem is erről szeretnék beszélni. Engem is régen foglalkoztat a kérdés, mi indokolta a
gyűjtőszámmal ellátott növények megjelenését a gyűjteményekben? Kezdetekben, amikor a
tengeren túlról megjelentek az első különleges növények, csak a kiváltságosoknak, gazdagoknak
volt lehetősége, hogy kertjükbe kaktuszokat vásároljanak. Semmilyen tábla nem kellett, mindenki
látta a KAKTUSZ-t. Körülményes, drága volt az utazás az élőhelyek meglátogatására is.
Kezdetben jóval kevesebben vállaltak terepmunkát. Jobbára a lakott területek környékén és utak
mentén végeztek kutatást. Feltáró jellegű, több populációra kiterjedő, átfogó tudományos igényű
munka kevés volt. Mára teljesen megváltozott a világ. Még mindig özönlik a világ az egzotikus
tájak felé, a növények meg Európába, számozva, de leginkább számolatlanul. Szabadon működik
tehát a kereslet-kínálat törvénye úgy, ahogyan annak működnie kell. Ha a forgalomban csökken az
eladandó áruk száma, és csökken a haszon, akkor azt valamivel kompenzálni kell. Erre nagyon
alkalmasnak látszott az árut gyűjtőszámmal és az ahhoz kapcsolt minimális információval
ellátottan forgalomba hozni. A kaktuszgyűjtő és a kereskedő más és más kategória. Arról, hogy ki
a kaktuszgyűjtő, nem kívánok beszélni. A kereskedőt meg ismerem, rendszeresen járok piacra, és
legkevesebb három nemzedékre visszamenően kereskedő családból származom. Természetesen
becsületes kereskedő ma is van, mint régen. De a kereskedelem oldalvizén hazánkba is felszínre
került egy új kategóriájú versenyző, akit én „megélhetési gyűjtő”-nek nevezek. Aki már
találkozott vele, az tudja, ez más csónak és messzi vizekre vezet. Na persze nem arra gondolok,
hogy elhajózunk Argentinába, Salta, Catamarca vagy San Luis tartományokba, a dolog jóval
költségtakarékosabb. Felnyitunk egy szakkönyvet, vagy a Facebookon rákeresünk egy
gyűjtőszámos adatbázisra. Máris termett „saját termésű”, gyűjtőszámos kaktuszmagunk! Szolidan
merem mondani, a kaktuszgyűjtést sokféleképpen lehet művelni. Ameddig nem vagyunk gyűjtők,
a legegyszerűbb, ha műkedvelő szinten kicsiny, érdekes fajokból álló „cserepes növényeket
rakunk sorba”, pusztán a gyönyörködtetés céljából. Ebben az esetben, mindenki azt ír a saját
növénye táblájára, amit jónak lát, vagy amit csak akar. Ha azonban valaki rendszertani
gyűjtemény felállítására vállalkozik, az mélyen nyúljon a pénztárcájába és készüljön fel arra, hogy
nem kerülheti el a gyűjtőszámokat. A szaporítás, illetve annak minden mozzanata, mindenki
számára felelősségteljes feladat: bizonytalan eredetű kaktuszt nem szaporítunk! Aki pedig cserél,
vagy elad, azt a saját felelősségére, gyűjtői tekintélyének kockáztatásával teszi.

Tudjuk, mindenhol a világon, a dél-amerikai és a mexikói kaktuszok is szigorúan védettek sőt,
több helyen, ahol a kaktuszok nőnek, szintén védett a terület is. Ennek ellenére állományuk sajnos
fokozatosan, néhányuké aggasztóan csökken. Ez, a természeti tényezőktől eltekintve, a látogatók,
gyűjtők, sokszor a kereskedők folyamatos és felelőtlen, mértéktelen gyűjtése, - mondjuk ki
nyugodtan - az élőhelyek kirablása, valamint a védelmükre hozott intézkedések hatástalanságának
is köszönhető. Döntő ok, a természetes élettér, amelyben a kaktuszok élnek egyre gyorsuló
ütemben való beszűkülése, eltűnése. Ha nem teszünk semmit, az eddig zavartalan élőhelyek egyre
zsugorodnak, a mezőgazdaság egész országrészeken egyfajta haszonnövényt vagy állatot fog
„termelni”, vagy már ezt is teszi!? Ezáltal beszűkül az élőhely, a fajok száma csökken, a kisebb
területeken nem fejlődik ki az ökológiai összetettség és sokszínűség. A feldarabolódott élőhely az
élőlények populációit elszakítja egymástól, így a folyamat felgyorsul. Ez természetes, hiszen
sokkal kisebb lesz az esélyük a túlélésre, a további fennmaradásra, mint a korábbi, megfelelő
nagyságú és változatos élőhelyen. Az ökoszisztémák eltűnésével azt is elveszítjük, ami nincs szem
előtt,- úgy pusztul ki faj, hogy nem is tudtunk létezéséről, tehát esélyt sem kapott arra, hogy
megmutassa magát vagy túlélje a klímaváltozásokat, mert belepusztult a környezetét érintő
súlyosabb csapásokba. Az utóbbi időben hazánkban is mind nagyobb igény mutatkozik a ritka
kaktuszokra és egyéb, a CITES hatálya alá tartozó növényekre. Kevesen tudják azonban, vagy
nem veszik figyelembe, hogy azoknak az Európai Unión kívüli országból történő behozatalához
CITES export- és importengedély szükséges. Arra, hogy nem a levegőből beszélek jöjjön egy
idézet: „Előfordul, hogy honfitársaink „expedíciókat” szerveznek az élőhelyi országokba, ahonnan
vadonból gyűjtött példányokat hoznak magukkal. A jogellenes behozatal természetkárosításnak
minősül, mely akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Visszatérve a határunkon
történő belépéskor a vámszervek ilyen növényeket, például Mexikóból származó kaktuszmagokat
találnak a poggyászban, akkor a tulajdonosa ellen azonnal büntetőeljárás indul, és még
természetvédelmi bírságot is kell fizetnie. Ráadásul a jogellenesen behozott növényeket, növényi
részeket lefoglalják, elkobozzák. (Kertészet és Szőlészet, 2013. 22. szám). Nem látom be, miért
Magyarországon kell a mexikói kaktuszokat a kipusztulástól megmenteni? Az pedig részemről
igényként soha fel sem merült, hogy a gyűjteményembe egy Gymnocalycium capillense élőhelyi
példánya legyen. Viszont néhány magját szívesen elvetném. Ma már erre esélyem sincs, hiszen
eredeti lelőhelyén, az argentínai Capilla del Monte városának környékén sem lehet megtalálni,
mert kirabolták. Mexikóban a CITES segítségével kellene olyan hathatós intézkedéseket tenni,
amelyek gyökeresen megváltoztatnák a jelenlegi helyzetet. Jó lenne legális megoldást találni a
rendkívüli piaci igény kielégítésére. Ennek első lépése lehetne egy központi irányítású, de nem
haszontermelésre, közös termelő-, elosztó-, pénzügyi alapot létrehozni. A következő lépés, akár
élőhelyenként is, létrehozni egy-egy szigorúan ellenőrzött termelő egységet. Ezeknek az
üzemeknek lenne feladata a megtermelt magok megőrzése és elosztása. Úgy gondolom, bármelyik
tanácsomat fogadnák meg, hatásos lenne a természetes élőhelyek fosztogatása ellen.
Meggyőződésem, a gyűjtőknek bármilyen nehéz is a birtoklási vágyát elfojtani, a természettel
kapcsolatos magatartásának minden esetben arra kell irányulnia, hogy a természeti értékek, a
biológiai sokféleség, a természetes, illetve a természet közeli állapot fennmaradjon. A gyűjtők
csak a szépségükért, különlegességükért és magáért a kertészkedés öröméért tartják a
növényeinket, igyekezve a fajok élőhelyen kívüli megőrzését. Ez az egy szabály, amit szigorúan
betartok Jászberényben, ugyanúgy ahogyan Erdélyben is, Szabó Gábor és barátai.
Nagy Sándor
Jászberény

Örömmel fogadnánk a témával kapcsolatosan bárki hozzászólását,
véleményét.

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők április
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. A melegebb és naposabb időjárás beköszöntével
egyre inkább életre kelnek kaktuszaink. Egyeseknél
láthatjuk a kezdődő virágrügyeket. Egyre több
növényen, a növény tetején friss, üde elszíneződést
tapasztalhatunk. Itt található a hajtáscsúcs a
tenyészőcsúccsal. Ez változás növényünk téli
nyugalmi állapotbóli ébredezését, de egyben azt is
jelzi, az öntözés elkezdhető. A hónap elején még
mindig csak az esővízzel történő permetezést
javaslom a derűsebb napokon, majd a hónap
közepétől a melegebb, naposabb időben kis
vízadagokkal be is locsolhatjuk talajukat. Öntöző
kannánk csőre legyen hosszú és a vége max. ujjnyi
vastag. Ez azért lényeges, hogy ujjunkkal a végét be
tudjuk fogni, és ujjunk nyitásával, zárásával
szabályozhatjuk a kifolyó víz mennyiségét. Az
előbbiek a már szabadba kihelyezett növényekre
vonatkoznak. Akik benn a lakásban, pl. ablakban
vagy ablak közelében tartják kaktuszaikat, azok
lehetnek bátrabbak az öntözéssel, hiszen a lakás
kedvezőbb mikroklímájában az éledezési folyamat
legalább 3-4 héttel előbbre tart. Ez a bátorság azért legyen visszafogott, óvatos! A növények testét
ne nedvesítsük be, ha vannak kinyílt virágok, azokra se öntsünk vizet. A legtöbb kinyílott virágra
a ráöntött öntözővíz nincs jó hatással! (Kép: Echinocereus triglochidiatus tele bimbóval. Fotó: Ficzere M.)
2. Néhány leírás az áprilist tartja az átültetés legkedvezőbb idejének. Ez így lehet azoknál,
amelyek virágzási időszaka nem erre az időszakra esik. De ne ültessük át azokat a növényeket,
amelyek most hozzák bimbóikat, és készülődnek a virágzásra, vagy már virágoznak! Most
legfeljebb azokat ültessük át, amelyek nyáron, nyár végén, esetleg az ősz elején virágoznak. Az
átültetés legoptimálisabb időszaka a növény nyugalmi állapotának időtartama. Ez a legtöbb
növény esetében, beleértve a kaktuszokat és a többi pozsgás növényt is, a mi éghajlatunkon a téli
nyugalmi állapot. Ekkor éri a növényt a legkevesebb „megrázkódtatás”, nekünk pedig ekkor lehet
a legtöbb szabadidőnk. Az átültetés most is száraz földbe történjen. A cserepéből kivett növény
gyökérzetéről laza rázogatással, vagy ütögetéssel a föld nagyját távolítsuk el. Mivel a
gyökérsérülések elkerülhetetlenek, ezért árnyékos, száraz helyen hagyjuk a sérüléseket 2-3 napig
beszáradni. Ezt követően ültessük be az új földbe, majd 3-4 nap múlva óvatosan kezdhetjük
öntözni.
3. A hónap vége felé már minden növényünket kitehetjük a szabadba esőtől védett helyre. A
napsugárzás veszélyeire még mindig figyeljünk oda, elkerülve a napégés lehetőségét. Már
dugványokat is vághatunk, ill. leválaszthatunk. A sebzett felületet ezeknél is be kell szárítani, és
csak a teljes beszáradás után ültessük be, és gyökereztessük.

4. Elkezdhetjük a megelőző növényvédelmet
a hónap közepétől. Ha lehetséges, felszívódó
hatású rovar-, és gombaölő szerekkel
védekezzünk, mivel hatásuk tartósabb a
kontaktszerekénél, a felszívódás ugyanakkor
biztosítja a növényvédőszer eljutását a
növény minden részébe, habár ez a
mechanizmus ma már kissé vitatott. Ne
felejtsük ki a nedvesítő szert sem a jobb
hatás elérése érdekében! Ha a permetlét
mikrocseppek formájában juttatjuk ki, akkor
a nyíló virágokra sem lesz kedvezőtlen
hatással védekezésünk. A mikrocseppeket a
permetező
legnagyobb
megengedhető
nyomásra való felpumpálásával állíthatunk elő kisméretű fúvóka használatával. Ilyen permetezést
csak teljesen szélcsendes időben végezzünk, mert az alig látható cseppeket a legkisebb légmozgás
is elsodorhatja nem kívánt irányba.
(Kép: Szabadban tartott kaktuszok közül már megjelentek a Pediocactus knowltoni bimbói. Fotó: Ficzere M.)

5. Az úgynevezett „levélkaktuszokat”, mint Schlumbergera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis,
Epiphyllum, Nopalxochia és egyebek, tartsuk vándorló árnyékban. A céljainknak leginkább
megfelelő vándorló árnyék lehet egy fa árnyéka, ahol az árnyékos és a napsütötte helyek a nap
mozgásának megfelelően változnak, és sok a szűrt fény is.
6. És eljött a télállós kaktuszos sziklakert beültetését már türelmetlenül várók ideje is! Elkezdhetik
az összegyűjtött növények és dugványok szabadföldbe való kiültetését. Leghasznosabb
szerszámuk egy hosszú fémcsipesz, egy keskeny, vékony lemezű és hegyes kislapát, valamint egy
tömködő fácska, amivel a behelyezett növény köré tömörítik a földet. Azért jó, ha tövisálló
bőrkesztyű viseletéről sem feledkeznek el!
Ficzere Miklós

BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN
Május 10-én délelőtt 9 órától délután 17 óráig kaktusz börzét szervezünk a Bagotai (Bohata)
kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint eladót, vagy
vásárlót. Az eladók asztal foglalási díja asztalonként (80x120cm) és a hozzá járó területtel
(kb. 2m2) együtt 2 €. A vásárlók számára a belépti díj ingyenes! Szállást és kosztot tudunk
biztosítani, ennek ára a jelentkezők számától függ. A börze után mindenkit szívesen látunk
az otthoni üvegházamban egy tányér finom gulyásra. Az érdeklődők jelentkezését április 31ig várjuk a gklotton@gmail.com címen. Minden további információ ezen a címen kapható.
Klotton Gábor/Gábriel Klotton

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com
Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék
napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a
postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két
kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e
tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert

Olvasónk leveléből

Lassan "átrágtam" magam a legutóbbi Hírlevél tartalmán. Részletesen elolvastam mindent. Menet
közben születtek az alábbi gondolatain:
A kaktusznemzetségek magvainak csírázóképessége cikk nagyon értékes. Egy adattal járulnék
hozzá, nem a saját tapasztalatom, hanem Natter-Nád Miksa: Új virágos Könyv c. munkájában
olvastam, hogy az Ariocarpus nemzetség magjai 40 évig csíraképesek.
"Érdekességek innen-onnan" c. fejezetben az Echinocereus triglochidiatuson szerintem egy
bagolypille petecsomójának fészke lehet. A peték kikelése után a "gyapjas" fészek szétesik, és a
levegő mozgása vagy szél hatására eltűnik.
Nagyon hasznos a Szukkulens határozó. Előkerült a sok emlékem közül a régi debreceni kaktuszos
csoport pecsétje, és egy feliratos pólóing is még a 80-as évekből. Alkalmasint mind kettőt
bemutatom.
Üdvözlettel: Dr. Nemes Lajos

Közgyűlési meghívó
2014. április 26-án, szombaton 15 órai kezdettel (határozatképtelenség esetén 16 órakor)
Egyesületünk közgyűlést tart.
Helyszín: Debrecen, Süveg u. 3. Csapókerti Közösségi Ház
Napirendi pontok:
1. Egyesületi tisztségviselők választása. Előterjesztő: Szászi Róbert
2. 2013. évi pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Tóth Norbert
3. A 2014. év pénzügyi terve. Előterjesztő: Tóth Norbert
4. Egyebek. Előterjesztő: Dr. Csajbók József
Dr. Csajbók József sk. MKPT Elnök
Minden kedves Tagtársunk jelenlétére számít az Elnökség.

Ez alkalommal egy több mint 70 évvel ezelőtt megjelent régi könyvet mutatunk be, amely
kaktuszokról is érdekes ismereteket tár az olvasók elé. Már a címlapon is egy virágos kaktusz
hajtás látható. A könyv antikváriumokban szerezhető be néhány ezer forintos áron, ha kapható!
A könyv eredeti ajánlója az Erdészeti Lapokban jelent meg, melyet most közreadunk.
Natter-Nád Miksa: Új virágos könyv. (Pallas
Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása, Budapest, 1942.
Ára 8.50 P.) Három évvel ezelőtt érdekes munka
jelent meg a magyar könyvpiacon, amely a
kertészek, a virágkedvelők és természetbarátok
körében méltán keltett nagy feltűnést. Natter-Nád
Miksa,
a
kitűnő
tollú
újságíró
sokrétű
tehetségének egészen új oldalát mutatta be akkor
„Virágos könyv" c. művével. Mégpedig olyan
rokonszenves
megnyilvánulásban,
hogy
egycsapásra
meghódította
vele
még
a
szépirodalomhoz nem értő vagy a világ hiúságaitól
elfordult lelkeket is. Mert ki tudná megtagadni
elragadtatását és szeretetét a nagy Természet
legszívhezszólóbb, örökszép csodájától, a virágtól?
És ki ne hallgatná örömmel azt, aki a virágról
sokat és színesen tud mesélni? Mégpedig nemcsak
szórakoztató történeteket kerti és szobai növényeink származásáról,
meghonosításuknak sokszor szinte hihetetlen körülményeiről, hanem számos
adatot arról is, milyen bánásmód és ápolás biztosítja kedvenceink legjobb
fejlődését és hosszú életét. Natter-Nád Miksa könyve tehát botanikai és
növényélettani ismereteinket is jelentősen gyarapította, és ezért volt olyan
komoly sikere a szakkörökben is. Ez késztette a természetimádó szerzőt az újabb
kötet megírására, amely 293 oldalon újabb 108 virág történetét, tulajdonságait
és kezelésének a módját írja le. De most a szerző ezenfelül összegyűjtötte a
könyvében tárgyalt virágokhoz fűződő mondákat, regéket, a régi korok
kuruzslóinak a növényekkel kapcsolatos hagyományait és a híres
orvosfüvészeknek a növények gyógyító erejéről tanúskodó közléseit.
Elmondhatjuk: az „Új virágos könyv" valóban páratlan a maga nemében és olyan
érdekes olvasmány, hogy le sem tudjuk tenni addig, amíg a végére nem értünk.
A szerző maga ezt írja könyve előszavában: „Célom most is az volt, hogy a
mondákon, a regéken, a babonákon, a növények felhasználásának régi
szokásain, eljárásain, a virágnyelv játékosságán keresztül még jobban
kibontakozzék a növény jelentősége, megsejtett, de még teljesen fel nem ismert
értéke és bájossága. A görög, latin, germán népek mithologiájának,
népszokásainknak, a művészetnek, a költészetnek a növényekkel való
kapcsolatából kétségtelenül megállapítható, hogy a növényvilág mélyen
belenyúlik a művelődéstörténetbe is, ha tehát megismerjük a növények
történetét, teljesebbé, áttekinthetőbbé válik a művelődéstörténetnek sok
homályosnak tetsző fejezete is, különösen pedig az az út, mely a növény
felhasználásának kezdetleges kísérletezéseitől, a növényben rejlő szépség
felismeréséhez vezetett." Aki a nagy gonddal összeállított, Hausser Adorján,
László József és Wesely Norbert ügyes rajzaival ékes munkát figyelemmel
áttanulmányozza, sok-sok el nem múló kinccsel érzi magát gazdagabbnak. M.

Egy Agave sisalana virított február végétől mostanáig a Nyíregyházi Állat és Növényparkban,
ezt a fajt élőben még én is most láttam először virítani. Maga a növény már ősszel beindult pusztulni,
amikor elkezdte növeszteni a virág rúdját /október eleje/ a képen igen jól látható, de sarjutánpótlásról már
gondoskodott. A virág rúdja 3,5 m, még nő egy kicsit, ahogyan halad fölfelé a virágok nyílása.
Október közepén, a befóliázás előtt kivettük a Dél Amerika Ház elől a szabad földből, beültettük egy
dézsába, s betettük másik épületbe, ahol volt lehetősége megnőni a virágszárnak, bár kevésbé fényes helyre sikerült,
de ide volt lehetőség, hogy épen maradjon és egy kevés kis látványt is nyújtson.
Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza

Oldřich Fencl
Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai II.
Fábián László
Nyomozás ismeretlen növények után
Katona József
A Lithops nemzetség IV. A levegőről, a hőmérsékletről és a fényről.

Peter Lechner
Kiegészítő megjegyzések a Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis leírásához

Elton Roberts
Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei
Echinocereusok 1.
Horváth Ferenc
Mexikó Tillandsiái 5. rész
Ficzere Miklós
Filatélia: Echinocereusok bélyegeken
Gonda István
A Mexikói öböltől a Grand kanyonig 2. rész
Ficzere Miklós
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Kola Sándor
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Vélemények a gyűjtőszámokról a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Facebook oldaláról
Gonda István: Tetszik az írás a gyűjtőszámokról, szerintem is gond van a gyűjtőszámmal.
Valami pontosabb adattal kellene helyettesíteni, miért? Na, nézzünk egy történetet. XY kimegy
Mexikóba, begyűjt egy kaktuszt (mindegy melyik faj), ad neki egy gyűjtőszámot, mondjuk
XY222. Ez eddig rendben van. Kimegy ugyanoda ZZY is, ugyanabból a populációból ő is
begyűjti a növényt, ad neki egy gyűjtőszámot ZZY 111. Most van két gyűjtőszám egyazon
populációból származó növényre. Kimegy még ugyanarra a területre másik tíz gyűjtő, és mind ad
gyűjtőszámot ugyanarra a fajra. Természetesen eltérőket. A hazai gyűjtő meg vásárolja ugyanazt,
különböző gyűjtőszámokon. Hasznosabb lenne helyette a PONTOS lelőhely megjelölést
alkalmazni, ma már akár méteres pontossággal is lehetséges. Tőlem akár maradhat is a
gyűjtőszám, de a lelőhely pontos meghatározásával.
Lojek Géza: Én sem tartozom a gyűjtők közé, de nagyon jól érzem magam a kaktuszaim és
pozsgásaim között. Komolytalan gyűjtő vagyok, azzal a pár ezer növénnyel!
Gyúró Zoltán: A megoldás valahol gps adatot tartalmazó gyűjtőszám lenne, ami nagyon szépen
kirajzolná egy adott taxon elterjedési területét. Ezekből következtethetünk a télállóságra, stb.
A gps alapú gyűjtőszám, viszont lehet (biztos), hogy sok taxon halálos ítéletét jelentené, ha ezek
ismeretében megindulnak a gyűjtők. Egy taxon populációk egyedeiből áll. A kérdés az, hogy a
kaktusztermesztők, mennyire tisztelik ezt, azaz taxonon belüli, de populációk közötti v. szigorúan
populáción belüli szaporítást végeznek (egy populáción belül is lehet több gyűjtőszám). Az olyan
problematikáról, mint a beporzó élőlények és a szomszédos cserépben éppen virágzó rokon
taxonok nem is beszéltem.
Szabó Eszter: Ha esetleg valaki ki akarná nyírni a gyűjtőszám nélküli kaktuszát, akkor inkább
adja nekem! Nekem szám nélkül is bejön, és legalább mentem a menthetőt. (Az obiból pl.
rendszeresen mentek félhullákat.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadásai 2014. I. félévben
Január 25. szombat: Elnökségi ülés. A 2014 feladatainak megbeszélése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Levezető: Dr. Csajbók József
Február 22. szombat: Hatékony gomba-és rovarölő szerek, a várható növényvédő szer kivonások,

az új forgalmi kategóriák, ki, milyen szereket jogosult vásárolni, a biológiai
védekezés lehetőségei, a génmódosításokról. Előadó: Dr. Sápi Levente
Március 29. szombat: Brazíliában a Notokaktuszok (Notocactus) földjén.
Előadó: Kádár Csaba, Győrújbarát
Április 26. szombat: Közgyűlés.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Május 24. szombat: Dr. Csajbók József kertjében kötetlen beszélgetés, bográcsos főzőcske, nézelődés
az üvegházban és a kertben. Helyszín: Debrecen, Jáger dűlő.
Az előadások helye és ideje a külön nem jelölteknél: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3.
(a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál).
Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es autóbusszal!

Küldöm a Nőtincsi Általános Iskola Felsőpetényi Tagintézményében 2014. március 21-én tartott
kaktusz szakkörről készült fényképeket. Kisiskolánkban Kovács István vezetésével évek óta
működik kaktusz szakkör. Tanítványaink lelkesen vesznek részt a programban. István havonta
ellátogat hozzánk, s gazdagítja gyermekeinket a növényvilág érdekességeiről szóló hírekkel. A
szakkörvezető vendégül látta tanulóinkat, gyönyörködhettünk csodálatos kaktuszgyűjteményében.
A legutóbbi szakkörön képek segítségével bővítettük kaktuszokkal kapcsolatos tudásunkat,
megszemlélhettük e növény magocskáit, majd kigyomláltuk az Istvánnal együtt épített
sziklakertünket!
Szabóné Csorba Erika, tagintézmény-vezető
Felsőpetény 2611, Petőfi tér 1.

1-2. kép: Ismerkedés a kaktuszok magjával

3. kép: Látjátok? Ez lesz a magokból.

4. kép: Kaktusz képek szétosztása.

5. kép: Bizony, elég gazos lett a sziklakert!

6. Hogyan kellene kigyomlálni?

7-8. kép: Ez ám a jó ötlet! Facsipesszel legyőzzük a gyomokat, de a töviseket is.

9. Mintha megszúrt volna, de hol a tövis?

10. Minél több a csipesz, annál kevesebb a gyom.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok,
egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb
lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon
közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt
teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb
információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított,
felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre.

Továbbra is várjuk bárki hozzászólását, véleményét a gyűjtők
rangsorolásáról, a gyűjtőszámozásról és minden egyéb kapcsolódó
témáról.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com
Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Pleiospilos nelii Fotó: Kolovics József, Szigetvár

Nagy Alexandra rajza

