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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, kik sok tapasztalatot hordtak 

össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték s magukkal vitték a másvilágra 

is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, mert az emberi fejlődés eredményét, 

saját tudásukat, önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 

dr. Földi Ferenc 

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke 

 

 

 
 

 

 

Dr. Pálfy József az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár Kihaltak és túlélők – félmilliárd 

év nagy fajpusztulásai című könyve 2000-ben jelent meg. Ebből adunk közre egy részletet, 

melynek aktualitását a Debreceni Pozsgástárban és a Kaktusz és Pozsgás Magazinban megjelenő 

egyes cikkek témáinak kapcsolódása adja. A nagysikerű könyv antikváriumokban beszerezhető. 

A kép a könyvhöz nem tartozó illusztráció. 

 

14. A HATODIK 

 

A Blitzkrieg a holocénban is folytatódott. Az éghajlat ugyan kellemesebbé vált, a jégtakarók 

visszavonultak, az ember viszont tovább nyomult előre. A pleisztocén történetben még 

kétkedőket Új-Zéland esete győzheti meg. A hosszú földtörténeti időn keresztüli elszigetelt 

helyzetű két földdarabon minden mástól különböző, egzotikus fauna fejlődött ki. A denevéreket 

leszámítva itt nem éltek emlősök, ökológiai szerepüket a madarak vették át. A nagy növényevők 

szarvasok helyett az 1-3 méter magas futómadarak, a moák lettek, melyeknek 12 faja élt a két 

szigeten. A csúcsragadozók szerepét hatalmas sasok töltötték be. Nyulak helyett földi lúdfélék 

szaladgáltak. Ebben az elvarázsolt állatvilágban nyoma sincs komolyabb kihalásnak egészen 

addig, míg kb. ezer évvel ezelőtt meg nem érkeztek a polinéz szigetvilág bennszülöttei, a maorik. 

Mire néhány száz évvel később az első fehér emberként Cook kapitány is partot ért itt, már egy 

moát sem láthatott. Bőven maradtak ránk viszont csontjaik, a régészeti feltárások során maori 

települések szemétdombjairól nem kevesebb mint félmillió csontváz került elő. Jó néhány 

generáción keresztül jelenthetett a moa könnyű zsákmányt, húsa csemegét, bőre ruházatot, 

csontja szerszám alapanyagot a maorik számára, míg végül teljesen kipusztultak a hatalmas 

futómadarak. A holocénban azonban inkább egy másik folyamat jellemző. Vadász-gyűjtögető 

életmódú törzsek még élnek a világ egy-egy eldugott őserdei sarkában. Az élővilágra nézve 

azonban nem ők jelentik már az igazi veszélyt, sőt biológus szemmel nézve az ő populációik is a 

kihalás szélére kerültek. A végzet rájuk is, mint a földi ökoszisztémák legtöbbjére fajtársuk, a 

fejlett technológiájú társadalmakban élő ember részéről leselkedik. Nem vadászat áldozatai 

lesznek, hanem az élőhelyük tűnik el, amint a szó szoros értelmében kivágják alóluk az őserdőt. 
A korábbi szelektív, csupán a vadászzsákmány állatok sorsát megpecsételő tevékenység után 

mára a Homo sapiens vált a földtörténet első olyan fajává, aki egymaga képes olyan mértékben 

megváltoztatni a földi környezetet, ami egész ökoszisztémák összeomlásához vezethet.  

 

Kezdődött-e újabb tömeges kihalás a Földön? 

 

A kérdés tudományos igényű megválaszolása rendkívül összetett feladat. A nehézségét sem 

nehéz belátni, hiszen már az 7. fejezetben megismerkedtünk a ma élő fajok számát illetően az 5 

és 100 millió között szóródó véleményekkel. Ha csak ilyen pontatlanul ismerjük azt, ami él, 

hatalmas akadályokba ütközik annak számbavétele, ami eltűnik. A válasz pedig óriási horderejű, 

a nemzetközi és országos politikai döntéshozatal szintjétől kezdve lefelé valamennyiünk egyéni 
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életvitelének apró, de szűkebb és tágabb környezetünkre hatással bíró döntéseinek 

meghozataláig. Nyilvánvalóan lehetetlen közvetlenül észlelni egy-egy faj eltűnését. A 

biodiverzitás kutatói és a természet- és környezetvédelemben dolgozó konzervációbiológusok 

azonban több módszert dolgoztak ki a fajpusztulási trendek felmérésére és előrevetítésére. Az 

egyik ilyen a fajszám-terület összefüggésen alapul. Erre az eredetileg tapasztalati úton felismert 

összefüggésre többször hivatkoztunk a múltbeli kihalások kapcsán, és nyilvánvalóan 

alkalmazható a ma zajló folyamatok leírására is. A korábbiakban a tengeri élővilágra 

összpontosítottuk figyelmünk nagy részét, mivel a megőrződési esélybeli különbségek miatt a 

tengeri ősmaradványrekord a szárazföldinél sokkal gazdagabb és megbízhatóbb. A mai krízis 

elemzésében viszont a terresztrikus folyamatokra helyezzük a hangsúlyt. Tehetnénk ezt pusztán 

saját fajunk szárazföldiségéből adódó elfogultság okán is, de a számarányok is erre köteleznek. A 

ma élő fajoknak csak mintegy 15%-a tengeri, döntő többségük tehát a kontinensek lakója. A 

szélességi, illetve éghajlati övek közti diverzitáskülönbség miatt a trópusok hordozzák a mai 

fajok többségét. A fajgazdagságra leselkedő legnagyobb veszély tehát a trópusi esőerdők kiirtása 

és az ezzel járó élőhelyvesztés. A ma mért 1-2%-os erdőirtási ütemet behelyettesítve a fajszám-

terület összefüggést leíró egyenletbe, évenként a fajok 0,2-0,5%-ának elvesztése 

valószínűsíthető. Innen adódik, hogy egy-egy faj átlagos élettartama 200-500 év. Ha a fajok 

összes számát a konzervatív becslés alapján ötmilliónak tekintjük, ebből évi 10-25 ezer faj, azaz 

óránként 1-3 faj kipusztulása adódik. A fajszám-terület összefüggés realitása természetesen 

támadható, mint ahogy a földtörténeti kihalások elemzésekor is felmerültek kételyek az 

alkalmazhatóságával szemben. Egyrészt kérdéses, hogy kontinensméretekben mennyire tartható 

az eredetileg szigetekre kidolgozott modell, másrészt az esetünkben kulcsfontosságú trópusi 

élőhelyek fragmentációja tovább árnyalja a képet. Egy másik módszer a védett fajok 

nyilvántartásának változásain alapul. Az IUCN (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) és a 

WCMC („világtermészetvédelmi figyelő központ") az úgynevezett vörös könyvben tartja nyilván 

a fajokat természetvédelmi osztályozás szerint. A kategóriákba sorolás („nem veszélyeztetett, 

sérülékeny, veszélyeztetett, valószínűleg kihalt, kihalt") alapján mért változásokból következtetni 

lehet a biodiverzitás folyamatban lévő változásaira. A módszer csak a jól ismert fajok esetén 

működik, így különösen alkalmas az emlősök és a madarak, valamint a fás szárú növények közül 

az alaposabban ismert pálmafélék nyomon követésére. A vizsgálat eredménye az a szomorú 

jóslat, miszerint az elkövetkezendő 200-300 évben a madár- és emlősfajok fele kihal, míg a 

pálmafélék felének már csak 50-100 éve van hátra. A vörös könyv alapján tett, az átlagos 

fajöltőre vonatkozó becslések 100 és 1000 év között szórnak. Egy harmadik számítási mód azzal 

érvel, hogy jobb híján az emberiség energiafelhasználásának növekedését is alkalmazhatjuk a 

fajpusztulások durva becslésére, hiszen az energiatermeléssel és -fogyasztással járó 

tevékenységek többnyire környezetromboló hatásúak. Ez mindössze 30 évet jósol a pálmák 

felének pusztulásáig, és 130 évben bízhat a madarak és az emlősök kevésbé tűrőképes fele. 

Hogyan vethetők össze ezek a mérőszámok a földtörténetben látottakkal? Az átlagos fajöltőket 

az ősmaradványrekord egészében nézve átlagosan 1-10 millió év közötti idő telik el egy faj 

megjelenése és kihalása között. A mai legjobban ismert két csoport, a madarak és az emlősök 

között az elmúlt száz évben dokumentált kihalt fajoknak a túlélőkhöz viszonyított száma alapján 

mindössze tízezer éves átlagos fajöltőt tapasztalunk. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a háttér 

kihalási szintet legalább százszorosan, de akár ezerszeresen is meghaladja a napjainkban 

tapasztalható kihalási ütem. A számítási módszerek összes bizonytalansági tényezőjének 

tudatában sem túlzás hát igennel válaszolni a címben feltett kérdésre. Minden jel szerint a 

földtörténet legújabb tömeges kihalásának vagyunk nemcsak szemlélői, hanem egyben okozói is. 

A földtörténeti múlt kihalásai bőségesen demonstrálták az endemikus fajok és csoportok kiemelt 

érintettségét a tömeges kihalásokban. A közelmúltbeli és jelenlegi kihalások is megerősítik ezt a 

tapasztalatot, hiszen a szűk földrajzi elterjedésű fajok sokkal nagyobb mértékben 

veszélyeztetettek és kerülnek az áldozatok listájára. A Csendes-óceán szigeteinek madárvilága 

kiválóan példázza az endemizmus mint kockázati tényező jelentőségét az ember okozta 

kihalásokban. Óceánia jelentette a Föld ember által legutoljára meghódított lakható területeit. A 

polinéz betelepülők nemcsak az új-zélandi moák felett kongatták meg a vészharangot, hanem az 
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Arrojadoa marylaniae kritikus mértékben veszélyeztetett kaktuszfaj. Kép: Marlon Machado 

 

elmúlt 1000-4000 évben valamennyi általuk meghódított sziget madárvilágában is súlyos 

fajpusztulást okoztak. Kőkorszaki fejlettségi szintjük ellenére több mint 2000 különféle madár, 

azaz a világ összes madárfajai mintegy 15%-ának vesztét idézték elő, amit a madarak egy-egy 

szigetre korlátozódó elterjedése tett lehetővé. A fehér telepesek megjelenése újabb kihalási 

hullámot indított el. A kihalások nem korlátozódnak csak a madarakra, az emlős- és 

növényfajokról szóló ismereteink is hasonló tényekről árulkodnak. A csendes-óceáni szigeteken 
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regisztrált jelenség földrajzilag sem egyedülálló, hiszen a Karibtérség vagy Észak-Amerika 

egyes édesvízi élőhelyeiről is hasonlóan súlyos adatokat ismerünk. Kihalási központoknak 

azokat a területeket tekinthetjük, ahol sok faj él és magas közöttük az endemikus alakok aránya. 

A mai kihalás mechanizmusát és szelektivitását elemezve Pimm és konzervációbiológus 

munkatársai az úgynevezett pogácsaszaggató modellt írták le. Ennek értelmében bizonyos 

kihalási okok egyes jól behatárolt területeken fejtik ki hatásukat, eltüntetve onnan az arra 

érzékeny fajokat. Ha egy adott faj elterjedése csak erre a pogácsaszaggatóval kihasított területre 

esik, akkor kihal, túlélése csak úgy biztosított, ha más területeken is előfordul. Nyilvánvaló, 

hogy a mai jelenségek leírására a korábban említett paleontológiai kihalásmodellek közül sem a 

golyóérett selejtezés, sem a sortűz nem alkalmazható. A pogácsaszaggató modell az önkényes 

pusztítás válfajának tekinthető, amennyiben a kihalást jelentő ok hatása a pogácsaszaggatóval 

kimetszett terület endemikus alakjait tünteti el. Ezt alátámasztja Hawaii és a Brit-szigetek 

szárazföldi madárvilágának összehasonlítása. Mindkét terület kb. 135 madárfajnak adott otthont, 

ám ebből Hawaiiban közel száz pusztult ki, míg Britanniában mindössze három. Az óceán 

közepén fekvő Hawaii faunája endemikus, míg a Brit-szigetek faunája bármely helyi krízis után 

a kontinensről újranépesedhet. A másfél milliót meghaladó számú eddig leírt élőlénynek csak 

töredékét, százezernél kevesebb feltűnő és alaposabban tanulmányozott élőlényt (madarakat, 

emlősöket, szép héjjal bíró tengeri csigákat és kagylókat, némely bogarat és rovart, virágos 

növényeket, pálmákat stb.) ismerünk eléggé ahhoz, hogy veszélyeztetettségükről és 

elterjedésükről véleményt nyilváníthassunk. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a belőlük nyert 

tapasztalatok általános érvényűek. A biodiverzitás nagy része a nagyfokú endemizmussal és 

szétaprózott mikrokörnyezetek szövetével jellemzett trópusokon jelenik meg, és kicsi, kevéssé 

feltűnő élőlényekhez kötődik. Minden, szinte leküzdhetetlen bizonytalansági tényező ellenére 

valószínű, hogy az emberi tevékenység hatására bekövetkező fajpusztulás nagyságrendjét illető 

sötét jóslatok sajnos nem túlzóak.  

 

A globális környezetváltozás és következményei 

 

A túlvadászás okozta közvetlen fajpusztítás magyarázatul szolgálhat a nagyemlősök és egyéb 

nagy testű állatok késő pleisztocén kihalására, de a mai kor embere más úton sokkal hatékonyabb 

kihalási tényezővé vált. A pogácsaszaggató példája szerint a fajok pusztulásához vezet élőhelyük 

elvesztése is. A trópusi őserdők kiirtása és területük mezőgazdasági művelésbe vonása vezet 

azon a listán, amely a jelenleg folyó fajpusztulás legsúlyosabb tényezőit sorolja fel. A forró égöv 

erdői mindössze a szárazföldek felszínének 7%-át borítják, ám a fajok legalább felének 

jelentenek otthont. Mértékadó becslések szerint ennek a biológiai kincseskamrának, az őserdő 

területének mintegy 2%-a tűnik el évenként, amint a trópusi égöv fejlődő országainak 

exponenciálisan gyarapodó népessége megélhetéséhez egyre újabb és újabb területeket hódít el a 

természettől. A problémát súlyosbítja a közvetlen területvesztés mellett a feldarabolódás káros 

hatása is. A foltszerű erdőirtás hatására a fennmaradó őserdő is fragmentált lesz, és az erdőfoltok 

eltartóképessége kisebb, mint az összességükkel megegyező területű összefüggő erdőé. A 

civilizáció fejlődésével az úthálózat fejlődése, a mezőgazdaság intenzívebbé válása és az 

urbanizáció is az élőhelyek növekvő széttöredezettségéhez, azon keresztül pedig 

fajpusztulásokhoz vezet. A közvetlen vadászat és az emberi tevékenység okozta 

élőhelyzsugorodás mellett a harmadik fontos tényező az idegen fajok új területen történő 

megtelepülése rendszerint az emberi migráció nyomában. A bennszülött fajokat teljesen 

váratlanul érheti új versenytársak vagy éppen új ragadozók feltűnése. Hawaii már korábban 

említett bennszülött madár- és növényvilágának kihalása jelentős részben a szándékosan 

betelepített vagy véletlenül behurcolt idegen fajok térhódításának volt köszönhető. A szintén a 

Csendes-óceánban fekvő Guam szigetén egy behurcolt kígyófaj pusztította el a madárfajok nagy 

részét. Ide sorolható az afrikai Viktória-tó halfajainak az elmúlt évtizedben tapasztalt 

megtizedelődése is. A több mint kétszáz halfaj kipusztulásához a túlzott halászaton és a víz 

szennyeződésén kívül mindenekelőtt a nílusi sügér néhány évtizeddel korábban halászat céljából 

történt betelepítése vezetett. Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tevékenység 

 

 

 



 

6 

 

 

éghajlat-átalakító hatását. Klímaváltozások gyakran szerepeltek a kihalásmagyarázatok 

egyenleteiben. A fosszilis tüzelőanyagokból (kőolaj, földgáz, kőszén) származó üvegházgázok 

kibocsátásával az ember jelentős mértékben megváltoztatta a természetes szénkörforgást, aminek 

mindig vannak éghajlati következményei. Az ipari forradalom óta a légköri szén-dioxid-

koncentráció folyamatos növekedése és ezzel párhuzamosan a globális felmelegedés évtizedes és 

évszázados léptékben mérhető tény. Ami viszont rendkívül kiélezett vita tárgya, az a jégkorszaki 

klímaciklusok folytatásaként természetes úton bekövetkező változások és az erre ráépülő, ember 

okozta hatások szétkülönítése és egymáshoz viszonyított arányuk megítélése. Mivel a károsnak 

ítélt szén-dioxid-kibocsátás visszafogása elsősorban az energiatermelés, azaz a fogyasztás és a 

gazdasági fejlődés visszafogásával vagy alternatív energiaforrások költséges kifejlesztésével 

lehetséges, ezért a kérdésre adott válasz politikai súlya óriási. Tudományosan egyelőre enélkül is 

igen nehezen eldönthető problémával állunk szemben, a döntéshozatalban játszott szerepe miatt 

azonban mindkét tábor hangosan hirdeti álláspontját. A laikus közvélemény nehezen tudja 

megemészteni a tudományos nézetek sokrétűségét, a viták lezáratlanságát és a prófécia helyett 

valószínűség formájában kifejezett megállapításokat és előrejelzéseket. Nyomósabbnak és 

többek által elfogadottnak látszanak azok az érvek, melyek jelentős mértékű emberi tevékenység 

okozta klímaváltozás mellett szólnak. Az elmúlt néhány ezer év egyre jobban ismert 

klímatörténete arra int, hogy az összekapcsolódó légkör-óceán-rendszer bizonyos küszöbök 

átlépésére gyors átrendeződéssel, akár évtizedes léptékkel mérhető idő alatt bekövetkező jelentős 

éghajlati változással reagálhat. Így például a globális felmelegedés lassú folytatódása egy ponton 

hirtelen átrendezheti a földi hőtranszportban döntő jelentőségű óceáni áramlási rendszereket. A 

globális felmelegedés ellenére például a Golf-áramlat leállása Európa átlaghőmérsékletét jó 

néhány fokkal csökkentené. Egyre sűrűbben és intenzívebben visszatérő, s ezért egyre híresebb-

hírhedtebb időjárási jelenség az El Nino. Ennek gyökere a Dél-Amerika nyugati partjainál 

uralkodó feláramlás átmeneti átrendeződése. Nyilvánvaló, hogy a nagy óceáni áramlási 

rendszerek módosulása drasztikus időjárási és klimatikus következményekkel jár. Ilyen 

változások már valószínűleg számottevő kihalást gerjesztenének az amúgy is fokozott stressz 

alatt álló élővilágban. 

 

Forgatókönyvek 

 

A mai ökológiai válságban az őslénytan és a múltbeli kihalások kutatóinak fontos szerep jut. 

Kezükben van a valaha történt hasonló eseményekről szóló ismeretek tárháza. De meg lehet-e 

jósolni a földtörténeti múltból megismert katasztrófák alapján a jelenleg zajló folyamatok 

kimenetelét? A feladat rettentően nehéz, de az ilyen kutatások szerepe felértékelődik. Hiába 

jogos elvárása a társadalomnak, hogy megkíséreljük a válaszadást, félelmetes akadályok 

tornyosulnak előttünk. Már a múltbeli kihalások okainak feltárása is kemény diónak bizonyult a 

hiányosan megőrződött ismeretanyag miatt. Vitatott kérdésektől terhes, többféleképpen 

értelmezhető múltból kellene tehát a jövő lehetséges útjainak feltérképezésére vállalkozni. 

Népszerű az az optimista nézet, miszerint a technológiai fejlődés mindig képes megoldást találni 

az általa gerjesztett, újonnan felmerülő problémákra. Következésképp az emberi tevékenység 

nyomán elvesztett fajok kérdését is kezelni lehet majd génbankok segítségével vagy más, ma 

még nem sejtett, vagy a scifi világába tartozó módon. Eldredge válasza szerint a technológiai 

fejlődés helyettesítette ugyan az olajmécsest a villanykörtével, ám ez már nem segített a 

bálnaolaj miatt a kihalásig vadászott bálnafajokon. Ahogy a közhelyeket előszeretettel pólóra 

vasaló Amerikában látni a természetvédők T-shirtjén, a fajok kihalása mindörökre szól.  

Mi lesz a mi fajunk sorsa, az emberé? A múlt tanúsága szerint minden faj sorsa a kihalás, ha 

mégoly nehéz is ezt megemészteni saját magunkkal kapcsolatban. A pesszimista jóslatok szerint 

a hatodik kihalás áldozatai között előbb-utóbb mi is ott leszünk, esetleg az intelligens 

technológiai társadalmak evolúciója eleve magában rejti saját végzetét. Egy optimista, bár sokak 

szerint inkább naiv vagy felfuvalkodott nézet szerint az embert értelme és technológiája kiemeli 

pusztán biológiai, természeti környezetéből, és ezáltal hosszú időn keresztül képes lesz elkerülni 

a kihalást, bármennyire is degradálódik természeti környezetünk, és elfogynak mellőlünk azok a 
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fajok, amelyekkel technológiai fejlődésünk kezdetén még megosztoztunk ezen a bolygón. Mi 

lesz az élet sorsa a hatodik kihalás után? Bár egyes fajok kihalással szembeni ellenállóképessége 

véges, még a legsúlyosabb tömeges kihalás, a perm végi esemény sem tudta elsöpörni az életet. 

Bár az evolúció menete sok szempontból új pályára állt, maga az élet mindig kiállta a próbát, és 

a fajok 95%-ának elvesztése után is talpra állt. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy az 

ökoszisztémák összeomlása után újból benépesül a Föld. Steve Could szavaival élve, 

földtörténeti időléptékkel mérve bolygónk megtisztul majd az emberi ballépések hatásától. Ez 

azonban nem mentesít a felelősség alól, hogy minden tőlünk telhető módon megpróbáljuk 

elkerülni az ökológiai katasztrófát. Saját szempontunkból közelítve nem földtörténeti, hanem 

emberi időléptékkel kell gondolkozzunk, tehát a cél csakis az élet mostani gazdagságának a 

következő generációk számára történő, mind kevéssé csorbuló továbbörökítése lehet. 

 

Epilógus 

 

Az elmúlt félmilliárd év „öt nagy” kihalása az őslénytani adatokon alapuló tény. A biológusok 

szerint a körülöttünk zajló hatodik kihalás valódiságában sem kételkedhetünk. A múltbeli „öt 

nagyból” és a többi kisebből sokat tanulhatunk, de nem könnyen. Oly sok erőfeszítés után máig 

sem tudjuk okaikat vitán felüli módon megnevezni, jóllehet valamiféle környezetváltozás 

valamennyi alkalommal szerepet játszott. Látnunk kell azonban, hogy ezek az élet történetét 

alakító evolúciós véletlenek is szerepet játszottak fajunk és a minket körülvevő élővilág mai 

arculatának kialakulásában. A mostani krízisre nem tekinthetünk úgy, mint ami csak egy a 

sorban. Ez egyszer az okot bizonyosan ismerjük, hiszen a fajpusztulás és a környezetváltozás 

kiváltói mi vagyunk. Az ember jelenlétével először él értelmes faj a Földön, így képesek 

vagyunk megérteni és felmérni felelősségünket. Ezen a ponton fogy el a földtörténeti múltból 

hozott útravaló, ugyanis nem tudhatjuk, hogyan lesznek képesek kezelni az értelmes lények 

társadalmai a természeti környezetük általuk kiváltott láncreakcióit. A tét pedig óriási. Biológiai 

síkon fajok milliói, köztük saját fajunk hosszú távú túléléséről van szó. Gazdasági értelemben 

kézzelfogható érdekünk fűződik a számtalan értéket hordozó biodiverzitás és általában a 

természeti környezet pusztulásának megállításához, még akkor is, ha ez a rövid távú 

haszonszerzés és látszólag a növekvő népesség igényeinek kielégítése ellenében kell történjen. 

Egy harmadik megközelítés szerint pedig erkölcsi kötelességünk a Földet úgy továbbadni 

utódainknak, amely a lehető legközelebb van az általunk örökölt állapothoz. Ennek a morális 

felelősségnek a felismerése új keletű, hiszen valamiféle „Ne árts a környezetednek!” parancsolat 

nem szerepel sem a tízparancsolatban, sem más, nem keresztény kultúrák erkölcsében, sem a 

modern materializmus értékrendjében. Hogy ennek a gondolkodásmódnak az elterjesztése ne 

csak idealista vágy maradjon, a paleontológus legfontosabb hozzájárulása a múltbeli ökológiai 

katasztrófák kutatása és kijózanító bemutatása kell legyen. 

Dr. Pálfy József 

 
 

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. 
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A Debreceni Erdőspusztákat járva, az ember igen ritka, és szép növényekkel találkozhat. Sajnos 

az utóbbi évek időjárás változása, illetve egy-két invázív faj terjedése miatt néhányuk 

visszaszorult, állományuk megcsappant. Ezt a néhány fotót figyelem felkeltőnek szánom, és 

bízom benne, hogy kirándulások során mindenki odafigyel, és vigyáz ezekre a ritkaságokra. 

 

Szászi Róbert 

 

 
Fent: Békakonty orchidea (Neottia ovata)                        Egyhajúvirág (Colchicum bulbocodium) 

 

Lent: Tavaszi kankalin (Primula veris)                                Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) 
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Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) 

Magyar kökörcsin (Pulsatilla hungarica)                 Fehér madársisak orchidea (Cephalanthera damasonium) 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők október 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Októberben már kisebb fagyok is lehetségesek. Mindenképpen figyeljünk oda az időjárás 

előrejelzésekre. Ha ezt megtesszük, akkor akár a hónap végéig is a szabadban tarthatjuk 

növényeinket. Természetesen ilyenkor már fedél alatt legyenek, mert az eső már végzetes lehet. 

 

2. Próbáljunk minél naposabb helyet biztosítani, mivel a napsütés jótékonyan befolyásolja a jövő 

évi virágzást. 

 

3. A hónap végén a szabadban, fedél alatt tartott növényeinket hordjuk zárt helyre, üvegházba, 

fóliasátorba vagy a lakás hűvösebb, de világos helyeire. E teleltető helyekre áttelelésre berakott 

állományt vizsgáljuk át. Különösen figyeljünk arra, hogy a növényekkel együtt ne kerüljenek be 

különféle csigák, pinceászkák, mert más tápanyag híján növényeinket fogják károsítani. 

 

4. Ha atka, tetű jelenlétét, vagy valamilyen gombafertőzést észlelünk, akkor melegebb időben 

még egy utolsó permetezést elvégezhetünk intenzív szellőztetés mellett a megfelelő növényvédő 

szerekkel. 

 

5. Október közepétől már egyáltalán ne öntözzünk. Fagymentes, meleg, napos időben néha 

szellőztessünk. Ez különösen fontos lehet az üvegházban, fóliasátorban a túlzott felmelegedés 

megelőzése érdekében. 

 

6. Ha a karácsonyi kaktusznál letelt a négy szárazon tartott hét, óvatosan, kis vízadagokkal 

kezdjük el öntözésüket. Figyelem: hagyjuk ott, ahol eddig álltak, ne mozgassuk, ne rakjuk ide-

oda, mert ellenkező esetben elrúgja virágbimbóit. 

 

Ficzere Miklós 

 

 
Pajzstetvek (Hemiptera), mint szívó kártevők az éjszaka virágzó levélkaktuszon (Epiphyllum oxypetalum) 
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A Jelenkor 1835. évi IV. évfolyama I. felének Értesítő toldalékában található egy igen érdekes 

hirdetés, mely szerint virágok gyűjteménye cserepekben beszerezhető Selmecz bányavárosában 

Jendrássik Úr kertjében. Cactus fajok 100 cseréppel mindössze 14,- Forint, 50 cseréppel 7,- 

Forint. A kaktuszkedvelők már ekkor egy komplett kaktuszgyűjtemény vásárolhattak, de 

Crassulafélékből is bevásárolhattak a fenti áron. Sajnos, hogy milyen kaktusz fajok szerepeltek a 

kínálatban, arról nincs tudomásom. 

Ficzere Miklós 

Irodalom 

Hirdetés. In.: Jelenkor, Értesítő. 1835. január 31. 9. szám, Pest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        A Jelenkor címlapja 

 

 
Jendrassik Úr kinagyított hirdetése → 

 

 
 Az Értesítő toldalék a hirdetéssel 
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2016-ban csak 5.000,-Ft! 

 

Érdeklik a pozsgásnövények, 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 

 

 

 

 
 

 

A Hasznos Mulatságok 1818. júliusi 7. újságjában jelent meg a Virág-

óra (Horologium botanicum), mely elmés gondolatot a Nagy Linné köz-

lötte a Fűvészségnek barátival. Az itt közölt Virág-óra a svájci éghajlat-

hoz lett igazítva, De minden bizonnyal működik Magyarországon is, ha 

valaki kertjében összeállítja a felsorolt növények valamelyikéből, mert 

nem kell az említett növények mindegyikét beültetni a jó órához. E 

Virág-óra érdekessége, hogy több pozsgásnövényt és egy kaktuszt is em-

lít. A Cactus grandiflorus - Nagy virágú kaktus – magyar nevének írása 

már megegyezik Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész 

könyvükben alkalmazottal, mondhatjuk, hódít a magyarosított változat. 

Nagyon érdekesek a felsorolt kristályvirágfélék, különösen a magyar 

elnevezésük, melyek a latin név magyarra fordításából származnak, 

ezek: Foltos Bojt-virág - (Mesembryantheum maculatum), Jeges Bojt-virág (Mesembryanthemum 

crystallinum), Nyelv-Bojtvirág. (Mesembryanthemum linquiforme), Tsomós Bojtvirág. 

(Mesembryanthemum nodiflorum). És megtaláljuk a Kövér Portsint (Portulaca oleracea). A 

következő oldalakon teljes egészében, eredetiben olvasható a Virág-óra. 

Írta, közreadja: Ficzere Miklós 

Irodalom 

Virág-óra. In.: Hasznos Mulatságok 1818. 7. szám, 49-53. o. 

 

 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
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Extra méretű Pygmaeocereus bylesianus 
 

Ruff József orosházi gyűjtőtársam beszélgetésünk során megkérdezte, hogy milyen méretűre 

szokott megnőni a Pygmaeocereus bylesianus, mert amit tőlem kapott, az már 30 cm nagy és 

most virágzik idén másodszor. Nem akartam elhinni! Rákérdezve közölte, hogy a virágbimbó ’S’ 

alakú, ami stimmelt. Néhány nap múlva elhozta, és saját szememmel győződhettem meg róla, 

hogy a mérettől eltekintve mindenben megfelel a faj leírásának. A leírás szerint a növénytest 

max. 8-10 cm magas, átmérője 2 cm a bordák száma 12-14. Természetesen a méretek az élőhelyi 

formákra vonatkoznak, a kultúrában nevelt növények mérete ennél nagyobb lehet, de nem ilyen 

mértékben. Megkért, hogy porozzam be valamelyik dél-amerikai fajjal, ha az enyémek nem 

virágoznának. A virágzás során a virág méretében, színében, formájában megfelelt a leírásnak. 

Kérésének megfelelően megporoztam két virágot Matucana madisoniorum és egyet Matucana 

madisoniorum v. albiflorum virággal. Egy hét múlva a kifejlődött zöld termések igazolták az 

idegen fajjal való porzás sikerességét. Kérdés, hogy a magok termékenyek lesznek-e? Még van 

egy bimbó…..! 

Kiss László, Orosháza 

 
       Pygmaeocereus bylesianus 30 cm magas.                                                         Pygmaeocereus bylesianus 

                                                                                                                                 extra nagy méretű terméssel. 
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                     Normál méretű Pygmaeocereus bylesianus.                              Az extra méretű Pygmaeocereus bylesianus virágzása. 

Az extra méretű Pygmaeocereus bylesianus éjjel nyíló virágai. 
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A cikk 1846. október 9-én jelent meg a HETILAP újságban. Eddigi kutatásom alapján ez az 

első írás, amely alaposan és a mai ember számára meglepően jól ismerteti az amerikai agavét 

(Agave americana), csupán annyit sajnálhatunk, hogy a szerző, L. V., nem teheti meg, „hogy az 

amerikai növényzet ezen csudaszülöttjének bővebb leírásába…” ereszkedjen. Nyoma sincs a 

korabeli tévedésnek vagy inkább tévesztésnek, az agave és az aloe összekeverésének, amely 

inkább a növények körében kevésbé jártas újságíróknál és a kissé tanulatlan növénykedvelőknél 

volt tapasztalható. A képeken a Hetilap vonatkozó oldalai eredetiben. 

Ficzere Miklós 

 

 

 
 

AZ AMERIKAI AGAVE, VAGY A SZÁZ ÉVBEN NYÍLÓ VIRÁG 
 

Egy olly növényben, melly, mint a százéves agave, több mint harmadfél 
század óta tenyészik Európában s mégis minden nyílása által ezerek 

csodálkozását költi fel, s a virágkedvellőkben olly ellenállhatatlan ingert 
ébreszt, hogy nézésére messzi távolból sereglenek össze költséget és fáradságot 

nem kimélvé, egy illy növényben, mondom, sok szépnek és csodára méltónak 
kell egyesülve lennie; és ez nincsen is másképen. Hogy némi fogalmat 

szerezzünk magunknak ezen valódi ékességéről a természetnek, képzeljünk egy 
nagy csinált rózsát, vastag, húsos, 6 — 7 hüvelyk hosszú, 8 — 10 hüvelyk 
széles, zöld és tövisesen szegélyezett levelekből, mellyek közvetlen emelkednek 

fel az izmos hosszú, s vastag sejtekkel rakott gyökérről; képzeljünk ehhez egy, 
néha 30 lábot meghaladó magas, alól 5 hüvelyk vastag virágszálat, melly ama 

rózsából tőegyenesen emelkedik ki, s óriási csillárhoz hasonlólag közepén fölül 
karforma gazdag virágokkal diszlő ágakat hord. Több mint 30 ág, mindenik 150 

s több virággal; összesen tehát több mint 4000, másfél hüvelyk magas, zöldes-
sárga jóillatu virággal, diszesiti ezen ritka szépségű növényt! Valójában illy 
roppant csomója nagy és pompás virágoknak meglepő látványul szolgálhat, 

annál is inkább, minthogy a növény alakjának szabályossága a gyönyörű 
bényomást még elősegíti. Ezen virágdússág, a virágokból kiömlő pompás illat, a 

növény szép alakja s még némelly más tulajdonságok gazdag anyagul 
szolgálhatnak a csodálkozásra, s már magokban is képesek, hogy a természet- 
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nek s általában a szépnek barátait meghódítsák. Ehhez járul még kiváltképen 
az, hogy ezen növény harmincz évnél többet kíván mig azon erőre kap, hogy 

ama roppant virágszálat eléhozza, de melly, ha a levélrózsa közepében egyszer 
utat tört, olly hirtelen kifejlik, mint alig tapasztaljuk más növényeknél. Jelenleg 

nem tehetjük, hogy az amerikai növényzet ezen csudaszülöttjének bővebb 
leírásába ereszkedjünk, hanem egyedül némelly felvilágosító jegyzetekre 
szorítkozunk. Az amerikai agave az egész meleg égöv alatti Amerikában vadon 

tenyészik, onnan átültették később Európába és Afrikába is, hol jelenleg vadon 
is eléfordul. Eleinte csak virágos kertekben tenyésztették Európa déli részeiben, 

de jelenleg Olasz, Spanyol és déli Frankhonban valamint az olasz Schweiczban 
is találhatni ezen növényt kün a mezőkön is. Noha az agavenak több fajai 

vannak, mindazáltal kertészeinknél, kik minden valamirevaló virágházban 
tenyésztik, legelterjedtebb az amerikai, minthogy ez a legtartósabb. Ez nyárban 
a szabadon is kiállja légkörnyünk hatásait s télben a virágházakban jól ki lehet 

teleltetni, csak nem kell nagy narancsfák alá helyezni, minthogy ezen fának 
tavaszszal lehulló gyümölcsei könnyen ráeshetnek az agave leveleire, hol 

megrothadnak; a leveleket s ezek által az egész növényt beteg állapotba 
hozhatják, sőt el is pusztíthatják. 

A múlt évben egy épen 100 éves agave nyílt Angolhonban; szára julius 1-
ső napján fejlett ki, s olly rendkívüli sebességgel nőtt, hogy néha 24 óra alatt 6 
hüvelyket is emelkedett, 36 szépen felfelé hajlott oldalágat hajtott, melylyek 

mindenike körül belől 150 virágbokrétával volt ékítve. Az egész növény 25 láb 
magas volt. Ezen természeti csuda tömérdek népet tóditott össze elannyira, 

hogy egyedül oct. 10-kén 1500 személy jelentette magát a virág megnézhetése 
végett.  

Az amerikaiaknál az agave növény még jóval nagyobb becsben van mint 
nálunk; minthogy ők nemcsak disz-növény gyanánt ápolják, hanem minden 
részeinek hasznát tudják venni. Levelei a kender és papircserje helyét pótolják. 

Agave köteleket még Némethonban is készítenek, s a kötélverők mint nagyon 
tartósokat becsülik. Azon papír, mellyre a régi mexikóiak festették 

hieroglypháikat agavesejtekböl készült, kik kender módjára megáztatják s úgy 
dolgozzák fel az illy növénysejteket. A levelek töviseit az induk tő, szeg, 

nyilvesszö-hegy stb. gyanánt használták, papjaik pedig vértanuság eszköze 
gyanánt, ezzel sebesitvén meg mellüket és karjaikat engesztelő áldozat 
alkalmával. Kiváltképen becsülik Amerikában az agavenak czukortartalmu 

levét, mellyböl igen kedvelt italt szoktak készíteni. Humboldt, ki a legszebb 
agave-növényeket Mexikóban Tolucca völgyében és Puebla tartományban 

Cholula térségén találta, következőleg írja le az agavelébőli ital készítése 
módját: minthogy az agave czukortartalmu nedvet csak a virágzás idején bir, 

sóvárogva várják a lakók ezen időt. Az említők vidékekben már a nyolczadik 
évvel kezdenek az agavék virágzani s ha ez valósággal megtörtént, levágják a 
középponti levélcsomót; a vágást lassankint nagyítják s levelekkel betakarják, 

mellyeket szorosan oda illesztenek s fölül oda kötnek. Ezen vágásba a 
növényedények a levet lerakni látszanak, melly ha engedték volna, hogy a 

természet a maga útját kövesse, a virágokra fordítódott volna. Közönségesen a 
lé két három hónapig is foly az agaveból, mit az induk mindennap háromszor 

négyszer kiürítenek. Egy izmos, erős növény, noha az illy ültetvények a 
legkopárabb és terméketlenebb helyeket foglalják el, nem ritkán négy öt 
hónapon keresztül naponta 450 köbhüvelyk levet ad, vagyis körülbelül 5 

   

kupát. A „méz vagy az agave-Ié“ azt mondja Humboldt, kellemes savanyu, és 
mivel sok növény-nyálkát és czukrot tartalmaz, olly hamar forrásba jő, hogy 

három — négy nap alatt a forrás egész műfolyama bevégzödött és most valami  
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sajátnemü szeszes italt tartalmaz, mellyet púikénak neveznek; ezt az 
európaiak, ha egyszer megszokhatták rendkívül kellemetlen szagját, minden 

más italoknál elébb becsülik, minthogy az egyszersmind felvidoritó és 
gyomorerősitő szer gyanánt szolgál. Némelly vidékekben készítenek belőle 

bizonyos nagyon kábító pálinkát is, mellyet mexicalnak neveznek. Az 
agavelevelek édes-savanyu belét frissen és befőzve is eszik. Gyökereit régebben 
még Európában is használták Radix agaves név alatt orvosságnak. Ha 

meggondoljuk, hogy a púiké beviteli vámja 1793. egyedül Mexiko, Puebla és 
Tolucca városokban 3,800,000 vált. frt tett, az agave-tenyésztés status-

fontosságu nagy jelentőségét el kell ismernünk. 
 

L. V. 
Közreadja: Ficzere Miklós 

Irodalom 

L. V.: Az amerikai agave, vagy a száz évben nyíló virág. In.: Hetilap, 1846. okt. 9. 81. szám, 

1347-1349. hasáb, Pest 

 

 

 

 
 

 

Bücherei H. G. Dikreiter ex librise 
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Az 1837-ben indult Alveare – Méhkas újság mindössze két évet élt meg, szerkesztője a 

cenzorként is ténykedő Kováts Pál tanácsos, lapkiadó, aki Sümegről került Pozsonyba. Újságja 

negyedévente jelent meg, magyar és latin nyelvű írásokat tartalmaz. Ezek egyike az alábbi cikk, 

benne aloe és agave említése. Hasznos lenne magyar nyelvű megismerése a szukkulentológia 

magyar nyelvű történetének részeként. 

Ficzere Miklós 
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2016. szeptember 17. adták át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Magyar 

Örökség dijat a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertnek. Laudációt mondott Dr. Vida Gábor 

biológus, ökológus, genetikus, az MTA rendes tagja, 2004-2006 között az MTA Ökológiai és 

Botanikai Kutatóintézet igazgatója. 

 
„Kevés olyan hazai intézményünk van, amely oly sokféle 
szempontból felel meg a Magyar Örökség címnek, mint a Magyar 
Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának vácrátóti 
Nemzeti Botanikus Kertje. A Kert csaknem negyed évezredet 
felölelő története során az itt felhalmozódó értékek meggyőzően 
bizonyítják a magyarság kulturális, erkölcsi és szellemi emel-
kedettségét. A Kert példája az akaraterőnek, az önzetlen tenni 

akarásnak, a hosszú távú tervezésnek, az alkotó természetszeretetnek épp úgy, mint a hazai 
flóra megőrzéséért érzett felelősségnek. 

A Kert gazdagságát imponálóan jelző statisztika mögött (több mint 12000-féle élő növény) 
sokszor rejtve marad az az emberfeletti munka, ami ennek összegyűjtését, megfelelő 
elhelyezését, ápolását és tartós fenntartását jelenti. A Kertet látogató aligha gondol arra, 
például a hűvös sziklaszurdokban sétálva, hogy e gímpáfrányos élőhelyen eredetileg száraz 
homokpuszta volt, s a hatalmas sziklákat a 19. század végén kézi és állati erővel a 10 km-re levő 
Naszályról hozták. A tórendszert és az azt övező dombokat kubikusok alkották, s a gazdag 
növényzet botanikusok és kertészek százainak sok évtizedes szorgos gyűjtéséből származik.  
Mindezt jórészt Vigyázó Sándor gróf, a kastélypark egykori nemes lelkű tulajdonosa tette 
lehetővé, aki az 1800-as évek végén a Jámbor Vilmos neves romantikus kertépítőt bízta meg a 
mai felszíni formák kialakítására. 

1921-ben Vigyázó Sándor végrendeletében roppant vagyonát, könyvtárát, értékes 
műtárgygyűjteményét, kastélyait, városi palotáit, sok ezer kataszteri hold földjét a Magyar 
Tudományos Akadémiának ajándékozta. Mindmáig ő az MTA messze legbőkezűbb támogatója. 
Érdemes felidézni 1919-ben írt sorait: 

„Még annak a kornak vagyok a szülöttje, melyben Széchenyi és munkatársai lerakták a mai 
Magyarország alapjait. Rendíthetetlen meggyőződésem, hogy európai színvonalon álló, s 
emellett minden ízében magyar kultúra Magyarország és a magyar nemzet fennmaradásának 
legbiztosabb záloga. Ez okból az egész vagyonomat a magyar nemzeti kultúra szolgálatára 
kívánom állítani, mely célt első magyar tudományos intézetünk útján vélem leginkább 
elérhetőnek.” 
Így került a vácrátóti birtok is az MTA tulajdonába, mely eseményre ténylegesen csak 1952-ben 
került sor, amikor itt jött létre az MTA Botanikai majd később Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézete. 2012 óta a Kert az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai 
Intézetének Botanikus Kerti Osztálya, mely 1961 óta áll nyitva a nagyközönség számára. 

A Nemzeti Botanikus Kert Magyarország legjelentősebb élőnövény gyűjteménye, a világ, és 
ezen belül hazánk flórájának őrzője és bemutatója. E feladatot a magyar kulturális örökség 
részeként, azzal szerves összhangban látja el. Az esztétikai élménynyújtás mellett 
ismeretterjesztő, oktató-nevelő célt szolgáló állandó kiállításokban hívja fel a látogatók 
figyelmét napjaink környezeti gondjaira, a biológiai sokféleség pusztulására, ökológiai 
lábnyomunk fenntarthatatlan nagyságára és a klímaváltozásra. A Kert ad lehetőséget nyaranta 
színvonalas hangversenyekre, kulturális rendezvényekre, különleges szakmai bemutatásokra 
(pl. a Biblia növényei) és tudományos tanácskozásokra. 
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Örökséget létrehozni, őrizni és fejleszteni, élő növényekről lévén szó, igen nehéz és 
felelősségteljes feladat. Hosszú lenne felsorolni azoknak a neveit, akiknek a mai gazdag 
gyűjtemény kialakítását és fenntartását köszönhetjük. Szinte minden hazai botanikus 
hozzáadott valamit ehhez az örökséghez. 

Kósa Géza azonban e hosszú sorból kiemelkedő. Több mint negyven éve itt él és dolgozik, s 
14 éve vezetője is a Kertnek. Jórészt az ő munkájának köszönhető, hogy a dendrológiai 
gyűjtemény oly gazdag lett (főleg ázsiai gyűjtéseivel), hogy a Kertet sokan csak Kósa 
arborétumként emlegetik. Joggal, hiszen 3500 fa és cserjefajtájával rászolgál erre a névre is, 
hozzátéve, hogy a Kósa előtti időben ennek kevesebb, mint egy tizede élt itt csupán. 
A Kert azonban nem csak arborétum. A hazai növényvilág szinte minden családja legalább egy 
fajjal jelen van itt, méghozzá Soó Rezső filogenetikai rendszerének elrendezésében. Emellett 
gazdag szilakerti anyag, trópusi üvegházak, pompás virágágyak teszik változatossá a képet. 
Fokozza mindezt a romantikus angol kert hangulata művészi szobrokkal, emléktáblákkal, tó-
rendszerrel, patakkal, hidakkal, vízimalommal, rommal és emlékekkel. Nem csoda, hogy több 
sikeres magyar film részleteit is itt vették fel, mint például a Pál utcai fiúk vagy az Abigél egyes 
jeleneteit. 

A gazdag örökség azonban kötelez is. Kötelezi a kertet látogatókat, az itt dolgozókat, az 
intézet és az Akadémia vezetőit, és még Magyarország mindenkori kormányát is az örökség 
ápolásához szükséges lehetőségek biztosítására. Csak így tudjuk nemzeti örökségünket 
unokáinknak is továbbadni. 
 

Dr. Vida Gábor 
 

A kaktusz- és pozsgásház Újvilági gyűjteménye. 

Kép: Németh Róbert 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

Földes Karácsony Sándor Általános Iskola, 2016. május 26. 
Az iskolában nem csak a kaktuszokból és a többi pozsgásnövényből volt előadás és kiállítás, 

hanem a plüssállatok bemutatója is vonzotta a gyerekek százait. 
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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. 
 

G 
generatio die Generation nemzedék 

gentryi benannt nach H. S. Gentry Gentry-féle 

genus, genom die Gattung nem, nemzetség 

geofil irden, aus Erde földbeli 

Geohintonia benannt nach Georg Hinton Georg Hinton-féle 

geometricus  szabályos 

geometrizans regelmassig szabályos 

georgii benannt nach dem Sammler Georgi  Georgi-féle 

geranium Kranähnlich daruhoz hasonló 

germanica deutsch német, germán 

gerocephala greisenkopf ősz fejű 

ghiesbreghtii benannt nach dem gartner Ghiesbrecht Ghiesbrecht-féle 

gibarensis benannt nach Herkunft: gibara, Cuba Gibara-ból való 

gibberosperma  dudoros magvú 

gibberula kleinhöckrige kissé dudoros, apró dudoros 

gibbiflora höckerblumig púpos virágú 

gibbosum, gibbosa höckerig, höckries, gehöckerte bütykös, dudoros, púpos 

gibbulosa  apró púpos 

gibbulosoides  apró púpos kinézetű 

gielsdorfianus benannt nachK. Gielsdorf Gielsdorf-féle 

giganteus, gigantea riesenhaft, riesig, riesig grosse óriási 

gigantothele gross warzig óriási szemölcsű 

gigas benannt nach der Blütengrose nagy (virágú) 

gilensis benannt nach Herkuft: San Gil, Mex. Gilből való 

gironensis benannt nach Herkunft: 

Giron Pasaje,Ekuador 

Gironból való 

giselea Eigenname: Gisela Giselaról elnevezve 

glabra, glaber glatt, kahl, unbehaart, kahler sima, kopasz, szőrtelen 

glabrescens kahl werdend kopaszodó 

gladiatus, gladiatus schwertförmig, schwertartig kardos, kardszerű 

gladispina säbelstachelig, schwertdornige kardtövisű 

gladiifolius säbelblättrig kardlevelű 

gladiolus Schwertchen, Säbelchen kardocska 

glandula, glandulosus die Drüse mirigy 

glandulifer drüsentragend mirigyes 

glanduligera drüsen. . . csomóképző 

glandulosus drüsenhaarig mirigyszőrös 

glans die Eichel makk 

glareosa kiesbewohnende kavicson lakó 

glassii benannt nach Mr. Lh. Glass Glass-féle 

glaucescens blaugrünlich, blauwerdender kékeszöld 

glaucus, glaucum, 

glauca 

blaugrün, blaugraves, blaugrünes szürkéskék, szürke 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2016. II. félévben 
 

Szeptember 24-25. szombat-vasárnap 

Kaktusz és egyéb pozsgásnövény kiállítás és vásár. 

Nyíregyháza, Korzó üzletközpont 
 

Október 22. szombat 

Kertész szemmel Normandiában némi pozsgással elegyítve. 

Előadó: Ficzere Miklós 

 

November 26. szombat 

Egy kísérlet margójára, avagy, mit tesz egy véletlen. 

Előadó: Szászi Róbert 
 

December 17. szombat 

Az Aztekium valdezi nyomában. 

Előadó: Tóth Norbert 

 

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! 

 

 

 

 

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 
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