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Szomorú hírrel kell kezdenünk lapszámunkat:

elhunyt Werner UEBELMANN, a neves német

terepkutató és kaktuszgyűjtő. UEBELMANN nevével

talán a szakirodalomban kevésbé járatos

Olvasóink is bizonyára találkoztak már, ha

másként nem is, a róla elnevezet Uebelmannia

nemzetség, a Gymnocalycium uebelmannianum,

esetleg a HU gyűjtőszámok kapcsán. Emlékét

megőrizzük!

Lapszámunkban folytatjuk az oltási technikák

bemutatását a télálló oltványok készítésével.

Különleges helyet foglalnak el a különböző

alanyok között a télálló oltványok készítésére

alkalmasak, hiszen ilyen esetekben nem csak az

oltvány erőteljes növekedésére, de a téli hideg és

nedvesség tolerálására is figyelmet kell

fordítanunk. A kaktuszoknak azonban számos más

nehézséggel, köztük a különböző kórokozó és

növényevő élőlénnyel is meg kell küzdeniük,

amelyben nagy segítségükre vannak különböző

speciális anyagcseretermékeik – e

vegyületeket mutatom be egy rövid

összeállítás erejéig. VARGA Zoltán

gyűjtőtársunk idén kora tavasszal

Mexikóban járt – az ott gyűjtött terepi

tapasztalatait induló

cikksorozatunkban osztja meg a

KaktuszVilág olvasóival, elsőként

az Ariocarpus kotschubeyanus var.

elephantidens egy élőhelyét

bemutatva. Lukoczki Zoltán pedig

két cikkben: a rehabilitált Lobivia

nemzetségen, valamint a Floralia

sorozat keretében a Gymnocalycium

papschiin keresztül gyönyörűen

virágzó, délamerikai származású

növényeket mutat be. Tartalmas időtöltést,

jó olvasást kívánok!

A Gymnocalycium papschii néven leírt

csupaszkelyhűkaktusz nevét felfedezőjéről, a

Gesellschaft Österreicher Kakteenfreunde elnökéről,

Wolfgang PAPSCHról kapta, aki Argentína Córdoba

tartományában, San Javier mellett gyűjtötte ezt a fajt

először 1989ben, WP 8983/111 gyűjtőszámon. A fajt

Hans TILL írta le, de az International Cactaceae

Systematics Group nem fogadja el érvényes fajnak. A

Szerző 2005ben kapta növényét PAPSCH úrtól, mely

először 2009 júniusában virágzott. 2011ben a

virágbimbók márciusban kezdtek fejlődni, amely

megfelel az élőhelyi megfigyeléseknek. 2012ben az alig

4 cmes növényen egyszerre 10 virág nyílt.

Dr. SOLTI Ádám
Tisztelt Olvasóink!

LUKOCZKI Zoltán
Floralia: Gymnocalycium
papschii H. Till, 2001

Gymnocalycium papschii

2012 áprilisában az alig 4 cm átmérőjű növényen
egyszerre 10 virág nyílt.

A címlapon: Hét éves Lobivia haematantha var. kuehnrichii első –
és utolsó – virágzása. Gyűjtemény és fotó: LUKOCZKI Zoltán.



A növények anyagcseretermékei univerzális és

speciális növényi anyagokra oszthatóak fel.

Kemotaxonómiai szempontból a kaktuszok számos

speciális anyagcsereterméket állítanak elő. A

legtöbb kaktusz magas nyálkaanyagtartalommal

rendelkezik, amely anyagoknak a víz

visszatartásában van szerepe száraz körülmények

között. A Mammillaria nemzetség bizonyos fajai

(Mammillaria és Subhydrochylus alnemzetségek)

tejnedvet tartalmaznak, nyálkaanyagok helyett. Bár

első ránézésre e két anyagtípus nagyon

különbözőnek hat, kémiai összetételük mégis nagy

hasonlóságokat mutat. Számos kaktuszfaj kalcium

oxalát kristályokat is felhalmoz a testében. A

nitrogéntartalmú anyagcseretermékek közül a

kaktuszok számos tirozin, vagy hisztidineredetű

alkaloidot állítanak elő. A betalainok tirozin

eredetű alkaloidok, melyeknek a

fényfelesleg, illetve a mikrobiális

kártevők elleni védelem a fő

funkciója. A kaktuszok

számos pszichoaktív anyagcsereterméket tartalmazatnak, így a

tiramin alkaloidok közé tartozó kondicint, Nmetiltiramint vagy

meszkalint. A Pachycereae tribusz fajai tertahidroizokinolin

alkaloidokat szintetizálnak. Bizonyos Mammillaria és

Echinocereusfajok hisztidineredetű imidazolalakaloidokat

tartalmaznak. A kaktuszok által előállított alkaloidok fő

funkciója a mikrobiális fertőzések és állati károsítók elleni

védelem.

Dr. SOLTI Ádám
A kaktuszok speciális
anyagcseretermékei

Sok kaktuszfaj, így a Selenicereusok is
bőséges nyálkatermeléssel rendelkeznek.
A képen  aff. Selenicereus grandiflorus
hajtásmetszete. Fotó  dr. SOLTI Ádám.

A természetes élőhelyén fejlődött
Lophophora williamsii rengeteg tirozin
eredetű alkaloidot tartalmaz. A képen 
Lophophora williamsii, Hipolito mellett

(Coahuila, Maxikó), Tóth Norbert felvétele.



A Szerző régóta, közel hat éve tervezett egy utat a kaktuszok természetes élőhelyére. Ez az utat most

először idén tavasszal sikerült tető alá hoznia Hasznosi Tamással, és nagybátyjával, Varga Istvánnal.

Budapestről London érintésével utaztak Mexikóvárosba. Útjuk második napján Mesa de León és Vizarrón

de Montes területére utaztak, hogy felkeressék az Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens

élőhelyét, északkeletre Cadereyttól, Mesa de León közelében. Kétórányi hiábavaló keresés után csak a

helyi vegetáció többi faját sikerült megfigyelni: Opuntia spp., Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus sp.,

Echinocactus ingens, Mammillaria elongata subsp. echinata, Thelocactus leucacanthus, Coryphantha

cornifera, Cylindropuntia spp., Yucca sp., Agave striata, Dasylirion sp., Fouqueria sp. és Bursera sp.,

Ariocarpusoknak azonban nem sok nyoma akadt. A visszafelé vezető úton azonban, 1910 m tszf.

magasságban, véletlenül ráleltek egy Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens populációra, melyek

a fotókról már jól ismert környezettel megegyező élőhelyen nőttek.

VARGA Zoltán
Mexikói kaktusztúra I. rész

Jó három méter magas Dasylirion,
elvirágzott virágszárakkal.

16 éves Lobivia lateritia (var.
citriflora) első virágzása,
halványsárga virágokkal.



LUKOCZKI Zoltán
Szép formák egy rehabilitált nemzetségből

A New Cactus Lexiconban Hunt és munkatársai számos nemzetésösszevonást hoztak létre, a

tavaly megjelent második kiadásban azonban néhány, így a Lobivia nemzetség önállóságát is

helyreállították. A Szerző elsőként a Lobivia densispinat mutatja be, melynek egy egyedét közel

harminc éve tartja gyűjteményében. Sokáig nem virágzott, de a helyes tartási körülmények

beállítása után a növény elérte a 30 cmes magasságot, majd virágzásba kezdett. Virágai

alapján a növény könnyen azonosítható: az 56 cm nagy narancssárga virágok jellemzőek a

fajra. Sajnos a növény a virágzása óta eltört, bár ennek hatására a csonk gazdag sarjadásba

kezdett. A Szerző egy 2002es magvetésből nevel egy Lobivia albolanata egyedet, melynek

magját L. haematantha var. rebutioides WR 585/a néven és gyűjtőszámon szerezte be. A növény

magassága az átmérőjét sokszorosan meghaladja, így kis oszlopként növekedik. Mindezidáig

sarjat, vagy oldalágat nem fejlesztett. A relatív nagy virágai sárga színűek. Ugyanebből a

magvetésből nevelt a Szerző egy teljesen eltérő növényt is,

mely Lobivia haematantha var. kuehnrichiiként

azonosítható. A növény először  és utoljára 

2009ben virágzott, de azóta sajnos elpusztult

egy gyökérrothadás következtében. A

Szerző egy további lassú növekedésű

Lobiviafajt, egy Lobivia lateritiat is

nevel. A példányt 1998ban

vásárolta, majd 14 év nevelés

után jelentek meg rajta az

első bimbók. A virágok

közül a harmadiknak

kinyíltat tudta lefotózni.

16 éves Lobivia lateritia (var.
citriflora) első virágzása,
halványsárga virágokkal.



Dr. SOLTI Ádám
Télálló oltványok

A kaktuszokra sokan száraz, forró sivatagok növényeiként

gondolnak, amely azonban távo áll a valóságtól. Számos

kaktuszfaj és magashegységek és mérsékelt övi száraz területek

alacsony hőmérsékletnek és fagynak kitett területein. Pozsgás

növényekként a kaktuszok fokozottan ki vannak téve a sejtek

víztartalmának megfagyásából eredő károsodásoknak, mellyel

szemben a különböző taxonok különböző mértékű toleranciával

és alkalmazkodási képességgel rendelkeznek. A hazai téli

körülmények között, a nagy téli nedvesség miatt, a puszta

fagytűrés egy faj számára nem elegendő a télállósághoz.

Éghajlati körülményeink között a legellenállóbb fajok a

Cylindropuntia kleiniae, C. imbricata, Opuntia fragilis, O.

humifusa, O. polyacantha, és Echinocereus viridiflorus egyedei

bizonyulnak, melyek alanyként felhasználhatóak télálló oltványok

készítésére is. Hazai téli körülmények között az Austrocactus

fajok, a Gymnocalycium bruchii, több Echinocereus és

Escobariafaj, a Mammillaria heyderii és M. grahamii, a

Pediocactusfajok és a hidegtűrő Sclerocactusfajok oltása

javasolt.

Az Opuntia fragilis nagyon erős fagytűréssel és
télállósággal jellemezhető, természetes

elterjedési területe Kanadáig nyúlik.
Gyűjtemény és fotó  Dr. SOLTI Ádám.

Fiatal Sclerocactus papyracanthus
(szin. Toumeya papyracantha) oltvány

Echinocereus sp. alanyon.Gyűjtemény 
SZABADOS Attila, fotó  Dr. SOLTI Ádám.



93. születésnapja előtt tizenöt nappal többek számára

váratlanul hunyt el Werner J. UEBELMANN, minden

kaktuszkedvelő által ismert nevű, kiváló svájci pozsgásgyűjtő,

kaktuszkertész, nem minden napi autodidakta, az ottani

utazásai által is Brazília kaktuszflórájának nagyszerű

ismerője, számos délamerikai kaktuszfaj felfedezője,

következetes expedíciószervező és beteljesítő, sokaknak jó

barátja, az utolsó évtizedeiben a pozsgáséletmódú növények

természetvédelmének és megőrzésének szószólója!

1921. március 16án, Wittnauban született ötödik

gyermekként...

PAPP László
In memoriam Werner J. UEBELMANN
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