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A Debreceni Pozsgástár 2015. 1. számához, mint utólag kiderült, 

igen bőséges anyag került beszerkesztésre. Meglepődve kellett 

tudomásul venni, hogy a lehetséges 60 oldal helyett 82 oldal 

sikeredett. Már korábbi esetekben is nagy fejtörés volt, milyen 

cikkek kerüljenek ki. Hogy ne szerzőkben kelljen gondolkodni, 

ezért azt és annyi cikket kell kivenni, amelyek után a 

maradandó, már beszerkesztett anyagon a lehető legkevesebbet 

kelljen munkálkodni. Végtelenül sajnálom, hogy a szűkített 

keretbe Nagy Sándor (Jászberény) és Szabó Gábor (Brassó-

Négyfalu) írása maradt ki, melyért kérem megértésüket. Egyet 

biztosan ígérhetek nekik, a következő, 2. újságban mindkét cikk 

ott lesz.  

Ismerkedésünket kezdjük egy új faj leírásával: Willi Gertel és 

Hansjörg Jucker Sulcorebutia trojapampensis ( Cactaceae ) – 

egy pompázatos, új faj a Sulcorebutia juckeri környezetében  
A Cordillera Mandiga (Chuquisaca, Bolívia) néhány többé-kevésbé izolált helyén a terület 

Sulcorebutiáitól teljesen eltérő növények találhatók, amelyek un. maradványpopulációt 

képviselnek. Innen került elő egy új faj a Sulcorebutia trojapampensis a Sulcorebutia juckeri 

környezetében. A Sulcorebutia trojapampensis nagyon érdekes, ugyanakkor rendkívül vonzó 

Sulcorebutia-féleség, amely különösen mint nagyobb termetű növény, minden gyűjteményben 

felkelti a figyelmet. Mivel a növény nem 

hajlamos sarjadzásra, a szaporítás 

magvetéssel probléma nélkül megoldható. 

Számos szép fényképen kísérhetjük 

figyelemmel e taxon élőhelyi 

változatosságát. Nagy hiba lett volna, ha a 

terjedelem csökkentését kevesebb kép 

betételével kellett volna megoldani. Mert 

miképpen lehet a természetben előforduló 

változatosságot másképpen szemléltetni, ha 

nem képekkel? És mit gyűjtsön a gyűjtő, ha 

nem tárják elé ezeket a képeket? Éppen 

ezek a képek ösztönöznek a különböző 

küllemű egyedek beszerzésére. Vagy 

csodáljuk a gyűjtőszámokat? 

Tóth Norbert nagyon szereti a poklot látogatni, főleg ha ez a pokol Mexikó különlegessége. Itt 

szerzett kaktuszos és úti kalandjait ismerhetjük meg cikkéből: Barangolások 

„Kaktuszországban” Pokoljárás kaktuszos módra. Már az első sorok is „szellemesek”: „A 

fáradt utazó egy több száz kilométeres aznapi etap után hajlamos jótékony túlzásokba esni, főleg 

akkor, ha éjnek évadján, a kísértetek óráját követően is a sötét országúton rója a kilométereket. … 

Mivel a délelőtti, előre be nem tervezett bolyongásunk miatt eléggé megcsúsztunk az időnkkel, 

logikus választásnak tűnt, inkább a gyorsabb haladást biztosító, ugyanakkor fizetős, vadonatúj 

utat válasszuk a Michoacan-i hegyvidék belsejébe. Így utólag visszagondolva, nem biztos, hogy ez 

volt a legjobb ötlet, ugyanis hiába suhantak el mellettünk az oszlopkaktusz erdők borította 

hegyoldalak, ígéretes élőhelyek garmadájával, jószerével egyetlen biztonságos leállót sem 

 

 

 

 



 

 

 

 

találtunk. Ekkor már azért kezdtem imádkozni, hogy az előre betervezett Infiernillo-i megállót 

sikeresen abszolváljuk, ugyanis eddig semmilyen lehajtóval nem találkoztunk! …Az oldalán 

pisztolyt hordó, komor tekintetű kapuügyeletes, miután bizalmatlan tekintettel vizslatta 

útlevelünket, se szó, se beszéd sarkon fordult és eltűnt kicsi őrkuckójában, hiába magyaráztuk 

neki, hogy mi csupán növényeket szeretnénk fotózni a környéken. …. Az „avarban” érdekes 

szemölcskaktuszok bújtak meg, sajnos nem virágoztak, így nem sikerült beazonosítani, pontos 

hovatartozásukat azóta is homály fedi, talán a Mammillaria crinita subsp. crinita déli formája. 

Hirtelen elfogytak mellőlünk a támaszként szolgáló fák, bokrok. Egy meredek, csupasz sziklák 

uralta lejtő, kiugrás tárult elénk, melyen számtalan kisebb-nagyobb F. lindsayi kapaszkodott. 

Micsoda látvány!” Remélem, sikerült felcsigáznom érdeklődésüket!! 

Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 1. rész. Bevezető 
A szerző nagy feladatra vállalkozott. Sorozatában Alberto Vojtěch Frič életét, munkásságát 

ismerteti 150-200 oldal terjedelemben. Ismereteink szerint Frič az egyetlen kaktuszkutató, akinek 

élete, tevékenysége születésétől haláláig részletesen dokumentált. Felfedezett kaktuszait nagy 

igyekezettel söpörték a szőnyeg alá, de újabban egyre több előkerül egyes rendszerezésekben. 

Személy szerint is megtapasztaltam, szinte a Cactaceae 

család minden részletében feltalálható Frič kezének 

nyoma. Ugyanakkor elgondolkodtató, milyen lázas 

igyekezettel írták át, taszították a feledés homályába 

felfedezéseit. Természetesen neki is voltak tévedései, 

mint mindenki másnak, aki kaktológiával foglalkozik. 

Úgy vélem a Debreceni Pozsgástár révén 

Magyarország lesz az az ország, ahol ilyen 

részletességgel jelenik meg életrajza Csehország és 

Szlovákia után. Fogadják szeretettel Fábián László sok 

fáradsággal létrehozott sorozatát! 

„A fiatal Frič olyan tudásra tett szert, hogy az erfurti Haage cég, amellyel gyakori levélváltással 

állt kapcsolatban, felkérte Vojtěch Fričet, hogy közvetlenül a cég üvegházaiban határozza meg a 

bizonytalanul elnevezett növényeket, amelyek akkor érkeztek a tengerentúlról. Frič valóban 

elutazott Erfurtba, – otthon a szüleinek azt mondta, hogy a svájci hegyeket szeretné látni –, és ez 

az első külföldi útja nagyban befolyásolta jövendőbeli utazásait. Erfurtban, érkezését követően 

kinevették. Az ottaniak ugyanis fel voltak készülve egy koros tudósra, ehelyett egy rövidnadrágos 

kisfiút fogadtak. Nevetésük azonban az üvegházba érve elhalkult. Hiszen Fričnek a tudásán kívül, 

amelyet lázas tanulással szerzett, ott volt az a nem mindenapi érzéke, ahogy a növények közti 

rokonsági kapcsolatokat azonnal felismerte. Így sikeresen átment az első tűzkeresztségen. … Élete 

során sok értetlenséget és közvetlen támadást kellett elviselnie. Annak ellenére, hogy 

Csehszlovákiában közvetlenül részt vett az első kaktuszos szervezet létrehozásában, hamarosan 

Božínka nevű villája bejáratán megjelent ez a felirat: „Kaktuszosok belépése tilos!“. Ezt azért 

tette, mert először a prágai egylet és nemsokára a brünni egylet is, Bedřich Jajó érdeméből 

Backeberg felé orientálódtak, s ez a gesztus Frič személyével szemben még a legjobb esetben is 

hálátlanságnak számított. Hiszen éppen maga Curt Backeberg hangoztatta karierjének elején, 

hogy Fričet tekinti tanítómesterének és legjobb barátjának. Nemsokára ezt követően éppen ő volt 

az, aki miatt megjelent a már említett Ablehnung.” 

Bencze Sándor Az afrikai pozsgás vérvirágok 1. rész. A Haemanthus és Scadoxus nemzetség 

„Amikor az a felkérés érkezett, hogy írjak egy kis tanulmányt e csodálatos és titokzatos 

növényekről, úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon rövid és sablonos írás lesz, és senkinek nem 

fogja felkelteni az érdeklődését. Ezt onnan következtettem, hogy a növény kb. 10-12 éve már 

megtalálható gyűjtőknél, néha nagy ritkán itt-ott a piacokon is megcsodálható és megvehető elég 

borsos áron, de szinte semmit nem lehetett tudni róla. Amikor egy kiállításon, vagy a piacon ez a 

növény éppen virágzik, akkor a látogatók csak ámulnak és bámulnak a csodálat és az áhítat 

bűvöletében. Na, ilyenkor mondják, hogy nekem, nekünk minden áron kell egy ilyen növény. Az 

ápolásról, tartásról csak nagyon kevés információt lehetett megtudni, a legtöbb esetben még az 

eladó sem ismert semmit a növény tartásáról, eredetéről, és mindenki a saját meséjét mondta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ne feledjük, akkor az internet még ismeretlen 

fogalom volt. Magyar nyelvű írásos anyag 

szinte semmi, így maradt a nagy ismeretlen, a 

tudás hiánya. Az ismeret hiánya azt 

eredményezte, hogy az öntözésnél és a 

szaporításnál (tőosztásnál, magvetésnél) az 

újdonsült növénytulajdonosok csak növény- és 

magoncpusztulásról tudtak beszámolni. Nekem 

ebből a szempontból szerencsém volt!” 

A kis rövid és sablonosnak nevezett írásból 

egy nagyszerű szakmai ismertető, tanulmány 

lett, amely sokakat hozásegít és rávesz e 

növények beszerzésére és tartására. A cikket 

kiváló élőhelyi képek színesítik, melyek közzétételéért köszönjük készítőik, és a szakmai 

lektorálásért a Nyíregyházi Tuzson János Botanikus Kert botanikusainak segítségét. 

Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Klotton Gábor 

Szlovákiai látogatásom mindig élő kedves emléke, amikor látogatóban voltam Klotton Gábornál. 

„Átültetés nálam ritka tevékenység, akkor kerül rá sor, amikor a növény kezdi a cserepét 

szétfeszíteni, legyen az műanyag- vagy agyagcserép. Rendszerint egy-egy csoport kerül 

átültetésre. Kerti föld és folyami sóder keverékét használom, semmi különlegeset nem csinálok, 

nincs semmi titokzatos, rejtélyes dolog. Ugyanazt a keveréket kapja mindegyik növény. Nem teszek 

különbséget sem a hőmérsékletben, sem az öntözésben. A melokaktuszoktól a cereuszokig mind 

egyforma környezeti adottságban részesül. Igaz, az egyéb pozsgások kissé megsínylik a telet, mert 

nem kapnak annyi vizet, pontosabban télen semennyit. Hátrány csupán annyi, hogy későbben 

térnek magukhoz és emiatt nem lesz olyan buja a növekedésük. Persze ez sem jellemző mindre, 

hiszen az aloékat cseppet sem viseli meg a téli szárazon tartás, pedig télen virágzanak. Korábban, 

még kezdő koromban, volt egy nagyon szép melokaktusz gyűjteményem, amelyet hűvösen 

tartottam. Egyszer valamelyik látogatóm majdnem felháborodva mondta, ezt így nem lehet tartani, 

gyorsan vigyem melegebb helyre, be a szobába. Hallgattam szavára, és bevittem a szobába, ahol 

tavaszra mind elpusztult.” 

Olvasóink találkoznak néhány szokatlan írásmóddal is, mint: ferokaktuszom, gruzónim, 

mammillária gyűjteményed, stb. Nem elírások, talán provokáció? Hátha megírja valaki, hogyan 

kell használni e neveket köznévként, és mikor használjuk köznévként, ill. jól írjuk-e magyarul, 

hogy melokaktuszoktól a cereuszokig? Mert ha jó az agávé, áloe stb, akkor az említetteknek is 

jónak kellene lenni. És hát olvastam én már gymnókat is mindkét hazai újságunkban. Kezdjük 

lehagyni az ékezetet is! De miért? Helyes-e a következő példa: Mammillaria-im? Véleményüket 

örömmel várom. 

 

Ficzere Miklós főszerk. 

 

 

 

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 
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Debrecen, Ibolya utcai Általános Iskola 2014. 9. 29. 
 

 

   
 

   
 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                             BUDAPEST, 1936. MÁRCIUS 

KERTÉSZETI SZEMLE 
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK                                         AZ ORSZÁGOS MAGYAR 

ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK                           KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK 

HIVATALOS LAPJA 
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA 

 

 

A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA 
 

Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN 

 

Március a pozsgás növényeknél is a tavaszt jelenti, annak minden 
életmegnyilvánulásával és munkájával. Itt az átültetés ideje! Csak a jól 

begyökeresedett növényeket, vagy azokat ültetjük át, ahol már a növény 
külsejéről, fakó színéről stb. arra következtethetünk, hogy a gyökérzettel valami 
baj lehet. Átültetésnél ne használjunk túl nagy cserepet, ha azonban azt 

tapasztaljuk, hogy a gyökérzet jó része elpusztult, kisebb cserépbe ültetjük át a 
beteg növényeket. Átültetéskor alaposan átvizsgáljuk a növényeket, minden 

pajzs- vagy gyökértetű egy egész utódlégió kiindulója! - Állandó gond a megfelelő 
föld minősége. Földreceptek, mint: végy 2 rész lomb, 3 rész vakolathulladék stb. 

semmit sem érnek. Minden jól kezelt, trágyában nem túl gazdag föld megfelel a 
kaktuszok tenyésztésére. Legfőbb gondunk a föld szerkezete legyen. Porózus, 
vizet áteresztő vagy homokkal bőven kevert földnemek különösen akkor jók, ha 

növényeinket üveg alatt, vagy kiültetve neveljük. A nagyobb páramennyiség 
miatt a növények itt kevésbé száradnak ki, mint szabadban, ablakpárkányon. 

Aki nyáron át szabadban tartja a kaktuszait, az inkább kötöttebb, tehát 
víztartóbb földben tenyéssze őket; a hirtelen kiszáradásnak legjobban így 

vehetjük elejét. Ha cserépben tartjuk növényeinket, fontos a cserép minősége is. 
Különösen száraz, napos helyen a mázas cserepek jobban felelnek meg a 
kaktuszok tenyésztésére, mint a porózus cserepek, mert a vizet jobban tartják, 

és nem párologtatnak annyit, mint a nagy felületű porózus cserepek. 
Márciusban vihetjük ki a kaktuszokat a melegágyakba. Úgy itt, mint ablakban is 

legyen gondunk rá, hogy a téli fényben szegény időszak után növényeink 
hirtelen túl sok fényt ne kapjanak, meg ne égjenek. Napsütéses időben 

legjobban selyempapírossal árnyékoljuk be néhány napra a növényeket. 
 
 

 
 

Dr. Nemes Lajos levele Ficzere Miklós: A kaktuszok rügyei és levéleredetű 
módosulásai cikkhez 

 
Külön gratulálok a megjelenő podárium tanulmányodhoz. Én éreztem, hogy valami nincs rendjén 

a mammák, areolák, tövisek körül, de nem tudtam megfogni a témát, így nem foglalkoztam velük. 

Köszönöm, hogy ilyen részletesen kifejtetted ezeket a fogalmakat, és pontos anatómiai 

meghatározásaikat közzétetted. Jó lenne, ha a szakmai köztudatban is szerepelnének a 

továbbiakban.                               Üdvözletem küldöm: Lajos 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március 

hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Március elején már mindenképpen érdemes 

figyelnünk a hőmérséklet emelkedésére és a korábbinál 

több napsütésre. Ez különösen jellemző a hónap 

közepétől. Akinek nincs fólia- vagy üvegháza, az a 

fényszegény teleltető helyről már kiviheti növényeit 

világosabb helyekre, és kezdheti növényei szoktatását a 

napsütéshez úgy, hogy árnyékosabb helyet biztosít 

részükre vagy árnyékolásról gondoskodik áttetsző 

anyagok használatával. Ez azért lényeges, mert szokatás 

nélkül a növényeken égési foltok keletkezhetnek. Az 

alkalmazkodás, szoktatás ideje kb. 3 hét. Fólia és 

üvegházban is megkezdhetjük az intenzívebb 

szellőztetést a nappali, melegebb órákban. Az erős 

napsugárzás ellen itt is kell védekezni árnyékolással, 

melynek egy olcsó módja, amikor permetezőből 

mészfestékkel befújjuk az üveg és fólia felületet kívülről. 

Nem a legesztétikusabb, de az esők hatására folyamatosan lekopik ez a réteg, és ahogyan kopik, 

úgy növekszik apránként a bejutó fény erőssége. 

 

2. A növények nyugalmi állapotának végét mutatja, amikor a hajtások tetején, a tenyészőcsúcs 

környékén friss, üde, zöldes vagy más élénkebb színeződés látható. Ekkor a melegebb napokon 

langyos vízzel permetezhetünk, de ez a permet olyan legyen, mint a hajnali harmat. Két, három 

órán belül le tudjon száradni. A bimbózó példányoknak adhatunk valamivel több vizet. 

 

3. A szabadba, fedett helyre pakolt növényeknél a napsugárzáson kívül az éjszaka még előforduló 

fagyok jelenthetnek gondot. Ellene takarással, pld. újságpapír többrétegű elhelyezésével 

védekezzünk. Figyeljük az időjárás jelentést! 

 

4. Fólia és üvegházban a hónap végétől kezdhetjük a locsolást, de csak kis vízadagokkal, a 

cserepek földje még ne vizesedjen át teljesen. Hogy ki, mikor kezdje el a rendszeres öntözést, arra 

nem mondható általános szabály. Befolyásolják a termesztés feltételei, adottságai, és legfőképpen 

az időjárás. Napos, melegebb időszakban lehetünk bátrabbak, de csak annyival, hogy az esetleg 

bekövetkező hirtelen lehűlés ne okozhasson visszafordíthatatlan károsodást öntözött 

növényeinknél. 

 

5. Akinek a tél folyamán nem volt kedve vagy ideje a szükségessé vált átültetéseket elvégezni, 

azok most elkezdhetik a munkát. A lényeg: az átültetéskor használt új talaj teljesen száraz, 

porhanyós legyen! Ilyen talaj felhasználásával a tél folyamán bármikor átültethetjük nyugalmi 

állapotban lévő növényeinket! 

 

6. Jó időben vethetünk is, de ilyenkor még a vetés hőmérsékletét mesterségesen, fűtéssel kell 

biztosítanunk. A vetéshez szükséges tudnivalókat megismerhetjük Hírlevelünk és a Debreceni 

Pozsgástár korábbi számaiból. 

Ficzere Miklós 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
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? 

     
 

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 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

 
 
 

 

Basel-ből (Svájc) Roland Stuber köszönti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaságot. Üdvözletét 

küldi a Hírlevél minden Olvasójának és a legjobbakat kívánja az Új Esztendőre ezzel a kis 

montázzsal. 

 
Rolli, aki fotóművész és nagy barátja a kaktuszoknak, két linket is megadott, ahol fotói 

megtekinthetők: http://www.florafauna.ch/agenda.shtml  

http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#MN 

De hogy könnyebb legyen az eligazodás a képeket egyből elérő linkek: 
Mein neuer Vortrag - "Abenteuer Cuba" 

Mein Südamerika Vortrag - "Atacama und Anden" 

Mein Nordamerika Vortrag - "Abenteuer MEXIKO" 

Mein Rekord-Vortrag - "Kakteenfieber" 

Mein Heimspiel - "Flora & Fauna im Vorgarten von Basel" 

 

 

 

 

mailto:nogo@freemail.hu
mailto:cactusdraco@gmail.com
http://www.florafauna.ch/agenda.shtml
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#MN
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#AC
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#AA
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#AM
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#KF
http://www.florafauna.ch/unterhaltungsvortraege.shtml#FF


 

 

 

 

 

 
 

 

Írta: Nagy Sándor, Jászberény 

 

Az első próbálkozásom az ezredforduló után a kaktusz család egyik 

legnépszerűbb nemzetsége körül kialakult kaotikus állapotok kellős 

közepén történt. Ez a helyzet talán azért alakult ki, mert a világon, 

így Európában is, óriási figyelem, érdeklődés irányult az egzotikus 

növények iránt. Ebből következően már annyi forma, fajta kaktusz, 

olyan mennyiségben érkezett Európába, hogy még a kutatóknak, 

tudósoknak is nagyon nehéz volt köztük az eligazodás.  

Az útkeresők, mint Gerart Frank (1976-1977), Bohumil Schütz 

(1986), John Pilbeam (1995) után Graham Charles (2006), majd 

Hans Till (2008) jelentetett meg rendszertani ajánlást a 

Gymnocalycium nemzetség taxonjairól. Az egyik legértékesebb 

munka Detlev Metzing, Nacktdistel und Spinnenkaktus – Die 

Gattung Gymnocalycium és a The New Cactus Lexicon, (Hunt, 

2006) röviden NCL. Az új rendszer a nemzetségen belül 49 fajt és 

14 alfajt ismert el. Majd 2009-ben megjelent a Schütziana - a 

Gymnocalycium Online Újság -  Schütziana oldalain megjelenő képek és cikkek  ingyenesen 

elérhetők,sajátként használni, vagy másolni engedély nélkül nem szabad. 

(http://www.schuetziana.org/) 

Ezt követően 2010 ben, az ENSZ biodiverzitás nemzetközi évének végén a Missouri Botanikus 

Kert (MBG), valamint a Royal Botanic Gardens, Kew (RBG Kew) közös csapata bejelentette, 

több mint 50 éves gyűjtő-kutató munkája végén befejezte, és az interneten ingyenesen 

hozzáférhetővé tette a Plant Listáját (www.theplantlist.org.). Majd 2011 novemberében a nagyon 

tekintélyes American Journal of Botany folyóiratban megjelent egy tanulmány Pablo H. DeMaio, 

Michael HJ Barfuss, Roberto Kiesling, Walter Till és Jorge O. Chiapella neves botanikusok közös 

munkája nyomán. A cikk az alábbi linkre kattintva pdf formátumban megnyitható és le is tölthető: 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcontent%2Fearly%2F2011%2F10%2F19%2Fajb.1100054

.full.pdf&ei=ET_mVIWPEMqxUYGfgLAL&usg=AFQjCNFjjOx6qfwBejtf9iSTYkHhlbEzHw&b

vm=bv.85970519,d.d24 

 

A szerzők az új kutatási módszerek alkalmazásával kidolgozták egy meglehetősen átfogó és 

részletes osztályozását a Gymnocalycium nemzetségnek, melynek alapja a törzsfejlődés során 

kialakult rokonsági kapcsolatok. 

Ezek után 2013-ban aktualizálta a veszélyeztetett fajok vörös listáját a Természetvédelmi 

Világszövetség (IUCN) és mintegy hetvenezerre nőtt a felsorolt fajok száma, közülük több mint 

húszezret a kihalás veszélye fenyeget. Ez sajnos azt jelenti: az egész kaktusz család, minden faja 

veszélyeztetett.( www.iucnredlist.org ) 

Végül 2012-ben, Dr. Detlev Metzing német Gymnocalycium szakértő, biológus, a fajok 

megjelenése, magjaik alakja, hasonlósága, valamint a legfrissebb kutatási eredményeket 

figyelembevéve megjelentette a Gymnocalycium Pfeiffer ex  Mitter (1844) nemzetség új 

rendszertani felosztását. Íme a 7 alnemzetség és 55 faja:  

 

1. Microsemineum alnemzetség: Gymnocalycium saglionis 

2. Pirisemineum alnemzetség: Gymnocalycium pflanzii, chacoense, chiquitanum, paediophilum 

 

 

 

 

http://www.schuetziana.org/
http://www.theplantlist.org/
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcontent%2Fearly%2F2011%2F10%2F19%2Fajb.1100054.full.pdf&ei=ET_mVIWPEMqxUYGfgLAL&usg=AFQjCNFjjOx6qfwBejtf9iSTYkHhlbEzHw&bvm=bv.85970519,d.d24
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcontent%2Fearly%2F2011%2F10%2F19%2Fajb.1100054.full.pdf&ei=ET_mVIWPEMqxUYGfgLAL&usg=AFQjCNFjjOx6qfwBejtf9iSTYkHhlbEzHw&bvm=bv.85970519,d.d24
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcontent%2Fearly%2F2011%2F10%2F19%2Fajb.1100054.full.pdf&ei=ET_mVIWPEMqxUYGfgLAL&usg=AFQjCNFjjOx6qfwBejtf9iSTYkHhlbEzHw&bvm=bv.85970519,d.d24
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amjbot.org%2Fcontent%2Fearly%2F2011%2F10%2F19%2Fajb.1100054.full.pdf&ei=ET_mVIWPEMqxUYGfgLAL&usg=AFQjCNFjjOx6qfwBejtf9iSTYkHhlbEzHw&bvm=bv.85970519,d.d24
http://www.iucnredlist.org/


 

 

 

 

3. Muscosemineum alnemzetség: Gymnocalycium anisitsii, eurypleurum, mihanovichii, 

                                                       friedrichii, marsoneri, schickendantzii 

4. Scabrosemineum alnemzetség: Gymnocalycium albiareolatum, bayrianum, castellanosii, 

glaucum, horridispinum, hossei, monvillei, mostii, 

nigriareolatum, oenanthemum, pugionacanthum, 

rhodantherum, ritterianum, spegazzinii. 

5. Macrosemineum alnemzetség: Gymnocalycium angelae, denudatum, horstii, buenekeri, 

hyptiacanthum, mesopotamicum, paraguayense.  

6. Trichomosemineum alnemzetség: Gymnocalycium bodenbenderianum, quehlianum, 

ochoterenae, ragonesei. 

7. Gymnocalycium alnemzetség: Gymnocalycium amerhauseri, andreae, baldianum, 

berchtii, bruchii, calochlorum, capillaense, carolinense, 

erinaceum, fischeri, gibbosum, kieslingii, kroenleinii, 

neuhuberi, reductum, robustum, schroederianum, 

taningaense, uebelmannianum 

 

Akit részletesebben érdekel, könnyen 

megtalálja szinte valamennyi művet, honlapot 

vagy annak kivonatát, részletesebb 

magyarázatát az Interneten. Pontosan öt évvel 

ezelőtt, azért ültem le a számítógépem elé, 

mert nem tudtam eldönteni, mit írjak a 

növényem névtáblájára? Gondolkodtam, írtam 

valamit, de a mai napig sem tudom a pontos 

választ az egyszerűnek látszó kérdésre: 

Gymnocalycium damsii vagy Gymnocalycium 

anisitsii? A saját táblámon szereplő 035 

gyűjteményszám és a hozzátartozó 

adatbázisom, számomra mindent elmond a 

növényemről. Pontosabban: Detlev Metzing 

eközben egyesítette e két taxont egy fajon belül Gymnocalycium anisitsii néven.Ha ezt elfogadom, 

a régi problémám megszűnik. Valakit meg követni kell, mert ha nem, akkor nem vesznek 

komolyan!? Nézzük, mi történt azóta? Kezdjük a pótolhatatlan veszteségeinkkel. 2012. január 24-

én, a Gymnocalycium nemzetség egyik legnagyobb ismerőjét Hans Till-t vesztette el a nemzetközi 

kaktuszos társadalom. Életében közel 120 publikációt tett közzé a nemzetség tagjairól, de az általa 

megálmodott és gyakorlatilag összeállított Gymnocalycium monográfiája életében nem jelent 

meg, élt 82 évet. A hazai gimnósokat is ért két tragikus veszteség. Először 2013 április 29-én 

elhunyt Libnár Antal kaktuszkutató és -gyűjtő, szakíró, az MKOE alapító tagja. Gyakorlati, terepi 

tapasztalatait összegezvén két legkedveltebb kaktusznemzetségről könyvet is írt. 2003-ban Dél-

Amerika legszebb kaktuszai címmel monográfiát jelentetett meg a Gymnocalycium nemzetségről, 

2009-ben pedig fiatal szerzőtársával a Hordókaktuszok – A Ferocactus nemzetség c. könyvük 

jelent meg. Számomra nagy veszteséget jelentett Mánfai Gyula gyűjtőtársunk halála. A 

Gymnocalycium nemzetség elismert szakértője 2014. május 25-én hunyt el. Mindannyiunk 

„Gyuszikája” bátorította az öregeket, segítette a fiatalokat. Éveken keresztül a Kaktuszvilág újság 

főszerkesztője volt. Szenvedélyesen védte, publikálta, népszerűsítette a nemzettséget, annak fajait. 

Nagy tervén makacsul dolgozott, a majdnem elkészült nemzetség monográfián. Elmentek tehát 

azok, akik tettek - nem is keveset, és volt tervük arra is, hogyan juthatunk az alagút végére, 

hogyan lenne a nemzetség egyszerűbb, áttekinthetőbb.  

Ne várja az olvasó tőlem a megoldást, hiszen a sokkal felkészültebb szakemberek is csak új, újabb 

és legújabb fajsorok összeállításáig jutottak el. A tényleges megoldás közelít, de igazában még 

mindig várat magára. Tapasztalatból tudom, a taxonómia sok kaktuszos számára szitokszó. De azt 

is tudom, titokban könyvet vásárol, megnézi az Interneten, sőt, ha már "eléggé" fertőzött, 

adatbázisokat készít növényeiről. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A szakirodalmak szerint az élőlények, csoportok rokonsági kapcsolatait testük és sejtjeik 

felépítésének hasonlósága alapján határozzák meg, majd rendszerezik a kutatók. Az élővilág 

rendszerezésének alapegysége a faj. A fajokat rokonsági és származási kapcsolataik alapján egyre 

nagyobb rendszertani csoportokba sorolják. A legközelebbi rokonságban álló fajok együttesen 

közös nemzetséget, a rokon nemzetségek egy családot alkotnak. A legfontosabb törekvés a 

kutatók számára az, hogy a felállított rendszer a lehető leghívebben tükrözze az élővilág 

fejlődésének, vagyis evolúciójának menetét. A rendszerezők ma már nemcsak alaktani, 

testfelépítési sajátosságokat vizsgálnak a rokonság és a származás felderítésére, hanem 

összehasonlítják az örökítő anyag szerkezetét és az anyagcsere-folyamatokat is. Az egyes 

rendszertani csoportok származási kapcsolatainak szemléltetésére szolgál a törzsfa. Körülbelül 

ennyi, amit tudni kell a rendszerezésről, legújabb módszereiről. 

A következő részekben közelebb megyünk a Gymnocalycium nemzetséghez. Megpróbáljuk 

megérteni a nemzetség, a fajok és alfajok kapcsolatrendszerét. Igyekszem bemutatni a Missouri 

Botanikus Kert (MBG), valamint a Royal Botanic Gardens, Kew (RBG Kew) megjelent Plant 

List-ját, a nemzetséget is bemutató dokumentumot, majd annak 1.1 verzióját, amely 2013 

szeptemberében jelent meg. A 3. részben a saját véleményemmel fűszerezve olvashatóbbá tenni 

azt. A negyedik, befejező részben ugyanezt próbálom megtenni Detlev Metzing 55 fajával. Akinek 

van ideje, tartson velem. 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 

 

Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi 

feltételek megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%-ának 

egyesületünk részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk 

működésével, tartalmasnak, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen felajánlást 

2015 tavaszán lehet megtenni a 2014. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A 

közhasznúságra vonatkozó törvényszéki határozatot ezen hírlevelünk elején olvashatják. 

 

A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak: 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen. 

Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. 

E-mail: nogorobert@gmail.com 

A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet. 

FONTOS! Rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba, amely a 

rendelkező nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat 

beleférjen. 

Az Ön rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét, lakcímét és az 

adóazonosító jelét pontosan feltünteti! 

Céljaink megvalósításáért tett felajánlásukat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni 

Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük. 

Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át 

Egyesületünk javára ajánlják fel. 

 

Felajánlásukat köszöni az Elnökség! 

 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Erről is olvashat a The history of Astrophytum in Japan c. könyvben, amelyet megtalál pdf 

formátumban Társaságunk digitális könyvtárában a következő linken: 

The history of Astrophytum in Japan 

Egy rendkívül érdekes könyvet ajánlok azoknak, akik szeretik az Astrophytumokat. Címe: 

Az Astrophytum története Japánban. (The history of Astrophytum in Japan) 
Írta Sumihiro Saeki, a japán Saisen-En Cactus Nursery tulajdonosa. Megjelent 2013-ban. Elénk 

tárul a japán kaktuszgyűjtés története a kezdetektől napjainkig. És feltárul a nagy titok: hogyan 

készülnek a különféle Astrophytum csodák és szörnyek. 

A tartalomban szemecskézve: 

Kiderül, mi is a Ranpowgyoku? 

Sugori, a japán kaktuszosok jelenlegi királya. 

Az Astrphytumok nagymestere és gyűjteménye. 

A Texas Kabuto legendája. 

Kazuo Yokoyama, a myriostigma mestere. 

Mr. Miura szülötte a Hercules és a Kikko onzuka 

rampowgyoku. 

Mi a Matsuki Hekiran? 

Onzuka rampowgyoku Mr. Tsutomu Onzuka műhelyéből Hiroshimából. 

Mr. Yamazaki mesterműve a nagy kikko herikan. 

És a szerző, Sumihiro Saeki csodálatos Miracle Kabutói (tényleg csodásak, valóságos ékszerek!). 

Mr. Sakata benzil-adeninnel kezelt növénye az Alps Super Kabuto. 

Mr. Yamakawa mesterműve az elefánt kaktusz. 

Mr. Kawamura növényházai, ahol fóliás termesztéssel teremnek a kaktuszok, mint nálunk a 

szabadföldi eper. 
Astro. cv. Hercules, átmérő 24 cm. 

 

 
 

 

 

 

V-zebrás Kabuto 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/sites/default/files/cikk/nid-767/nid-767-sumihiro-saeki-history-astrophytum-japan.pdf


 

 

 

 

     
 

      Virágzó kis Hercules a nagy Hercules tetején                                     Sötétvörös virágú Kabuto 

 

 

A kémiai Nobel díj tudósa, Dr. Shirakawa gyűjteményében 
 

Balra a Nobel díjas Dr. Shirakawa, mellette Sumihiro Saeki a könyv szerzője. 

 

 
 

 

 

 

 

2000. október: Dr. Hideki Shirakawa kémiai Nobel-díj 

diplomája 

 

 

 
Köszönet japán barátainknak, hogy lehetővé tették a könyv 

megjelenését honlapunkon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

 

coronarius krauzartig koronás, párnás 

coronata bekränzte megkoszorúzott 

corotilla  koronácska-szerű 

correlli Eigenname: Correll Correll-féle 

corroanus  réncos, redős 

corrugata, corrugatus gerunzelt ráncos 

corryocactus Kaktus benannt nach Mr. T. A. 

Corry 

Corry-féle kaktusz 

cortex die Kruste kéreg, héj 

cortina der Schleier fátyol 

coruscans schimmernd csillogó, ragyogó 

corymbus die dolnentraube sátor 

coryne die Keule bunkó 

corynoides keulenärtig bunkószerű  

corynopuntia keulenopuntia buzogány-, bunkóopuntia 

coryphe der Scheitel tető 

coryphantha auf dem Scheitel blühend tetején virágzó 

costa die Rippe borda 

costaricensis benannt nach Herkunft: 

Costarica 

Costarica-ból való 

costatum gerippt bordázott, rovátkolt 

cotacajesii aus Cochabamba nahe Cotacajes Cotacajes-ről elnevezett 

cotyleden Keimblatt sziklevél 

cowperae Cowper, James Denis Cowper-féle 

coxii benannt nach Don K. Cox Cox-féle 

craigi Craig, Dr. Robert T. Craig-féle 

crassa breit széles 

crassiareolatus dickareoliger sűrű-, vastag-, kövérareolájú 

crassicaulis dickstengliger vastagszárú 

crassicylindricus, crassicy- 

lindrica 

 széles-hengerded 

crassigibbus breitwulstig, dickhöckeriger szélesdudorú 

crassihamatus dickhakiger erőshorgas, vastaghorgú 

crassifolia hartblättrig vaskos, húsos levelű 

crassimammilaris  vaskos-, szélesszemölcsű 

crassimammillis  vaskos-, szélesszemölcsű 

crassior  vaskosabb 

crassisepalus  szélesen takart, -övezett 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2015 I. féléves programja 
 

Január 31, szombat: MKPT elnökségi űlés 

Február 28, szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai 

Előadó: Cséke László 

A 2014 októberében elmaradt előadás pótlása 

Március 28, szombat: MKPT közgyűlés 

Április 25, szombat: Kaktuszok a növényvilág nagy túlélői 

Előadó: Szászi Róbert 

Május 30, szombat: Látogatás a megújult és kibővült Debreceni Egyetem Botanikus Kertben. 

 

Az előadások helye és ideje 

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! 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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: Turbinicarpus lophophoroides 

Fotó: Kola Sándor 
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Rajzolta: Szűcs Viktor 

 

 


