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Írta: Nagy Sándor  

 
Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj 

„A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart.” 
 

A Gymnocalycium gibbosum 
 

Alberto Vojtech Fric (1882-1944) egy, még ma is jól ismert cseh gyűjtő, 

terepkutató ismerte fel a morfológiai különbségeket a magok között. Dr. 

Bohumil Schütz 1968-ban megjelent a Fric besorolás alapján a "Friciana Rada" folyóiratban, a 

nemzetközi szabályoknak megfelelően leírta a növényeket. Egy későbbi közös felülvizsgálat 

után, Prof. Buxbaummal átrendezték a nemzetséget 12 sorozatra, melyből 3 fajt két altípusra 

osztottak. Tovább rendezkedett John Pilbeam 1995-ben, utána Graham Charles 2006-ban, majd 

következett az egyik legértékesebb munka, többek között Detlev Metzing, Massimo Meregali és 

Robert Kiesling közreműködésével létrehozott és a Nemzetközi Cactaceae Systematics Csoport 

által is fémjelzett The New Cactus Lexicon (NCL) 2006-ban. Ez a rendszer a nemzetségen belül 

49 fajt és 14 alfajt ismert el. Ezt követően Hans Till 2008-ban jelentetett meg rendszertani 

ajánlást a Gymnocalycium nemzetség taxonjaira 

vonatkozóan. 2012-ben Dr. Detlev Metzing német 

Gymnocalycium szakértő, biológus, a legfrissebb 

kutatási eredmények figyelembevételével, azaz a 

rokonsági és származási kapcsolatok alapján 

kidolgozva megjelentette a Gymnocalycium 

nemzetség új rendszertani felosztását. Ez bővebben 

olvasható volt a 2015. évi Hírleveleink 68, 69, 71, 

73. számában. Emlékeztetőül csak a hét alnemzetség: 

Microsemineum, Pirisemineum, Muscoseminae, 

Scabrosemineum, Macroseminae, Trichomoseminae 

és a Gymnocalycium. A mai tárgyunkban szereplő 

faj a Gymnocalycium alnemzetségbe lett sorolva, 

melynek argentínai élőhelyei: Buenos Aires, Rio 

Negro, Chubut, Córdoba, Mendoza, San Luis, 

Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Entre Rios-

tartományok. Ebbe a fajsorba kerültek a viszonylag 

nagyobb testű fajok: mint a G. gibbosum, a G. hyptiacanthum, a G. leeanum, a G. neuhuberi, a 

G. reductum és a G. taningaense. A térképen is látható ez a nagy terület, a viszonylag zord 

éghajlattal, a száraz-vizes területekkel, amelyek magyarázatot adhatnak a G. gibbosum magas 

fokú variabilitásának és a nagyszámú helyi formák kialakulásának. A tudomány jelenlegi állása 

szerint ez a Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler néven nevezett faj, a 

Gymnocalycium  alnemzetség típusfaja..  A szavak eredetével foglalkozó nyelvészeti tudományág 

szerint a gibbosum jentése dombos, púpos vagy bogyós.  Ez a faj széles körben elterjedt 

Argentína legdélebbi tartományaiban (Buenos Aires, La Pampa, Rio Negro és Chubut), 

őshonosak a Gymnocalycium gibbosum és rokonsági fajaik,változataik és formáik. Ezen a 

hatalmas területen nem csoda, hogy nagy különbségeket mutatnak a morfológiai tulajdonságok 

tekintetében is.  Tenyésznek a mély, homokos, hordalékos talajban, füvek, bokrok és egyéb 

növények árnyékában. A hegyeket (Sierra Ventana és a Sierra Tandil) mészkő alkotja, és ez az 

egyetlen hely, ahol a Gymnocalycium előfordul mészkő talajon.   Az internet böngészése közben 

találkozhatunk számtalan hasonló témájú vagy azt kiegészítő, magyarázó írásokkal és ezek  
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alapján az alábbiak szerint tudtam a faj hosszú, közel 200 éves, érdekesen változó történetét 

összefoglalni: 

-Cactus gibbosus Haworth 1812. 

-Cactus reductus (Link) 1822. 

-Gymnocalycium chubutense (Spegazzini) Spegazzini 1925. 

-Gymnocalycium brachypetalum Spegazzini 1925 = G. gibbosum v. brachypetalum (Spegazzini) 

Papsch 1996 = Gymnocalycium gibbosum (Haworth 1812) Pfeiffer ex Mittler 1844. 

-Echinocactus gibbosus (Haworth) A. P. de Candolle 1828. 

-Cereus reductus (Link): A. P. de Candolle 1828. 

-Gymnocalycium gibbosum v. nigrum Backeb. 1935. = Gymnocalycium gibbosum (Haworth 

1812) Pfeiffer ex Mittler 1844. 

-Cereus gibbosus (Haworth) Pfeiffer 1837. 

-Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiffer ex Mittler 1844. 

-Gymnocalycium gibbosum (Haworth 1812) Pfeiffer ex Mittler 1844. 

-Echinocactus gibbosus v. ferox Labouret ex Rumpler 1885. 

-Gymnocalycium gibbosum v. nobile (K. Schum. 1898) Y. It. 1957= Gymnocalycium gibbosum 

(Haworth 1812) Pfeiffer ex Mittler 1844. 

-Echinocactus gibbosus v. chubutense Spegazzini 1902. 

-Gymnocalycium gibbosum v. platense (Spegazzini) A. Castellanos és Lelong 1940 = 

Gymnocalycium platense (Spegazzini 1896) Britton & Rose 1922. 

-Gymnocalycium gibbosum v. leucodictyon (K. Schum. 1898) Y. Ito 1957. = Gymnocalycium 

gibbosum (Haworth 1812) Pfeiffer ex Mittler 1844 

-Gymnocalycium gibbosum v. brachypetalum (Spegazzini) Papsch 1996 = Gymnocalycium 

gerardii Y. Ito 1981 - érvényesen nem tették közzé. 

-Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox (Labouret ex Rumpler) Papsch 1996. 

-Gymnocalycium gibbosum ssp. borthii (Koop ex H. Till) G. Charles 2005. 

Gyűjtőtársaim válogathatnak a nevekből és bátran mondom, nagyot nem tévednek, bármelyiket 

választják. Ha lenne ilyen, ez a faj listavezető lenne azon a versenyen, melyen a nemzetség 

tagjainak a szinonim neveik számát tartanák nyilván. 

 

 
 

Lassan növő, szinte elpusztíthatatlan, és ha szárazon tartjuk, - 10-12°C fagyot rövid ideig eltűrő 

kaktusz. Ebben a kérdésben Mánfai Gyula tovább megy és a Pozsgások 204. kártyáján a 

következőket írta: "Téli nyugalomban a többi Gymnocalycium fajtól eltérően az  
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alacsonyabb hőmér-

sékletet is elviseli, sőt 

fűtetlen üvegházban 

kb. -10°C-ig is telel-

tethető.." A felsorolt 

taxonokat egy cso-

portnak tekintjük, ak-

kor a tapasztalatom 

szerint a gyűjtők kö-

rében legismerteb-

bek, mint egy-egy 

külön faj a G. borthii, 

a G. brachypetalum, 

a G. chubutense, és 

mostanában a G. ge-

rardii, G. nogolense 

vagy a G. stiglianum. 

A sok „faj” mellett 

néhány változat (es-posteo, pseudonobile, nigrum és nobile), és a múlt század végén megjelentek 

az alfajai is. Van a ferox (Labouret ex. Rumpler) Papsch 1996, ferdinandii (Halda, Malina és Milt 

2002) csak szinonima, gastonii (Halda és Milt 2002) csak szinoníma, radekii (Halda és Milt 

2002) csak szinonima és végül a borthii (Koop ex. H. Till) G. Charles 2005. Ezek közül csak a 

ferox van elismerve. Ennek a alfajnak nagyon erős, vastag, radiális tövisei vannak, de középen 

nincs egy se. G. gibbosum elterjedt a La Pampa tartomány szélsőséges dél-keleti részén és 

Buenos Aires tartománya dél-nyugati csücskében. Argentína déli felén él a G. gibbosum ssp. 

chubutense valamint a másik alfaj, 

az ssp. ferox. Chubut tartomány 

keleti részén az óceán partja 

mentén, a Sierra Grandes lábától a 

Valdes félszigetig található. Majd 

tovább délre, a part menti 

Camarones és Bustamante öbölben 

láthatók a szinte fekete tövises G. 

chubutense és a nigrum fajokat. Az 

előbbi szürke, rövid tövisekkel. 

Addig a másik, hosszú fekete 

tövisekkel. Ezért van, hogy gyakran 

összetévesztik őket. 

 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

 

Irodalom 

 

Puntman, E. W.: Gymnocalycium 

Graham, C.: Gymnocalycium az élőhely és kultúra 

Pilbeam, J.: Gymnocalycium útmutató gyűjtőknek 

http://www.cactuseros.com/Especie/13374/Gymnocalycium_gibbosum.html 

www.cactus-art.biz/note.../genus_gymnocalycium.htm 

http://www.kuas-kettinger.de/gymnocalycium 

 

 

 

 

Gymnocalycium gibbosum Kép: Nagy Sándor 

http://www.cactuseros.com/Especie/13374/Gymnocalycium_gibbosum.html
http://www.cactus-art.biz/note.../genus_gymnocalycium.htm
http://www.kuas-kettinger.de/gymnocalycium
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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! 

 

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 kite-

hetjük a szabadba esőtől 

védett helyre. A napsugárzás 

veszélyeire még mindig fi-

gyeljünk oda, elkerülve a nap-

égés lehetőségét. Már dug-

ványokat is vághatunk, ill. 

leválaszthatunk. A sebzett fe-

lületet ezeknél is be kell szárí-

tani, és csak a teljes beszá-

radás után ültessük be, és 

gyökereztessük. 

 

 
            1. kép: Hatiora gaertneri 

                        Fotó: Dankó István 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők március 
hónapra 
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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. 

 

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 

 

 
Sziklakerti részlet Ficzere Miklós kertjében. Fotó: Ficzere M. 
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2016-ban csak 5.000,-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: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

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

 

 

 

 

 

2016 1. féléves programja 
 

Január 30.:   Elnökségi ülés 

                      Levezető: Szászi Róbert 

Február 27.: Japán és csodálatos kertjei 

                      Előadó: Cséke László 

Március 26.: Közgyűlés (utána megbeszélés a Hírlevélről és cikkeiről) 

                      Levezető: Dr. Csajbók József 

Április 23.:    Kaktuszok, szukkulensek és én. 2. rész 

                      Előadó: Fábián László, Udvard, Szlovákia 

Május ? :      Gyűjteménylátogatás 
                      A pontos időpont és hely később kerül meghatározásra. 

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! 

 

 

 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:cactusdraco@gmail.com
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Írta: Fábián László 

 

II. FILOGENETIKA A LODÉ-RENDSZERBEN 

 
Mi is a filogenetikus tanulmány? Filogenetika megfigyeli a taxonok történelmét, filogenetikus 

fejlődését, és leírja a többi összes organizmussal való kapcsolatát. Ezt a kapcsolatrendszert az 

életfával, kladogrammokkal tudjuk ábrázolni, ahol az elágazások közös töve határozza meg, 

hogy mely legközelebbi őstől erednek. A jelenlegi helyzet az ágak végén van ábrázolva. Ahhoz, 

hogy ezt az életfát meg tudjam magyarázni, kölcsön vettem Lodé könyvéből 3 ábrát, a szerzőtől 

utólagosan is bocsánatot kérek, de végül is mégiscsak őt magasztalom ebben a cikkemben. Az 

ábrán szereplő piktogramok jelentése: © = feltételezett ős, szaggatott → a fejlődés iránya, Y = 

a fajok vagy nemzetségek szétválása. 

 
                               1. ábra                                                2. ábra                                              3. ábra 

 

Az 1. ábrán a filogenetikusfa példáját láthatjuk, az 1-es számú taxon a 2-es őse, amely szintén 

közös őse az A és a B taxonoknak, tehát az 1-es közös őse az A, B, és C leszármazottaknak. A 

filogenetikusfa a kladisztikát alkalmazza, melyet a kládok képeznek. A klád egyértelmű és 

szigorú definícióból áll: egybefogja az összes őst és magát a leszármazottat is. Ezeket a 

csoportokat nevezzük monofiletikusnak. 

A 2. ábrán, a filogenetikus fán egyszerre négy kládot ábrázolunk. A sötétkék klád a 2-es őstől 

származó utódokat mutatja be, amely tartalmazza az A, B, és C taxonokat. A világoskékben a 3-

as ős leszármazottai vannak, amely tartalmazza a B és C taxonokat és besorolást kaptak az előző 

kládokba is. A zöld övezetben vannak a 4-es ős leszármazottai, melyek tartalmazzák a D és az E 

taxonokat, a sárga négyzetben találjuk meg az 1-es összes leszármazottját, amely magába 

foglalja az összes kládot és taxont. Miért is gyártunk különféle hipotéziseket a filogenetikai 

megfigyeléseknél? A kladisztika teljes mértékben kiegészíti, vagy inkább ellenzi a régi 

„klasszikus” osztályozásokat, mert ezek csak a szubjektív, főleg a fajok hasonlatosságára alapoz. 

A filogenetikus osztályozás igyekszik arra koncentrálni, hogy a fajok evolúciós történelmét 

vegye figyelembe, s nem a külső megjelenési formáikat. Kladisztikát gyakran használják fel a 

taxonok csoportjainak meghatározásához, melyek nem feltétlenül származnak egy őstől és nincs  
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azonos családfájuk. Az egyes csoportok megkeresése sem mindig egyszerű és gyakran 

polifiletikus vagy parafiletikus néven említjük őket. A 3. ábrán a filogenetikusfát a fent 

elmondottakhoz alkalmazva: a 2-es taxonómiai csoportosulás a zöld és a rózsaszín mezőben nem 

érvényes. A zöld csoport, amely tartalmazza az A és B taxont, parafiletikus. Ez a csoport nem 

tartalmazza a 2 taxon összes leszármazottját, mivel a C taxon kívül esik a mezőn. A rózsaszín 

mező tartalmazza a C, D, és az E taxont, tehát polifiletikus. Ez a csoport olyan taxonokat 

tartalmaz, melyek nem közös őstől erednek. A szervezetek közti kapcsolatokat statisztikailag is 

tudjuk értékelni, és teljesen felülvizsgálhatja vagy átértékelheti a filogenetikai információk újabb 

alapjait. A molekuláris vizsgálatok, főleg a genetikai információk (DNS és RNS) mindig 

nagyobb teret kapnak, az eredményeik sokban segítenek létrehozni a filogenetikusfát, ennek kell 

majd győztesként kikerülnie. 

Az örök kérdés, hogyan jöttek létre a kaktuszok? A kaktuszok megjelenésének időpontját 

Heshkovitz és Zimmer 30 millió évvel ezelőttre teszik, míg mások, mint Gibson és Nobel 65-90 

millió évben állapította meg, Mauseth korábbira értékelte, a késő Kréta-korra. Ocampo és 

Columbus 2010-ben, csak 19,1-3,1 millió évben határozták meg. A kormeghatározás pontosítása 

azért lehetetlen, mert még nem találtak semmilyen fossziliát sem. Az egyik megközelítéshez 

sincs tehát bizonyíték. A növényi magvak és virágporuk fosszilis hiánya nem cáfolja, hogy 

lehetnek akár nagyon régi eredetűek is. 

 

 
        Rhipsalis chloroptera számos virággal.       Rhipsalis horrida öntermékenyülésből                Rhipsalis pachyptera nagy 

                                                                                             származó termésekkel.                                        széles levelekkel. 

 

A Rhipsalis titka: Dr. Phil Maxwell (1998-1999) nem tartja nyilvánvalónak, hogy az egyetlen 

Rhipsalis faj magvait, amely Amerikán kívül is él, a madarak vitték volna át. Amerika 3000 

kilométer távolságra van Afrikától, az emberi behurcolás szóba sem jöhet, a nyugat-afrikai 

partok a vándormadarak nem a legmegszokottabb útvonala, ide csak egy székrekedéses madár 

tévedhetett volna, abban az esetben, hogy a hosszú út során a magvakat vissza tudja tartani. A 

tengerek csavargói, az albatroszok viszont nem fogyasztanak gyümölcsöt. Az Amerikán kívül 

talált populációk (Dél-Afrika, Mauritius, La Reunion, Comore-szigetek, Mascareignes, 

Seychelle-szigetek, Srí Lanka) eltérő növekedésűek, mint az amerikai fajok. A rengeteg húsos 

termést fejlesztő kaktuszok közül miért éppen csak ez az egy faj került át, ezzel a teljesen 

valószínűtlen madarak általi terjesztéssel. A melokaktuszok lettek volna esélyesebbek arra, hogy 

magvaikat áttelepítsék, vagy csak a Rhipsalis lett volna az egyetlen ilyen faj? A nagytestű 

teknősök átvihették gyomrukban az opunciák magvait, de nem került egyetlen Rhipsalis vagy 

Melocactus faj sem a Galápagos-szigetekre. A Gondwana úgy 130 millió évvel ezelőtt szakadt  
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szét, ekkor keletkezett Dél-Amerika és Afrika is. Tehát volt annyi ideje a Rhipsalis fajnak, hogy 

ott maradjon? A paleozoológusok és a paleobotanikusok szerint a zárvatermők, ahová a 

kaktuszok is tartoznak, már jelen voltak. Az őket beporzó rovarok maradványait ekkorra 

datálják. A legősibb Lepidoptera (lepkék) rovarok már az alsó jurában is éltek, ebből következik, 

hogy a virágos növények a triász korszak vége felé jelentek meg. Crane (1995) szerint már 

léteztek 225-205 millió évvel ezelőtt, egy olyan időszakban, amikor a dinoszauruszok széles 

körben el voltak terjedve és az emlősök is, valamint a madarak ősei már megjelentek. A 

Dominikai Köztársaságban 2000-ben az egyik bányában Santiagótól északkeletre, találtak egy 

borostyánt, melyben méhek voltak. A másik hasonló borostyánt 2005-ben találták meg, ebben a 

méh hasára orchidea pollenzacskók voltak felragadva, teljesen jó állapotban, a borostyán korát 

15-20 millió évesnek határozták meg. Az orchidea faj Meliorchis caribea és a méh Proplebeia 

dominicana nevet kapták, s ez volt az első eset az őskorból, amikor a beporzót konkrét 

növényhez lehetett kapcsolni. Érdekesség, hogy a méheknek ekkor még nem volt fullánkjuk. Az 

orchideák az első virágos növényekhez tartoztak és csaknem bizonyosan valahol Amerikában 

keletkeztek, úgy 76-84 millió évvel ezelőtt. Még volt idejük elterjedni a többi kontinensen is, 

mivel azok akkor még közel voltak egymáshoz. A tektonikus lemezek mozgását csak a 20. 

század hetvenes éveiben ismerték fel és lett elfogadva, addig az volt a vélemény, hogy a 

kontinensek ugyanott voltak, mint azt napjainkban tapasztaljuk. A tömeges kihalások után, 

melyek legfigyelemreméltóbb áldozatai a dinoszauruszok voltak, a felszabadult területek 

lehetőséget adtak más állatoknak és növényeknek az elterjedéshez. 

 

 
                           Rhipsalis rhombea, apró fehér virágokkal.                                            Rhipsalis trigona 

                                                                                                                                         háromszegletű szártaggal. 

 

A Rhipsalis baccifera csak egy itt maradt faj lehet? Elfogadott elmélet, hogy a kaktuszok 

Gondwana nyugati részén fejlődtek ki, és ezért ezt a csoportot „szökevény” családnak hívják. A 

Rhipsalis baccata lehet diploid, tetraploid vagy akár octoploid, tehát valójában több fajról van 

szó, csak külsőleg csaknem azonosak. A kaktuszfélék a Kréta korban jelentek meg Dél-

Amerikában. A kréta korban a két kontinens között a legkisebb távolság észak Brazília és Gabon 

(Afrika) között volt. Nincs kizárva, hogy ez a két pont sokáig még valamilyen keskeny híddal 

össze volt kötve, ahol az élőlények oda-vissza vándorolhattak még évmilliókig. Észak- és Dél- 
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Amerika közötti keskeny földsáv csak nemrégiben alakult 

ki, úgy 5,3 vagy 1,3 millió évvel ezelőtt. Feltehetőleg a 

Rhipsalideae alcsalád evolúciós kiindulópontja, nagyon 

hamar megjelentek és gyakorlatilag változatlanok maradtak 

és csak a fákon élnek. Maxwell véleménye szerint az 

összes többi kaktusz-féle a Rhipsalis baccifera csoportból 

alakult ki. Ez nem valószínű, mert ezek a növények 

egyáltalán nem tartalmaznak töviseket, és miképpen lettek 

volna képesek a fán kialakítani oszlopos, erősen tövises, 

bokros formákat. Az igaz, hogy magoncaik bordákra 

osztottak és jelen van valamilyen sörteszerű tövis, de ez 

éppen azt bizonyítja, hogy ők is az oszlopos fajokból 

keletkeztek. Az elképzelt forgatókönyv szerint a kaktuszok 

a kréta korszak alatt kezdtek el kialakulni, amikor az 

éghajlat egyre szárazabbá kezdett válni. Kialakultak az 

adaptív szervek, az eltérő morfológia, a CAM fotoszintézis 

(metamobolizmus) és a tápanyagok elraktározása. Így már 

képesek voltak elfoglalni a száraz, kietlen területeket is. 

Van azonban egy nehezen megmagyarázható tény. A két 

Amerika évmilliókig el volt egymástól zárva, sőt, szervesen 

sohasem voltak azelőtt kapcsolatban, csak néhány millió 

évvel ezelőtt kapcsolódtak össze. Lehetséges, hogy a család 

mindkét kontinensen párhuzamosan nevelte ki sajátságos nemzetségeit? Az Opuntioideae 

alcsaládot kivéve, amely Kanadától Patagóniáig terjed, a Cactaceae család többi nemzetségei 

kizárólag csak az egyik, vagy a másik kontinensen fordulnak elő. Néhány nemzetségnek azonban 

a nem régi időkben sikerült áthatolni a másik féltekére, így jutottak északra a Melocactus fajok, 

míg a Mammillaria fajok két irányban is délnek hatoltak. Az északi részeken sokszor 

tapasztaljuk, hogy a melegebb tájakon élő fajok időlegesen képesek elviselni akár a -18 °C-ot, 

ami bizonyítéka annak, hogy ott keletkeztek, és már jelen voltak a jégkorszakok kialakulásakor 

is, és a fagytűrés emlékét még mindig magukban hordozzák. A kaktuszok vizsgálata nagyon 

lebilincselő tárgy, amely a mai napig tele van bizonytalanságokkal és titokzatosságokkal. A 

gyorsan változó körülményekben más családok kipusztultak vagy máshol találtak megfelelő 

körülményeket fennmaradásukhoz, a kaktuszoknak viszont ezek a szélsőséges szárazságok 

éppen időben és jól jöttek. 

A kaktuszok beporzói és terjesztői. A kaktuszok túlélése szoros kapcsolatban van az 

állatokkal. Reprodukciójuk teljes mértékben a beporzásuk eredményességétől függ. A 

legfontosabb beporzók a rovarok, ma-

darak, hüllők és az emlősök, azonban 

ők a kaktuszvirágokat elsősorban 

táplálékként használják fel. Van a 

kaktuszféléknél is néhány nemzetség, 

faj, mely képes vegetatívan is szapo-

rodni, ezek javarészt az Opuntioideae 

alcsaládból kerülnek ki, hajtásaik 

beleakadhatnak az állatok szőrzetébe 

és leszakadnak az anyanövényről, 

majd valahol távolabb leesik az ál-

latról. Azonban ezek a fajok is 

képeznek nektárt és pollent, tehát 

ivarosan is szaporodhatnak. Egy eset-

ben a szél általi beporzást is megfigyelték, egy nagyon elszigetelten élő Harrisia portoricensis 

fajon (Rojas-Sandovai 2009). A múltban nem sok figyelmet szenteltek a kaktuszok ter-

mészetbeni beporzására. Az utóbbi időben több terepkutató lejegyezte és lefényképezte ezeket a  

 

 

 

Rhipsalis pentaptera, négyszegletes 

levelekkel 

Harrisia portoricensis éretlen terméssel 
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folyamatokat. Bár a kaktusz-

virágok lehetnek nappaliak vagy 

éjjeliek, nincsenek többségükben 

hozzákötve csak bizonyos fajok-

hoz. Az igaz, hogy a baja-

kaliforniai Cochemiea, a perui 

Haageocereus, vagy a brazíliai 

Schlumbergera fajokat kolibrik 

porozzák be. A szűkebb értelme-

zésben vett Echinopsis bolíviai 

és argentínai fajait, a guatemalai 

Epiphyllum példányait és a bra-

zíliai Discocactus specieseket a 

nagyméretű lepkék termékenyí-

tik meg. Az Opuntia mexikói és 

egyesült-államokbeli fajait, az 

uruguayi Notocactus és a bolí-

viai Lobivia fajokat méhek. A 

nagyméretű, oszlopos kaktuszo-

kat az észak-amerikai államok-

ban és Brazíliában a denevérek 

porozzák be, ezek a fajok hatalmas mennyiségű nektárt termelnek. Maga a beporzást balesetnek 

tekinthetjük, mivel a beporzók nem e végett látogatják meg a virágokat, hanem táplálékot 

keresnek. A virágok küldetése minél inkább elcsábítani a beporzókat. Leleményes trükkök 

segítségével vonzzák őket, mert ellenkező esetben nem képződne mag, és ez rövidesen a faj 

pusztulását jelentené. 

Véletlen opportunizmus és a hálózatos evolúció. Ha a növény kielégítette a beporzó igényeit, 

jóllakatta, még nem biztos, hogy ezt a szívességét viszonozza, és azonnal felkeres egy azonos, 

virágzó fajt, hogy a küldetését bevégezhesse. Sok kaktuszfaj virága ezért éjjel, nappal nyitva van, 

hogy a beporzás esélyét ezzel is növeljék, jó példa az arizóniai Carnegiae gigantea faj, amely 

nappal fogadja a különféle vadon élő állatokat, méheket, Sphingidae (szenderfélék) lepkéket, 

sivatagi galambokat és nektárkedvelő kolibriket. A kolibrik azonban nem szeretik a halvány 

virágokat csak az erőteljesen virítókat. Éjjel jelennek meg a denevérek ebben a 24 órán át nyitva 

tartó étteremben. Nyilvánvalóan ezek a kombinációk a virág illatával kiegészítve igyekeznek 

elérni, hogy a tobzódó beporzók legalább a pollenszemcsék egy részét jó helyen rakják le. Végül 

is ezek a flörtök segítik elő a beporzást, vagyis a reprodukciót. A legtöbb esetben termés jön 

létre, termékeny magvakkal. A természetben csak ritkán fordul elő meg nem termékenyített 

virág. A nem specializálódott megporzók miatt keletkeznek az intergenerikus hibridek. Sok 

beporzó számára mindegy milyen a virág színe, mérete, és hogy mikor nyílik. Például 

Argentínában a Trichocereus fajok nagy, éjjel nyíló virágait beporozhatja a Denmoza, piros és 

nappali virága, ez csak a beporzón múlik, e példányokat Trichomoza néven tartjuk nyílván. Ezek 

a növények megosztják szüleik génjeit, a virág alakja és formája az első szülőtől ered, míg a 

második szülő termékeny magvakat képez, ez a folyamat talán idővel új faj kialakulásához fog 

vezetni. Valószínű, hogy az új faj létrehozója egy nagyméretű kolibri faj, a Patagona gigas. Az 

idők folyamán ez a hibrid elterjed és szaporodik mivel stabilizálódott, ezért új ökológiai nikét 

foglal el, más szóval önálló fajjá alakul át. A fentiekben már említettem a Backebergia militaris 

és a Pachycereus pecten-aboriginum fajok életképes hibridjeit. Ezekhez hasonló esetek voltak 

jelentve Brazíliából, itt a Pilosocereus fajok képeznek életképes hibrid utódokat. Thierry Lodé az 

egyik könyvében az állatokon magyarázza meg a hálózatos evolúciót. Ez a viselkedésforma 

nagyon elterjedt és sokban hozzájárul az új fajok keletkezéséhez. T. Lodé szerint az ilyen 

evolúció a gének „ellopásán” alapul. Ha a párosodó állatoknál ez előfordul, akkor a növényeknél 

még inkább. Ráadásul a kaktuszok felhasználják cinkosként az állatokat, a rovarokat, a 

madarakat és a denevéreket. Pontosan ez miatt olyan nehéz a kaktuszok osztályozása, még 
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molekuláris szinten is. Bizonyos 

okokból idővel eltűnhetnek teljes 

fajok, de időközben létrehozhattak 

hibrideket, melyeknél ma már hi-

ányzik az egyik szülő (ilyen állí-

tólag a Geohintonia mexicana faj), 

vagy akár mindkettő (pl. Mic-

ranthocereus hofackerianus). Ez a 

folyamat nemcsak a kaktuszoknál 

lett megfigyelve, hanem pl. az Aga-

ve albopilosa fajnál, úgy tűnik, a 

hálózatos evolúció kihasználta az új 

lehetőségeket, és még újabbat hozz 

létre, ha valamilyen okból (klíma-

változás, kártevők, a beporzók el-

vesztése, stb.) az eredeti faj legyen-

gül. Lodé szerint ez a nézet nagyon 

helyénvaló. Ha egy populáció csök-

kenni kezd és mielőtt teljesen eltűn-

ne, levetkezi gátlásait, így elfogad-

hatja más faj pollenjét, ezért tovább-

ra is fennmaradhat, még ha más 

formában is. Ha egy faj alkalmaz-

kodott a denevérek beporzásához, de ha virágját nyitva hagyja a nappali órákban is, az 

opportunista kolibrik és a szívélyes méhek is szívesen meglátogatják majd. Ez az oka annak, 

hogy a hibridek és az új fajok hogyan képesek előfordulni ugyanabban az időben. Lodé szerint 

megdöbbentő, ha a kutató néha olyan kevert populációra talál, ahol a biológiai sokféleségek 

kapcsolatai elfogadják az opportunista és a szívélyes beporzókat is, csak azért, hogy a beporzás 

bármi áron bekövetkezzék. Ez egy dilemma a botanikus részéről: megpróbálni elolvasnia a 

természet könyvét és a formáknak identitást adni. Ez egy emberi tulajdonság nevet adni a 

növénynek, amely hasonló, de mégis eltérő kontrasztokat tartalmaz a szomszédos nővéreivel 

vagy szüleivel szemben. Egy dolog biztos, nincsenek szabályok és az ilyen fajok keletkezésének 

egyetlen lehetősége, ha feljavítják génjeiket, amelyek a különféle virágok szerencsés vélet-

lenének találkozása, és az akaratlan opportunista és kedves éhes beporzó rovarok ugyanabban az 

időbeni találkozása. 

A magvak szórása. A szél, mint 

diszperziós (szóró) elem a kak-

tuszoknál ritkán jön számításba, eset-

leg a Pterocactus nemzetség a kivétel. 

Azonban a heves esőzések könnyen 

magukkal ragadják a magvakat és 

viszik messze az anyanövénytől, 

ilyenek a Frailea, Strophocactus 

nemzetség. Másik gyakori forma, 

amikor az élőlények elfogyasztják a 

nedvdús terméseket, majd a szülőtől 

távolabb kiürítik a magvakat. Nagyon 

sok faj szereti a színes, illatos termést, 

de az elfogyasztott gyümölcsben nem 

szabad károsodnia a magvaknak. Az 

emésztőrendszeren átjutott magvak 

nemhogy veszítenek csíraképességükből, de gyakran még fel is javítja azt. A nagy és szúrós 

terméseket kevés élőlény fogyasztja, mint amilyenek az opunciák termései, főleg a nanduk 
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szeretik és eszik meg. Néhány emlős is szívesen táplálkozik a kisebb termésekkel, gyakran ezek 

érésig erősen tövisesek, majd az érést követően a tövisek lehullnak, így könnyen hozzájuk lehet 

jutni. A fákon tenyésző fajok terméseit madarak és majmok, esetleg kisebb rágcsálók fogyasztják 

és terjesztik, mert az ürülékük ritkán esik a földre, az a fa ágai között talál „szilárd” talajt. A 

kaktuszok terméseit szeretik a csincsillák és a guanakók is, főleg a Cumulopuntia fajokét, a 

tapírok az Acanthocereus fajokat, a pekarik a Cereus fajokat részesítik előnybe. Természetesen a 

denevérek nemcsak mint beporzók tevékenyek, hanem sok kaktuszfaj termését is szeretik. A 

gyíkok nagyon kedvelik a Melocactus fajok, a teknősök az Opuntia fajok terméseit. Nem 

feledkezhetünk meg a hangyákról sem, melyek sok faj magvait szívesen cipelik el a 

kolóniájukba, társaik táplálására, de rengeteg mag útközben elmarad, vagy a fészekben, ha 

elfogyasztják külső burkukat, azonnal csírázásnak indulhatnak. A hangya kedvelte fajok közé 

tartoznak az Astrophytum, Aztekium, Discocactus, stb. fajok. Ezek a tények hozzájárulnak ahhoz, 

hogy egy faj gond nélkül elfoglalhasson egy bizonyos nikét, ahol egyetértésben élnek együtt a 

beporzókkal és magvaik terjesztőivel. Tehát a kaktuszok mégis csak kidolgoztak egy stratégiát, 

amely bebiztosítja a fennmaradást, a szaporodást és az elterjedést, de természetesen itt 

mindenkinek segíteni kell a másiknak, persze anélkül, hogy tudatába volnának, mit is tesznek 

tulajdonképpen. A legérdekesebb szerződés a véletlenek szerződése, mégis eddig ez a 

legeredményesebb módszer a fennmaradáshoz. Az evolúciós folyamatokat szemmel addig nem 

tudjuk követni, amíg be nem következik valamilyen hirtelen ökológiai, klimatológiai vagy 

geológiai változás, vagy amíg az ember be nem avatkozik a környezetbe. „ Azonban ez az utóbbi 

tényező befolyásolta legjobban a Föld ökoszisztémáit, de lehetséges, hogy mégis ez lesz az 

egyetlen élőlény, amely tudja majd generálni saját faját, és megőrzi ezt az egyedi életteret, a 

Földet?” - Joël Lodé 

Fábián László, Udvard, Szlovákia 

Képek a szerzőtől. 

Folytatás következik! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fábián Laci tartalmas közleménye nagyon időszerű volt. A sok rendszertani vitában elvész a 

kaktuszok gyűjtése és ápolása. A jó öreg Britton és Rose, no meg Backeberg pontosan 

determinálták a fajokat. Én nem írom át a jeltábláimat senki kedvéért. Ez, ami most napjainkban 

megjelenik, inkább elméleti eszmefuttatás, mint igazolhatatlan tanulmány. Ennyit az új 

rendszerekről, jók az új kaktuszképek, de a Rebutia senilis soha nem lesz minuscula. 

 

Dr. Nemes Lajos 

 

 

 
 

 
 

Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 
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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 2016 tavaszán lehet megtenni a 2015. évi jövedelmek bevallása alkalmával.  

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! 

 

 

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 elérhetőségen: 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 

 

 

 

 
1. RÉSZ 

 
A Bartalis Imre szerkesztette 1926-1976. 50 éves a magyar kaktuszgyűjtés; A Csili 

Kaktuszkedvelő Szakkör Évkönyvéből idézem: „Procop Jenő budapesti orvos két 
esetben is járt Mexikóban gyűjtőúton. Ő fedezte fel a Testudinaria cocolmea-t, melyből 2 
példányt sok más, begyűjtött kaktusszal együtt a budapesti Füvészkertnek küld. 1916-
ban Budapesten halt meg.” Az idézett néhány mondat az említett kiadvány Bartalis 
Imre: Sorok a magyar kaktuszgyűjtés történetéből c. cikkéből származik. minden 

hivatkozás akkor igazán érdekes, ha teljes terjedelmében elolvasható. A szerkesztő 

kifejezett szándéka az ilyen írások közzététele. Ezúttal Procopp Jenő: Oaxacából írását 
olvashatják az eredeti megjelenésben, csonkítatlanul, folytatásokban. A szerző neve 

helyesen írva Procopp!! Ajánlom figyelmébe a különböző honlapok szerkesztőinek! 
Forrás: Természettudományi Közlöny. 1892. december. XXIV. kötet, 280. füzet, 617-639. o. 

Kikereste: Dr. Csajbók József         Közreadta, beszerkesztette: Ficzere Miklós 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:nogorobert@gmail.com
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- folytatás következik - 
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ILOSVAI VARGA ISTVÁN festőművész képei kaktuszokról és kaktuszgyűjteménye 

1. RÉSZ 

 

ILOSVAI VARGA István (1895, Kunhegyes - 1978, Szentendre) 

Festőművész, a szentendrei festészet egyik meghatározó egyénisége. 

Érdemes művész (1968), Kiváló művész (1974). Eredetileg jogot 

hallgatott, szabadidejében az Iparrajziskola esti tanfolyamát, majd 

1917-ben Kernstok Károly Szabadiskoláját látogatta. A Képző-

művészeti Főiskolán Balló Endre tanítványaként végzett 1917-1922 

között. 1924-25-ben tanulmányúton járt Párizsban, ekkori alkotásain 

Van Gogh, Gauguin, Cézanne hatása érződik. 1929-31-ben a Nagy-

bányai Művésztelepre látogat. Az itt készült fauve-os vásznai újabb 

stílustörekvésekről vallanak. Igazi festői énje Szentendrén alakul ki, 

ahol 1932-től eleinte nyaranta fest, majd 1935-ben kiköltözik a városba. 

1935-ben az UME, 1936-ban a KUT, 1941-ben a Szentendrei Festők Társaságának tagja lesz. 

Szentendrén talál rá a városképben adott, s festői látásmódjában igényelt poétikus, ugyanakkor 

szerkesztett térkonstrukcióra. Képeinek kizárólagos témájává válik a kisvárosi tér, utca, a 

házfalak és az emberek együttese. A harmincas években a mindennapokat festi meg anekdotikus 

jelenetekkel vagy szociális ihletettséggel. (Három munkás, Szegény ember). A negyvenes 

években az emberi jelenlétet bekarcolt vagy kontúrral körülhatárolt sziluett figura képviseli. 

(Fekete kép). Az évtized közepén jelenik meg rövid időre egy-egy hangsúlyos szerkezeti 

egységet jelölő, erősen kiemelt expresszív vonalrendszer (Konstruktív önarckép). Az ötvenes 

évektől színesedik ki palettája. Feloldódnak a korábbi évtizedek sötét, mély tónusú földszínei és 

mélyvöröse. Az ötvenes években - ideiglenesen - hagyományos távlatú, perspektivikus utca-

képek, csendéletek születnek (Kútnyomó). A következő évtizedtől kezdve nem csak a színek 

váltak még élénkebbé, hanem merész szerkesztésű térkonstrukciók születnek. A szerkesztett tér 

és a következetes kolorizmus egyensúlya teszi egységessé életművét. Hagyatéki anyaga a Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatóságának tulajdonába került, de jelentős gyűjteménye van a Magyar 

Nemzeti Galériában, és szülővárosában, Kunhegyesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilosvai Varga István  

kaktuszgyűjteménye 1. 

 

Kép: 

Dr. Mészáros Zoltán 

 

Forrás: Fortepan.hu 
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Ilosvai Varga István: Narancsok és kaktusz. 1962. Olaj, vászon, 65 x 55 cm. Magántulajdon. 

 
Ilosvai Varga István kaktuszgyűjteménye 2. Kép: Dr. Mészáros Zoltán. Forrás: Fortepan.hu 

 

 
- folytatás következik - 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

Arany János Ált. Iskola, Létavértes, 2015 okt.01. 
Előadás, kiállítás. 
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Kövy Sándor Ált. Iskola, Nádudvar 2015 okt. 22. 
Előadás, kiállítás. 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

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

F 
fabrisii benannt nach Dr. H. A. Fabris Fabris -féle 

Facheiroa Name bei den Eingeborenen. 

Fascheiro 

Fascheiro bennszülöttről 

elnevezve 

falsicrucigera falsche-,über Kreuz bedornte -  hamis crucigera 

(kereszttövisű) 

famatimensis aus Famatrima stammend Famatimából való /Arg./ 

falcatus, 

falciformis, falcata 

sichelförmig sarló alakú 

fallax trügerisch csalóka, megtévesztő 

familia, familiaris die Familie család 

farinosus mehlig lisztes 

fasfasciatio die Verbänderung szalagosodás 

fasciatus gebändert csíkos, szalagos 

fascicularis büschelartig nyalábalakú, bojtalakú 

fasciculatus büschelige nyalábos, csokros, 

csomós (virágú) 

fastigiata gegipfelt kihegyesedett, 

kicsúcsozódott 

faucaria Rachenpflanze tátogató 

faustiana, faustianus benannt nach Carlos Faust Faust-féle 

Faustocereus C. benannt nach Carlos Faust Faust-féle Cereus 

faux der Rachen torok 

fäulnis pflanzenschutz növényvédelem 

fechseri benannt nach Fechser Fechser-féle 

felicis benannt nach den  Felix 

Krähenbühl  

Felix Krähenbühlről 

elnevezve 

felinus katzenähnlich macskához hasonló 

felipensis benannt nach Herkunft:San 

Felipe, Gua. Mex. 

(San) Felipe-ből való 

felis die Katze macska 

fendleri benannt nach A. Fendler Fendler-féle 

fenestrata fensterartig ablakos, ablakszerű 

fernambucensis benannt nach Herkunft: 

Fernambuco 

Fernambuco-ról 

elnevezve 

fernowii benannt nach: Mr. Fernow Fernow-féle 

feroacantha  vadtövisű 

ferox starkbewehrt erősen tövises, vad 

ferra-rubra rostrot rozsdás-pirosas 

 
Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek 

elősegíteni a 2014/15. 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. 

 

 

 

 

 
 

 
 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 
 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
Címlapkép: Echeveria laui 

Fotó: Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza 
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Rajzolta Krisztián Dóra, Bólyai János Iskola, Debrecen. 

 


