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A mai hobby-kultusz egyik 

legszebb válfaja a növények 

gyűjtése, termesztése. Bár íz

lésünk, lehetőségeink külön

bözőek, ám egy biztos, vala

mennyien gyönyörködni aka

runk az élet egy darabjában. 

Színt, vidámságot igyekszünk 

teremteni magunk körül. 

A z afrikai, amerikai földről 

származó, rendkívül változa

tos alakú, sokszor bizarr for

mát öltő pozsgasok sokaságá

ban erre bőven meg is van a 

lehetőség, hiszen kellő hozzá

értéssel a lakásnak, kertnek 

egyaránt hálás és mutatós, 

olykor szenzációs díszei lehet

nek — ha valaki egy kicsit is 

szereti őket, nem sajnálja tő

lük az időt. Sok közülük ugyan 

már közismert, csak még azt 

hisszük róluk, hogy kaktu

szok: pedig nem minden kak

tusz, ami pozsgás! 

Milyen szempontok alapján 

válasszuk ki jövendő pozsgá-

sainkat? 

Mit kívánnak környezetük

től (talaj, hő, fény, vízstb.)? 

Miként védjük őket a beteg

ségektől, kártevőktől? 
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Előszó 

A növenykedvelők száma napjainkban örvendetesen, szinte 
ugrásszerűen gyarapodik. Vannak, akik eleinte csak egyen
ként vásárolják, gyűjtögetik a számukra kedves, érdekes nö
vényeket, majd felismerve ennek örömeit, szép és értékes nö
vénygyűjteményt áll í tanak össze. Altalános emberi tulajdon
ság a szenzációk, érdekességek keresése. A pozsgás növények 
sokaságában erre meg is van a lehetőség. E növények forma
gazdagok, sokszor bizarr formát öltők, rendkívüli életmódot 
élők, s számuk több ezerre tehető. 

Nem elég azonban ezeket a növényeket csak összegyűjteni 
és „valahogy eltartani". A pozsgasok előbb-utóbb ráveszik 
gazdáikat arra is, hogy megismerkedjenek különféle tulajdon
ságaikkal, s megtanulják, hogyan kell szakszerűen kezelni a 
különböző fajokat. 

Ehhez szeretne tanácsokkal , a növények s azok érdekességei
nek megismertetésével, majd a szétszórtan található irodalom 
felsorolásával segítséget adni ez a kis könyv. 

A felvételekért Szentirmay Tibornak és Mészáros András
nak, a rajzokért Csikai Pálnak mond köszönetet 

a szerző 

Debrecen, 1973. május 
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Nem minden kaktusz, ami pozsgás! 

Jóleső érzés ránézni a „pozsgás arcú", egészséges embe
rekre, így vagyunk a húsos ál lományú növényekkel is, élet
erőt olvashatunk le róluk. 

A húsos szervezetű növényeket pozsgásoknak vagy szukku
lens növényeknek nevezzük. A pozsgás növénytípust elsősor
ban a mostoha környezeti viszonyokhoz, többnyire a tar tós 
vízhiányhoz való a lkalmazkodás hozta létre. Ez utóbbi miatt 
e növények sok víztartó, raktározó szövetet (hydroid parenchi-
ma) tartalmaznak, s így a víz felhalmozódásával a növény 
húsossá, pozsgássá válik. 

Ha egy pozsgás növényt mikroszkóppal megvizsgálunk, a 
testét védő bőrszövet (epidermisz) sejtjeiben nagy központi 
„hólyagocskák" (vakuolumok) láthatók, amelyek bőségesen 
tartalmaznak sejtnedvet. A bőrszövet tehát a víztartó szövet 
szerepét is betöltheti, s ha a növényben vízhiány lép fel, a v i 
zet az alatta levő szövetnek átadja. 

A sejtnedvben, de még a sejtfalban is öt szénatomos cukor
szerű vegyület és számos nyálkaanyag található. A nyálka víz
felhalmozó képességének döntő szerepe van a növények k i 
száradásának megakadályozásában. Segítségével a növény 
sejtjeinek víztartó képessége megnő. 

A pozsgasok nehezen szerzik meg a vizet, de a már meglevő
vel jól gazdálkodnak. Mivel bőrszövetük külső fala igen vas
tag, párologtatásukat minimálisra csökkenthetik. E célt szol
gálja a bőrszöveten gyakran jól látható viaszréteg is, mely nem 
utolsósorban a növények díszítő értékét is növeli. 

Aszerint, hogy a növény mely része rendezkedik be víztá
rolásra, beszélhetünk: 

levélszukkulensekröl (pl. kövirózsa — Sempervivum), 
törzsszukkulensekröl (pl. kutyatejfélék — Euphorbiák) , 
gyökérszukkulensekwl (pl. Testudinaria). 
A törzsszukkulenseknél a levelek redukálódnak, szerepüket 

a szár veszi át. Formájuk különböző lehet, pl. oszlop, hasáb 
vagy akár gömb alakú is. 
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A pozsgás növények párologtatásában és gázcseréjében 
dön tő szerepe van a légző- vagy gázcserenyílásoknak, a sztó-
máknak, amelyek tulajdonképpen a bőrszövet sajátos alaku-
lású sejtjei. Az aránylag kevés és kis méretíi légcserenyílások 
működésükben is eltérnek a többi , nem pozsgás állományú 
növényekétől. A pozsgasok sztómáikat nappal zárva tartják 
(nappal tehát nem párologtatnak) és éjszakára nyitják fel, rö
vid időre. Az anyagforgalom is ál talában az éjszaka folyamán 
bonyolódik le. Természetesen az asszimiláció — mivel ehhez 
fény kell — a pozsgásoknál is nappal megy végbe. (Asszimi
láció során a szervezetek környezetükből felvett anyagokkal 
saját testük anyagát építik fel.) A vázolt anyagcsere-folyama
tok következménye a pozsgasok nagyon lassú fejlődése, végső 
soron e tulajdonságuk is közkedveltségüket segítette elő. 
A mai kis méretű lakásokban ugyanis könnyen elhelyezhetünk 
olyan pozsgás növényeket, amelyek nem növik k i gyorsan 
helyüket. 

Pozsgásokat hozzávetőlegesen 52 növénycsaládban talál
hatunk. Az 52 család kb. 300 pozsgás nemzetséget (genust) 
fog össze, s az ismert fajok (speciesek) száma ma már több 
tízezerre tehető. A pozsgás növények nagy számára jellemző, 
hogy az egyik családba — pl . a kaktuszfélékébe (Cactaoeae) — 
mintegy 3000 faj tartozik. Az összes pozsgáshoz viszonyítva 
számuk viszonylag mégis kevés. Megjegyezzük azonban, hogy 
az aránylag kevesebb fajszámú kaktuszféléket mindenki ismeri. 
Ezért van az, hogy ha a hozzá nem értő ember meglát egy kak
tuszra emlékeztető növényt, egészen biztos, hogy nem a ne
vén nevezi azt, hanem rámondja : kaktusz, s ebből nem is akar 
engedni. \ 

Vajon honnan ez a hasonlóság? 
Földünk sivatagjainak nagy részén az éghajlat jóval mele

gebb, mint nálunk, de az évi csapadék mennyisége a nálunk le-
huUottnak legfeljebb csak egyharmadára tehető. Vannak olyan 
területek is (pl. a délnyugat-afrikai partok, Namib- és Karroo-
sivatag), ahol 3—4 év is eltelhet anélkül, hogy egyszer is esne 
eső. Szinte csoda, hogy ezeken a sivatagokon mégis van élet. 
Márpedig van, de az i t t fellelhető növények nagyon mejgküzde-
nek életük fenntartásáért. Ez a szárazság elleni küzdelem, to
vábbá a már említett eltérő anyagcseremód számos kiilönleges 
formájú, színű és tulajdonságú növényt hozott létre^ amelyek 
nem kis gyönyörködésünkre, ö römünkre szolgálnak. S bár 
a szárazság formálta növények igen formagazdagok, ezen
kívül a Föld különböző, egymástól távol fekvő sivatagjaiban 
őshonosak, s többnyire egymástól rokonságilag is távol állók. 
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Lanipranthus sociorus 

Euphorbia milii var. splendens 





tnégis az azonos szélsőséges körülmények hatására alakilag 
szinte egyformává váltak. 

Jó példák erre az Amerikában honos oszlopkaktuszok és az 
Afrikában élő oszlop formájú kutyatejfélék (Euphorbiák) , 
vagy a közismert mexikói Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.-
kaktusz és a hozzá igen hasonló dél-afrikai Euphorbia obesa 
Hook. f. Az ilyen hasonlatosságot konvergenciának nevezzük. 
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Földünk számtalan helyén élnek 
pozsgasok 

Nagyon hosszú időnek, évmillióknak kellett eltelniük, hogy az 
állandóan változó környezeti viszonyok között a növények, 
megküzdve minden nehézséggel, akár életmódjuk átalakí
tásával is, fenn tudják tartani létüket. Ilyen hosszú fejlődés 
eredménye a szárazságtűréshez való alkalmazkodás is. 

A szárazságtűréshez a lkalmazkodó pozsgás növények igazi 
hazái a sivatagok. Ezek lényeges és közös tulajdonsága a ke
vés és rendszertelenül hulló csapadék és a többnyire magas 
hőmérséklet. A sivatagok kialakulását azonban a hatalmas 
csapadékfelfogó hegyek is előidézhetik. Ázsiában pi. az eurá-
zsiai hegységrendszer, Dél-Amerikában az Andok hegylánca, 
Észak-Amerikában a Kordillerrák játszanak komoly szerepet 
a száraz sivatagok kialakulásában. 

A Földünkön létrejött sivatagok elhelyezkedését térképpel 
szemléltetjük. 

Földünk legnagyobb sivatagjai a szubtrópusi kl ímaövben 

A földünkön létrejött sivatagok elhelyezkedése (Brockmann—Je-
rosch nyomán dr. BorhidI A. és dr. Soó R. módosításával). A fekete 
foltok jelzik a sivatagokat 
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találhatók. I t t vannak csaknem teljesen esőmentes, száraz 
részek, ahol jellemző az erős felmelegedés és a csak gyenge 
téli fagy, amely esetleg el is marad. A szubtrópusi sivatagi, 
félsivatagi területek a pozsgás növények birodalmai, általában 
a térítők mentén a 20. és 30. szélességi kör közöt t találhatók. 
A szubtrópusi és a hegységek közé zárt sivatagok és félsiva
tagok mellett a különböző pozsgasok megtalálhatók a sza
vannákon, a mediterrán vagy a füves kontinentális területeken 
is (mediterrán klímatípus mellett pl. Sempervivum, Monanthes 
nemzetség tagjai). Az évi csapadék i t t is kevés, és még az is 
egyenlőtlen elosztásban jut a növényekhez. A siavatagon, fél
sivatagon élő növények ritkán kapnak esőt, de amikor kap
nak, esetleg az egész évi mennyiség rövid idő alatt leesik. 
Az itt élő növényeknek az időnként ismétlődő nagy vízhiány 
átvészelése nagy problémát jelent. Víz nélkül pedig élet nem 
létezik. A növények létének ez az egyik alapfeltétele. A növé
nyekben lejátszódó fotoszintézisnek is a víz az egyik kelléke. 
A levegő széndioxidjából ugyanis viz és napfény segítségével 
alakul k i a szőlőcukor. (Ez a folyamat a következőképpen zaj
lik le: 6 C 0 2 + 6 H 2 0 = CsHiaOfi+ÓOa.) A növényeknek a 
táplálkozáshoz szükséges különböző ásványi sók felvételéhez 
is vízre van szükségük, s a párologtatáshoz is sok vizet igé
nyelnek. Hogy a növény a kicsiny mennyiségű vizet hogyan 
tudja felvenni, azt a talaj minősége is nagymértékben befo
lyásolja. A jó vízvisszatartó talaj kedvez a szomjúságtól szen
vedő növényeknek. Vannak olyan növények, amelyek a v i 
zet szükségük szerint tudják raktározni s felhasználni, ezek 
az ún. fiidrostabil növények (a legtöbb magasabb rendű virá
gos növény). Egyes alacsonyabb rendű növények viszont víz
háztartásukat képtelenek szabályozni, ezek az ún. fiidrolabilis 
növények (pl. mohák) . A sok víz hirtelen felvételét a pozsga
sok gyorsan fejlődő hajszálgyökér-rendszerükkel végzik. A m i 
lyen gyorsan növesztik hajszálgyökerüket, ugyanolyan gyor
san el is veszíthetik azokat, ha beáll egy hosszabb száraz perió
dus. A sivatagi, száraz körülmények közt élő növények gyökerei
nek nagy szívóeröt kell kifejteniük, hogy a gyökérsejtek a ta
lajban található vizet magukba szívhassák. A növények szívó
erejét azzal az értékkel mérik, amely a sejtek falaira nehezedik. 
Jó vízellátottság esetében ez az ozmotikus nyomás 10—20 atm. 
nagyságú, de egyes sivatagi növények esetében 100 atm. nyo
más is mérhető. 

A pozsgasok hőtürő képessége is kiváló. Egyes Sempervivu-
mok (kövirózsák) 50—60 C°-ot is elviselnek. Ez a hasznos 
tulajdonság a vastag bőrszövetnek, a sejtekben levő öt szén-
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atomos cukorszerű vegyületeknek és a nyálkaanyagoknak kö
szönhető. 

Pozsgásokkal jellemezhető tájat elsősorban Közép-Ameri
kában és Dél-Afrikában találunk. 

Közép-Amerika legjellegzetesebb pozsgásai a Cactaceae 
(kaktuszfélék) családjába tar tozó növények, melyek tájké
pileg is jellemzőek. I t t élnek még az Agavé, Dyckia, Pachy-
phytum, Echeveria, Oxalis, Nolina nemzetségek fajai is. 

Dél-Afrika nagy részén a pozsgasok zömét a Mesembry-
anthemaceae (kristályvirágfélék) családja adja. Tájképileg az 
Euphorbiaceae (kutyatejfélék) család tagjai a legjellegzeteseb
bek. Rajtuk kívül i t t ta lálhatók még az Aeonium, Ceropegia, 
Cissus, Cotyledon, Crassula, Gasteria, Haworthia, Kalan-
choe, Stapelia, Senecio, Tavaresia nemzetségek tagjai. Név
sorukat még hosszan lehetne folytatni. 

Eurázsia területén kevés pozsgással találkozhatunk. I t t él
nek a Rosularia, Sempervivella, Sinocrassula, Sedum, Umbi-
licus nemzetségek tagjai. 

Ausztrália őshonos pozsgásai közül említésre méltóak a 
Hydnophytum és Myrmecodia nemzetségek érdekes fajai. 
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A pozsgasok nevelése, 
gondozása és szaporítása 

Bármilyen ízlésesen rendezi is be lakását a szépet, felüdülést 
kereső ember, nem teljes annak összhangja, nem eléggé ottho
nos, ha hiányzik belőle a növény. Ha egy kicsit körülnézünk 
a növényvilág sokaságában, még a nagyon válogatósabbjaink 
is megtalálhatják köztük az igényüknek legjobban megfele
lőeket. 

Olyan rendszertani fogalom nem létezik, hogy „szobanö
vény". Ismereteink bővítésével szobai viszonyoknak legin
kább megfelelő növénycsoportot könnyen tudunk magunk 
köré gyűjteni, s aki egy kicsit is növénybarátnak érzi magát , 
ezt meg is teheti. Vannak kényes, érzékeny növények, ame
lyek a lakásban rövidebb-hosszabb ideig csak tengődnek, s 
végül elpusztulnak. Ennek különböző okai lehetnek, de elő
fordulhat esetleg a szakmai hozzá nem értés miatt is. Olyan 
növényeket válasszunk tehát, amelyek nem kívánnak különö
sebb berendezést. 

Sok fényt kívánnak 

Pozsgás növényeink nagyon fényigényesek. Szárrészeik fény 
nélkül megnyúlnak, etioláltak lesznek, s eredeti színüket, 
formájukat nem nyerik vissza többé. Az ilyen növényeket a 
korokozók könnyebben megtámadhatják, arról nem is 
szólva, milyen csúnyák. A megnyúlt, etiolált részek szilárd
sága is megváltozik, szerkezetük lazává válik. 

A szobában elhelyezett növények megvilágítása teljesen más 
mint a szabadban élőké. A lakásban legfeljebb oldalról, az 
ablakok felől kapják a megvilágítást, míg a szabadban felülről 
is éri őket fény. Növényeink számára legkedvezőbb az olyan 
szoba, amelynek ablakai dél, délnyugat vagy délkelet felé 
néznek, természetesen akkor, ha ezt a fényt valamilyen közeli 
épület nem fogja fel. 

A növények fényigénye különböző. Vannak olyanok (mus-
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kátli , varjúhájfélék), amelyek a tűző napfényben érzik jól ma
gukat, mások (Haemanthus, Stapelia fajok) az ilyen helyen 
súlyos égési sebeket kapnak, el is pusztulnak. A növény szá
mára ál talában kedvezőbb a szórt fény, ami az égboltról, a 
felhőkről visszaverődve jut le hozzá. A napsugárzás energiájá
nak 37%-át ugyanis a légkör visszaveri, és a felhő 20%-át el
nyeli, tehát a föld felszínére közvetlenül csak évi 43% ju t el. 
Ezzel az energiával melegszik fel a talaj, a levegő, és ennek se
gítségével megy végbe a növények asszimilációja is. 

A növényeket csak fokozatosan szabad a napfényhez szok
tatni. Eleinte árnyékban, majd félárnyékban kell tartani őket, 
s ha már lá thatóan megszokták a külső körülményeket , akkor 
kerülhetnek közvetlen napsütöt te helyre. A pozsgasok java 
része ezután már jól érzi magát a tűző napos természetes kö
rülmények között . Itt a nap sugarai egyenlően, minden oldal
ról érik őket, s így legjobban megközelíthetik eredeti formáju
kat, nem nyúlnak meg, hanem zömök, egészséges növényekké 
fejlődnek. Árnyékos helyen vagy egész évben szobai körül
mények közt kell tartani a Dyckia, Hechtia, Puya, Haemanthus 
nemzetségek fajait. 

A növények téli elhelyezése ad inkább gondot. Legkedve
zőbb számukra a világos hely. Rakha tók ablakdeszkára is, 
ha a szobában más ,ab lak is van szellőztetésre, hogy ablak
nyitáskor ne kelljen állandóan mozgatni a növényeket. Sok 
helyen az ablak közét használják k i e célra, de ez csak akkor 
nyújt megfelelő elhelyezést, ha elég széles (a növénynek ugyanis 
nem szabad érnie a külső üvegtáblát). Van, aki az ablakköz 
kifelé való megnyújtásával, , ,üvegszekrény" megoldással ked
vező fényviszonyok mellett tudja teleltetni növényeit. 

Milyen a kedvező hőmérséklet? 

Pozsgásaink megfelelő hőmérsékletet is igényelnek. Telelte-
tésük pl. hőigény szempontjából a trópusi növényekétől s az 
ál talában , ,szobanövények"-nek nevezett növényekétől egy
aránt eltér. 

Télen legkedvezőbb számukra a 8—12 C"-os helyiség, ha 
annak relatív pára tar ta lma 60—80%-os. A helyiség soha ne 
legyen 5 C°-nál hidegebb s 15 C°-nál melegebb. Ebben az 
időszakban a növények pihennek. A melegben teleltetett nö
vények ún. „téli haj tást" hoznak, s ez nem kedvező számukra. 
Leveleik először száradni kezdenek, majd lehullanak. Meleg 
szobában a cserepek földje is könnyen kiszárad, így több v i -
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zet kívánnak. A téli csökkent fénymennyiségnél hiába is 
lenne meg a meleg és a víz, a növény megnyúlna (etiolálódna) 
s e lőbb-utóbb elpusztulna. 

Módjával öntözzünk! 

Az öntözésre vonatkozóan nem adhatunk pontos és általános 
érvényű tanácsot, nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy 
télen az öntözések számát a lehető legkevesebbre korlátozzuk. 
Ilyenkor inkább szomjaztassuk pozsgásainkat, mint megsaj
nálva őket, öntözéssel több kárt tegyünk bennük, mint ameny-
nyit használunk nekik. 

Növényeink télre a pihenő időszak beálltával gondoskodtak 
magukról ; feltöltötték sejtjeiket, sejtjeik közti ún. intercellu-
láris üregeiket is, tehát telítetté váltak. Ha a növényeket eb
ben az időben megöntözzük, a gyökerek fölvesznek némi 
nedvességet, s ezt a zöld növényi rész felé nyomják. Ha hűvös, 
hideg az idő, tar tós a fényhiány, mert a nap nem ad kellő 
mennyiségű fényt és hőt, növényeink alig párologtatnak. Ha 
nincs párologtatás, a fölöslegesen felszívott vízmennyiségnek 
nincs helye, ebben az esetben következhet be a gyökér nyaki 
részén a túlnyomásból eredő nedvtorlódás. A sejtek a túl
nyomás miatt megsérülnek, s a szerves anyagot tar ta lmazó 
nedv szétfolyik. Az ilyen helyen a mindig jelenlevő kórokozók, 
gombák és baktériumok gyorsan elszaporodnak, rothadást 
idéznek elő, s így növényeink elpusztulnak. 

Az alacsony hőmérsékleten tartott növények nem igényel
nek sok vizet. A létükhöz szükséges fény-, hő- és vízmennyi
ségnek ugyanis egyensúlyban kell állnia. Akkor cselekszünk 
tehát helyesen, ha a pozsgasok öntözésének számát és a víz 
mennyiségét már szeptembertől kezdődően csökkentjük. 

Ide kapcsolódik dr. Werner Rauch: Die grossartige Welt 
der Sukkulenten c. könyvéből átvett egyszerű öntözési táb
lázat. Ezt ugyan a mi éghajlatunkra vonatkoztatva változta
tás nélkül nem használhatjuk, mégis érdemes áttekinteni. 

A nyáron szabadban tartott növényeinket októberben vagy 
az időjárástól függően november közepén a lakásba vagy más 
fagymentes helyre kell vinni. Pl. világos előszobában, egyen
letes hőmérsékleten a kívánt 8—10 C°-on kedvezően teleltet-
hetők a pozsgasok. A nagyobb növényeket pincében is teleltet
hetjük. Az ottani 4—8 C°-os hely jobb híján meg is felel, ha 
egy kis fény is jut a növényekhez. I t t sem szabad megfeled
kezni a szellőztetésről. A pincék hőmérséklete mellett a pára-

15 



1. táblázat 

Családnév 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Családnév 
h ó n a p o k 

- Asdepiadaceae • • O 0 + + + + G G • • 
Compositae • • G 0 + + + + G G • • 
Crassulaceae • • O 0 G + + + G G • • 
Euphorbiaceae • • 0 + + + + + + 0 • • 
Liliaceae • • 0 0 + + + + \ G G • • 
Mesembrianthemaceae O 0 O 0 + + i + + + O G G 

Portulacaceae • • 0 G + + ! + + + G • • 
Vitaceae • • 0 G + + + + G G • 

Werner Rauch: Die grossartige Welt der Sukkulenten c. müve nyomán 

Jelmagyarázat: 

• = a pihenési, nyugalmi időszak 
O = öntözni havonta legfeljebb egyszer kell 
-f- = keveset, de hetente egyszer öntözzünk 



tartalmuk elég magas, így az itt tartott növényeket nem kell 
öntözni. 

Nem szabad megfeledkezni a pozsgasok közöt t nagy szám
ban előforduló csüngő (ún. ámpolna) növényekről. Ezek h ő -
igényének kielégítése, öntözése és kezelése során a már ismer
tetett módon kell eljárni, csak az elhelyezésük más. Mivel szá
raik merevek, kis nyomásra letörnek, polcokon vagy felfüg
geszthető edényekben kell őket elhelyeznünk. Hajtásaik, le
veleik e természetes állásban tudnak szépen fejlődni. Ezek 
a csüngő növények, egy-egy térelválasztó falra helyezve, szinte 
átvarázsolják a szoba hangulatát . Erre alkalmas növények 
a Ceropegiák, egyes Sedumok, Dischidiák s még az Euphor
biák közt is találunk ámpolna típusú növényeket, amelyeknek 
különlegesen szép virágaik vannak. 

Talajuk megválasztása 

A pozsgasok talajban általában nem válogatós növények. Meg
felelő számukra a j ó vízáteresztő, mérsékelten kötöt t , me
szet tar ta lmazó talaj, amelyben nincsen sok bomlófélben 
levő szerves anyag. 

A fán élő pozsgasok (Cactaceae: p l . Rhipsalis) kivételével 
nem igényelnek túl nagy humusztar ta lmú talajt. A különböző 
típusú talajok humusztartalma (a talajban levő állati és nö
vényi maradványokból származó összes szervesanyag-tar
talom) más és más. Kémiai jellemzésükre a pH-érték (hidrogén-
ion-koncentráció) szolgál, ez a talaj kémhatását jelzi. A k ö 
zömbös kémhatást 7-tel jelölik, a 4 p H erősen savanyú, a 6 p H 
gyengén savanyú talajt jelez. A 8 p H gyengén lúgos, a 14 p H 
viszont már erősen lúgos talajra utal. A talaj pH-értékét szá
mos tényező (pl. az éghajlat, az alapkőzet, a talajon élő nö
vényzet, a domborzati alakulások és a talaj kora) befolyásolja. 

A kertészetekben általában többféle talaj szerezhető be. 
Ezek közül j ó a melegágyakból kikerült érett föld. A bioló
giailag érett talajra jellemző a rugalmasság, a többi földnem- ^ 
tői eltérő sötétebb szín, a porhanyó szerkezet, a kellemes föld-1 
szag. Az ilyen talaj j ó morzsás szerkezetű, részecskéi köles 
vagy borsószem nagyságúak. A morzsás szerkezetű talaj biz-;i 
tosítja a kellő szellőződést, a j ó vízvezetést, a víz és a táp
anyagok raktározását s a növények számára a megfelelő fej
tárást. 

Viljamsz szovjet ku ta tó mérései szerint a tar tósan morzsás 
szerkezetű talajok a rájuk juttatott csapadéknak a 85%-át 
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hasznosítják, a tömődöt t , szerkezet nélküliek viszont csak 
30%-át értékesítik. 

Ügyeljünk, hogy a pozsgásoknak szánt talajban ne legyen 
ro thadásban levő szerves anyag. Ha lombföldet (különböző 
fafajok lombjának korhadásából származó földet) használunk 
földkeverékünkben, ellenőrizzük ennek teljes érettségét. Leg
értékesebb a bükkfa lombja, de jó a különböző tölgyfajok 
lombja is, kevésbé értékes a puhafák (nyárfa) lombföldje. 
A frissen szedett és így felhasznált nyirkos avarral többet 
ár tunk, mint használunk. A penészgombákkal teli, még el nem 
bomlott lomb gyakran tönkreteszi pozsgásaink gyökerét. 

Az ültetésre szánt földet nem kell túl finom szemnagysá
gúvá szitálni. 

Az összetömörült talajon a víz megáll, s a rossz szellőződés 
miatt megsavanyodik, megromlik. Ezért nem szabad pl. 
tiszta agyagot használni (az agyag szemcsenagysága 0,01 mm-
nél kisebb). A tiszta homok használata sem jó , mivel kevés 
ásványi sót tartalmaz, szemcsenagysága (0,01—3 mm-ig) v i 
szont kedvező a j ó talajszerkezet kialakításához. 

A pozsgasok nagy része kötöttebb talajt kíván. 
Mivel a pozsgás növények jól tűrik a meszet, földkeverékük

be nyugadtan adhatunk, még olyan fajokéba is, amelyek ha
zájukban nem jutnak mészhez. Jóllehet vannak olyan fajok 
is, amelyek egyenesen megkövetelik a meszet, a mész adago
lását azonban még i t t sem szabad túlzásba vinni. A meszet 
por rá tört alakban kell a talajba juttatni, majd ott jól elke
verni, de ez nem lehet több az egész földmennyiség 1/20-ánál. 

Szoktak a talajba (a ro thadások megelőzésére) faszénport 
(1/20 részt) vagy törmeléket tenni, amely a szellőzést is elő
segíti. 

Tápanyagigényük 

Ha erőteljes növekedésű, egyöntetű állományt akarunk ne
velni, gondoskodnunk kell a tápanyag utánpótlásáról . A nö
vények nagy mennyiségben vesznek fel ún. makroelemeket 
( N , P, K , Ca, Mg). Kisebb mennyiségben igénylik a mezo-
elemeket (Fe, S). Igen keveset vesznek fel a talajból a nagy
hatású mikro- vagy nyomelemekből (B, M n , Zn, Mo, Co). 
A nitrogén a zöldtömeg növekedését befolyásolja. Hiánya 
okozza a növekedés elmaradását , a levelek elszíneződését, 
elvékonyodását. A foszfor elsősorban a virág- és magképző
désre hat. A fehérjékbe beépülve energiaraktározó szerepe 

18 



van. A növény sem túl savanyú, sem túl lúgos közegben nem 
képes felvenni. Kedvező az 5,5—7 p H közti érték. Hiánya 
következtében a virágok kicsik, a magvak töppedtek lesznek. 
A kálium SL sejtállomány állagát befolyásolja, utánpótlása kén
savas kál iummal ( K 2 S O 4 ) vagy KCl-dal történhet . A vékony 
hajtás- és szárképzés, az alsó levelek leszáradása, s a levele
ken égésre emlékeztető foltok kálihiányra utalnak. A kalcium 
szerepe a sejtfalképzés és -szilárdítás. A Ca (mész) túlsúlya 
a mikroelemek felvehetőségét megnehezíti (kivéve a Mo-t) . 
Utánpótlásként a tapasztalatok szerint m^-enként 3 kg szén
savas mész kedvező. A jó mészellátottság a többi tápanyag 
érvényesülését elősegíti. A magnézium a klorofil l egyik alap
anyaga, így az egész növény fejlődésére kihat. A magnézium
hiány legkevésbé az 5 pH-s talajokon mutatkozik (ennél ma
gasabb pH-értéknél a K- , alacsonyabbnál a H-ion akadályozza 
a magnéziumfelvételt). A vas fotoszintézisben, asszimiláció
ban és ni t rátredukcióban szerepet játszó elem. Hiányát jelzi 
a növény visszamaradt fejlődése, a legfiatalabb leveleken 
szembetűnően látszik a vashiány. A bór sejtfelépítő elem, 
hiánya a sejtek merevségében mutatkozik. A meszes talajok 
megkötik. Hiánya főleg száraz időben gyakori. Utánpót lására 
100 g/100 m^ a szükséges adag. A mangán hiánya a sejtállo
mány összezsugorodásához vezet. Főleg a meszes homokon 
vagy a nagy humusztar talmú talajon lép fel. A réz hiánya — 
mint a mangánnál — a sejtállomány zsugorodásában mu
tatkozik. Pótlására 3 g/m^ rézsót alkalmaznak. A molibdén 
a nitrogénellátásban közreműködő anyag, hiánya a savanyú 
talajon észlelhető. Pótlására 20—40 g/100 m^ vagy 1 g molib-
denát/lOOkg földkeverékhez szükséges. 

Átültetésük 

A pozsgás növények átültetésének ideje főleg tavasszal van. 
Az átültetést akkor lehet csak elkezdeni, ha a növények fej
lődése megindul. Ez jól látható élénk színű friss hajtásukból. 
Előfordul, hogy egyes növények virágzási ideje elhúzódik, 
ezeket virágzási idejük alatt ne ültessük át. 

A pozsgásokat nem szükséges minden évben átültetni , csak 
azokat ültessük át, amelyeknek gyökerei a cserép talaját át
szőtték, és tovább nem tudnának fejlődni. A gyanús színű 
növényeinket is jó megnézni, s ha a gyökerüknél van hiba, azo
kat is át kell ültetni. 

Először az átültetéshez szükséges anyagokat készítsük el. 
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A talajt ne az utolsó pillanatban állítsuk össze, jó ha az már 
hetekkel az átültetés előtt elkészült. Ebben az esetben nem 
kell félni a bomló szerves anyagok káros hatásától. Az új 
cserepeket használatkor be kell áztatni . A cserepek aljára 
töröt t cserépdarabkákra is szükség lesz. Vízvezető rétegnek 
apró , kavicsos folyami homokot készítsünk elő. 

Ha már mindent előkészítettünk, hozzákezdhetünk az átül
tetéshez. A növény tövét egyik kezünk szétnyitott ujjai közé 
fogjuk úgy, hogy a cserép földjét tenyerünk felfogja. A nö
vényt cserepestől megfordítjuk, cserepét az asztalhoz koccant
juk , így a földlabda elválik a cserép szélétől, s szépen kicsú
szik (enyhén nyirkos legyen a földlabda). Földlabdás növé
nyünk felső szintjéről távolítsuk el (egy pálcika segítségével) 
az elhasznált, esetleg algás földet. Alsó részén keressük meg 
a régi cserépdarabkát, s azt távolítsuk el. A gyökereket vé
kony, kihegyezett pálcikánkkal (tüzdelőpálca) lazítsuk meg. 
A sérült, beteg részeket vágjuk le éles késsel, a frissen vágott 
felületet faszénporral hintsük be a ro thadás megelőzése végett. 

Csak az így elkészített növényt szabad átültetni. Cserepünk 
aljára, a lyukra, cserépdarabkát teszünk, u tána 1—2 cm-nyi 
homokréteget , majd egy ujjnyi talajt. A növényt állítsuk be 
a cserép közepére, szórjunk köréje új talajt, ujjunkkal vagy egy 
tompa végű pálcával nyomkodjuk körbe , hogy a földet kellően 
tömörí tsük. A cserepet ne töltsük színültig földdel, maradjon 
kb. 1 cm-nyi hely az öntözővíz számára. Ültetés közben a cse
repet óvatosan többször koccantsuk az asztalhoz, hogy a talaj 
a növény gyökeréhez jól hozzájusson. Csúnya a ferdén álló, 
rendetlenül és szakszerűtlenül beültetett növény. 

Szaporításuk 

A rendszertamlag magasabb fejlettségű növények főleg ivaros 
úton szaporodnak. Ez a szaporodási mód a növényeknek a 
létükért folyó küzdelemben előnyt jelent. Ivaros vagy maggal 
való szaporítás esetén sokkal nagyobb számú utód jöhet 
létre. Ivartalan szaporítással (dugvány, sarj) a növény ma
gával viheti az anyanövény összes j ó tulajdonságával együtt 
természetesen a nem kívánt tulajdonságokat is. 
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Magvetéssel 

A pozsgás növények magnagysága — tekintettel arra, hogy 
az idetartozó növények igen sok családból származnak — 
nagyon változó. 

A Crassulaceae (varjúhájfélék) családjába tar tozó növé
nyek magvai szinte porfinomak. 1 grammban megszámlálha
tatlan mag található. A Mesembryanthemaceae (kristályvirág
félék) családjába tar tozó Lithops nemzetség tagjainak magvai 
— bár nagysága fajonként változik — szintén igen aprók . 
H . W. de Boer és B . K. Boom (1964) magnagyság szerint 
5 csoportra osztják a Lithops fajokat. 1 cm^-nyi Lithops mag
mennyiségben a szerzők szerint 1500—15 000 db mag is ta
lálható. Az Euphorbiák magnagysága borsméretű. Az Agavék 
magvai laposak, nagyok, átmérőjük néha eléri az 1 cm-t is. 
Helyes, ha a kü lönböző magnagyságú növényeket magvetés 
előtt szemnagyság szerint csoportosítjuk. 

A magvetés ideje tavasszal, márciustól májusig tart. Az eddigi 
megfigyelések arra mutatnak, hogy az ennél előbbi vetésnek 
nincs semmi jelentősége, mert a ráfordítot t költségek (fűtés, 
kezelés) nőnek, de előbb mégsem kapunk fejlettebb magon
cokat. 

A magvetés edénye, attól függően, hogy mennyi magot 
akarunk elvetni, lehet szaporítóláda, cserép, esetleg műanyag 
fotóelőhívó tál. Az edény legyen tiszta. A magvetés földje jól 
szellőződő, középkötöt t , fertőtlenített legyen. I t t nem kell 
tápdús földre törekednünk, mivel a magoncok a magvetés 
után, ha elérik a tűzdeléshez megfelelő nagyságot (kézzel meg
foghatók), vagy esetleg a túl sűrű vetés miatt egymástól már 
nem tudnak nőni , úgyis áttűzdelésre kerülnek. A magvetés 
edénye épp úgy, mint minden más cserepes növényé, a fölös
leges víz kivezetésére alul legyen lyukas. Ha fotós tá lakat vá
sárolunk, nem szabad megfeledkeznünk kilyukasztásukról. 
A műanyag edényeken forró szeggel könnyen készíthetünk 
lyukakat. 

Az edénybe először egy réteg vízelvezető homokot tegyünk, 
majd a már említett földkeverékkel töltsük meg úgy, hogy ma
radjon 1—2 cm-nyi vízterünk az öntözővíz számára. A talajt 
simítsuk el, de ne tömörí tsük meg túlságosan, szórjuk rá vagy 
vessük sorba a magvakat. Sokféle mag vetésére jobb a láda. 
A különböző magvak elválasztására jól bevált a fénycsövek 
műanyag fényterelő rácsa. Ennek egy-egy kis beosztása kb. 
4cm^-nyi felületet ad, amely a közbeeső részek kivágásával 
kellő nagyságúra növelhető. A rácsot úgy tudjuk az edénybe 
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rögzíteni, ha azt a talajba nyomva kissé bemélyesztjük. Gon
dos munka mellett a rács használatával szinte lehetetlen a 
magok keveredése. Az egyes fajokat egy-egy rekeszbe szór
juk. A mag átmérőjének megfelelő vastagságban a vetésre ta
lajt szitálunk, és azt sima felületíí falappal a maghoz nyomjuk. 
(Az előzőekben említett magnagyság szerinti csoportosításnak 
itt van jelentősége.) 

Leghelyesebb, ha az elvetett magvakat úgy öntözzük be, 
hogy a magvetéses edényeket egy nagyobb edénybe állítjuk, 
s az alsóba öntöt t vízzel megszívatjuk őket. Gondoskodjunk 
arról , hogy a magvetés talaja soha ne száradjon k i . A csírázó 
magvak és a kis magoncok különösen érzékenyek a kiszára
dásra. A frissen vetett magvakat üveglappal fedjük le, s te
gyük félárnyékos helyre. Ha az erőteljesebb déli napsütés 
ideje beáll, a magvetést papírlappal is árnyékoljuk. Az üveglap 
használata főleg a magvak kikeléséig jelentős. Mindig gondos
kodni kell azonban megfelelő szellőzésről is (pl. az üveglapok 
feltámasztásával), s ha magoncaink már fejlődésnek indultak, 
el is távolí thatók az üveglapok. 

Vannak olyan magvak, amelyek a vetés után 2—3 nap múlva 
kelnek. Számolnunk kell azonban azzal is, hogy az elfekvő 
magvak (Liliaceae, Agavaceae) még 1—2 hónapot is várat
nak kibúvásukra. Bár sok gondos munkát és türelmet igényel 
a magunk szaporította pozsgás növények magvetése, tűzde-
lése és nevelése, mégis örömet nyújt számunkra, ha látjuk 
munkánk eredményét. 

Vegetatív úton 

Pozsgásainkat a magvetésen kívül szaporíthatjuk vegetatív 
módon is. Ez esetben az anyanövény egy darabját leválasztjuk, 
s ezt használjuk fel szaporításra. 

Tőosztáskor a több részre szedett anyanövény mindegyiké
nek rendelkeznie kell gyökérrel is. A pozsgásoknál e módot a 
Sansevieria trifasciata var. laurenti-nél használjuk, amikor is 
a növény csíkozottsága csak tőosztás útján marad meg. így 
főleg tavasszal, a növények átültetése idején szaporítunk. 

Bujtáskor a növény szárrészét lehúzzuk a talajba, azzal 
takarjuk, s a járulékos gyökerek kifejlődéséig az anyanövé
nyen hagyjuk. így szaporítjuk pl. az egyes Sedum (varjúháj-) 
féléket. 

Dugványozás során az anyanövényről hajtást vagy levelet 
választunk le, azt kedvező körülmények közt szaporító kö-
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A Sansevieria trifasciata var. laurentii-t tőosztással szaporítjuk 

zegben tartjuk mindaddig, amíg a hiányzó szerveit pótolva 
önálló egyeddé nem fejlődik. Majdnem minden szukkulensnel 
használható szaporítási mód. Ideje főleg a nyári hónapokban 
van, de a tavaszi átültetéskor lekerülő növényrészekből is ké
szíthetünk dugványokat. Mivel a dugványozás a legelterjed
tebb vegetatív szaporítási mód, többet kell vele foglalkoz
nunk. 

Készíthetünk szánUigványt is, ez esetben az anyanövenyröl 
egy-két leveles hajtást éles késsel leválasztunk. Az egyenesre 
vágott metszlap feletti részről a hajtás egynegyed magasságá
ban óvatosan eltávolítjuk a leveleket, az esetleg előtörő oldal
elágazásokkal együtt. Előnyös, ha a dugványokat egy napig 
szikkasztjuk. A sebfelületekct faszénporral kenjük be. Az így 
elkészített dugványokat tüzdelőpálca segítségével a szokásos
nál kissé homokosabb talajba tűzdeljük. Tisztán homokot 
ne használjunk, mert ez esetben meggyökercsedett dugvá
nyaink gyökérzete a számára megfelelő talajba ültetéskor ne
hezen indul fejlődésnek. Lcrclí/iigrciiiy esetében nem kell 
metszlapot készíteni, csak az anyanövenyröl óvatosan vá
lasszuk le a levelet. Beszikkasztás után azt a részt, ahol a le
vél az anyanövényen a szárhoz illeszkedett, nagyságától füg
gően fél—egy cm mélyen süllyesszük a már említett talajba. 
Az Echeveria és Haworthia esetében arra vigyázzunk, hogy 
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a lap felső része álljon fölfelé, a természetes levélállásnak meg
felelően. 

A frissen dugványozott szaporítványokat árnyékolnunk kell, 
csak fokozatosan szabad a fényhez szoktatni őket, és kevés 
vizet kell adnunk nekik. 

Az oltás a kaktuszok ma már egyre közismertebb és ked
velt szaporítási módja. A pozsgásoknál alig használatos. Az 
Asdepiadaceae családhoz tartozó Ceropegia woodira azon
ban e könyv szerzője is sikeresen oltott Tavaresia grandiflo-
rát, amely szépen fejlődik rajta. 

Oltáskor a megfelelő anyanövényen sima metszlapot vá
gunk, a ráol tandó nemes részt is simára vágva úgy helyezzük 
el rajta, hogy edénynyalábjaik pontosan érintkezzenek. Egy
két napig egymáshoz szorítva (gumiszalaggal) párás körül
mények közt tartjuk. A tisztaságra nagyon ügyeljünk. 

Sarjakkal, indákkal vagy hagymákkal is szaporíthatok 
egyes pozsgasok. A sarjak idősebb növények gyökérnyakából 
vagy a gyökerek járulékos rügyeiböl előtörő gyökeres hajtá
sok, amelyek önálló életre képesek, s szaporításra felhasz
nálhatók, így szaporíthatjuk a Liliomfélék családjába tar
tozó Haworthiakat és Gasteriakat. A hagyma (Buibus) olyan 
módosult földbeli rövid hajtás, melynek fejletlen tengelyén 
tartalékanyag tartalmú, húsos hagymalevelektöl burkolt rügy 
helyezkedik el. Ha a földben a pikkelylevelek hónaljában a 

Pozsgasok gyökereztetése ládában 
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rügyek hagymákká fejlődnek, fiókhagymákról beszélünk. Az 
Amaryllidaceae családba tar tozó Haemanthus is fiókhagy
mával szaporodik. 

Akár vegetatív, akár generatív ú ton szaporítjuk pozsgá
sainkat, mindenképpen arra törekedjünk, hogy inkább keve
sebb, de szép, mutatós növényt állítsunk elő. Ennek érdekében 
a gondosan tartott, szépen fejlődő magoncainkra ál landóan 
ügyeljünk, hogy számukra időben megfelelő teret biztosítsunk. 

Védjük a tűzdelt növénykéket 

A magvetésből származó kis növénykéink kikelés után egyre 
erőteljesebb fejlődésnek indulnak. A magtál vagy cserép nyúj
totta teret kinövik, ilyenkor szükségessé válik a növények más 
edénybe való áthelyezése, áttílzdelése. Ezzel gondoskodunk 
számukra a dúsabb gyökérfejlesztési lehetőségről is. Az új 
cserép vagy láda talajába a tűzdelőpálcával kis lyukat ké-
ísztünk, majd a tűzdelendő növény gyökerét belehelyezzük, és 
tüzdelőpálca segítségével a gyökerekhez nyomjuk a talajt. 
Fontos, hogy a tűzdelésre szánt talaj kellően nedves legyen. 
Erről úgy győződhetünk meg, hogy a talajt a markunkban 
összeszorítjuk, s ha az egy tömegben marad, nem omlik széjjel, 
vagy nem csepeg belőle a víz, megfelelő a nedvességi állapota. 
Az átültetésre használt talajunkat is így próbáljuk k i . Az ilyen 
földbe tűzdelt növényeket nem kell azonnal öntöznünk, mert 
gyakori a gyökérsérülés, s ha ez túl nyirkos talajon lép fel, 
a növény gyökere megrothadhat. 

Frissen tűzdelt fiatal magoncaink védelemre szorulnak, nem 
szabad őket tűző napra teimi. Tűzdelés után jó a magoncokat 
egy-két hétig üveglappal lefedve tartani, ezzel megvédhetjük 
őket a kiszáradástól is. Gondoskodjunk kellő levegőzésről az 
üveglapok feltámasztásával. Naponta kísérjük figyelemmel 
fejjödésüket, különösen ügyeljünk az öntözésükre. Altalános 
megfigyeléseink szerint, ha a kis növényeket tűzdelésük után 
egy-két hét múlva melegágyban helyezzük el, a magoncok 
4—9-szer nagyobb térfogatot érnek el, mint a szobában vagy 
ablakpárkányon tartott növények. Melegágyakban ugyanis 
a sok bomló szerves anyag kedvező hőmérsékletet ad, s ez az 
ún. „b iohő" jó a növény gyökeresedésének és gyors fejlődé
sének. Mégis, ha a pozsgasok hazai ültetési tapasztalatait 
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a melegágyi nevelés a sok 
jó tulajdonsága mellett bizonyos hát rányokkal is jár. A hazá
jukban perzselő napon élő, száraz, levegős talajban levő pozs-
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gások, ha melegágyi körülmények közé kerülnek, elveszíthe
tik jellegzetes habitusukat, megnyúlhatnak, puhányak lehet
nek. Ezzel szemben, ha nyáron szabadban tartjuk őket, las
sabban nőnek ugyan, de hazájuk növényeihez jobban hason
lítanak, a betegségekkel szemben ellenállóbbak. 
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Szabadban tartható, 
sziklakertekbe ültethető fajok 

A pozsgás növények értékét nagymértékben növeli, hogy egyes 
családban, mint pl. a Crassulaceae (varjúhájfélék) sok olyan 
Crassula, Sedum és Sempervivum fajt találhatunk, amelyek 
fagytűrőek, és nálunk a szabadban is jól áttelelnek. Ezeket 
mutatjuk be a következőkben. E fajok leírása a növényismer
tetőben természetesen már nem szerepel, de utalunk e fejezet 
címére. 

Crassula rubens L . Nyugat- és Dél -Európában honos faj. 
3—10 cm-re nő. Levelei szálas-hengeresek, 1—2 cm hosszúak. 
Viráguk fehér szirmú, virágzatuk mirígyszőrös. 

Sedum nemzetség 

Mintegy 150 faja ismert. Csapó József és Veszelszki Antal írt 
ták róluk, hogy a Sedumok kifacsart leve az arcról a szeplő-
és foltot leveszi. Egyes fajok fiatal leveleit régen salátának 
használták fel. Jelentőségük napjainkban a sziklakertek épí
tésénél, parkosításoknál van. Különösen jól használhatók az 
alacsonyra növő fajok. 

Sedum acre L . (Borsos varjúháj). Eurázsiában, így nálunk 
is honos évelő növény. 5—10 cm magas. Levelei tojásdadok 
vagy tojásdadhosszúkásak, 4 mm nagyságúak, zöldek. Gyep
alkotó homoki növény, háztetőkön, falakon is jól díszlik. 
Jún-usban virágzik, virága aranysárga. Kúszó töve, levele 
csípős ízű, innen kapta magyar nevét. Virágos hajtásaiból 
idegnyugtató, enyhe al tató hatású teát (Sedi herba) készí
tenek. Frissen sajtolt nedvét reumás bánta lmaknál dörzsölő-
szerként használták. 

S. album L . (Fehér varjúháj). Eurázsiái faj, nálunk is ős
honos, 10—15 cm-re növő pázsitpótló növény. Parányi, tojás
dad alakú levelei legyökeresedők. Verőfényes sziklákon, mész
talajon gyakorta megtalálható, évelő. Virágszirma fehér vagy 
kissé rózsaszínes, júliusban virágzik. Szára ide-oda kígyózó. 
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Sedum acre Sedum album 

S. album L . var. muraié Praeg. 10 cm magasra növő, piros
barna levelű, vöröses rózsaszín virágú növény. Tápdús földbe 
ne ültessük, j ó színhatást érhetünk el vele sziklakertekben. 

S. alpesire V i l i . (Alpesi varjúháj). Dél-Európa hegyvidékén, 
havas, sziklás, törmelékes helyeken élő, 3—6 cm-es kis nö-
vényke. Levelei szálas-hengeresek, meddő hajtásain hosszú
kás vagy visszás-tojásdad alakúak. 

S. anacampseros L . A magas hegyekben honos, Spanyol
országtól Tirolig megtalálható faj. A növény 10 cm magas, 
hajtásai kígyószerűen elfekvők, kékeszöld színűek. Kármin-
rózsaszín virága július-augusztusban nyílik. 

S. anglicum Huds. 10 cm magasra növő faj, hazája Nyugat-
Európa . Levelei gyakran piroslók, világos rózsaszínű virága 
június-júliusban nyílik. 

S. atratum L . Hazája a Kárpátok , Közép- és Dél-Európa. 
Havasok sziklás helyein, meszes talajon élő növény. Egyéves, 
kicsi, sokszor sötétvörös színű levelei rövid ék alakúak vagy 
rövid hengeresek. 

S. boloniense Lois. (synonim neve: S. mite Gilib). Európai 
faj. Köves helyeken él, falakon is jól díszlik. Szálas, hengeres 
levelei 6 sorban állók, zöldek, simák, kb. 1 mm vastagok, 
elszáradva lehullok. Virága sárga, július-augusztusban nyí
l ik . 

S. cepaea L . Nyugat- és Dél-Európa, Elő-Ázsia a hazája. 
Egyéves növény, 10—30 cm magasra nő , alsó levelei lapát 
a lakúak, a felsők szálas-ék alakúak. Nyirkos, köves helyeken 
szórványosan fordul elő. Virágszirmai rózsásak vagy fehéresek. 

S. dasyphyllum L . Nyugat- és Dél-Európában honos, 3—5 
cm magas növény, sziklás helyeken, kőfalakon fellelhető. Le-
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velei átellenesek, az alsók kerekdedek vagy elliptikusak, por
celán rózsaszínűek. Virága sárgás- vagy vörösesfehér, meg
száradva lila, júniusban virágzik. 

S. ellacombianum Praeg. Japánban és Észak-Ázsiában ho
nos faj. A növény 10—14 cm magas, félgömb alakú párnát 
alkot, ősszel szépen színesedő levelei télre lehullanak. Július
augusztusban hozza aranysárga színű virágait. 

S. ewersii Lodd. Ázsiai faj. 10 cm magasra növő, kékes 
színű levelű. Virága rózsaszín, augusztus-szeptemberben nyí
lik. 



Sedum kamtschaticum Sedum lydium 

S. híllebrandii Fenzl. A Balkán félszigeten és Kisázsiában 
él. Hazánkban az alföldi homokon is előfordul, 10 cm ma
gasra nő. Napos, köves helyeken és homokbuckákon szórvá
nyosan található. Levelei hosszúkás vagy keskeny háromszögű 
hengeresek, frissen szürkék és bolyhos felületűek, elszáradva 
hamvasfehérek lesznek, s a száron maradnak. Sárga virágai 
június-júliusban nyílnak. 

S, hispanicum L . Az Alpokban, Dél-Európában, Elő-Ázsiá-
ban élő faj, 5—10 cm-re növő törpe , sűrű gyepet alkotó nö
vény. Sziklás, napos vagy árnyas, nyirkos helyen él. Levelei 
hengeresek vagy hosszúkás-hengeresek. Egyéves, szürkés
zöld színű növény. Virágának szirma fehéres, fonákján piros 
erezettel. Június-júliusban virágzik. 

S. kamtschaticum Fisch. et Mey. Ázsiában és Észak-Euró
pában honos, 20 cm-re növő sötétzöld levelű faj. Júniustól 
szeptemberig hozza aranysárga színű virágait. 

S. kamtschaticum Fisch. et Mey. var. variegatum hort. 
Az előző faj fehér csíkozott levelű változata, j ó szikla- és sze
gélynövény. 
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S. lydium Boiss. Kisázsiában honos évelő. 5—10 cm magas, 
lapos, zőld párnát képez. 6 mm hosszú levelei 1 mm szélesek, 
szürkészöldek vagy pirosak. Ritka növény, fehér virágát július
ban hozza. 

S. ochroleucum Chaire. Hazája Közép-, Dél-Európa, Kis-
ázsia. Sziklás helyeken, kőfalakon él. 10—30 cm magasra 
nő, fás tövű, a levelek felül laposodok, a fenyőfák tűleveleire 
emlékeztetnek. Ez a faj csak napos helyen fejlődik jól . Szirom
levele felálló, halványsárga színű, június-júliusban virágzik. 

S. rubrum (L.) Thell. (Sziki varjúháj). A Velencei-tónál 
található faj. Száraz szikes pusztákon él. Egy- vagy kétéves 
növény. Levelei tojásdadok, tavasszal nyitja fehér virágait. 

S. sieboldii Sweet. Japánból származó faj. Kékes színű szára
in kékespiros szélű karéjos leveleket hoz. Télálló faj (szigorú 
teleken nem). Sötét rózsaszínű virágai októberben nyílnak, 
tarka levelű változata is ismert. 

S. spurium M . B. Kaukázusi faj, 10—15 cm magasra nő , 
kedvelt pázsitpótló, sziklakerti növény, szegélynek is jó . Le
velei pillás élűek, ék-visszás-tojásdadok. Szára többé-kevésbé 
heverő. Kertekben, temetőkben gyakran láthatjuk. Sziklás 
helyeken könnyen elvadul. Virága bogernyőben áll, rózsaszínű, 
fehér vagy piros, július-augusztusban nyílik. 



Ismertebb fajok még: 
S. aizoon L . Kelet-Ázsiából származik, 40—80 cm-re növő 

felálló, lapátszerű hosszúkás levelei 5—8 cm hosszúak. Na
rancssárga színű virága júliusban nyílik. 

S. alboroseum Bak. Kelet-ázsiai növény, 30—60 cm-es 
évelő, szára nem ágazik el, kékes színű levelei fordított-tojás 
alakúak, 5—7 cm hosszúak, 4 cm szélesek. Szeptemberben 
hozza zöldesfehér vagy rózsaszínű virágait. 

S. annuum L . Európából , KisázsiábóJ, Kaukázusból szár
mazó faj. Sziklás-törmelékes helyen élő egyéves növény. 25— 
70 cm-es hajtásokat hoz, levelei szálas-hengeresek. 

S. fabaria Koch. Közép-európai hegységekben, így a Kár
pátokban is honos. Felső levelei ék alakúak, keskenyedő vállú-
ak, legalább a középsők és alsók nyelesek. Valamennyi hosszú
kás vagy lándzsás, kékes színű feltűnően sűrű érrel ellátott. 
A levél élei egyenlőtlenül durván fogasak, a fogak előreállóak. 
A szirmok szétállók, nem ívesen hátrahajlók. A belső porzók 
a szirmok alsó ha rmadához nőttek. 

S. hybrídum L . Ázsiából származó, terjedő szárú évelő. 
Szárazságot, árnyékot tűrő , j ó pázsitpótló, igénytelen növény. 
30—50 cm-re nő meg, zömök faj. Virága fehér vagy barnás 
színű, májustól-szeptemberig nyílik. 

S. maximum (L.) Hoífm. (Bablevelű varjúháj). Nyugat-, 
Közép- és Dél-Európában és a Kaukázusban honos faj, 30— 
90 cm-re növő félcserje. Árnyékos, köves helyeken, erdőkben 
gyakori. Felső levelei átellenesek, tojásdadok vagy hosszúká
sak, gyengén és keskenyen szives vállból szárölelők. Középső 
levelei ülők, mind elálló rövid fogúak vagy hullámos élűek. 
Virága fehéres- vagy zöldessárga, augusztus-szeptemberben 
nyílik. 

S. maximum (L.) Hoífm. ssp. maximum (L.) Suter f. atro-
purpureum Praeg. Világosbarna levelű és szárú növény. 

S. middendorfianum Max. Ázsiában honos, sötétzöld színű, 
keskeny levelű faj, hajtásai nem elfekvők, aranysárga v i 
rága narancssárga színbe á tmenő, július-augusztusban vi
rágzik. 

S. populifolium Pallas. 20—40 cm-re növő félcserje, szibériai 
faj. Virága illatos, fehér vagy rózsaszínű, augusztusban nyílik. 

S. purnureum (L.) Schult. Hazája Európa középső része, 
Kaukázus, ' Szibéria. Erdős , sziklás helyen élő növény. Felső 
levelei keskeny, lekerekített vállal ülők, többnyire hosszúkásak, 
rövid-fogasak. Gyökérágai vastagon koloncosak. A szirmok 
ívesen kifelé hajlók, a belső porzók a szirmok alsó 1/6 részé
hez nőttek. 
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S. reflexum L . Hazája Skandinávia, Kelet-Európa. Ha
ragos zöld színű Ifevelei 10—15 mm hosszúak és 2 mm' szé
lesek. Sárga virágú faj. . . 

S. reflexum L . var. cristatum Praeg. Elszalagosodott szárai 
vannak, július-augusztusban hozza virágait. 

S. reflexum L . var. glaucum Dum. Kékes-szürkés, zöld 
levelű faj. 

S. roseum (L.) Scop. Hazája Észak-Európa hegyvidéke, 
Ázsia, Észak-Amerika. Levelei ék-visszás-tojásdadok vagy 
tojásdad alakúak, felső felükben fűrészes fogasak. Bokros, 
sűrűn leveles szárú növény, 20—30 cm magasra n ő , gyök-
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törzse 1—2 cm vastag, hengeres, rózsa illatú. Pirosló vagy 
sárgás virágú, a porzók a szirmok közül kiállnak. 

S. rupestre L . Nyugat-európai faj, 10—30 cm magas szárú, 
töve nem fásodik. Levelei szürkészöldek, többé-kevésbé hen
geresek. Aranysárga virága június-augusztusban jelenik meg. 

S. spectabile Bor. Japánból és Közép-Kínából származó 
növény. Vastag gyöktörzse van, 30—40 cm magasra növő 
faj. Nagy, lapos, ék-tojásdad levelei világoszöldek, tömött 

Sedum spectabile 
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álernyő virága halványpiros színű, szeptember-októberben 
virágzik. 

S. villosum L . Európában és Észak-Afrikában őshonos 
faj. Nedves, ingoványos talajon élő, kétéves vagy évelő növény. 
Szirma rózsás színű. 

Szín és nagyság szerinti csoportosításuk 

Balkonládák, sziklakertek készítésénél sokan a színharmóniára 
törekednek. Munkájuk megkönnyítésére röviden ismertetjük 
szín és nagyság szerint a télálló Sedumokat. 

Sárga tónusú virágúak: 

Sedum acre L. , zöld párnát alkot 
S. aizoon L . , 40 cm magas 
S. ellacombianum Praeg., 15 cm magas 
S. kamtschaticum Fisch. et Mey., 15—20 cm magas 
S. middendorí ianum max., 20 cm magas 
S. reflexum L. , 40 cm, levele kékeszöld 
S. rupestre L. , 40 cm, az előzőhöz hasonló 

Különböző árnyalatú piros virágúak: 

Sedum album L. var. muraié Praeg., kúszó, bíborpiros levelű 
S. anacampseros L . , 10—15 cm magas 
S. ewersii Lodd., 15—30 cm magas 
S. sieboldii Sweet, 15—25 cm magas, télállósága nem bi

zonyított 
S. spectabile Boreau, 40 cm, nagy virágernyőjű 
S. spurium Marsch., 15 cm magas, j ó árnyéktűrő 
S. stoloniferum S. T. Gmelin, 15 cm, az előzőhöz hasonló 
S. telephium L . var. pluricaule max., 14 cm magas 

Fehér virágú fajok: 

Sedum album L. alacsony párnát a lkotó 
S. album L . var. micranthum (Bast.) Hegi — az előző faj kicsi 

levelű, muta tós változata 
S. dasyphyllum L . , 2—6 cm magas, törpe növésű kékeszöld 

levelű 
S. gracile C. A . Mey, 3—5 cm magas, sűrű gyepet alkotó 
S. lydium Boiss., alacsony, szürkészöld levelű faj. 
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Sedum coeruleum Sedum spathulifolium 

Sempervivum nemzetség 

Sok fajt ölel fel, legtöbbjük évelő, a szabadban nálunk is tél
álló növény. Leveleik tőrózsát alkotnak, színük, formájuk 
különböző. E növényeket már az ókorban is ismerték. A ná
lunk is használt kövirózsa nevet találóan adta nekik Kar i 
Förster faiskolás szakíró. Rozet tákban álló leveleik valóban 
hasonlóak a kővé dermedt rózsákhoz, de az elnevezéstől 
függetlenül a kövirózsák „mindig é l ő " (örökzöld), változatos 
alakú s színű növények. A Sempervivumok ugyan nem szoba
növények, nekünk mégis különösen értékesek, mivel európai 
származásúak. Nagyon igénytelenek, a humuszszegény homo
kos talajt kedvelik, a meszes talajt is elviselik. F ő virágzási 
idejük ál talában június-július hónapban van. A parázsló 
meleg ellen összehúzódásukkal ki tűnően védekeznek. A fagy 
ellen nem igényelnek védelmet. 

Sempervivum arachnoideum L . Hazája a Pireneusok, az A l 
pok és a Kárpá tok . Apró levélrózsái olyanok, mintha pók
háló borí taná őket. Rozettája 5—25 mm átmérőjű, fehér 
gyöngyszerű szemölcsökkel sűrűn fedett. Virága 10—20 mm 
átmérőjű, rózsaszínből kárminpirosba á tmenő. 

S. arachnoideum L . var. tomentosum Schnittsp. et. Lehm. 
Nyugat i -Alpokból származó, nagyon mutatós faj. Hófehér 
filcszerű anyaggal beszőtt, virágai pirosak, 20—23 mm át
mérőjűek. 

S. borisii Degen et Urumoff. var. ciliosum (Panc.) Hayek. 
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A növény rozettája zárt golyószerű. A levélkék, amelyek a 
rozettat alkotják, fordított hosszúkás lándzsa alakúak. Hamu
szürke színű, sárgászöld virága 2,5 cm. 

S, dínaricum Beck. Hazája a Dinár i Alpokban van, keskeny 
levélkéi hosszan kihegyezettek. Virágszirmai kb. 1 cm hosszúak, 
keskenyek, közepükön élénkpirosak. 

S. dolomiticum Facch. Dél-Alpokból származó, mész
sziklán élő növény. A tőlevélrózsa zárt gömbös, mivel a 2—4 
cm széles levelek ívesen egymásra borulok. A rózsaszín virág
szirmok belső oldalán széles, barnásvörös csík lá tható. 

S. heterophyllum Hazsl. A Kárpá tok belső andezit övében, 
sziklákon található. Külső tőlevelei szétterülök, csúcsuk felé 
aránylag erősen széle-sednek. Éklapockásak, csúcsukon majd
nem lekerekítettek, és hirtelen szálkába kihegyezettek. 

S. hirtum L . Kelet-Alpokból származik, mészsziklákon élő, 
5 cm átmérőjű faj. A tőlevelek középen vagy alsó harmaduk
ban legszélesebbek, felfelé lassan keskenyedők, 5—10 mm 
szélesek, kopaszak, sárgás-szürkészöld színitek. Június-július
ban virágzik. 

S. heuifelü Schott. Balkáni faj, sziklás helyeken élő, 5 cm 
átmérőjű növény. Tőlevelei, amelyek visszás-tojásdad-ék ala
kúak, felső részükben legszélesebbek,[hirtelen kemény csúcsba 
keskenyedők. A tőlevélrózsa külső levelei szétterülök és a 
belsőknél sokkal nagyobbak. A szártöve nem indás, sarjat 
nem hoz. Világossárga virága július-augusztusban nyílik. 

S. montanum L . Az Alpokban, Pireneusokon, Balkánon, 
Kaukázusban honos. A tőlevelek a levélrózsákban összehajlók, 
csúcsuk felé alig szélesednek, csúcsukon hirtelen hegyesek, 
csak 2—5 mm szélesek. A szár 10 cm-nél nem magasabb, tövén 
indás, vastagon gyapjas, bozontos a virágzattal együtt. A v i 
rágszirmok 1,2—2 cm hosszúak, bíborszínűek, r i tkán fehérek. 
Havasok, sziklás, füves helyein, gránitos talajon található. 

S. pumilum Marsch. Bieb. Kaukázusi faj, 2 cm átmérőjű 
rozettat fejleszt. Levélkéi rövid hegyben végződnek, hosszú 
szőrösek. Kékesvörös színű virágát 4 cm-es száron hozza. 

S. ruthenicum Koch. Kelet-Balkán, Galícia, közép- és dél
oroszországi faj. A tőlevélrózsa levelei lapockás-nyelv alakúak, 
amelyek közül a külsők jóval nagyobbak a belsőknél. Sárga 
színű virágait június-júliusban hozza. 

S. schlehaníi Schott. Nyugat-Balkánból származó, sziklán 
élő faj. A levelek hegyesek vagy gyengén kihegyezettek, a tő
levelek többé-kevésbé szétterülök, tövük felé kissé keske
nyedők. A szárlevelek sűrűn mirigyes pelyhesek. Rózsaszínű 
virága július-augusztusban nyílik. 
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S. simonkaianum Deg. A brassói havasokban, mészkőszik
lákon élő faj, a tőlevelek közepén legszélesebbek, hosszúkás 
vagy keskeny-lándzsásak, 1 cm-nél keskenyebbek. 

S. sobolíferum Sims. Kelet-európai faj, hazája a Szovjet
unió észak-ázsiai része. Hosszúkás, fordított-tojás alakú levelei 
gömbölyű rozettat alkotnak. Nem mirigyes bevonatú. Az 
anyanövény testén sok-sok kis utód-rozetta jelenik meg, ezek
kel jól szaporí tható. E tulajdonsága miatt Angliában a nö
vényt népiesen „ tyúk és csirkéi"-nek nevezik. 

S. tectorum L . Európai faj. Már az ókorban ismert növény 
volt. Babonás hiedelmek miatt a villámok ellen a házak tete
jére ültették, így kapta a „mennydörgőfű" magyar nevet. 
Méliusz Juhász Péter ,,fülfűnek" nevezi, a magyar füvészek is 
e néven ismerték meg először. Ez az elnevezés arra utal, hogy 
a növényt, illetve annak levét a beteg fül gyógyítására hasz
nálták. Diószegi Sámuel Orvosi füvészkönyvében az állat
gyógyászati alkalmazásáról ír. A Sempervivum tectorum régi 
latin neve: S. jovis-barbae — „Jupiter szakálla" volt. Levelei 
vaskos, lapos végükön kihegyezett tőrózsát alkotnak, melyek 
elérik a 15 cm átmérőt is. A tőrózsa közepéből emelkedik k i 
vastag, pikkelyleveles, húsos virágszára. Muta tós piros vagy 
vajszínű virágai nyár folyamán virítanak. Sziklás, köves helye
ken gyakorta megtalálhatók. Igénytelen növények, szikla
kertekben nélkülözhetetlenek. Kedvező körülmények közt 
a növény nagy, domború , zsúfolásig telt párnákat alkot. Sza
porí tásra a sok-sok sarjat használják, amely kicsi korában 
könnyen letörik az anyanövényről , szinte önmagát szaporítja 
a szél vagy eső segítségével. 

S. tectorum L . var. calcareum (Jord.) Cariot et St. Láger. 
Dél-Alpokból származó faj, rozettája 6 cm átmérőjű, alap
jánál ék alakú levelei hirtelen 1—2 cm-esre szélesednek. Vilá
gos árnyalatú, szürkészöld leveleinek hegye sötétbarna. Virág
tengelye hosszú, 50—100 cm, ezen helyezkednek el rózsa
színű virágai. 
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A pozsgasok károsító! 

Ahogyan az emberi szervezetet is időnként megtámadhat ja 
egy-egy kórokozó, úgy a növények életében is e lőadódhatnak 
betegségek. 

A betegségeket általában vírusok, baktér iumok, gombák 
vagyis fitopatogén szervezetek vagy állati kár tevők okozhatják. 

Vírusok 

Fénymikroszkóppal nem látható parányi (20—450 mil l imikron 
nagyságú) szervezetek. A vírusokat 1892-ben D . Ivanovszkij 
orosz botanikus fedezte fel. Baktér iumokat , embert, ál latot s 
növényt egyaránt károsí thatnak. A növényekben kár t okozó 
vírusok csak protein (vírusfehérje) részből és nukleinsavból 
állnak. G ö m b , pálcika vagy fonal a lakúak. A növényeken 
leggyakrabban az úgynevezett mozaik betegséget vagy sárga
ságot okozzák. Ezáltal meggátolják azok normális fejlődését. 

Baktériumok 

Mikroszkóppal lá tható, sejtmaggal rendelkező, klorofil l nél
küli szervezetek. Az ismert baktériumfajok száma 1500 felett 
van, szerencsére ennek csak igen kis töredéke kórokozó. Em
beri, állati és növényi betegségokozók lehetnek. Mai isme
retek szerint 200 felett van azoknak a baktér iumoknak a faj
száma, amelyek a növényeken különböző megbetegedést 
okoznak. A párás környezet és a 25—30 C° körüli hőmérsék
let kedvez számukra, ilyen körülmények közt fejtik k i leg
jobban hatásukat . 
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Gombakártevők 

A rájuk jellemző kórkép alapján két nagy csoportba oszthat
juk őket ; külső élősködőkre, ezek a gazdanövény testfelületén 
élő fajok (pl. lisztharmat, korompenész, színes bevonatú 
gyökérpenész, feketepenész, zöldpenész); belső élősködőkre 
(pl. peronoszpóra, fuzikládium, hópenész, rozsdagomba, 
üszöggomba, monilia, levélfoltosság, ragya, fenésedés, vészes 
hervadás, korhadás , revesedés). A továbbiakban a pozsgáso-
kon leggyakrabban előforduló kórokozókat mutatjuk be. 

Csíranövényt pusztító gomba [Phytophthora cactorum (Leb. 
et Coku) Schreöt]. A fiatal növénykét károsítja, súlyos eset
ben meg is semmisíti. A károsodás e módját lágyrothadásnak 
is nevezik. A kórokozók pekt inbontó enzimjükkel a húsos 
növényi szövetek sejtjeit összetapasztó pektinanyagot bontják. 
A széteső sejtek lágyak, vizenyősek lesznek, sokszor kelle
metlen szagúak. Védekezni ellene a megtámadot t növénykék 
eltávolításával lehet. 

Szürke rothadás (Botrytis cinerea Pers.). Gyakran fellépő, 
kárt okozó gomba, fejlődésének a nyirkos környezet kedvez. 
A növényt nemcsak a sebéken, hanem bőrszövetén keresztül 
is megfertőzheti. Sokszor már a csírázó magvakban pusztít. 
Ha a kifejlett növényt károsítja, felismerhető jellegzetes kór
képe : a több cm-re kiterjedő barna elszíneződésű foltok rot
hadni kezdenek, s ezeket szürke, könnyen porzó penészfolt 
borítja. Védekezni ellene réztartalmú vagy szerves gombaölő 
szerekkel lehet. 

Fuzariumos rothadás (Fusarium oxysporum Schlecht.). A fu-
zárium gombafajok az egész világon elterjedtek, megtámad
hatnak embert (bőrgyulladás), állatot és növényt egyaránt. 
Számos növény edénynyaláb-gombásodásának (tracheomi-
kozisos hervadás) okozói , vagyis a növények edénynya
lábjaiban, vízszállító tracheáikban elszaporodva mérgező 
anyagcseretermékeikkel hervadást okoznak. Szukkulenseknél 
ezt a fertőzést kezdetben csak a pontos növényismerő veszi 
észre, a betegség már csak előrehaladot tabb ál lapotban válik 
feltűnővé, tehát amikor a növény növekedése már megáll. 
Védekezésként a növény megtámadot t részét éles késsel távo
lítsuk el (az utolsó beteg részt az egészséges részből fertőt
lenített késsel vágjuk ki!) . 

Fenésedés (Gloeosporidium sp.). A megtámadot t növényen 
az elszínesedő foltok besüllyedve elfekélyesednek. A fenése-
déses növény a magvain keresztül is átviszi a betegséget. 
Védekezésként ajánlatos a magcsávázás. 

40 



ÁHati kártevők 

Pajzstetvek (Coccidae). Csak növényeken élősködő, szúró-
szívó szájszervű rovarok. Testük fölé viaszmirigyük váladéká
ból pajzsot építenek. A lárvák egy ideig szabadon élnek, a 
növényeket szívásukkal károsítják. Szívásuk nyomán a korom
penész rendszeresen megtelepszik, a növényen barnásfekete 
bevonatot képez, s az asszimilációt akadályozza. Szaporodá
sukat megakadályozhatjuk gyakori szellőztetéssel, a páratar
talom csökkentésével. 

A pajzstetvek ellen olyan Parathion tar ta lmú szerekkel vé
dekezzünk, amelyek a házikertek számára engedélyezettek. 
Erős mérgek! Előírt töménységben, az óvatossági rendszabá
lyok szigorú betartásával használjuk. Ha egy-két növényről 
van csak szó, akkor kis kefével lekefélhetjük róluk a kár tevő
ket, utána káliszappanos vízzel mossuk le, majd tiszta vízzel 
öblítsük le a növényeket. 

Gyapjastetvek (Planococcus (litri). Szívásuk nyomán az előbb 
említett korompenész telepszik meg a növényeken. A tet
vek fehéres szövedéket képeznék, így feltűnőek, könnyen meg
láthatok. Ellenük Parathion tar ta lmú szerekkel védekezzünk. 

Takácsatkák (Tetranychidae). Nyolclábú, kb. 0,5 m m nagy
ságú állatkák. Szúró-szívó szájszervük segítségével károsítják 
a növényeket, a sejtek nedvét szívják. A takácsatkák általá
ban vörös színűek, ezért „vöröspók"-nak is nevezik őket. 
Igen szaporák, évente számos (5—15) nemzedékük is lehet. 
Szívásuk nyomán a növények elszíneződnek. Védekezni a fel
szívódó mélyhatású szerekkel szoktak (0,1% Metasystox). 
Atkaölő szer a Pol-Akaritox (tetradifonhatóanyag tartalmú). 

Lótetű (Gryllotalpa gryllotalpa). Teste 3,5—5 cm hosszú, 
az egyenesszárnyú rovarokhoz tartozik. Főleg föld alatti élet
módra rendezkedett be. Ká ra a föld alatti fiatal növényrészek 
kitúrásában, megrágásában mutatkozik. A kidőlt, elpusztult 
növények mentén látható a földfelszín alatti járata . Ellene 
Arvalinnal védekezhetünk, ennek hatóanyaga cinkfoszfid. 

Meztelen csiga (Limacídae családhoz tar tozó állat). Szapo
rodásának a párás, nedves környezet (pl. az üvegházak) igen 
kedvez. (Tojásokkal szaporodik.) Nyelvreszelőjével a külön
böző növényi részeket eldaraboJja, a növényeket sebesítésével 
helyrehozhatatlanul károsítja. IV^aró hatású műtrágyát vagy 
mészport szórva járási területére, Védekezhetünk ellene. Fényes 
nyálkacsíkkal jelzi járt helyét. Védekezés ellene a „He la r ion" 
nevű csigacsalogató (s egyben ölőszer) kirakása is. Ezt a 
vetőmagboltban színes drazsé formában árusítják. 
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A pozsgasok rendszerezése és leírása 

A pozsgás növények jelenlegi ismereteink szerint 52 családból 
kerülnek k i . Ha minden egyes családot jellemeznénk, e könyv 
terjedelme több kötetre növekedne. A következőkben tehát 
csak azokat a családokat mutatjuk be, amelyekben a legelter
jedtebb, legismertebb pozsgás növényeink élnek. Elöljáróban 
megjegyezzük, hogy a pozsgasok ivaros (generatív) szaporodás 
szerve is a virág, amely virágtakaró levelekre (lepel-, csésze-, 
sziromlevelek) és ivarlevelekre (porzó és termő) tagozódik. 
Általában ismernünk kell a családra jellemző virágképletet is, 
mert ez rendszertani hovatar tozásukat jelöli meg. Ehhez kö
zöljük a virágképletben használt betűjelzéseket, amelyek tulaj
donképpen a virágrészek latin nevének kezdőbetűi. 

K — csészelevelek (calyx) 
C — párta- és sziromlevelek (corolla) 
A — porzótáj (androeceum) 
G — termőlevelek (gynoeceum) 
P — lepel (perigonium) 

Agavaceae Endl. Agávéfélék 

Régebben e családot az Amaryllidaceae — Amarilliszfélék 
családjának tekintették. Az ide tar tozó növények általában 
nagyméretű pozsgasok, szárazságot jól tűrő évelők, félcserjék 
vagy cserjék, pozsgás levelű növények. Hazájukban több mé
ter átmérőjűek is lehetnek. Viráguk ötkörös , háromtagú, 
fürtben vagy sátorvirágzatban álló. Virágképletük: P 3 + 3 A 3 + 3 

G ( 3 ) . Termőjük alsó állású, termésük tok vagy bogyó is lehet. 
Hazájuk Észak-Amerika, Mexikó, s a Karibi-szigetek. Jelleg
zetes nemzetségeik: Agavé, Furcraea, Nolina, Sansevieria. 
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Agavé nemzetség 

Az Agavék MexikóbcSI, Közép-Amerikából származnak. Euró
pába a 16. században kerültek. A Földközi-tenger partvidé
kén termeszteni kezdték, majd eljutottak Afrika északi ré
szébe is. Olaszország déli részén tömegesen találhatók már 
elvadulva. Az Agavé nemzetséget Linné (1707—1778) svéd 
természettudós irta le, ö azonban még csak négy fajt ismert. 
A nemzetség nevének jelentése: nagyszerű, csodálatra méltó, 
fenséges. Újabban Jacobsen családi rangra emelte e nem
zetséget. Eredeti termőhelyén kb. 300 faja él. A növény évelő, 
pozsgás levelei rozettat alkotnak. Ezek csúcsa minden eset
ben tövises, a leveleién található tövisek egyúttal a fajra jel
lemző bélyegek. Virágzata — fajoktól függően — 2—8 m 
magasságot is elérhet. Hazánk éghajlati körülményei között 
az idős, 8—30 éves egyedek virágzóképesek. A virág kifejlő
dése üvegházi körülmények közt 1—2 hónapig is eltart. 

Hazájukban az 5—10 éves növények már virágzóképesek, 
s csodálatos, hogy hatalmas virágzatukat szinte napok alatt 
hozzák k i . A növény termésének (magvának) megériclése 
után elpusztul, tövén új sarjakat hoz. Az aztékok az Agavét 
„Maguey" vagy „Mctl"-nek nevezték. Az őslakók házukat ezzel 
a növénnyel kerítették be védelmül. Húsos leveleik nedvét 
összegyűjtötték, és erjesztés után fogyasztották. Az ital azték 
neve „okt l i " volt, amelyet különböző torokon, isteneik tiszte
letére rendezett ünnepélyeken mértéktelenül fogyasztottak. 
Az Agavé jó ipari növénynek is bizonyult, mert minden részét 
valamire használni lehetett. A levelek rostjait szövetek készí
tésére, papírszerű szalagok szövésére használták, írásjeleiket 
ezekre a szalagokra rótták. A leveleket megszárították, tüskés 
végüket nyílvessző hegyeként használták. Virágszáraikból lán
dzsákat készítettek. Gyökérfőzetükkel az elterjedt nemi beteg-

Agave lophanlha 
var. cocrulescens 

tiatal példánya 
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Kcskenylevelű 
a/. Agavé siriata 

Agavé 
victoriae-reginae 

ségeket gyógyították. Mai felhasználhatóságát bizonyítja, hogy 
Mexikóban, a Kanári-szigeteken, Tanzániában ipari növény
ként termesztik. Rostjából ponyvát, kötelet, durva bútor
szöveteket készítenek. A zsenge leveleket nyersen vagy főze
lékként fogyasztják. Belőle készítik a ,,pulque" elnevezésű, 
sörre emlékeztető édeskés, a lkohol tar ta lmú italt is. Az ital 
alapanyagát adó növény hosszú ideig (8 hónapig) bőven adja 
nedvét. Egy kifejlett növény ez idő alatt kb. I(X)0 liter nedv 
termelésére képes. Legelterjedtebb fajok: 
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Agavé americana L . Mexikóból származik, Európában , 
Észak-Afrikában és Eiő-Indiában is elterjedt. Kifejlett korá
ban eléri a 2—3 m átmérőt , a rozettat a lkotó levelek 1,5—2 m 
hosszúságúra nőhetnek, szélességük 30 cm. A mereven álló 
levelek felső része visszahajlik. A levélvégek tövise 3—5 cm 
hosszú, az élén álló tüskék 8—11 mm vastagságúak, barnás 
színűek. Virágzata 5—8 m magas száron, 25—30 ágból áll, 
egy-egy virág 9—10 cm hosszú. 

Tarka levelű változatai mutatósak, közülük gyakori az A. 
americana L . var. medio-picta Trel, a levél közepén sárga csík
kal. 

A. americana L . var. marginata Trel. a levél szélén sárgás
fehér vagy mély aranysárga csíkkal. Az Agavé americana L . 
var. aurea Trel. levelei világossárga vagy zöldessárga szegé
lyűek. A törzsalak adja a mexikói nemzeti i tal , a pulque alap
anyagát. 

Agavé fllifera Salm. Elvétve található gyűjteményekben; 
Mexikóból származik. A kifejlett növény 60—70 cm átmérőjű 
levélrózsát képez. Széppé a fehéres színű, hajszerű (filifera), 
a levelekről lefoszló szálak teszik. Tompán zöld, 2—3 cm 
széles levelén 2—3 fehér csík húzódik végig. 

Agavé sisalana Perr. Mexikóban kul túrába fogott növény, 
a „sisal rost" adója. Levele keskeny, kihegyezett, kard for
májú, 1—l,5m hosszú, 7—10 cm széles. Zöld színű virágát 
6—7 m-es virágszáron hozza. 

Agavé victoriae-reginae T. Moore. Kifejlett példányai 50— 
70 cm átmérőjűek, levelei 10—20 cm hosszúak, 5—6 cm szé
lesek, végükön elkeskenyedőek. Végtövisei 1,5—3,5 mm hosz-
szúak, legtöbbször sima élűek, igen ri tkán éltövisekkel ellá
tottak. Sötétzöld színű levelén a szabálytalan fehér rajzolat 
feltűnő és mutatós. Lassan növő faj, egyik legszebb Agavé, 
amely Mexikóból származik. 

Agavé vivipara L . Régen, az indiánok magukkal hordták e 
faj leveleinek szárított taplószerű rostját tűzgyújtás céljára. 
Durva felülethez dörzsölve gyorsan tüzet adott. 40—60 cm 
hosszú levelei 10—20 cm szélesek, melyek végtövisei 2,5—3 
cm hosszúak, haromélüek. 3 méteres virágszáron hozza 
sárga virágait. 

Az Agavékat nyáron szabadban, tűző napon is tarthatjuk. 
Nem szabad megfeledkezni bőséges öntözésükről. Télen mi
nimum 5 C°-on teleltessük, r i tkán öntözve. Szaporí thatok 
magról vagy sarjakkal, ez utóbbi hama'rabb vezet eredményre. 

A gyűjtők általában nem szeretik a hirtelen nagyra növő 
növényeket. Ennek az is az oka, hogy szobáik, lakásaik méretét 
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Agavé rigida 

hamarosan kinövik, és az elhelyezési gondok is visszariasztják 
őket a nagy növények gyűjtésének még a gondolatától is. Ettől 
függetlenül mégis érdemes foglalkozni velük, mert fiatalkori 
szépségük erre érdemessé leszi őket. 

Furcraea nemzetség 

Az Agavaceae családba tartozik a Furcraea nemzetség. Közép-
Amerikában 25 faja honos. Tagjai Mexikóból származó évelő 
növények, elnevezését a nemzetség A. F. Fourcray kémikusról 
kapta (1755—1809). Régebben az Amaryllidaceae családjához 
sorolták e nemzetséget. H . Jacobsen az Agavaceae-nál 
tárgyalja. A megtévesztésig hasonlók az Agavéhoz. A növény 
levelei üstökösen vagy rozettákban helyezkednek el. A virág
szirmok hosszúkás-tojásdad alakúak, fehérek vagy zöldes 
színűek. 

Furcraea selloa C. Koch (Sárgászöld furcraea). Columbiából 
származik, I m-nél hosszabb, fénylő, sötétzöld levelei 8—10 
cm szélesek. 6 - 7 cm-es fehérlő virágát 5 6 m magas virág
száron hozza tömegesen. 

F . selloa C. Koch var. marginata Trel. E mutatós faj levelei 
kezdetben fehérek, majd sárgákká válnak. 

F . undulata Jacobi (Hullámos furcraea). Valószínű Mexikó
ból származó faj. Levelei sötét olajzöldek, kb. 45—50 cm 
hosszúak, 5—6 cm szélesek. Kard alakú leveleinek végén barna 
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színű, 2 cm-es végtöviselí állnalc. Virágát 3—4 m-es virágszá
rán hozza. 

A Furcraea fajolcat télen hidegházban teleltessük, nyáron 
szabadban helyezzük el. Magvetéssel szaporítsuk. 

Nolina nemzetség 

A Nolina nemzetséget eddig a Liliaceae (Liliomfélék) csa
ládjába sorolták, most H . Jacobsen lexikona szerint az Aga
vaceae családba tar tozó nemzetségként tartjuk nyilván. Elne
vezését a nemzetség C. P. Nol in mezőgazdasági szakíróról 
kapta 1755-ben. 20 faja ismert Texas, Kalifornia és Mexikó 
tájain. A növény érdekessége s egyben ismertetője a föld feletti 
törzsrész gömbszerű megvastagodása, kiszélesedése, megfá-
sodása. 

Nolina longifolia Hemsl. Dél-Mexikóból származik. Nevét 
hosszúra növő leveléről kapta. Megvastagodott törzsének 
felső részén levélkoronaként helyezkednek el a sokszor 1,5— 
2 m hosszúra növő, 2—3 cm széles levelei. Ezek hosszú, vé
kony hegyben végződnek, élük kissé érdes. A növény törzse 
vastag, paraszerű réteggel borított , felső részén elvékonyodik. 
Kis fehér virága nem feltűnő, ezt kb. 2 m-es virágszáron hozza. 
Melegigényes növény. 

Nolina recurvata magonc 

47 



N . recurvata Lem. Délnyugat-Mexikóból szárma/ik. Az 5 
méternél magasabbra megnövő példányok megvastagodott 
törzsátmérője 50—60 cm is lehet. Levelei keskenyek, zöldek, 
kecsesen visszagörbülők, legfeljebb I m hosszúak s I—2 cm 
szélesek. 

Sansevieria nemzetség 

E nemzetség számos faja található Nyugat-Afrika, Madagasz
kár, Arábia, India ligetes, szavannás tájain. Újabb ismeretek 
szerint ( H . Jacobsen) nem a liliomfélékhez, hanem az Agave-
félékhez tartoznak. Változatos levélformájuk és színük miatt 
váltak kedveltté. Rendkívül elterjedt növények, majdnem min
den házban megtalálhatók. Melegigényesek, a jól fűtött szo
bát s még a szárazságot is elviselik. A nemzetség nevét Ray-
mond dc Songro botanikustól kapta, aki a növényt San Seviero 
fejedelem tiszteletére nevezte el. 

Sansevieria cylindrica Boj. A tropikus Nyugat-Afrikából 
származó kúszó gyöktörzsű növény levele hosszú, kúp alakú, 
hegyben végződő. Bugavirágzatát 60 90 cm-es virágszáron 
hozza. E fajt Afrikában haszonnövényként termesztik, rost
jából hajókötél készül. 

S. longiflora Sims. Tropikus afrikai növény. Levele I —1,5 m 
hosszú, 8—9 cm széles, sötétzöld színű, rajta világosabb fol
tokkal. Virágszára 25—30 cm hosszú, egy-egy virág 12 cm-es, 
jellegzetes illatot áraszt. 

S. roxburghiana Schult. 20 60 cm hosszú levelei 1,5—3 cm 
szélesek, tűszerű hegyben végződnek. A sötétzöld levél felső 
részén 1—2 sötétebb zöld csík látható, gyűjteményes faj. 

S. trifasciata Prain. Nyugat-Afrikából származó faj. Népie
sen ,,Anyósnyelv'"-nek nevezik ezt az elágazó gyöktörzset ké
pező, 1 m hosszúságot is meghaladó, húsos levelű növényt. 
Csíkozott levelei miatt néha ,,Tigrislevér' néven is emlegetik. 
A lándzsa alakú levél alapszínében világosabb szinű kereszt
csíkokat láthatunk. Főleg mint levéldisznövényt tartják nyil
ván. 30—80 cm-es száron hozza 2—2,5 cm-es, zöldesfehér 
színű, feltűnő illatú virágát. 

S. trifasciata Prain cv. Juihnii". Kis levelei maximum 15 cm 
hosszúak és 8 cm szélesek, tőrózsát alkotnak. Törpe változat. 

S. trifasciata var. laurcntii (Willdem.) N . E. BR. Kongóból 
származó növény. A S. trifasciata olyan változata, melynek 
levélszélc mentén sárga színű csík fut végig. E faj csak tőosz
tással szaporí tható. Dugványozással visszaüt az előző zöld 

48 



Sansevieria 
irifasciala 

cv. ..Iialinii" 

színű csík nélküli alapfajra, mert a levelekből készített dug
ványoknál csak a zöld részen fejlődik járulékos hajtás, s az 
is csak zöld lehet. 

A tarka levelű Sansevieria-változatok magasabb hőmér
sékletet és gondos kezelést igényelnek. A Sansevieriák levél
dugványozással szaporíthatok (kivéve a tarka levelüeket), 
ezzel az eljárással egy fejlett levélből akár 15 20 új növényt 
is előállíthatunk. A levelet úgy vágjuk fel 4 5 cm-es dara
bokra, hogy az eredeti állásukat megtartva dugvanyozzuk 
őket a szaporító anyagba. A dugvány így az alapi résznél gyö
keret, csúcsi részén pedig hajtást fejleszt (polaritás). A gyö
kérképzésre legkedvezőbb idő januártól májusig tart. 

A Sansevieriák bármilyen sötét, északi fekvésű lakásban is 
károsodás nélkül tarthatók. Legnagyobb ellenségük a túl
zottan nagy mennyiségű vizadag. Levélhosszméretükhöz és 
tömegükhöz képest gyér és kevés gyökeret hozó növények, 
amelyek túlöntözéssel könnyen elrothadnak. A növény nyá
ron félárnyékos vagy árnyékos helyen a szabadban is elhe
lyezhető. Mereven fölfelé törő, üde zöld levelei közkedveltté 
tették a növényt, s ezt a felsorolt sok jó tulajdonságával ki is 
érdemelte. 
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Amaryllidaceae R. BR. Amaríllisfélék 

Egyszikű növénycsalád. Lágyszárú növények tartoznak ide, 
amelyeknek földbeli száruk hagyma. E család tagjai nem 
nagyméretű növények. Virágaik háromtagúak, színes lepelűek, 
tökocsányosak. Virágképletük: P., + ., A., + ., 0(3,. 

Termőjük alsó állású, ebből fejlődik ki toktermésük. 

Haemanthus nemzetség 

E nemzetség a tropikus Dél-Afrikából származik. 
Haemanthus albiflos Jacq. Dél-Afrika a hazája ezeknek az 

évelő növényeknek. Hagymája föld felett helyezkedik el, ebből 
törnek elő kétfelé, majdnem egy síkban elhelyezkedő húsos 
levelei. A kifejlett példányok levelei elérik a 15 cm hosszúságot 
és a 6—12 cm szélességet. Színe sötétzöld, felső része sima. 
A levél éle pillás. Virága vaskos száron helyezkedik el. ecsetre 
emlékeztet. A fehér porzószálakon az élénksárga portokok 
kimagaslanak, kiállnak a virágból. 

H . albíHos Jacq. var. pubesccns Bak. Az előbb leírt faj 
olyan változata, melynek felső levélrésze szőrözött. 

Asdepiadaceae R. BR. — Selyemkórófélék 

Évelő növények vagy cserjék. Pozsgás képviselőik néhány cm-
től a 2—3 m hosszúságot is elérhetik kúszó törzsükkel (Cero
pegia). A szövetekben tejedények vannak. A virágok suga
rasan részarányosak, kétivarúak. A csésze és a párta mélyen 

Haemanthus 
albiflos 
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ötmetszetű. A mellékpárta (a pártacimpák tövén helyezkedik 
el) gyakorta a porzók hátához nő. A porzók a bibével és egy
mással gyakran összenőnek „gynostegÍLim"-ot alkotnak. A por
zószálak sokszor hiányoznak vagy rövidek, a pollenszemek 
viaszszerű anyaggá ragadnak össze. 

Virágképletük: Kg C(6) A 5 
A magház felül álló, két szabad magházból áll (két termő

levélből alakult k i ) . A termés két tüsző formájú, benne a 
magvaknak szőrüstökük van. Szukkulens képviselőik: Caral-
luma, Ceropegia, Echidnopsis, Hoya, Huernia, Stapelia, Ta
varesia nemzetségek. 

Caralluma nemzetség 

Észak- és Dél-Afrika, Arábia, Előindia a származási helyük. 
E nemzetség szöveteiben tejedények találhatók, megvágva vagy 
megsértve tejszerű nedvet bocsátanak k i magukból . Dugvá
nyozáskor előbb a dugványokat be kell szikkasztani, faszén
porral behinteni. 

Szukkulens törzsük keresztmetszete lehet kör alakú vagy 
bordás. Egy-egy törzs magánosan vagy szétágazódva a föl
dön kúszva helyezkedik el. Színe zöld vagy szürkészöld. 
Virágaik egyedülállóan vagy csoportosan jelennek meg a tör
zsön, s ernyőre emlékeztetőek. A nemzetségeknek ma már 
több mint 70 fajuk ismert. Ná lunk r i tkán ta lá lkozhatunk 1—2 
fajjal, csak gyűjteményes kertekben láthatók. 

Caralluma burchardii N . E. Br. var. burchardil N . E. Br. A 
Kanári-szigetekről származik. A 15—20 cm-re növő szukkulens 
törzsek sűrűn elágazódók, négy bordájúak, lefelé csüngők. A 
virág csomóban álló, 1,3—1,5 cm átmérőjű, olajzöld szí
nű virágpártáján sűrű, fehér pillák láthatók. 

C. europaea (Guss.) N . E. Br. ssp. maroccana (Hook. f.) Bgr. 
Marokkóból származó növény. Virágának alapszíne vörös
barna, benne sárgás színű keresztcsíkokkal, a pár tacimpák 
végei barnáspirosak. 

A Carallumák melegigényes növények. Teleltetéskor a pozs-
gásoktól eltérően kell velük bánni, mivel melegebb helyet 
s így kissé több vizet igényelnek (15—20C°) . 
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Ceropegia nemzetség 

E nemzetség 200 ismert fajából mintegy 60 faj pozsgás, ame
lyek Dél-Afrikában, Kelet-Indiában, Ceylon szigetén, vala
mint a trópusi Ausztrália területén élők. Rendkívül gazdag a 
megjelenési formájuk. Vannak közöttük csüngő, ún. ampolna-
növények, vékony, szinte cérnaszerű szárral, mint pl. a Cero
pegia debilis N . E. Br., valamint a C . woodii Schlechter. Igen 
bizarr alakú a merev, vastag korbácshoz hasonló C . stapeli-
formis Haw. Érdekes a csavarodó szárú C . elegáns Wall . Át
ellenes levélállásúak, leveleik osztatlanok. Különös , nem 
mindennapi virága van a C . haygarthii N . E. Br.-nek. 

Ceropegia haygarthii N . E. Br. A növény származási helye 
Natal. Ampolnanövénynek alkalmas, nem elterjedt szobanö
vény, inkább bemuta tó kertekben vagy gyűjteményekben lát
ha tó . Erőteljesen növő, zöld hengeres szára eléri a 4—6 mm 
átmérőt s az 1 m hosszúságot. Levelei 1 cm-es levélnyéllel 
csatlakoznak a szárhoz, hosszúkás szív alakúak, húsosak, 
2—4 cm hosszúak, kb. 22 mm szélesek, átellenes állásúak. 
A virág alapszíne sápadt rózsaszín, szabálytalan bordópiros 
foltokkal, a szárral ellentétes irányba fordul, tölcserszeruen 
kiszélesedik, a cső alapjánál kissé felfúvott. A tölcsér felső 
átmérője kb. 20 mm, a párta öt cimpája a középpont felé haj
l ik , és az innen eredő 5 mm hosszú szálak ( többé kevésbé 
a cimpák szalagszerű csúcsai) nyelét alkotják egy buzogány
szerű, bo rdó színű, fehér pihekoszorúval ellátott rovarcsalo-
gatónak. A pihekoszorú a levegőt ál landóan mozgatja. A vi 
rág mint időszakos rovarcsapda működik, és amíg az ivar
szervek közelébe került rovarok nem végzik el a megtermé
kenyítést, a pár ta csövében levő merev szőrszálak a rovarokat 
fogva tartják. A fő virágzási ideje júniusban van, ez a nyár 
végéig elnyúlik. 

Ceropegia sandersonii Decne. A Nata lból származó, ejtő
ernyőre emlékeztető virágú Ceropegia kúszó növény. Előnyére 
í rható, hogy nyár elejétől késő őszig hozza érdekes alakú virá
gait. 6—20 cm-es ízközeinél levő csomókon helyezkednek el 
2—3 cm nagyságú, szives vállú, tompa csúcsú levelei. A virág
nak, amely 7 cm-t is elér, rövid virágszára van, a cső alakú 
virág alapjánál kiöblösödő, zöld színű. Még nyáron is mérsé
kelt házban kell tartani gyakori szellőztetés mellett. 

C . stapeliaeformis Haw. A Dél-Afrikából, a Fokföldről szár
mazó, levél nélküli pozsgást mereven álló meghúsosodott , le
csüngő ibolyás színű szára teszi érdekessé. A szár 1,5—2 m 
hosszúra is megnő, átmérője 1,5—2 cm, sokszor visszahajló, 
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s ha lefutása akadályoztatva van, a száron többszörösen meg
tekeredve fut fölfelé. Az erőteljesen növekedő növény hamar 
letörhet kis patt intásra is, emiatt védeni kell, mivel a megcson
kítot t növény már nem szép látvány. 5—6 cm-es virágait 
5 mm-es száron hozza. Csészelevele kicsiny, háromszögletű, 
3 mm hosszú, hegyben végződő. A virág alapszíne fehéres, 
sűrűn elhelyezett, sötétbarna foltokkal. Hosszúkás alakú 
tüszőtermésében sok mag található. Melegigényes növény, 
magvetéssel és dugványozással jól szaporí tható. 

C. woodii Schlechter. Származási helye Natal. A növényt 
tar tós virágzása teszi értékessé. Majd egész évben virágzik. 
Kiváló ampolnanövény, nem igényes faj. 1,5—2 cm hosszú 
szív alakú levelei 1—1,5 cm szélesek, kis hegyben végződnek, 
alapjuk hús színű, középső részén halvány, alsó részén sötét
szürke. A levélen levő fehér szín márványozott hatásúvá 
teszi a levelet, s ezzel díszértékét növeli. A virágtengely vissza
fordulásával alapjánál felfújt, felfelé keskenyedő különleges 
alakú virága gyertyatartóra emlékeztet. A német szakiro
dalomban „szívlevelű gyer tyatar tó" virágként emlegetik. 

A nemzetség tagjai igénytelen növények, csak a talaj ned
vességtartalmára kényesek, kiszáradás esetén leveleik össze
zsugorodnak és lehullanak. 10—15 C°-os helyiségben telel-
tethetők mérsékelt öntözés mellett. A fajok egy részénél a szár
csomókon kis gumók képződnek (C. woodii), amelyek le
választva az anyanövényről szaporítószervként használhatók. 
A vastag szárú fajok könnyen szaporíthatok szárdugványo
zással, a vágott sebfelületek alapos beszárítást igényelnek. Gyö-
kereztetésükhöz legbiztosabb az enyhén nyirkos, tiszta folyami 
homok. A gyökereztetés idején tanácsos a dugványokat lefedni 
vagy üvegszekrénybe helyezni a pára- és hőingadozások el
kerülése végett. A C. stapeliaeformis dugványai még gondos ke
zelés mellett is hajlamosak arothadasra. Valamennyi Ceropegia 
faj magvetéssel i? szaporí tható. Magvai könnyen és gyorsan 
csíráznak, ál landóan nedves, de nem sáros talajban kb. 20 C°-os 
hőmérsékleten. 

Echidnopsis nemzetség 

Echidnopsis eereiformis Hook. f. Abessiniából, Dél-Arábiából, 
Szomáliából származik. 15—30 cm hosszúságot elérő kúszó 
törzsű szukkulens. Elágazódásra hajlamos. Színe mattzöld, 
néha fehér, í inom szemölcsökkel, bordái nem emelkednek k i túl
ságosan. Kívül barnássárga színű, apró virágainak (1 cm át-
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Echidnopsis cereiformis var. brunnea 

mérő) belső része világossárga, harangra emlékeztető formá
júak. 

E. cereiformis var. brunnea Bgr. Keskeny kúszó törzsén a 
bordázat feltűnő, virága sárgásbarna s vörösbarnába á tmenő. 

Hoya nemzetség 

A viaszvirág néven ismert Hoya igen elterjedt növényünk. 
Kínából , Elö-Indiából, Ausztráliából származnak. Viaszszerű 
virágukkal, mindig zöld, börszerű fényes levelükkel mutató
sak, s nem igényes szobanövények. 

Hoya australís R. Br. Ausztráliából származó, kúszó szárú 
növény, kerekded levelei bőrszerűek, rövid nyelűek, nagysá
guk 6—8 cm. Virága egyszerű ernyövirágzat. Egy-egy kis 
virág átmérője kb. I cm. színe fehér, középső részén piros, 
viaszszerű. 

H. bella Hook. Jáva szigetéről származik. Nem kúszó nö
vény, szép levélformája s virága miatt kapta ezt a nevet. (Bella 
= szép.) Kis levelei tojásdad a lakúak, csúcsuk hegyben vég
ződik. I 1.5 cm átmérőjű fehér virágai ernyőt alkotnak. 

H. carnosa (L.) R. Br. Ez a Kínából , Ausztráliából származó 
faj a legjobban elterjedt növény, nemcsak a Hoyák között , 
hanem a szobanövénykénl tartott növények közt is. Beteg
ségeknek, károkozóknak jól ellenállnak. T ö b b hétig, hónapig 
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hozzák illatos virágernyöiket. Egy-egy kis virága ötszögletű. 
fehér közepén rózsaszín, viaszszerű. Édeskés nedvet bocsát 
ki magából , innen származik a népies neve „Már ia könnye" . 
Levelei oválisak, rövid hegyben végzödöek, fénylök, haragos
zöld színűek, húsosak. Kedvelt, de még nem elterjedt a sár
gásfehér tarkázottságú levelű H . carnosa var. variegata De 
Vries. 

A Hoyák szakszerű tartása céljából j ó tudni, hogy nyáron 
melegigényesek, félárnyékos helyet, friss, de nem száraz leve
gőt kívánnak, télen hűvös, száraz helyen tartva fejlödnek szé
pen. Homokos komposztföldben jól érzik magukat. Dugvá
nyozással és magvetéssel szaporíthatok. A Hoyák nem minden 
faja szukkulens. 

Kerekded, 
börs/.erü levelű 
a Hoya australis 

Hoya longifolia 
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Asclepiadaceaek virágai 
1. Hoodia gordonii, 2. Huernia hislopü. 3. Huerniopsis atrosanguinea, 
4. Huernia pillansii, 5. Huernia hystrix, 6. Huernia confusa, 7. Huernia trans-
vaalensis, 8. Piaranthus disparilis 
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Huernia nemzetség 

A Huernia nemzetség tagjai Dél- és Nyugat-AtVikából, Etiópiá
ból, Arábiából származó évelő növények. Általában kis ter
metűek, száraik 8—10 cm hosszúak, 4—7 bordásak, a bordá
kon lágy szukkulens ál lományú tüskeszerű kinövések láthatók. 
Melegigényes növények. Harang alakú, 2—3 cm átmérőjű, 
pirosbarnás foltos virágaik tartósan virágzanak. 

Stapelia nemzetség 

A Stapeliákat 1737-ben nevezte el Linné egy holland orvos, 
Johann Bodaeus van Stapel-ről. Az arasznyi nagyságúra növő, 
sűrűn elágazó növényeket virágaik teszik különlegessé. Ma 
már több mint 100 fajuk ismert. Nyár végén, ősz elején ala
kulnak ki rajtuk a felfújt bimbók, amelyek hirtelen pattannak 
fel, s csak ekkor figyelhetők meg lapos, ötágú, különleges fel
építésű virágaik, melyek szélén gyakori a piheszegély. Rend
kívül rossz szagúak, elhullott állatok szagát terjesztik maguk 
körül , hogy a porzásukhoz szükséges rovarokat odacsalogas
sák. A rovarok tojásaikat a „vélt dögre" szívesen lerakják. 
Ha a beporzás megtörtént, a virágok helyén egy-egy hosszú 
tok jelenik meg, amelyben röpítőszőrös, lapos, sárgásbarna 
magvak sorakoznak. A gyorsan növő és gyökerező Stapeliákat 
alacsony edényben célszerű tartani, így mutatósabbak sűrűn 
elágazódó, földön heverő növényeink. Homokos komposzt
földbe egy kis agyagot is igényelnek. Nyáron is üvegházban 
vagy szobában tartsuk őket, mivel a tűző napsugárra s a túl 
sok vízre is érzékenyek. Télen 8 10 C -os helyiségben, k i -

Huernia 
niacrocarpa var. 
penzigii 
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Asciepiadaceaek virágai 
I . Stapelia c lav icorona . 2. Stapelia grandif lora, ?. Stapel ia gettlcffii, 4. Stapel ia 

t lavopurpurea, 5. Stapel ia parv ipuncta , 6. Stapel ia varicgata, 7. Stapel ia kwebensis 
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száradástól óva tartjuk. Dugványozással kiválóan szaporod
nak. Törekedjünk a lehető legkisebb vágási felületre, hogy a 
növény ne veszítsen tejnedvéből. Magvetéssel való szaporítás
kor ügyeljünk arra, hogy a magvakat alig fedjük földdel, így 
a csíraképcs, j ó magvak gyorsan kelnek. 

Star)clia variegata 
var. elypeala 

A Stapelia 
variegata var. 
monstriiosa 
pihenése alatt 
incgrántosodik 
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stapelia gigantea N . E. Br. Rhodesiából , Nata lból származó 
fajunk elnevezését valóban megérdemli. Csillag alakú virágá
nak átmérője elérheti a 25—30 cm-t is. Sárga alapszínén fel
tűnő a vékony, sűrűn álló bordóspiros redőzet s a szélein végig
vonuló, visszahajló fehér pillasor. A négyszögletű szukkulens 
szár 15—20 cm hosszú, 2—3 cm átmérőjű, bordázot t , ame
lyen világos fogazat látható. 

S. grandiflora Mass. Dél-Afrikából származó, Fokföldtől 
Transvaalig megtalálható faj. A szukkulens szár 3 cm átmérőjű, 
25 cm hosszú. A virágok 10—15 cm átmérőjűek, barnásvörös 
színűek, a csillag alakú virág hegyes csúcsokban végződő, s 
rajta szürke bozontos pillázat található. 

S. nobilis N . E. Br. Natalból , Mozambikból származó növény. 
10—15 cm-es, szukkulens törzsük 2 cm átmérőjű, világoszöld 
színű. Virágaik nagy méretűek, 15—25 cm átmérőjűek, okker
sárga színükben pirosas redőzet és pillák láthatók. 

S. variegata L . Dél-Afrikából, Fokföldről származik, egyik 
legismertebb faj. Az 5—10 cm hosszúra növő szukkulens szá
rak jellegzetesen szürkészöld színűek, ha napos helyre kerül
nek pirosas színt vesznek fel. Gyakran hibridizálódik más Sta-
peliával. Virágai 6—8 cm átmérőjűek, sárgák, vörösbarna 
foltokkal és rajzolatokkal. 

Tavaresia nemzetség 

Angolából, Délnyugat-Afrikából, Becsuanaföldről, Dé l -Rho
desiából, Transvaalból származik. E nemzetséget újabban H . 
Jacobsen Decabelone névvel jelöli. Az ide tar tozó fajok 
szukkulens törzsű évelők, bordáik száma 6—14. Melegigé
nyesek, kedvelik a világos helyet. Magvetéssel szaporítjuk. 
Ceropegia woodii gumójára ráoltva szépen fejlődnek. 

Tavaresia angolensis Welw. Angolából származó faj, mint 
neve is mutatja. Fölfelé törő , 10—15 cm-re növő szukkulens 
törzsei csoportokat alkotnak, 6—8 bordásak. A bordák élén 
a fogacskákon 3—4 mm hosszú fehéresszürke sörték helyez
kednek el hármasával. Színes, foltos virága feltűnő. 

T. barklyi (Dyer) N . E. Br. Délnyugat-Afrikából, Karooból 
származik. 7—12 cm hosszúra növő szukkulens törzse 2 cm 
átmérőjű, 10—12 bordás. A bordáin levő fogakon ülve helyez
kednek el fehér színű, háromfelé irányuló sortéi. Virága alap
jánál sötétpiros, dögszagot áraszt magából . 

T. grandiflora (K . Schum.) Bgr. Délnyugat-Afrikából — 
Transwaal-ból származó növény. Szukkulens törzse 20 cm 
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Tavaresia barklyi 
(Syn. Decabelone 
barklyi) 

Tavaresia grandi
flora (Syn. Deca
belone grandi
flora) 

hosszú, 1,5—2 cm átmérőjű, 10—II —14 bordás, sötétzöld 
szinű. A bordákon sűrűn álló szemölcsökből három fehér 
sörte tör elő. 9—14 cm hosszú, világossárga alapszínű virága 
barnáspiros foltos, szőrözött , kellemetlen szagú, de nagyon 
mutatós . 
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Bromeliaceae A. L. DE. Juss. — Bromélía-
(Ananász-) félék 

Fajgazdag család, az ide tar tozó zömök termetű, lágyszárú 
növények levelei tölevélrózsaban állók, húsos á l lományúak, 
szúrós fogakkal ellátottak. Virágaik kétivarúak, füzér- vagy 
sátorvirágzatban állnak. 

Virágképletük: K;, C, + .., Giai . Termésük bogyó vagy tok. 
Amerika trópusi vagy szubtrópusi részén élő növények, 

szukkulens nemzetségeik: Dyckia, Hechtia, Puya. 

Dyckia 

Dyckia sulfurea 



Dyckia nemzetség 

A nem/etség s /ámos faja kö/ t vannak s/iikkiMens levelű fajok 
is. Húsos, tüskés leveleik töró/.sákban állnak. Dél-Amerikából 
származnak, szárazságtűrő „xerophyta" növények. Hazájuk
ban, a forró éghajlati körülmények közt, kedvezőtlen víz
ellátás mellett aszályoknak ellenállva élnek. Hazai körülmé
nyeink között meleg üvegházakban teleltetjük. Ismertebb fa
j o k : 

Dyckia brevifolia Bak. Brazíliából származó, rövid, mint
egy 20 cm átmérőjű levélrózsát a lkotó növény. Levélélein 
2 mm-es tövisek vannak. Virágszínük sárga, felleveleik vissza
görbülök. 

D . remotiflora Ot tó et Diels. Hazája Uruguay. 25 cm átmé
rőjű levelei levélrózsát alkotnak, élükön a tövis 1—3 mm 
hosszú. A virág színe sötét narancssárga, fellevelei I cm szé
lesek, lisztes bevonatúak. 

Hechtia nemzetség 

A nemzetség hazája Mexikó, USA, Texas. Levelei tőrózsákat 
alkotnak, melegigényes kétlaki növények. 

Hechtia argentea Bak. Pontos lelőhelye nem ismert, talán 
mexikói faj. Levelei 30 cm hosszúak, alapjuknál 7 mm széle
sek, hegybefutoak. Jelentéktelen, zöldes szinű virágait 20 cm-es 
száron hozza. 

Puya nemzetség 

A nemzetség tagjai Dél-Amerikából származnak. Melegigé
nyes növények, I - l , 5 m hosszúra növő levelei miatt a na
gyobb termetű Broméliákhoz sorolhatók. Viráguk keskeny, 
cső formájú, színes fellevelük narancssárga, zöldessárga vagy 
kék. 

Commelynaceae R. BR. — Kommelina 
(Pletyka) félék 

Száruk csomós, leveleik a fűfélékhez hasonlóak, levélnyelük 
hüvelyes, a növények pozsgásak. Virágaik háromtagúak, a 
külső virágtakarókör általában csészeszerű, a belső szirom
szerű. A részben meddő porzók száma 6. 
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Virágképletük: Kg C 3 A 3 + 3 G(3) 
Termésük tok. Melegigényes növények. Nemzetségeik: Cya-

notis, Tradescantia. 

Cyanotis nemzetség 

Cyanotis somaliensis C. B. Clarké. Szomáliföldről származó 
növény, 2—4 cm hosszú, 1 cm széles levelei hosszúkásak, 
hegyben végződök, húsosak, barnás sötétzöldek, fénylő fehér
hajasak. A levelek vízhiány esetén összesodródnak, a fehér 
hajzat betakarja a levélszélek által képződő nyílást, így a párol
gás erősen redukálódik. A levelek körülölelik a szárat. Rövid 
virágszárukon enciánkék színű, különlegesen szép felépítésű 
virágokat hoz, s az aranysárga porzók az enciánszín mellett 
jól érvényesülnek. A növény télen csak kevés vizet igényel, 
erre kényes, különben a szobai körülményeket jól tűri. 

Tradescantia nemzetség 

Tradescantia navieularis Ortg. Észak-Peruból, Dél-Ameriká
ból származik. Kúszva növő, rövid szártagú évelő. A húsos, 
1—2 cm hosszú szürkészöld levelek egymást cseréptetőszerűen 
takarják, csónak alakúak. A levélvégek hegybefutók. Li la ál-
ernyő virágocskájuk „há romárbocos" , azaz háromporzós . 
Hűvös helyen jó teleltetni. Dugványozással szaporítjuk ta
vasszal vagy ősszel. A csomóknál megvágott , kissé nyirkos 
homokba tűzdelt dugványok gyorsan gyökeresednek. 

Compositae Giseke — Fészkesvirágúak 

Rendkívül fajgazdag család, nemzetségeinek száma is eléri az 
1300-at. Virágaik szerint két nagy csoportra oszthatók. 

Csövesvirágúak (tubuliflorae) tejnedvet nem tar ta lmazó nö
vények. 

Nyelvesvirágúak (liguliílorae) növények, tejnedvet tartalmaz
nak. 

A virágok fészekvirágzatban állnak. A fészket a kiszélesedő 
vagy kúp alakú vacok és a rajta elhelyezkedő pikkelylevelek 
alkotják. 

Virágképletük: KjCcs) A(5) G(2) 
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Senecio nemzetség 

A Senecio nemzetség szukkulens fajai Afrikából származók. 
Sokan Kleinia néven ismerik e nemzetséget. Legtöbbjükre 
jellemző, hogy ún. „télen n ö v ő " növények, s ezért helyes, ha 
márciustól szeptemberig szárazon tartjuk, s szoktatással szep
tembertől kezdődően mérsékelten öntözzük őket. Dél- és 
Észak-Afrika, Kanári-szigetek, Elő-lndia, Délnyugat-Európa, 
Mexikó a származási helyük. Nyáron szabadban tarthatók, 
télen 15 C°-on teleltethetők. 
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Senecio articulatus (L. 1.) Sch. Bip. Fokföldről származó faj. 
A növény 30—60 cm magasságra megnő, kékesszürke, hamvas 
bevonatú, a hosszú száron levő levelek világosszürkék. Sárga 
virágát hosszú száron hozza, gyorsan növő faj. 

S. haworthii (Haw.) Sch. Bip. Dél-Afrika, Fokföld a hazája. 
Régen Kleinia canesccns néven nevezték. 25—30 cm-re növő 
növény, levelei, amelyek mindkét végükön keskenyedők, k i 
hegyezettek, rövid szárral ízcsülnek, s rajtuk vastag fehér 
viaszszerü bevonat látható. Télen világos helyen és a többi 
fajhoz viszonyítva szárazon tartsuk, nyáron sem szabad erő
sen öntözni őket. E fajt Angliában már 1795-ben ismerték. 

S. herrclanus Dtr. Délnyugat-afrikai, nagy-namalföldi nö
vény. Régen Kleinia gomphophylla néven ismerték. Elfekvő, 
gyorsan növő szárú. Levelei vaskosak, 5 mm átmérőjűek, 
rövidek, végükön hegyesek, színük világoszöld golyókra emlé
keztetők. Magyarul tövisbogyós Kleiniának vagy golyólevelű 
Seneciónak nevezik. A növényt tetszetőssé teszi a levelein hú
zódó 1,5—2 mm-es fényáteresztő csík (itt megy végbe az 
asszimiláció). Világos helyet s kevés vizet igényel. 

S. jacobsenii Rowl. Kenyából, Tanzániából származik. 
A kifejlett példányok elfekvő szárai 50 cm hosszúak, l e m 
átmérőjűek, 5 7 cm-es levelei 1,5—2 cm szélesek, vaskosak, 
sötétzöldek, kerekded alakúak, végük kis hegyben végződik. 
Virágának színe narancssárga. 

S. stapeliaeformis Phillips kelct-fokföldi, afrikai növény. 
A 20 cm hosszú, 2—2,5 cm átmérőjű, fölfelé álló, szukkulens 
törzsű növény, a már ismertetett Stapeliákra emlékeztet. 5—7 

Senecio scaposus U 
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bordájának éle szürkés színű, a törzs alapszíne bordófoltos. 
Az 5 mm-es ülő levelek alapja sötétzöld. Skarlátvörös színű, 
5—6 cm-es viráguk mutatós . Télen növő növény, nyári pihenő 
alatt száraz tartást kíván. Jó vízáteresztő, de kissé kötöt t talajt 
kedvel. Föld alatti hajtások szétosztásával könnyen szapo
r í tható . 

Crassulaceae A. P. De Cand. — Varjúhájfélék 

Sziklán, homokon, sivatagon élő szárazságtűrő pozsgás levelű 
fajok tartoznak ide. Virágzatuk bogasvirágzat. Négytagú 
virágú pl . a Kalanchoe, ötnél több tagú a Sempervivum. 

Virágképletük: K g C j A j G a - s 
A termésük tüszőcsoport , néha toktermésük van. Számos 

nemzetség tartozik ide: Aeonium, Cotyledon, Crassula, Eche
veria, Kalanchoe, Pachyphytum, Rochea, Sedum, Sempervi
vella, Sempervivum, Sinocrassula, Umbilicus. 

Legtöbbjük Afrikából származik, némely faj közülük az 
egész világon elterjedt. Könnyen nevelhetők, sok friss leve
gőt, télen hűvös (15 C°-nál alacsonyabb hőmérsékletet) és vilá
gos helyet igényelnek. Kötöt t talajt kedvelnek (talajukba 1/3 
rész homok szükséges). A télen növő fajok, mint a Crassula 
barbata, C. columnaris, C. pyramidalis kivételt képeznek, 
ezek 15 feletti hőmérsékletet és homokosabb talajt kíván
nak. 

Aeonium nemzetség 

E nemzetség tagjai a Kanári-szigetekről, Madeiráról származ
nak. Leveleik rozettat alkotnak. Oldalt, a levélhónaljból k i 
növő virágszáron hozza nagyméretű, általában tartósan nyíló 
virágait. A száron számtalan léggyökér is látható. Sok faja 
kis eltérést mutat csak, így nehéz megkülönböztetnünk egy
mástól őket. Télen világos, hűvös helyet igényelnek, nyáron 
talajba süllyesztve cserepeiket, tűző naptól védve, szabadban 
helyezzük el. Magvetéssel vagy dugványozással szaporítjuk. 

Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. Atlanti-óceáni part
vidéki területről, Észak-Afrikából származó faj, 1 m magasra 
megnövő törzsén 20—25 cm átmérőjű levélrozettát hoz. Egy-
egy levele tojás alakú, hegyes, világoszöld, élén szőrzet látha
tó. Virágát 20—30 cm-es virágszáron hozza, ragyogó arany
sárga színű, tartós. 
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Az Aeonium 
arboreum cv. 

.Schwar/kopf" 
levelei sötél-

bordók 

Egyéves Aeonium 
uibulaeforme 

A. arboreum (L.) Webb et Berth. cv. „ariopiiipiirciini". Az 
előző faj vörösbarna levelű változata. Ez kivételesen jól tűri 
a teljes napfényt, színe ilyenkor ragyogó sötét bíborpiros, té
len zöldessé válik. 

A. haworthii (S. D.) Webb ct Berth. Hazája a Kanári-szige
tek, Tenerilfa. 60cin-l elérő faj, erősen szétágazó, bokor nö
vésű. Rozettái 9—10 cm átmérőjűek, sűrűn állók, levélszéleik 
porcosán fogazottak. Virágfürtjei fehérek. Az Aeonium deco-
rum Webb hasonló hozzá. Ennek rozettái félgömb alakúak, 
levélkéi zöldek, rézvöröses futtatással, vörös széllel, gyenge 
fogazottsággal. 
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A. tabulaeformc (Haw.) Webb et Berth. Kanári-szigetről, 
TcncrilTáról származó félcserje vagy évelő növény, amely levél
formálásával tányérra emlékeztei. Levélrozcttája alacsony tör
zsön helyezkedik el, kifejlett példányain ez 40—50 cm átmé
rőt is elérheti. Szembetűnő, jellegzetes növény. Levelei tető-
cserépszerűen helyezkednek cl , finoman szőrözöttek, kellemes 
zöld színűek. A 2—3 éves példányok virágzóképcsek, rozettája 
közepén hozzák ki az elágazó virágszárat, amelyen sok sárga 
színű virág helyezkedik el. Virágzás után a növény elpusztul. 
Tűző napfényre érzékeny (különösen a kis magoncok), ezért 
félárnyékos helyre tegyük. 

Cotyledon nemzetség 

E nemzetség közel 50 faja közül elterjedt szukkulensként csak 
néhány fajt tarthatunk számon. Általában alacsony növények, 
leveleik vastag húsúak, szárvcgcn álló virágaik cső alakúak. 
Ha világos, szellős és hűvös helyen teleltetjük őket, tápdús, de 
homokos keverékben szépen fejlődnek. 

Cotyledon orbiculata L. A már 1690-ben Európában ismert 
faj Délnyugat-Afrikából, Natalról , lokföklröl származik. Ne 
tévesszük össze a Crassula arborescens-szel, amely hasonló 
levélformájú ugyan, de a Cotyledon orbiculata Icvéllcmezén 
nincs piros pontozás. Vastag törzsű növény, rajta az egymással 
szemben álló levelek oválisak, visszás-tojásdad alakúak, húso-

Aeonium spathulatum cv. ,,variegatum"' 
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sak, fehér csíkozottak, és szélükön enyhén piros árnyalatúak. 
A levél a szár csatlakozásánál elkeskenyedő, végén kis szálka 
látható. Fiatal, dugványozással nyert növényeken előfordul, 
hogy fényhiány miatt a levelek más, hosszabb formát mutat
nak. Vörösessárga virágát hosszú virágszáron hozza. 

C. undulata Haw. Egyik legszebb szukkulens növény, a 
gyűjtők „féltett kincse". Fokföldről , Dél-Afrikából szárma
zik. Erős, mereven fölfelé álló, 30—60 cm-es törzsükön hoz
zák a vastag húsú, fehér viasszal befuttatott romboid-fordí-
tott-tojásdad alakú, hullámos szélű leveleiket. A kifejlett nö
vény levelei 8—10 cm hosszúak és 5—6 cm szélesek. Hosszú 
virágszárán narancsszínű virágai 2—2,5 cm hosszúak, felső 
részük piros. 

Crassula nemzetség 

Crassula arborescens (Mi l l . ) Wi l ld . Származási helye Fok
föld, Natal. Hazájában 3—4 m-t is elérő, bokorrá fejlődő nö
vény. Kerekded, fordított-tojásdad alakú, szürkészöld színű 
levelei 4—5 cm átmérőjűek. Felső oldalukon piros pontozás, 
élükön piros csík látható. Virága kezdetben fehér, majd piro
sas színbe megy át, s akkor virágzik csak, ha hűvös, száraz, 
világos helyen teleltettük a növényt. Nem szabad e fajt össze
téveszteni a Cotyledon orbiculatával. 

C. brevifolia Harv. Dél-Afrikából, Fokföldről származó nö
vény. Egyenes szárát kis 6—10 mm-es rövid, könyvre emlékez
tető levélkék fogják körül . Piros szélű, felül piros pontos levél
kéi világoszöldek. Hasonló hozzá, de nagyobb levelű a Cras
sula perforata. 

C . cordata Thunbg. Hazája Délnyugat-Afrika, Natal. Le
velei szív alakúak. A félcserjének nevezhető, sűrűn elágazó 
növényt dúsan fehér, hamvas, piros szélű levelei teszik tetsze
tőssé. Nyáron hozza fehér virágait. A Crassula multicava le
velei is szív alakúak, de szára hosszabb a C. cordatánál ; finom 
gödrösen pontozottak. 

C . falcata Wendl. Délkelet-Fokföldről, Nata lból származó 
pozsgás, 1 m-re megnövő félcserje. 7—10 cm hosszú, 3—4 cm 
széles levelei ferdén fölfelé állnak, hosszúkásak, sarló alakúak, 
szürkés színűek. Virágai álernyősek, szokatlanul nagyok és 
tartósan virágzóak. Színük ragyogó vöröstől a skarlátszínig 
játszó. Levélállása miatt légcsavarlevelű varjúhájnak is neve
zik. Dugványozással szaporíthatok. 

C. „Justi-Corderoyi" (Jacobs, et v. Pociin.) N . E. Br. 
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Hibrid, mely a C. cooperi és C. falcata keresztezéséből jött 
létre. 1 cm széles, 2 cm hosszú levélkéi hegyezettek, vastag 
húsúak, felső részük lapos, fehér pillás, alsó része kidombo
rodó. A sötétzöld színű levelek pirosfoltosak. Piros a virága. 
Törpe növése miatt kedvelt faj. 

C. Jactea Sol. Ez a Délkelet-Afrikából, Natalból , Transvaal
ból származó növény félcserje. Talajon elfekvő szárán for
dított-tojásdad alakú, fehér pontozott szélű leveleket hoz. 
Ha télen tömeges virágzást akarunk elérni, a növényekel nyá
ron szabadban kell elhelyezni, így természetes lesz növekedési 
formájuk. A sok-sok fehér illatos virág szinte az egész növényt 
beborítja. Hasonló hozzá a C. cultrata, de ennek levelei szé
lén piros esik látható. 

C. lycopodioides Lam. A délnyugat-afrikai, namali növény, 
mint neve is mutatja (Lycopodium — Korpafű), a korpafűhöz 
hasonlít. E bizarr alakú növény szobai körülmények közt 
is jól nő. Négyszögű, letőcserépszerűen egymásba illeszkedő, 
pikkelyszerű leveleit egyenes, fölfelé irányuló törzsen hozza. 
Tavasszal megjelenő pici, sárga virágai nem jelentősek, kelle
metlen , , i l latúak". 

C. lycopodioides Lam. var. monstrosa hort. Korallszerüen 
elágazó torz alakú, nem túl erőteljes növekedésű faj. 

C. lycopodioides Lam. var. p.seudolycopodíoidcs (DTR. et 
Schinz) Walth. A törzsfajnak olyan változata, amelynél erő
teljesebb hajtásokon szürkészöld, tompább levelek jelennek 
meg. 

C. lycopodioides Lam. var. purpusii Jacobs. Nevét a darm-
stadti Botanikai Kertészet kertészeti felügyelőjéről, Purpusról 
kapta. Régebben C. ericoides néven ismertek. Levelei legöm
bölyítetten haromszögletűek, 5 mm hosszúak, 4 mm szélesek, 
alsó felükön domborúak . 

C. multicava Lam. Natalból , Transvaalból származik. 
E növény régebben C. punctata néven szerepelt, neve a sok 
mélyített pontra utal, amely a levél felületén látható. Gazdag 
elágazódású növény, mely ha a szobában sötét helyre kerül, 
hosszúra megnyúlt hajtásokat hoz. Levelei szívhez hasonlóak, 
melyek jellegzetesen kékeszöld színűek, a napon vörösödök. 
(Az erős fény hatására a festékanyag védekezésként felhal
mozódik.) Hajtásvégein hozza a tél folyamán apró , négy
ágú, csillag formájú virágokból álló virágtömegét, rózsaszí
nes-fehér színnel. 

C. obliqua Sol. Hazájában, Natalban, I —3 m magasságot 
is elérő évelő. Egymással szemben álló levelei fordított-tojás
dad alakúak, rövid hegyben végződök, 2—3 cm szélesek s 3—4 
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révcsen nevezik a Crassula portulaecál „inajomkenyérfának" 

cm hosszúak. Sötét szétszórt ponlozottak, széleik vörösödök. 
2 cm átmérőjű viráguk világos rózsaszín. 

C. perforata Thunbg. Származási helye Dél-Afrika, Fok
föld. A növény érdekes.sége a leveleken keresztülfúródó szár, 
ami az átellenes Icvélvállak összenövéseként jön létre, saját
ságos, a növénynek különleges külsőt kölcsönöz. Szürkés
zöld színű levelei 10 15 mm szélesek, 20—25 mm hosszúak, 
szélükön pontozottak. Viráguk jelentéktelen, kicsi. 

C. portulacea Lam. Dél-Afrikától, Namaltól Transvaalig 
található. Nálunk tévesen . ,Afrikai majomkenyérfa" néven 
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ismert növény. Nagyon elterjedt, igénytelen s/obanövény. 
(Az igazi , ,majomkenyérfa" a Bombacaceae családba tartozó 
Adansonia digitata L., amely a tropikus Afrikából, Madagasz
kárból származik, hazájában valóban fatermetű, ugyanis eléri 
a 18 m magasságot is.) Szinte elpusztíthatatlan. Vastag tör
zsét évek alatt fejleszti ki . Keresztben átellenes levelei fénye
sek, sötétzöldek, gömbölydedek (nem hegyben végződök), 
piros szegélyűek. A nyáron szabadban tartott növények téli 
dús virágzással viszonozzák helyes elhelyezésüket. Virágai 
fehér fürtökben jelennek meg. Összetéveszthető a C. arbores
cens-szel, de ennek levelei kisebbek, vaskosabbak és szürkés
zöldek. 

C. sarmentosa Harv. Natalból származó faj, kúszó ágú nö
vény, fogazott, szív formájú, fényes levelei vannak. 

C. socialis SchocnI. Ez a DK-fokföldi növény nevét (socialis) 
a csoportosan képződő növekedésről kapta. Kicsi, dc jól fej
lődő faj, 12 mm nagyságú, szétágazó levélkéi rozettában nő
nek, haromszögletűek, amelyek kissé lekerekítettek, világos
zöld színűek, enyhén fogazottak. Tartósan virágzó fehér virá
gait rövid száron hozza. Ilyen gyepkcpző faj még a C. (/luul-
laiifíiilaris, s a C CODI/XICKI is. 

Echeveria nemzetség 

E nemzetség fajai évszázadok óta ismertté váltak az európai 
gyűjtök előtt. Elterjedésüket igénytelenségüknek s mutatós , 
sok-sok szinváltozatú rozettájuknak köszönhetik. Sokoldalú 
felhasználásuk révén számtalan hibrid alakult ki köztük. Sok
szor szönyegágyakat is készítettek belőlük, még a koszorúkötés
ben is hasznosították e nemzetség fajait. Nyáron elhelyezhetők 
a sziklakertekben, a tűző napot is jól elviselik. Rozcttáik szé
pen beszinesednck. Ügyelni kell arra, hogy talajuk tápdús, 
de jó vízáteresztő legyen. Ha a növényeket túl nedvesen tart
juk, magasra nőnek. 6—10 C"-on, világos helyen teleltessük. 
A szőrös, pillás fajokat lehetőleg ne felülről öntözzük, ne
hogy elrothadjanak. 

Echeveria agavoides Lem. Mexikóból származik. Világos
zöld színű, rövid levelei az Agavéhoz hasonlóan hegyben 
végződnek, elágazó hosszú virágszárat hoz. Virágaik kicsi
nyek, sárgák vagy vörösek. 

E. dercnbcrgii J. A, Purp. Mexikói növény. Nevét dr. De-
renberg hamburgi növénykedvciőről kapta. Széles, ásó for
májú levelei 3—5 cm átmérőjű rozettat alkotnak. A levelek 
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Viaszos bevona
tú, világoszöld 

s/inű az 
hciievciia 
agavoides 

Fclicveria 
dc icn lK ig i i 

szélei vörösek, végükön pirosak. Vörösessárga árnyalattá virá
gai viszonylag rövid száron jelennek meg. 

E. elegáns Rose. Mexikóból, Hidalgóból származó faj. 
4—6 cm hosszú, fordított-tojás alakú levelei vastagok, vöröses 
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szélűek, kicsiny hegyűek. Rozctiája tetszetős, szabályosan for
mált. Virágát 10- 25 cm-es virágszáron hozza, egy-egy virága 
10—15 mm-es. 

E. gibbiHora DC. Mexikóból származik. Levelei 15—30 cm 
hosszúak, 8—12 cm szélesek. Színük világos szürkészöld, 
virágai 60 cm száron világos rózsaszínűek, belül sárgák. 

E. pulvinata Rose. Mexikói, oaxacai faj. Kicsiny félcserje. 
Levelei 4—5 cm hosszúak, 2—3 cm szélesek, vastagok, végü
kön ásószerűen kiszélesedők, tompa, rövid hegyűek. Rajta a 
fehér filcszerű bevonat mutatós. Alsó levelein a bevonat 
barna. Virágai vörösek vagy sárgásvörösek. 

A szőrözött , filces bevonatú növények öntözésekor külö
nösen kell vigyázni. Hűvös, hideg időben nem szabad őket 
nedvesen tartani, mert ezzel rothadásra s elpusztulásra ítél
nénk növénycinket. 

E setosa Rose et Purp. Mexikói, puehloi faj. A sűrűn álló, 
7—8 cm hosszú, fehér, sörteszerü hajjal borított levelek fél
gömbölyű rozettat alkotnak, amelyek átmérője 15—20 cm. 
20—30 cm-es virágszárán hozza vörösessárga virágait. Mivel 
virágzási ideje hosszúra nyúlik, tavasszal és nyáron is virágzik. 

Kalanchoe nemzetség 

E nemzetséghez számos faj tartozik. Felálló szárú évelők vagy 
félcserjék, húsos, átellenes leveleik vannak. Négyszirmú virá
gaik álernyöben állnak, fehér, sárga, kárminpiros színűek. 

IcIicNcria gilva 
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A trcSpusokon 2(K) fajuk cl , legismertebb közülük a hosszíj 
ideig virágzó K. blossfcidiana v. Pociin, (korallvirág). Ja
nuártól áprilisig ontja korallszínű virágait. Kertészeti ter
mesztése 1928-ban kezdődött . Napos, szellős helyet, télen 
15 C körüli hőmérsékletet igényelnek. Nyáron helyezzük 
el őket a szabadban és gyakran öntözzük. Az előforduló le
vélhullást és parásodást az alacsony hőmérsékleten tartás 
váltja k i . Tápanyagban gazdag, de laza talajt igényelnek. 
Szaporíthatok magvetéssel és dugványozással, magvuk liszt-
fínomságú, vetéskor nem szabad földdel takarni. 

A Kalanchoe nemzetség egyik sectiója a Bryophyllum nem
zetség. Leveleinek szélén kis növényeket hoz létre, amelyek 
lehullanak, és teljes növényekké fejlődnek. 

A sarjnövénykék a levélfogaknál keletkező osztódó szövet
ből vagy egyetlen bőrszöveti sejtből képződnek. Ez a szapo
rodási mód a vegetatív szaporodásnál az ún. „elevenszülés". 

K. blossfeldiana v. Poelln. Madagaszkárról származó 
évelő. Levelei tojás formájúak, piros szélűek, fényes zöldek. 
Érdekessé és széppé a levelek fölött elhelyezkedő, ragyogó 
vörös, hetekig virágzó virágtömege teszi. Kertészeti szem
pontból kedvelt faj, mert megfelelően alkalmazott hő- és fény
kezelésre az év bármely .szakában virágzásra bírható. E célra 
legmegfelelőbbek az alacsony, zömök, gazdagon virágzó 
típusok. Télen 15 C ' alatti hőmérsékletű helyen ne tartsuk. 

K. campanulata (Bak.) Baill. Madagaszkárról származó, 
1 m-re is megnövő növény. Nagy levelei (12—15 cm) kereszt
ben átellenesen állók, fogazottak, világoszöldek, melyeken 
halvány csikók és vörösesbarna foltok láthatók. Virágkoro
nája harangra emlékeztető, fénylő vörös 1,5 cm hosszú, I cm 
átmérőjű virágokból áll. 

K. marmorata Bak. Szomáliából, Etiópiából, Kongóból 
származó érdekes évelő. 10 cm hosszú, 6—8 cm széles, tojás 
alakú levelei ülők, fogazott szélűek. Márványos kalanchoenak 
is nevezik a levél feltűnő vörösesbarna foltja és ezüstös zöldes
szürke színezete miatt, ami márvány rajzolatra emlékeztet. 
Ritkán virágzó faj, fehér színű virágai 6—8 cm hosszúak. 

K. orgyalis Bak. Madagaszkárról származó, I m magassá
got elérő faj, tojásdad alakú levelei rövidek, szőrzetük bronz
színű, alsó oldaluk fehér. 5—8 cm hosszú, 4—5 cm széles 
levelei hegyes végűek, szélük legtöbbször kanálszerűén felhaj
lik. Aránylag lassan fejlődő, nem érzékeny, mutatós faj. 

K. tomcntosa Bak. Madagaszkári , nagyon mutatós faj. 50 
cm-re nő meg, levelei ülők, hosszúkás-oválisak, 7 cm hosszúak, 
2 cm szélesek. Fehér, lilcszerű anyaggal vastagon borí tot tak. 
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Kalanchoe 
fhombopilosa 

felső szélükön durván fogazottak. Érdekessé és széppé csoko
ládébarna színű, csíkban összefutó pontozottsága teszi, amely 
a levelek szélén fut. Az öntözéskor szörzeten megtapadó vízre, 
különösen hűvös időben, érzékeny. 

K. tubiflora (Harvey) Hamet. Dél-madagaszkári pozsgás, 
más néven Bryophyllum tubillorum-ként ismert, ún. ,,eleven
szülő" növény. Mereven álló tengelye I m-re is megnő, nem 
elágazódó, rajta keresztben átellenesen helyezkednek el hen
ger alakú levelei, melyek átmérője 4—6 mm, hossza 8 - 1 0 cm. 
A vörösesbarna foltos leveleken alakulnak ki a hajtasrügyek, 
melyekből kifejlődnek az új kis növények, s ezeken sokszor 
már a gyökerek is láthatók. Innen lehullanak vagy leszedhetők, 
s így felhasználhatók szaporító anyagnak. Virágai csoporto
san jelennek meg, kehelyre vagy harangra emlékeztetőek. pi
rosak vagy ibolyakékek. 

Monanthes nem/etség 

A nemzetség tagjai Észak-Afrikából, a Kanári-szigetekről 
származnak, a Crassulaceae család képviselői. Egy részük egy
nyári növény, részben évelők, s lehetnek alacsony cserjék is. 
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Nyáron szabadban tar thatók, tclcn hidegházban kell elhe
lyezni őket. 

Monanthes anagensis Praeg. Kanári-szigetekről Tenerife-
ből - származik az Anaga hegységből. Tövétől villaszerűén 
elágazó lélcscrje, kicsiny levelei rövid hegyben végződök, zöl
des-vöröses színűek, barázdáltak. A szár végén sűrűn ülő 
levelek csaknem rozettat alkotnak. Jelentéktelen virágai sár
gászöldek. 

M. niuralis (Webb) Christ. Kanári-szigetekről: Hicrróról 
cs l a Pálmáról származó, kicsiny növésű félcserje vagy 
kicsi fává növő növény. Levélkéi barnás-szürkés-vöröses fol
tosak, 5—10 mm hosszúak. Sok apró virága fehéres rózsa
színű, nyár folyamán tartósan virágzik. 

M. polyphylla Haw. Kanári-szigetekről: Hicrróról cs La 
Pálmáról származik. Nevét sűrűn elhelyezkedő sok leveléről 
kapta. Levelei I 2 cm-es átmérőjű levélrozettában helyez
kednek el. Nyár elején, május-júniusban számtalan apró (nap
ernyőszerű) vöröses szinű virágot hoz. Mutatós, igénytelen, 
könnyen nevelhető növény. Magvetéssel vagy dugványozással 
szaporítható. Főleg gyűjteményekben található. 

Pachyphytum nem/etség 

Aránylag kevés fajt számláló, melegigényes növények társa
sága. Mexikóból származnak. 

Pachyphytum bractcosum Link, Klotzsch et Otto. Mexikó
ból, Hidalgóból származó faj, virágszárán található murvalc-
velekről (bractea) kapta elnevezését. A kifejlett példány 30 
cm-es magasságot is elérhet, vastag, húsos levelei ásószerűek, 
lekerekített levélcsúcsúak, 5—10 cm hosszúak, 2,5—3 cm szé
lesek, fehéresszürke színűek. Jól növő faj. Április-májusban 
2 cm nagyságú vörös virágaik fürtben állnak. 

P. compactum Rose. Hazája a mexikói Hidalgó. Legfeljebb 
10 cm-es nagyságot érnek el kifejlett példányaik. 2 3 cm-es, 
süveg alakú, vastag levelei kis hegyben végződnek. Sötétzöld 
színűek, rajtuk szürkésfehér rajzolat látható. Virágtengelye 
40 cm. narancsvörös virágainak vége kékes színű. 

P. hookeri (S. D.) BGR. Származási helye Mexikó: San 
Luis Potosi. 60 cm magasságot elérő félcserje, 2—4 cm hosszú 
levelei 1,5—2 cm vastagok, gömbölyűek. Kezdetben levelei 
szorosan, majd lazábban állnak, szürkészöld színűek. Gyor
san növő faj, 30 cm hosszú virágtengelyén sok harang alakú, 
1.5 cm-es virágot hoz. 
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P. oviferum J. A. Purp. Hazája Mexikó: San Luis Potosi. 
Levelei forditott-tojás formájúak, nevet is erről kapta (ovi
ferum). A növény gömbölyű habitusú, 3 - 5 cm hosszú, 20— 
30 mm széles és 10—15 mm vastag levelei sajátos formájúak. 
Kékesfehér színű viaszos bevonatúak, rövid Icvélnyélcn ülők. 
Harang alakú, piros virágai májusban nagyon mutatósak. 
Lassan növő faj, öntözésre érzékeny. 

P. werdermannii v. Poelln. Származási helye a mexikói 
Tamaulipas. Sűrűn álló levelei valódi rozettái nem képeznek. 
Világoszöld színűek, szürke csíkozásúak, főleg a fiatal levelek 
felső részén látható rózsaszín tónus is. Hosszúkásak, hegyük 
kissé lekerekílcit, 4—10 cm hosszúak és 2 3 cm szélesek. 
Virága világospiros, sötétebb piros foltokkal. 

Rochea nemzetség 

E|ddig ismert négy faja Dél-Afrikából származó pozsgás évelő 
vagy félcserje. A Crassulaceae családhoz tartozik. E nemzet
ség neve de la Roche francia botanikusnak a nevét őrzi. 
Legismertebb faj a R. falcata, amelyet tulajdonképp Cras
sula falcatanak ismernek botanikailag helyesen. (Crassula-
ceanál leírva.) 

R. coccinea (L.) DC. 30 -60 cm-re növő dél-afrikai fél
cserje. 25 mm hosszú, 10 mm széles, hegyes levelei keresztben 
állók. A levelek fölé emelkedő skarlátvörös színű, mutatós, 
j ó illatú virágait nyáron hozza. A hollandok már 1701 óta ter
mesztik. Rövid szárú és több színű változatokat is előállitot-
tak, amelyeket nagyban termesztenek. Tavasszal dugványo
zással jól szaporí thatok. A növények bokrosabb növekedését 
elősegíthetjük, ha a gyökértőhöz közel vágjuk a dugványokat . 

R. odoratissima (Andr.) DC. Dél-afrikai faj, rózsaszín vagy 
sárga virágú, ritkán előforduló évelő növény. 

Sedum nemzetség 

A jelenleg ismert fajok száma 340 körül van. Szabadban tart
ha tó , sziklakertekbe ültethető fajok c. fejezetben már szól
tunk a szabadban telelő Sedumokról . A következőkben a 
hazai körülmények közt szabadban nem teleltethető, véde
lemre szoruló Sedumokat mutatjuk be. 

Sedum allantoides Rose. A mexikói Oaxacából származó 
félcserje, 30—40 cm-re nő meg, ágai felállók, levelei 2—3 cm 
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Sedum 
allantoides 

hosszúak, hengeresek, a végükön lekerekítettek, szürkés
fehér hamvasak. Június-júliusban virágzik, virágai zöldes
fehér színűek. 

S. bellum Rose. A mexikói Durangóból való évelő. 2—3 cm 
hosszú, 8—10 mm széles kerekded, húsos levelei végükön le
kanyarítottak, világoszöldek, lisztszerű, fehér borításuk miatt 
hamvasak. Alernyöjébcn sok virágot hoz, télen virágzó, gyors 
növekedésű faj. 

S. comprcssum Rose. Mexikói faj. 20 cm-re növő alacsony 
félcserje, laza rozettat alkotnak levelei, melyek 2 cm hosszúak, 
I cm szélesek, fordított lándzsaszerűek, szürkészöldek, ham
vasak. Gazdagon virágzó faj. Aranysárga virágait rövid virág
száron hozza, m á r a fiatal növények is virágzóképesek. Hasonló 
hozzá a 

S. palmeri S. Wats. Mexikóból származó alacsony félcserje. 
2,5 cm hosszú, 1,5 cm széles levelei ásószerűek, kissé lekere
kítettek, kékeszöldek, szemben az előző szürkészöld színnel. 
Narancssárga virágait tavasszal hozza. 

S. dendroideum Moc. el Sesse. Mexikói félcserje, 60 cm 
magasra nő. Külalakjára neve utal „fához hason ló" (dendroi
deum). 3 -5 cm hosszú, 2 cm széles levelei kerek-ásószerűek, 
váltakozó állásúak, húsosak. Sárga szinű virágait nyáron 
hozza. 

S. ebracleatum (Rose) Moc. et Sesse. Hazája a mexikói 
Hidalgó. Szürke színű levelei 25 cm-es rozettat alkotnak, a 
virág színe fehér. 
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S. morganianum E. Walth. Mexikói ki'iszó növény. 2 cm 
átmérőjű, világos rózsas/inű virágot hoz. 

S. pachyphyllum Rose. A mexikói Oaxacából származó, föl
felé álló félcserje, kékeszöld színűek a levelei, végükön vörö
ses árnyalattal . Virága világossárga. 

S. rubrotinctum R. T. Clauscn. Mexikóból származó. 15 25 
cin-cs félcserje, napsütés hatására világoszöld színű levelei 
bíborpirosra színeződnek. Könnyen letörő levelei gyorsan 
meg is gyökeresednek. Gyakran összetévesztik a S. guate-
malense Hemsl.-vei. Ezek levelei zöldek, lekerekített \cgűek. 
virága vörös. 

S. stahlil Solms. Mexikóból, Pueblából származó alacsony 
félcserje, leveleinek alakja golyóra emlékeztet. Levelei vékony 
száron egymással szemben állnak. Árnyékos helyre ne tegyük, 
mert fcnyhiány esetén szára megnyúlik, a növény elveszti jel
legzetes szép formáját. Sárga színű virága a növény fölött he
lyezkedik el álernyöben. 

S. trcicasei Rose. Mexikói félcserje, kékeszöld szinű levelei 
szürkén hamvasak, ágai kezdetben húsosak, később megfá-
sodnak. Világossárga virága áprilisban nyílik. A S. ebracte-
atiiinmal gyakran összetévesztik, utóbbi le\cle kerek tojás 
formájú. 

Az itt leírt Sedumokat télen hűvös helyen, szinte öntözés 
nélkül kell áttcleltctni. Nyáron színes sziklakertet varázsol
hatunk belőlük, mivel a napfényt jól tűrik, az esetleges zápo-

Sedum morganianum 
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Scdimi Uclcasci 

rokat könnyen átvészelik. A lehulló levelekből egy-egy új 
növény keletkezik, dugványozással jól és gyorsan szaporít
hatok. Változatos levélforniájú, levélszínií, igénytelen, kedves, 
mutatós növények, megérdemelnék a szélesebb körben való 
elterjesztésüket. 

Sinocrassula nemzetség 

Tagjai a Crassulaceae családjába tartoznak. Hazájuk a Hima
lája, Nyugat-Kína. Nyáron szabadban elhelyezhetjük, de télen 
fagymentes helyen kell tartani őket. Egyes fajok kétnyáriak, 
de javarészt évelők. 
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Sinocrassula densirosulata (Praeg.) Bgr. Nyugat-Kínából . 
Yunnanból szárnia /ó faj. Számtalan keskeny lapát alakú 
levele 25 mm hosszú és 7 mm széles, szürke, vörös színezetű. 
Virágszára széles, gömbölyded, dúsan elágazó. Nem télálló 
faj, így szabadban nem teleltethető. 

S. yunnanensis (Franch.) Bgr. Kínából, Yunnanból szár
mazó növény. Nem hasonlít az afrikai Crassulákhoz, saját
ságos színezése távol-keleti jövevényekre mutat. Kicsi, 2—4 
cm átmérőjű, kékes-zöldes szürke rozettájukat keskeny (6 mm), 
lándzsa alakú, 15—25 mm hosszú levelekből képezi, melyek 
bársonyos hajzattal bevontak. Virágszárán végeken álló kis 
virágokat hoz. Ismert változata a 

Sinocrassula yunnanensis cv. .XiisUitíí' — taréjszerü kerti-
forma. Kedvező körülmények és feltételek közt a közép-euró
pai telet szabadban is elviseli. 

Euphorbiaceae A l . Dc Juss Kutyatejfélék 

Változatos testalkatú pozsgasok tartoznak ide. Virágtakaró
juk sokszor hiányzik, ezt fellevelek helyettesítik. A termő há
rom termőlevélből alakul k i , belőle három részre váló termés 
fejlődik. Gyakori a tcjcdény a növényeknél, amelyből a k i 
ju tó tejnedv — ha szembe vagy sebbejut gyulladást is okoz
hat. Dél-Afrika jellegzetes Euphorbiái és a Pedilanthus nem
zetség tartoznak ide. 

Euphorbia nemzetség 

Az Euphorbiaceae nemzetség tagjainak hazája Dél- és 
Kelet-Afrika, Etiópia, Szomália, Marokkó, Madagaszkár, 
Elő-lndia, Ceylon, Kanári-szigetek, Amerika. Amennyire szé
les körű fellelhetőségük helye, éppolyan változatosak e növé
nyek formailag, s így különleges gyűjteményt készíthetünk be
lőlük. Nevüket Juba I I . Mauritánia királyának Euphorhos 
nevű udvari orvosáról kapták. 

Talán e növénycsaládba tartozó po/sgások a Icghasonlób-
bak a kaktuszfélékhez. Bizarr formájúak. Afrika számos részén 
jellegzetes tájképel alakítanak ki 1 0 — l ó m magas, többfelé 
ágazó, kandeláberszerű oszlopaikkal. Néhány faj levele egész 
évben megmarad, míg egyes fajoknál az új hajtás kinövése 
után elsatnyul, lehullik. Viráguk virágtakaró nélküli egyivarú, 
egylaki bogernyő. Általában sárga-barnás-zöldes színűek, k i -
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csínyek, de tömegükkel hatásosak. Magvaik ereset figyelem
mel kell kísérni, mivel több méter távolságra is képesek ellőni. 
E/t megelőzhetjük, ha a tokok felnyílása előtt celofán tasakot 
húzunk a növényre. Míg sok más pozsgásnak a téli szobahő
mérsékleten való teleltetés nem kedvező, az Euphorbiák éppen 
ezt szeretik, melegigényük miatt. Legjobb számukra a 15 C" 
körüli hőmérséklet, a hirtelen hőmérséklet-változást nem tű
rik, ez legtöbbször pusztulásukat vonja maga után. A növények 
színváltozással jelzik a hőmérséklet ingadozását, sárgulnak, 
barnulnak. Talajuk tápanyagban gazdag, homokos, jó víz
áteresztő legyen. Vízadagolásuknál figyelemmel kell lennünk 
a növény alakjára. A levelesebb, sok vékony hajtást hozó fa
jok nyáron bővebben kapjanak vizet, míg az alacsony, vastag 
húsú levél nélkülieket óvatosabban öntözzük. A legtöbb faj 
jól bírja a nyári szabadban való elhelyezést, az égésre hajlamo
sakat üveg alatt, árnyékolva (Euphorbia obesa) jobb elhe
lyezni. 

Szaporításuk dugványozással történik, a fejlett fej- vagy 
oldalhajtást a levágás után vizbe kell tenni vagy gipsszel be
kenni, hogy a kifolyt tej a vágási felületet ne szárítsa úgy be, 
hogy a gyökercsedcst megakadályozza. Egy-két napos szik
kasztás után homok és tőzeg keverékébe tűzdelve, párás leve
gőn jól gyökeresednek. Tejnedvük mérgező hatású, ezért kü
lönösen a dugványok készítésénél ajánlatos az óvatosság. 
Már a régiek is felismertek a tejnedv mérgező tulajdonságát, 
az ókorban a földközi-tengeri országokban halfogásra hasz
nálták. Az E. piscatoria-hajlásokat, ágakat nyalábba kötöt ték, 
kiverték, folyt belőle a tejnedv, ezt kőnehezékkel a vízbe 
dobták. A tejnedv hatására a halak elkábultak, a víz felszí
nérc jöttek, így könnyű volt őket kihalászni. Veszelszki orvos, 
botanikus ír ta: ,,a növény tejével szemücsöt kenni hasznos". 
Az Euphorbiákból nyert euphorbium erős purgálószer, a 
gyógyászatban alkalmazták. A busmanok a kutyatejnedvet 
halálos nyílméregnek használták. Az indusok az Euphorbia 
gyökerét borssal keverve kígyómarás ellen használták. 

Brazíliában szinte áthatolhatat lan sűrűséget alkot az E. 
phosphorea. A növény letört száraiból kicsordult tejnedv a 
sötétben foszforeszkál. A Kaukázus vidékén az Euphorbia 
nedve a pamut sárga festőanyagát adja. 

A kulyatejfélék ellenálló fajok, kártevők ritkán bántják 
őket (kivéve a pajzstctük). Az Exotikus xerofilák c. sorozat
ban F. K. Horwood érdekes két parazitáról számol be a 
The National Cactus and Succulent Journal 1972. decemberi 
számában. A szerző leírja az E. polygonán és E. horridán 
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fellelhető Viscum minimum Harvey és Hydnora africana Thun-
berg parazitákat. (Az előző növényi, az utóbbi állati para
zita.) Egyes lassú növésű fajok idősebb részein barna színe
ződés, elfásodás figyelhető meg, de ez nem betegség, hanem 
természetes folyamat. Az Euphorbiákon areolák (tüskepár
nák) nincsenek, a tüskék közvetlenül a növény felszínéről 
törnek elő. A fiatal növényi részeken, hajtásokon kezdetben 
minden fajon leveleket vagy levélszerű képleteket találhatunk, 
amelyek hamarosan lehullanak, mintegy bizonyítékául annak, 
hogy a fejlődéstörténet folyamán valaha ezek is lombos növé
nyek voltak. A kedvezőtlen körülmények odavezettek, hogy 
a levelek redukálódtak vagy eltűntek, így az asszimilációt a 
növény zöld felülete vette át, s ezzel a párologtató felület is 
csökkent. H . Jacobsen ezt a fajokban nagyon gazdag családot 
több szekción belül 28 csoportra osztotta. A továbbiakban a 
csoportok felsorolása nélkül, ábécé-sorrendben a fontosabb, 
gyakran előforduló fajokat érintjük. 

Euphorbia ammak Schweinf Dél-Arábiában 10 m-es fává 
növő növény, kandeláberszerűen elágazó. Ágai négy-ötszög
letesek, mélyzöld színű bordái szárnyszerűen összenyomot-
tak, sötétbarna I cm hosszú tüskéi vastag pajzson ülnek, a 
2— 2 vízszintesen álló tüske a széleken egymástól 1 cm-re 
helyezkedik el. Mutatós , üvegházi körülmények közt lassab
ban növő faj. 

E. angularis Klotzsch. Portugál Kelet-Afrikából származó, 
3— 5 m magas bokor vagy fává növő növény. Ágai majdnem 
háromszögletű keresztmetszetűek, 3—4 szegletes tagokra 
osztódóak. A szárnyszerű szögek öblösen fogazottak, és szürke 
szarvszerű szegéllyel ellátottak. 4—10 mm hosszú tüskéi szür
kék. 

E. aphylla Brouss. Kanári-szigetekről származó „levél nél
kül i" növény. 40—50 cm-es bokrokat alkot, gazdagon elága
zódó ágai 5—8 cm-es tagokból állnak, szürkészöldek. Lassan 
gyökeresedő faj, jobb magról szaporítani. 

E. avasmontana Dtr. Délnyugat-afrikai, 2 m-re növő, 
erősen elágazódó bokor. Ágai 5—8 szögletűek, a tagok 5—7 
cm vastagok, sárgás-kékes zöldek. A tüske pajzsa egy szarv 
formájú szegélybe fut, a párosan ülő I — 2 cm hosszú tüskék 
rajta pontosan I cm távolságra vannak. 

E. bupleurifolia Jacq. Dél-afrikai, fokföldi levélkoronás nö
vény. Tüske nélküli pozsgás törzse tojás nagyságú, amelyet 
körkörösen álló pikkelyszerű, barna színű levélpárnázat takar. 
A törzs tetején nyáron egy nyalábban hajtja k i keskeny, lán
dzsaszerű, világoszöld színű leveleit. Télen a levelek legtöbb-
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ször leszáradnak. Nagyon ritka növény, de egyik legszebb 
Euphorbiánk. 

E. canariensis L. A Kanári-szigetekről származik, ahol 12 m 
magasra is megnő, s dúsan elágazó bokrokat képez. Elága-
zódásaik 4—6 élűek, barnászöldek. Már a kis növényeknél is 
mutatós a bordák szélein levő sűrű, páros állású tüske. Las
san növő faj. 

E. candelabrum Trem. Észak-Afrika, Szudán és a Nilus-
medence növénye. 10 m magasra növő „kandeláber Euphor
bia". Agai 4 élűek, páros tüskéjűek, tüskéi 2 - 4 mm hosszúak, 
egymástól 8 -12 mm távol vannak. A növény nagyon ha
sonlít az E. ammakhoz. 

Hasonló fajok hozzá, de bordaszámban eltérőek az E. 
abyssinica Raeuschel. Hazája Abesszínia, 8-bordás faj. Az E. 
neglecta N . E. Br. 5 - 8 bordás abesszíniai faj. 

Újabb kutatások szerint (Dr. P. R. ( ) . Bally, Nairobi) az 
E. candellabrum azonos az E. ammak és az E. ingens néven 
ismert növénnyel. 

E. caput mcdusac L. E medúzafőre hasonló növény hazája 
Dél-Afrika, Fokföld. Töve rövid, megvastagodott, amely k i 
fejlett korban a 10- 20 cm-es átmérőt is eléri. Ebből a rész
ből futnak le a végükkel felfelé irányuló szürkészöld kígyó
szerű ágai, az ún. medúzakarok. A (iatal ágakon csoportosan 
állnak hosszúkás lándzsa alakú levélkéi. Szereti a fényt és a 
meleget, télen a 12—14 C -os hőmérsékletet. Szaporítási mód
ja a dugványozás, ennél a fajnál a kétszeres dugványozás vezet 
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eredményre. A/, említeti medúzakarokat levágva dugvány
nak használjuk, azokat meggyökereztetjük. A dugványok 
csak hosszanti irányban növekednek és vastagodnak, ezért 
tetejüket le kell vágni, ezáltal a sarjadzasra serkenteni. Az így 
megjelenő sarjak már gömb alakúak, melyeket leválasztva 
a medúzakarokról , dugványozunk és gyökereztetünk. A meg-
gyökeresedés után hamarosan megjelennek a gömb alakú nö
vényen a medúzakarok. Tőzeggel kevert folyami homokban 
jól gyökeresednek. 

K. cocrulescens Haw. Hazája Dél-Afrika, Kokföld. Terje
delmes, bokrot képező növény, 1,5 m magasra nő. Ágai 4—6 
szögletűek, kékeszöld színűek. Hasonló a 3—4 szegletes, kez
detben világoszöld színű K. franckiana Bgr. Származási helye 
Karru. E fajnál feltűnő a tüskepárok majdnem összefüggő, 
szarvszerű szegélye, a tüskék kezdetben barnák, később szür
kék, végül feketék lesznek. 

E. cchinus Hook. f. et Coss. E dél-marokkói faj legfeljebb 
I m-re nő, sokágú, félgömbölyű, ún. „sündisznó" Euphorbia. 
Ágai kerek, 6—7 szegélyesek, a szegélyek köze kissé bemé
lyed. A pajzsocskak gyakran összefolynak, rajta helyezkednek 
el a páros rövid tüskék, melyek kezdetben vörösek, majd vilá
gosszürkék lesznek. 

E. enopla Boiss. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. Tövises pozs
gás, sokágú 30—100 cm magas bokorrá nő. 6—7 szögletes, 
szürkészöld ágai a szegélyek közt kissé hamvasak. A bordák 
egyenesek, virágszáruk narancsrózsaszinű, tüskés. Hasonló 

Euphorbia 
capul-medusae, 

medúza fejű 
kutyatej 
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Euphorbia 
globosa 

hozzá az E. aggregala Bgr. Hazája Karru, pozsgás tövén az 
ágak körben helyezkednek cl. 8 9 bordásak, sok vörös lüske-
virágot hoznak. 

E. ferox Mari . E dél-afrikai faj tüskés golyóra emlékeztet. 
A növény 15 cm magasra nö, sok oldalsarjat hoz, igy sokfejű 
csoportot alkot. Ágai 9—12 szögletűek, az idősebb növényi 
részek könnyen mcgfásodnak. 

E. fimbriata Scop. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. Szegélyes 
vagy mezőkre osztott Euphorbiának ismerjük. Kicsiny, 30 
cm magas évelő, a földhöz közel ágazódik el sokágú tővé. 
A világoszöld növény lapos bordájú, hatszögletű mezőkre 
osztott, fehér levélhegckkel és tüskézettel dúsan borított. 
Nedvességre érzékeny. 

E. globosa (Haw.) Sims. Foklokli alacsony félcserje, porcos, 
vastag gyökere van. Ágai I 2 cm átmérőjűek, gömbölyűén 
tagozódnak, ezért nevezték el gömbölyű Euphorbiának. 
A növény ágainak egy-egy fiatalabb része kissé megnyúlik, 
a rajtuk levő 6 szögletű mezők közepén fehér levélhegek lát
hatók. A fejhajtásokból nőnek ki a kb. 10 cm-es villaszerűén 
elágazó virágszárak, amelyek elfásod\a legtöbbsziir a növé
nyen maradnak. 

Nagyon hasonlít hozzá az E. ornilhupus .lacij. Délnyugat
afrikai faj, de ennek az egymásra érő részei előbb hosszúkás 
kúpok, majd egészen különböző alakúak lesznek. 
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K. graiidicornis Ciocbcl. Tanganyikából s/; irnia/ó egyik leg-
dekoratívabb „nagy szarvú" Euphorbia. Egyenes növésű 
félcserje. ?> 4 s/egletes tagjai enieletszerűen egymáson he-
l>e/kednck cl. A bordák éle erősen hullámos, öblös, rajta 
barna s/arinéteg ful, melyen nagy, erős tüskepárok helyez
kednek el. A tüskék 2 5 cm-esek, világosbarnák majd szür
kék. 

E. grandidens Haw. fokföldről származó, hazájában 10— 
16m-cs fává növő nagy fogazású növény. Töve gömbölyű, 
amely sokfelé ágazik. Vékony ágai i 4 szögletesek, öblösjn 
fogazottak. Tüskéi csak néhány mm-esek, a kis pajzsokon pá
rosával állnak, barnák. 

E. griseloa Pax. Dél-afrikai, Becsuanaföldről, Transwaalból 
származó, 50 75 cm-re növő bokor. Ágai dúsan elágazódók, 
4- 6 élűek. szürkészöld rajzolatúak. Szegélyei öblösek, rajtuk 
tüskepajzsok helyezkednek el. melyek közbe-közbc barna 
szabályos tüskepárokkal megszakítottak. Hasonlít hozzá a 
szép rajzolatú E. trigona Haw., melynek hazája a tropikus 
Délnyugat-Afrika. A növény zöld alapszínén világos rajzolat 
látható. Az E. pseudocactus Bgr. natáli faj, világos alapszínén 
a rajzolat sötétzöld. 

E. hrptagona I . . A növény dél-afrikai szukkulens, 25—30 
cm-től I m magas bokrot alkot. 7 és 10 szegiclű ágai elágazó
dók. 

E. horrida Boiss. E fokföldí faj I m-re növő vastag tövű 
gyenge sarjadzóképességű pozsgás. 12-15 bordás, keskeny 
niélybarázdás növény, fogazott szegélyein I—2 cm hosszú 
tüskés virágszárat hoz. Nagyon meleg- és fényigényes faj, 
ezért fordul hazájában is legtöbbször a nap felé. Ez a 
növény, gyűjteményekben is ritka. Télen hűvös helyet és 
szárazon tartást igényel. Hozzá hasonló s éppilyen ritka 
faj az K. fasciculata Thunbg. Hazája Dél-Afrika és az E. 
stellacspina Haw. Kis-namalföldi faj, amely szétágazó, tüskés 
virágszáras. 

E. lactea Haw. Kelet-Indiából, Ceylonból, Malakkából 
származó faj. Idős példányaik faszerűvé nőnek. Ágai 3 - 4 
szögletesek, oldallapjaik sötétzöld színűek, a fehér rajzolat a 
középső részen az öblös szélig húzódik k i . Barna tüskepárjai 
5 mm-esek. Lassan növő faj. 

E. Icdieníi Bgr. A 2 m magasra növő bokor dél-afrikai. Öt-
szögletes szürkészöld ágai 4 - 6 cm átmérőjűek. Az ágak végei 
felé keskenyedők. Az öblösen fogazott szélek kissé összenyo-
niottak. kezdetben barna, majd szürke tüskcpárokkal fedet
tek. A tüskepajzsok néha csíkban futnak össze. A többi faj-
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Euphorbia 
lactea magonc 

tói eltérően sokkal nagyobb tömegű virágot hoz, sárga virá
gaik a fiatal példányokon is láthatók. 

E. mamillarls L. E dél-afrikai kicsiny növény 20 cm magas. 
Elágazó tulajdonságú ágaik 3—5 cm átmérőjűek, négyszög
letesek. A rajtuk futó vízszintes barázdák a szegélyek meg
szakításával lapos hatszögletű mezőket, szemölcsöket alkot
nak, innen kapták elnevezésüket. A mezők között fehér levél
hegeken állnak az egyes szürke citüskésedett virágszárak. Ha
sonló hozzá az E. fimbriata Scop. dél-afrikai faj, melynek át
mérője csak 2—4 cm. A növény színe világosabb mint az 
előző fajé. Nedvességre érzékeny. A sötétzöld színű hasonló 
E.. cereiformis L. hazája Dél-Afrika. A jóval magasabbra 
(90 cm-re is) megnövő faj, bordáin lefelé irányuló fogak lát
hatók. 

E. meloformis Ai t . E faj Dél-Afrikából, Karruból származik. 
Dinnye formájú Euphorbiánk a 10 cm átmérőt is elérheti. 
A növény kissé lapított, 8 - 10 mély bordás, a zöld színen hal
vány, kissé vöröses keresztcsíkozás látható. A bordákon he
lyezkednek el a kerek Icvélhcgek és egy-egy clfásodott virág
szár, amely az öregebb példányokon villaszerűén elágazódó. 
Kétlaki növény. Ha a hím és nö példány is megvan gyűjte
ményünkben, nem gond a maghozás, rendszeresen magot 
lehet befogni, s magról szaporítani c mutatós növényt. Ha
sonlít hozzá az E. valida N . E. Br. Dél-Afrikából, Janscnville-
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böl származó, gömb alakú növény, amely tiszta zöld színű, 
s vaskosabb az előbbi fajnál. 

K. milii var. splendens (Boj. ex Hook) Ursch et Leandri. 
Hazája Délnyugat-Madagaszkár. Népies neve ,,krisztustövis" 
vagy „ ragyogó" Euphorbia. Mindenütt ismerik a valóban ra
gyogó vörös szinű, színes fellevelek miatt, amely virágként hal 
a növényen. Sokfelé ágazik a kb. 1 cm átmérőjű, erősen tüs
kékkel bori lol l , barnás színű ága. A leveleket gyakran egész 
évben megtartják, a száraz időszakban azonban ledobja azo
kat, majd később új leveleket fejleszt. Virágai kora lavasz-
szal jelennek meg az új hajtásokon és a felső levélhajlatokban. 
Egyenletes kezelés mellett szépen fejlődik, nem érzékeny. 
Világos és nem túl hideg helyen kell teleltetni, mérsékelten ön
tözni. 

Nyugat-Madagaszkáron honos fajváltozata az E . milii var. 
milii Cost et Gallaud ( = v a r . bojeri), melynek levelei kiseb
bek és kerekdedek, virágja pedig sötétebb árnyalatú, mint a 
törzsfajé. 

E . ncriifolia L. Elő-indiai faj. Idős korban fatermetűvé, s 
az ötszögletű növény alapjánál kerek tövűvé válik. Vastag 
ágai világoszöldek, rajtuk spirális alakban futnak bordáik, 
később szürkék lesznek ágaik, rajtuk rövid fekete tüskék he
lyezkednek el. Az új hajtáson hozzák 7—12 cm hosszú, for
dított-tojásdad alakú, hegyben végződő leveleiket. A köz
ismert leander levelére emlékeztetnek. Száraz időszakban a 
levelek lehullanak, helyükön fehér levélhcg marad. 

E . obesa Hook. f Dél-afrikai, fokföldi növény. A pozsgás 
gyűjtemények egyik legértékesebb példánya, „gyöngyszeme". 
Teste dinnye formájú. Kifejlett példányaik á tmérője8—12cm-t 
is elérhet. A világoszöldes szürke színeződésű növény testén 
halványpíros kereszt és hosszanti csíkokat láthatunk, amelyek 
megvédik a növényt az erős dél-afrikai nap égetésétől. Legtöbb 
esetben a növény nyolc részre osztott, de az oszlás helyén alig 
mélyül bc a növény. A bordákon fehéres pontszerű tarkázott-
ság látható. Kétlaki növény, maghozáshoz hímes női példányra 
is szükség van. Virága kicsiny. A növény testének nagy ned
vességraktározásra kell berendezkednie a száraz időszakra, 
ezért is vette fel e formál. Nyáron mérsékelten öntözzük, té
len a mérsékelt hőmérsékletet és a szárazon tartást igényli. 
Kedveli a homokos talajt. Ezt a fajt Angliában a Kew-i Bota
nikus kertben 1897-bcn már E . meloformis néven ismerték. 
Később, 19()3-ban Kooker professzor meghatározta a nö
vényt, s új nevén (E. obesa) leírta. Formában nagyon hasonló 
hozzá az E . meloformis. 
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E. ornithopus Jacq. E kicsiny növény hazája Dél-Afrika. 
E faj még a 10 cin magasságot sem éri cl. Hengeres, közben 
golyó vagy buzogány alakú tagjai 6—10 mm vastagok, 1—3 
cm hosszúak. Színe mattzöld, virágainak clfásodott szárai 
sokáig a növényen maradnak. 

E. pendula Boiss. E dél-afrikai, fokföldi laj gazdagon el
ágazó, csi.ingö ágú bokrot képez. Kerek szárú ágai mattzöldek, 
rajtuk fehér pontozottsag látható, villaszerűén elágazódnak. 
Pikkelyszerű leveleiket a fiatal hajtásokon hozzák, hamar le
hullanak. Igénytelen, tartós ámpolna növény, a modern laká
sok térválasztó falaira függesztve dekoratív hatású. E fajt 
gyakorta összetévesztik a selyemkórófélékhez tartozó Sarcos-
temma viminaléval. Ez utóbbi hengeres, lecsüngő ágának át
mérője valamivel kisebb az előzőénél (4- 5 mm). 

E. pseudocactus Bgr. Hazája Natal. Alacsonyra növő nö
vény, 3—6 bordás, 10 15 cm-es tagokból áll, melyek átmérője 
5 cm. A világoszöld alapszínű növény közepén a szegély és a 
széles ívvonal között mély sötétzöld színű, ami feltűnővé teszi. 
A növény szegélyei világosabbak, tüskepárjaik barnák, majd 
szürkék lesznek. Alakban hasonló, de színezésben eltérő az 
E. trigona Haw. Hazája a tropikus Délnyugat-Afrika. E faj
nál a sötétebb alapszínen van a világos rajzolat. Hasonló még 
az E. lactea Haw. Kelet-indiai faj, ágai 3 4 szögletűek. 

E. ptcroncura Bgr. Mexikói faj, 50 cm magasságot elérő 
vékony ágú bokor. 5—6 szögletű ágain a levelek 2—4 cm 
hosszúak, hosszúkásak, váltakozó állásúak, hamar lehullok. 

E. pugniformis Boiss. Hazája Dél-Afrika. „Ököl formájú" 
Euphorbiának is nevezik, gumós főhajtása miatt. A növény 
felső részén lapos, 5 - 8 cm átmérőjű, sűrű szemölcsű, köze
pén 2—3 sorban rövid oldalágaik helyezkednek el. Répa
szerű gyökere van, virágait a vastag gumós főtövön hozza. 
Hazai gyűjteményekben ritkán látott faj. A világoszöld színű 
E. woodii N . E . Br. hazája Natal. Vastagabb ágú. mint az 
előző faj, a többi fajtól eltérően kopaszabb, mivel levélkéi 
megjelenésük után hamarosan lehullanak. 

E. pulvinata Mari . Natalból származik. Hazájában nagy, 
vastag párnákat a lkotó mutatós faj. Hajtásai 3 6 cm hosszú
ak, 3 4 cm átmérőjűek, 7 bordásak. A lapos, finoman rovát
kolt szegélyek borvörös barna színűek. Virágszáraik tüs-
kézcltck. 

E. ramiprcssa L. Croiz. Madagaszkári faj, lapos ágú, ala
csony termetű pozsgás, kifejlett példányai „faszerűvé" nyúl
nak. Tövüknél sokfelé ágazók, száruk az alapnál kerek, 
majd háromszögletű, végein az ágak lapítottak, kétszárnyúak. 
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Gyakorta elága/ódók, s így látszatra összevissza állnak. Sö
tétzöld színű ágai öblösek, fogazottak, barna tüskések. H fajt 
korábban tévesen E. alcicornis-nak nevezték. 

E . trianguiaris Desf Natalból származó „ h á r o m á g ú " 
Euphorbia. Hazájában nagy, 18 m magas fává növő faj, tör
zsén az ágak körben állnak, haromélüek, dúsan elágazók, 
élénkzöldek. Új hajtásain sok kis vöröses levéllel borítottak. 
E fajt nem szabad összetéveszteni a szintén háromélű E . 
antiquoruni L. kelet-indiai fajjal, amely jóval karcsúbb és ala
csonyabb. 

E . vlrosa Wil ld . Délnyugat-afrikai hazájában magas, sok
szor 2,5 m terjedelmű, 1,5 3 m átmérőjű bokrokat alkot. 
I'oz.sgás ágai 4 - 5 élűek. de a felső részen 5 - 8 élűek. Színük 
szürkészöld. Szabálytalanul állnak. 13 mm-es szarv alakú tüske
párjaik erősek, kiállók s a szegélyeket borítják. Lassan fej
lődő faj. Ez a faj legjobban az E . cocrulescens Haw.-hez ha
sonlít, amely Dél-Afrikából származik sokszor ennek vál
tozataként jelölik. A különbséget főleg eltérő színük adja. 

E . xylophylloides Ad. Brogn. ex Lem. Madagaszkári faj. 
1—2m magas törzset nevel, amelyből körben szabálytalanul 
elágazó ágakat hoz. Egy gömbölyű koronájú fához hasonlít. 
2 élű ágai világoszöldek, vékony szegélyei rovátkásak, a ro
vátkákban ülnek a tiatal hajtások pici, alig I mm nagyságú, 
csaknem kerek levélkéi. Ezek a levélkék hamar lehullanak. 
A többi Euphorbia fajtól eltérően melegebben és nedvesebben 
kell tartanunk. 
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Pedilanthus nemzetség 

Pedilanthus carinatus Spr. Legismerlebb faj (synonim neve: 
P. tithymaloides). Cserje termetű s/ukkulens, Nyugat-Indiá
ból s /árma/ ik . Idősebb korára bokors/erüvé válik, 1 m feletti 
magasságot is elérhet. Hajtásai, ágai kerek alakúak, ujjnyi 
vastagok, fölfelé állók, mat t /ö ldek. A hajtások elágazók, 
ezeken helyezkednek el 10- 12 cm hosszú és 6 cm széles, 
hosszúkás tojásdad alakú levelek. A levél főére a fonákán 
hullámos. Leveleiket legtöbbször tél folyamán elhullatják. 
Madárfej alakú, skarlátpiros virágai nyáron jelennek meg. 

P. macrocarpus Benth. Mexikói pozsgás. Az I m magasra 
növő cserje ágai felfelé állóak, elágazódnak, sűrű bokrot al
kotnak. Hajtásainak átmérője az alapi résznél I cm. Levélkéi 
a hajtások végén jelennek meg, tél elején lehullanak. Virága 
piros. 

Virág/ó 
liupliorbia virosa 
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P. smallii Mi lbp . líra/iliából származó növény. Leírása a 
P. carinatus tájéval teljesen megegyezik, kivéve a levél színe
zését. Feltűnő, mutatós, fehérfoltos levelei nem olyan hullá
mosak a főér mentén. Télen 15 C -os helyet igényelnek, dug
ványozással szaporíthatok, kultúrájuk megegyezik az Euphor-
biákéval. 

Liliaceae A. L. De Juss. — Líliomfélék 

A család tagjai egyszikű növények. Virágtakarójuk kétkörös, 
de egynemű lepellcvciekből áll, mely néha feltűnő színű. 

Virágképletük: + A3 + 3 G(3) .Termésük tok vagy bogyq. 
Nemzetségeik: Aloc, Bowica, Gasteria, Haworthia. 

Aloe nemzetség 

E nemzetség fajai elterjedt szobanövények, igénytelenségük 
miatt közkedveltek. A szakirodalom ma már 280 faji larl 
számon, amelyek csaknem kivétel nélkül pozsgasok. Afrika 
különböző részeiről, valamint a Kanári-szigetekről származ
nak. 

Az ó- és középkorban Afrikából és Arábiából szállították 
az Aloékból kivont droganyagot Hellász városaiba cs Rómába , 
melyet a levelek kifőzéséből, annak megszárításával nyertek. 
Ez az anyag fénylő és keserű volt. Legjobban utal erre arab 
elnevezése, alloah = fényes, keserű. A gyógyászatban hashaj
tónak, gyomorerősítőnek, por alakjában pedig gyulladásos 
szemek gyógyítására használták. Az irodalom hírt ad arról, 
hogy az olcsóbb minőségű gyantaanyagból készített gyógy
szerrel a háziállatok sebeit gyógyították. A gyanta vizes olda
tával megakadályozták a faépítmények szuvasodásál. Az ipar 
a sör keserítésére és a selyem festésére is használta. Nyulak 
rágása ellen a fatörzseket is kenték vele. Eddigi felsorolása, 
hasznosítása ma már nem aktuális, orvosi célokra csak az 
orvos tanácsát kikérve lehetne felhasználni. Már Diószegi 
Sámuel óvatosságra hívja fel a figyelmet „a terhes asszo
nyok, borral bőven élőknek és az aranyérre hajlamosaknak 
jobb e nélkül általában ellcnni, mi hasznot ez tehet, azt más 
barátságosabb szerek sokkal jobban teljesítik". 

Egyes fajok levelei szárítva, aloint és antrachinon származé
kot tartalmaznak. Hozzá nem értök az Aloékat és Agavékat 
gyakran összetévesztik, mert első ránézésre sokszor hasonlóak. 
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Lényeges eltérés származásuknál van. Az Agavék Amerikából 
származnak, az Áloék Afrikából. Az előző, az Agavaceae 
család tagja, az utóbbi a Liliaceae tagja. Az Áloék virágkép
zése elfér az Agavéétól. Virágszáruk a levelek közül oldalról 
tör elő. Erősen homokos, jó vizáteresztő talajt igényelnek, szep
tembertől novemberig bővebben öntözzük őket. Ha télen 
fűtött helyen teleltetjük, több vizet kell adnunk, mint a hide
gebb helyiségben levőknek, de legjobb télen hűvös helyen, ön
tözés nélkül teleltetni. Nyáron célszerű az Aloe fajokat sza
badban, árnyék alatt elhelyezni. Egyes fajok kifejlett példányai 
raár januárban hozzák szép virágaikat, melyek tartós virág
zásukkal sokáig gyönyörködtetnek, főleg dugványozással 
(tavasszal) szaporítjuk, dc közismert a magvetéssel történő 
szaporításuk is. Az utóbbaik i éves korukban virágzóképesek. 

Aloe arborescens M i l l . Natalból származó, elterjedt növény. 
Faji nevéből (arborescens^^fatermetű) következtetni lehet, 
hogy termő területén magasra ( I 4 m-re) nő. Törzsének 
átmérője néha eléri az 5 cm-t. Levelei rozettat alkotnak, 60 cm 
hosszúak, 5 cm szélesek, zöldesszürke színűek, lefelé ívelök. 
Szélük öblösen fogazott. Virágait február-márciusban hozza, 
ezek 40—45 mm hosszúak, feltűnő narancsvörösek, fürtök
ben rendezettek. Több változata ismert. Hasonló hozzá terme
te miatt az A. pluridens Hau, Hazája (irahams-town tarto
mány. Levelei ragyogó zcildek, hosszú csíkokkal, szele cak-
kos, fogazata kicsi. 

Szobanövényként inkább az alacsonyabb termetű fajokat 
kedvelik, néhány kis termetű fajjal a következőkben foglal
kozunk. 

Aloe arborescens 
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Aloc bcllatula 

Aloe eru I". 
niaculata magonc 

A. aristata Haw. Hazája Fokföld, Natal. Ez a faj A. longi-
arlstata Roeni. et Schult. néven is ismert. Mutatós , alacsony 
növény. Levelei rozettába rendeződnek, 10—15 cm átmérőjű 
növényt alkotva. Idősebb korra sokágú csoporttá alakulnak. 
Levelei 8—10 cm hosszúak, alsó részükön 10—15 mm széle
sek, visszafelé hajlók, zöldek. Cakkos, fehér szélükön I—2 mm 
hosszú fogacskak helyezkednek cl. Erről kapta elnevezését is 
(aristata =szálkás) . 50 cm-es virágszáron 4 cm-es, narancs
sárga színű, mutatós virágokat hoz. 

A. brevifolia M i l l . Dél-afrikai, fokföldi, riversdale-i szár
mazású poz.sgás. Rövid levelű Aloe néven ismert. 10—12 cm-es 
átmérőjű rozettat alkotnak kis, húsos, háromszögletű kékes
zöld levelei, melyek 7—18 cm hosszúak, 2—3 cm szélesek. 
A levelek szélén 2—3 mm-es érdes szarv alakú fogazat lát-
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ható. Az alacsony, rövid törzsű növény sok-sok hajtásával 
kerek csoportokat képez, 50 cni-es virágs/áron 15 mm-es 
vörös virágot hoz. 

A. distans Haw. Fokföldi rövid, hi'isos, kékeszöld levelű 
faj. A levelek széle világosabb fogazatú. Gyorsan növe
kedik, 2 - 3 m-es töveket is fejleszthet. 

A. concinna Bak. Közép-Afrikából, Zanzibar szigetről szár
mazó faj. Bájos Aloe (concinna - bájos, szép) elnevezését szép 
pettyczett leveléről kapta. Levelei lazább rozettában állnak. 
A 10—15 cm hosszú 2—2,5 cm széles levelei vége visszahajlók. 
Világoszöld alapszínű levelei hosszúkás fehér foltokkal tarkí
tottak, amelyek nem rendeződnek csíkokba. Szélei öblösen 
fogazottak, szarv alakúak. 5 10 cm-es vírágszárán 25 mm-es 
virágokat hoz. 

A. ferox M i l l . Hazája Dél-Afrika, Fokföld, Natal. Elneve
zésére valóban méltó (ferox = vad, szúrós). Erőteljes növe
kedésű, kifejlett példányai 2 3 m magasak. Hos.szúkás, kard 
alakú levelei a fiatal, magvetésből származó példányokon egy 
síkban állók, később rozettákba rendeződve I m hosszúságúak 
is lehetnek, kékeszöld színűek. A levelek majdnem teljes felü
letén tüskések, még a fonákon is. 50 80 cm hosszú virágszá
ron sok skarlátnarancs színű, 30 mm-es virágot hoz. Hozzá 
hasonló a gyűjteményekben ritkán található A. niarlothil Bgh. 
Hazája Natal, amelynél még a levél felső része is sűrűn foga
zott. Közel álló az A. feroxhoz a faszerüvé növő A. candelab
rum Bgr. Hazája Natal. A levelek alsó részén 3 mm hosszú, 
vöröses fogazat van. 

A. fosteri Pillans. Dél-afrikai, transvaali faj. Hosszú, kes
keny, felfelé álló leveleiről könnyen fclismcrhclő. A kifejlett 
növény eléri a 40—50 cm magasságot. Levelei rozettában áll
nak, kétsorosán növök, alapjuknál 6- 8 cm szélesek, sötét
zöld alapszínén egész hosszukban világos crczctűck. Levele 
széles öblösen fogazott. Egy-egy fogacska I cm távolságra 
áll egymástól. Virágszára I 1,5 m hosszú, rajta helyezked
nek el a narancssárga vagy aranysárga 3—4 cm-es virágok. 
A fajhoz hasonlók; az A. ciliaris Haw. Hazája Fokföld. Na
gyon keskeny levelű, zöld színű, szélein fehéren fogazott faj. 
Érdekessége, hogy fiatal korában virágzóképcs. Szép, skarlát
píros virágokat hoz az A. cooperi Bak. Nalali faj, kétsorosán 
álló levelei fehéren foltozottak. Az A. tenuior Haw. Hazája 
Fokföld, levelei 10 15 cm hosszúak, fehér szélűek, kicsi fo-
gacskájúak. 

A. huniilis (L.) M i l l . Dél-Afrikából, lokföklröl származó 
növény, 6 -7 cm átmérőjű, alacsony faj. Rozettában álló le-
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velei 5—lOcm hosszúak és 10 -15 mm szélesek, hosszúkás
lándzsa alakúak, töbhé-kcvésbé befelé hajlók, világoszöldek. 
A levelek felületükön szemölesösck, sűrűn és dúsan fogazot
tak. A fogak fehérek, 2—3 mm hosszúak. A leyél alsó részén 
és szélén a szemölcsök fehéreszöldek, keresztirányúak. Az A. 
humilishez hasonlók az A. echinata Wil ld . , ma már az A. 
luimilis változataként szerepel. Az A. longistyla Bak., hazája 
Fokföld. rozettája nagyobb, virága rózsaszín. Az A. spinosis-
sima X horf-nak is hasonló, 30 cm hosszú lándzsaszerű leve
lei vannak. 

A. milriformis M i l l . Dél-afrikai, fokföldi hazájában I—2 
méter magasra nö, törzse 4 - 6 cm átmérőjű. Nevét a levél 
alakjáról kapta a növény (Mitra . görög eredetű szó püspök
süveg), mely végénél hegyes, fölfelé irányuló és friss zöld színű. 
Idősebb korban sok rozettás csoportot képez. A levelek alsó 
oldala boltozatos, széle rövid fehér vagy sárgás fogazatú, na
gyon vaskos. Virága 40 60 cm-es száron skarlátvörös színű. 

A. rauhii Rcyn. Madagaszkárból származó faj. 10 cm át
mérőjű, alacsony törzsű növényke. Levelei hosszúkás-három-
sarkosak, 7—10 cm hosszúak, alapjuknál 1,5—2 cm széle
sek, szürkészöldek barna alapszínükön a foltok H-alakban 
helyezkednek cl. A levél élén levő fehér színű horgas tüskék 
5 mm-esek. Virágszára 30 cm, ezen 2.5 cm hosszú, skarlát
piros színű virágaik láthatók. 

Növendék 
Aloe rcitzíí 
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Ritka, dc jól 
felismerhető 
növény az 
Aloe plicatilis 

A. saponaria Haw. Natalból származó, nálunk nagyon el
terjedt faj. Jól felismerhető a levélen látható fehér — lazább 
sorokban álló hosszúkás foltjaikról. A levelek az alapnál na
gyon szélesek, majdnem vízszintesen állók. A levélszéleken 
háromszögletű, barnás fogak helyezkednek el. Rozettái a lkotó 
levelei kifejlett ál lapotban 15—20 cm hosszúak, 4—6 cm szé
lesek s csaknem 1 cm vastagok. Végük hegyben végződik, 
visszahajlók. 50—70 cm-es virágszárán 4 4,5 cm-es vöröses
sárga virágot hoz. 

Hasonló szép, foltos fajok még az A. greenii Bak. Hazája 
Natal, levelei 30 cpi-nél hosszabbak, világoszöld alapszínüek. 
A. microstigma Salm. Délnyugat-afrikai faj. zöld színű levelein 
rózsaszínes fény látható. 

A. parvibracteata Schoenl. Hazája Kelet-Afrika. Barnás
zöld levelei 30—40 cm hosszúak. Pirosas rózsaszín virágot hoz. 

A. striata Haw. Dél-afrikai szukkulens. Levelei szélén lát
ha tó fehér szegélyről csíkozott Aloe néven ismerik. A sűrű 
szürkészöld rozetták levélszélein 2 mm széles, fehér porccsík 
húzódik, fogazata nincs. Szoros rozettat alkot. Kifejlett ko
rára 45—50 cm-es levelei 10 15 cm szélesek, kb. I cm vas
tagok, lándzsa ala|<úak. A levélfelület enyhén csíkozott, alig 
láthatóan pettyes. Narancssárga virágot hoz. Hosszú csíkos 
levelű pozsgás a világoszöld szinü, barnás fogazatú A. Ilneata 
(Ait . ) Haw. Kelet-afrikai faj. 

A. hereroensis Engl. Hazája Délnyugat-Afrika. Kékeszöld 
levelei sötétebb csíkozásúak, foltosak. 
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A. pluridens Haw. Dél-afrikai faj. 80 cm magasra nö. Leve
lei 7 cm szélesek, szélei szarv alakúak, kis fogakkal borítottak. 

A. succotrina Lam. Fokföldön, a Tábla-hegy közelében is 
őshonos, nemcsak a Socotra-szigeteken, ahonnan elnevezését 
kapta. A majdnem szár nélküli növény 80 cm átmérőjű ro
zettat képez. Hosszú, kékeszöld levelei 50 cm hosszúak és 5 cm 
szélesek, fölfele ívelök. Némileg csíkozott, a levél alapjánál 
mindkét oldalon kissé foltos. Fehéres, szarv alakú szélei sű
rűn fehér apró fogazatúak. Virágszára 60 cm hosszú, nem 
elágazódó, rajta a virágok 35 mm hosszúak, vörösek, zöld 
heggyel. Némi hasonlóság fedezhető fel az A. melanacantha 
Bgr. dél-afrikai fajnál. Ennél sokkal rövidebbek a levelek, 
sajátságos állásúak, s az alsó levélrészeken fehér, a felső ré
szen és a levélszárakon feketén tüskézettek. 

A. variegata L. Dél-Afrikából, Karruból származó, sokak 
által ismert és kedvelt „tigris Aloe", kitűnik zöld alapon fehér 
kercszt-csíkozású, háromszögletű, barázda formájúan ívelt 
leveleivel. A kifejlett példányok levélhossza 12 cm, szélessége 
3,5 cm. A levélcsúcsok kifelé hajlók. Méregzöld színű levelén 
a fehér foltok keresztben álló csíkokká rendeződnek. Homo
kos földkeverékben jól gyökereződő faj. Amikor az új növé
nyek elérik a 2—3 cm nagyságot, már megfelelő gyökerük 
van, így az anyanövényről leválaszthatók. Nem bírja a nagy 
mésztartalmú vizet. Külsőleg is elrontja szép csíkozását, ha 
levelei mészfoltokkal tarkítottak. Nagyon hasonlít hozzá az 
A. ausana Dtr. Délnyugat-afrikai faj, melynek levelei három 

Aloe variegata 
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Bowica voliibllis 

sorban állók, fölfelé (örö ro
zettat képeznek. Leveleinek 
hossza 12 cm, szélessége 
4 -4 ,5 cm, a foltok rajtuk 
nem feltűnőek, sorban he
lyezkednek el. E fajt nagyon 
óvatosan kell öntözni, vi
gyázva arra, hogy a levelek 
közé víz ne jusson, mert ez 
rothadásukhoz, majd pusztu
lásukhoz vezethet. Ez a faj 
sem tűri a meszet, illetve a 
mésztartalmú öntözővizet. 

Nagyon ritkán találkoz
hatunk egy különleges nem
zetséggel, a Liliomfélék csa
ládjához tartozó B(>»icá\d[. 

Bowica nem/.etsés 

Bonica volubills l larv. e\ 
Hook. f. Dél-Afrikából szár
mazó növény. Világoszöld, 
nagy. gömbölyű, 20 cm-t is 
elérő gumója a talaj felszínén 
helyezkedik el. Július-augusz
tusban hosszú, csavarodó, 
vékony pozsgás szárat hajt 
k i , amely először egyenesen 
nő, majd lefelé hajlik. Virága 
kb. 8 mm átmérőjű, zöldes
fehér, nem feltűnő. Hosszú 
hajtása májusban megsárgul, 
ekkor egyhónapos pihente
tést igényel (szárazon tartsuk). 
Szobában is tar tható. Inkább 
botanikai érdekesség. 

104 



Gasteria ncm/etscg 

E nemzetség ugyancsak a Liliomtclék családjához tartozik. 
Az Aloékkal kö/eli rokonsiigban áll. A múlt század első felé
ben még az Aloe nemzetséghez sorolták. A következőkben 
ezekről a növényekről lesz szó. Nevüket a latin gaster = a has 
szóról kapták. A Gasteriák virágszárán kis kocsányokon sora
kozva ülnek jellegzetes, alsó harmadukban kidudorodó, k i 
bővülő, cső alakú virágai. A különböző fajok virágai az év 
bármely szakaszában láthatók. Egyes fajok levelei egy síkban 
állók (kompasz fajok), mások csavart állásúak. 20—40 cm-nél 
nem nőnek magasabbra, igénytelenek, ezért hálás szobanövé
nyek. Nyáron erős naptól védve, szabadban kihelyezve jól 
fejlődnek. Erős, tűző napfény hatására levelei megpirosodnak, 
megégnek. Télen 6 lOC-os helyiségben tartsuk és nagyon 
mérsékelten öntözzük c fajokat. 

Hazájukban, Délnyugat-Afrikában c növényeknek pontosan 
a mi téli időszakunkra eső időben van a fejlődési idejük. Ná
lunk figyelembe kell venni a rossz fényviszonyokat, s ezért 
kell eltérni kezelésük lekinlclébcn hazai körülményeiktől. Ho
mokos, kissé agyagos, kellő humusztarlalmú talajt igényelnek. 

Szaporításuk legeredményesebben az anyanövény oldal
hajtásaiból képződött új növénykékkel lehetséges, a már gyö
keres növények leválasztásával. Magvetéssel is szaporí thatok. 
Nagyon sok, keresztezés által egymással keveredő fajjal talál
kozhatunk. 

Gasteria acinacifolia (.lacg.) Haw. Dél-Afrikából származó, 
a Gasteriák közt aránylag nagyra növő faj, 15 leveles rozettái 
alkot. Kifejlett példányaik, kard alakú levelei 35 cm hosszúak 
és 5—6 cm szélesek, végükön haromélüek, kis hegyben végző
dök. Sötétzöld, fénylő leveleik 2—4 mm nagyságú, szabály
talan foltokkal tarkítottak. 

G. angusliroiia (Ait .) Haw. Dél-afrikai faj. A kifejlett nö
vények levelei egy síkban állnak. 8 10 db 20—22 cm hosszú 
és 3,5 cm széles, nyelv alakú levele fölfelé álló levélcsoportot 
alkot. Levelei húsosak, vaskosak, sötétzöldek, rajta elszórt 
foltokkal tarkítottak, oldalukon késélesek, végeik kis hegy
ben végződök. 

G. armstrongii SchocnI. Hazája Dél-Afrika, Eokföld. E 
ritka, lassan növő faj a többi fajtól jól megkülönböztethető. 
3 cm széles, szemi>lcsös, sötétzöld színű levelei 3—5 cm hosz-
szúak. A növény majdnem szár nélküli, nyelvszerű levelei 
szinte a talajon fekszenek. Levélvégeik legömbölyítettek, vé
gükön rövid tüskékben végződnek. A levél felülete, különösen 
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A Gasteria 
armstrongii 
formájával 
kitűnik a 
Gasteriák kö/iil 

a színe, sűrűn szemölcsös, s ettől érdes tapintatú. Idős korukra 
csavaros alakú rozettat alakítanak ki . Némileg hasonlít hozzá, 
dc jóval nagyobbra növő faj a nem szemölcsös levelű G. 
obtusifolia (Salm) Haw. Dél-Afrikából Bonnicvaléból szár
mazik, levelei rövidek, nagyon szélesek. 

G. brevifolia Haw. Dél-Afrikából származó faj, melynek 
12—14 levele többnyire egy síkban helyezkedik el. A kifejlett 
növények levelei 8- 15 cm hosszúak, 3 5 cm szélesek. Le
kerekített levélvégeín egy kis hegy látható. Vaskosak, nyelv 
formájúak, sötétzöld alapszínűkön szabálytalanul elszórt fe
hér foltok vannak, szemölcsöktől érdes tapintatúak. 

G. conspurcata (Salm) Haw. Dél-afrikai faj. Levelei kezdet
ben egy síkban állnak, majd rozettat alkotnak. Hosszuk 30 cm, 
szélességük 4 cm, nyelv alakúak, haromélüek, tompított végük 
egy kis csúcsban végződik. A szemölcsök rajtuk keresztcsík
ban rendeződlek. 

G. disticha (L.) Haw. Dél-Afrikából, Robertsonból szár
mazó faj. Kifejlett példányai 10 12 levelesek. Egy síkban 
álló levelei fiatal korban fölfelé állók, idős korára szétterülnek 
és visszafelé hajlanak. 20— 25 cm hosszúak és 5 cm szélesek, 
nyelv a lakúak, nem túl húsos ál lományúak. A levél vége leke-
rekíletl, hegyben végződő. Sötétzöld színükön kereszicsikokat 
alkotva helyezkednek el kerek, fehér levélfoltjaik. A G. 
disticha (L.) Haw. var. latifolia (Salm.) var. Poelln. Az előbb 
leírt faj szélesebb, nagyobb levelű változata. 

G. gracilis Bak. Natalból származó, kis törékeny növény. 
Hosszúkás levélkéi mindössze 7—10 cm hosszúak, 2—2,5 cm 
szélesek. Kifejlett példányainak 9 10 levele rozettái alkotó, 
visszafelé hajlóan elálló. Lcvélvégeik lekerekítettek, hegyben 
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végződök. Zöld levelein számtalan fehér pont látható, ame
lyek a gerincen és élen szemölesösck, érdesek. 

G. liliputana v. Poelln. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. 
20 mérföldre Grahanistowntól található meg. A nemzetség 
legkisebbre növő faja. Spirális rozettat a lkotó levelei csak 
3,5—6 cm hosszúak, I —1,5 cm szélesek, hegyben végződnek, 
amelyek visszahajlanak. A levelek felső része némiképp ho
morú, alsó részén kissé sodrott. Fénylő, sötétzöld színű leve
lein I—2 mm átmérőjű, kerek, fehéres foltokat láthatunk. 
10 cm-es vírágszárán 15 mm-es vörös virágot hoz. 

G. maculata (Thunbg.) Haw. A „fol tos" Gasteria Dél-Afriká
ból, a Fokföldről származó faj. Kifejlett példányai 30-nál 
több levelet hoznak, amelyek spirálisan rendeződnek, felállóak. 
Vastag, tömör levelei 16 20 cm hosszúak, 4—5 cm szélesek, 
felső részükön laposak, alsó oldalukon boltozatosak (dom
borúak). A levélalapnál halvány rózsaszín színezödést lát-

Gasteríu liliputana 

107 



Gaslciia niollis 
lialal példányai 

hatunk. A levelek színe fénylő sötétzöld, mindkét felén a 4—5 
mm átméiőjű fehér foltok összefutó rajzolatot képeznek, s 
így egy sűrűn mintázott, foltos növény képét adják. A levelek 
szélén világos színű szegély húzódik végig, hegye rövid. 

G. marmorata Bak. Dél-afrikai faj. Kifejlett példányai 20— 
30 levelesek, sokfelé álló levélcsoportja 15—20 cm magasra 
növő. A levelek hosszúkásak, felső részükön legömbölyített 
nyelv alakúak, hosszuk 15 cm, alapjuknál 3 4 cm szélesek, 
sötétzöld alapszínén sötét márványozottak. 

G. nígricans Haw. Hazája Dél-Afrika. Mindössze 3—4cm 
magas törzsű, lassan fejlődő faj. Kifejlett példányaik 20 leve
lesek, melyek többé-kevésbé spirálisan helyezkednek el, két 
sorban állók. 6—20 cm hosszúak, 4 5 cm szélesek, nyelv 
alakúak, gömbölyűek vagy haromsarkosak, végükön hegyben 
végződök. Sötétzöld színük az erős napfény hatására vöröses 
színre változik. Fényes, sima leveleik mindkét oldalon dom
borúak (alsó felén kevésbé), fehér foltjai néha zöldesfehérek, 
homályosak, e lmosódotlak, a fonákán szabálytalan csíkot 
alkotnak. 

G. pulchra (Ait . ) Haw. Dél-Afrikából, Fokföldről származó 
faj. Formára hasonlít az előzőekben leírt G. maculatához. 
Leveleinek hossza 20—30 cm s csak 2,5 cm szélesek. Piszkos
zöld színűek, simák, fénylők, szabálytalan háromszögletesek, 
gyakran sodrottak és hegyes végűek. Összefolyó világos színű 
foltjai sűrűn állnak levelein, a levélélck fehérek. 

G. verrucosa (Mi l l . ) Duv. A „szcmölcsi<s" Gasteria is Dél
afrikából, Fokföldről származik. Könnyen felismerhető faj. 

108 



Gasteria 
verrucosa 

Gasterhaworthia 
holt/ei 

6—10 leveles, kitcjlctt példányok levelei kétsorban rendeződve 
állnak, 10 -15cn i hosszúak, alapjuknál 2 cni, középső ré
szén 1,5 cni szélesek, hosszú hcgybcfütók. Felső részükön 
barázdaszerűcn besüppedtek, az alsó részük domború . Az 
egész növény felülete I mm átmérőjű, fehér, gyöngyszerű 
szemölcsökkel sűrűn borított . A levél sötét, szinte feketészöld 
alapszínen igen mutatós ez a fehér szemölcstömeg. 

G. verrucosa (Mi l l . ) Duv. var. latifolia Haw. Az előbb leírt 
fajjal csaknem megegyező, de annál hosszabb (30 cm) levelű. 

A növényeknél gyakori a két különböző nemzetség fajai 
közt létrejött keverék, amit mteigciwiikiis hihiUIncV. nevezünk. 
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Ezen az oldaion látható ábra a különböző intergenerikiis 
hibrideket (Aloe, Haworthia cs Gasteriák esetében) mutatja. 
Legtöbbször a két genus név kombinálásából alakul ki a hib
rid név. Pl. Gasteria X Haworthia -Gasterhaworthia. 

Haworthia nemzetség 

Közeli rokonságban állnak a Gasteria nemzetséggel. Rozct
táik szinte ligy hatnak, mintha kicsiny termetű Áloék lennének. 
Salm-Dyck (1859-ben) a Haworthiakat és Gasteriakat mind 
Aloe néven szerepelteti. Jelenlegi nevüket az ismert angol 
botanikus, szukkulensgyűjtő és szerző, Adrián Hardy Ha-
worthról kapták. A Haworthiák rozettái néha majdnem tel
jesen tő nélküliek vagy rövid tövön állnak, amelyen a leve
lek spirálisan helyezkednek el. Sok faj levelének felülete sűrűn 

Intergenenkus hibrid táblázat 
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Haworthia 
allilinea 

gyöngyözött vagy kérges. Világoszöldtől sötétzöld színűek. 
Egyes fajok levélvégén ablakszerű, áttetsző foltokat fedez
hetünk fel, amelyek a növekedésükhöz szükséges fény áten
gedésére alakultak. Itt jut be az asszimilációhoz szükséges 
fénymennyiség. Összefüggésben áll ez a hazai körülményeikkel 
s életmódjaikkal, gyakorta csak a levelek hegye látszik ki a 
talajból. A tiíl erős, közvetlen fényt nem bírják, árnyékolást 
igényelnek, ha ezt nem kapják meg, az anthocyan felhalmo
zódása miatt megpirosodnak, életritmusuk megváltozik, s 
hosszabb ideig kell árnyék alatt tartani őket, hogy eredeti 
zöld színüket visszakaphassák. Virágaik kicsinyek, jelenték
telenek, fehéreszöld harangocskák, amelyek a virágszárukon 
laza fürtöt alkotnak. 

Szaporításuk oldalhajtásokkal, r i tkábban magvetéssel tör
ténik. Kezelésükkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy 
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télen növekedési idejük ellenére hideg helyet igényelnek, ellen
kező esetben megnyúlnak, betegségekkel szemben elvesztik 
ellenállóképességüket, elpusztulnak. 6- I 2 C -on, kevés öntö
zés mellett teleltessük. Homokos, kissé agyagos talajt igé
nyelnek, nyáron tüzö naptól védve a szabadban tarthatók. 

A már említett, ún. „ab l akos" vagy „ablaktb l tos" fajok 
különösen érzékenyek a tűző napsütésre és a nagy szárazsiigra. 
ezért félárnyékos helyet és mérsékelten nyirkos talajt bizto
sítsunk számukra. Ősszel kell őket átültetni, ilyenkor úgyis a 
szabadból való berakodásnál elkerülhetetlen a gyökerek sza
kadása. A fölszedett növények sebzett gyökereit éles késsel 
vágjuk simára. Növekedési ütemük miatt célszerű az évenkénti 
talajfelújítás. Szeptembertől novemberig bővebben kell ön
töznünk a nyári szárazon tartás után. 

Haworthia 
planifolia 
cv. .,Variegata" 

Haworthia 
aristata 
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Haworthia cynibiformis (Haw.) Duv. Dél-afrikai Fokföklről 
szárma/ik. Igénylelcnségc és gyors növekedése miatt elter
jedt növény. 7- 10 cm átmérőjű lapos rozettat képező levelei 
\ ilágoszöldck, végükön jellegzetes áttetsző ablakfoltok vannak. 
Tojásdad alakú levelel 3—4 cm hosszúak, 2—2,5 cm széle
sek. Erős naptól óvjuk, de úgy helyezzük cl , hogy ne kerülje
nek a szoba legsötétebb helyére sem. Hozzá hasonló faj — 
sokszor össze is tévesztik a rövid, széles levelű H . cuspidata 
Haw., melynek hazája Dél-Afrika, a megvastagodott levél
végű, letompított levélhegyű H . obtusa Haw. emend Uitew., 
mely Dél-Afrikából származik, és a széles levelű H . planifolia 
Haw., melynek hazája Dél-Afrika. 

H. fasciata (Willd.) Haw. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. 
Levelei lándzsa alakúak, hegyesek, 3 - 4 cm hosszúak, 13 mm 
szélesek, haromsarkosak. A levelek felső oldalukon simák, 
sötétzöldek, alsó felükön nagy fehér szemölcsökkel borítottak, 
amelyek összefolyó keresztcsíkokat képeznek. Hozzá hasonló 
a H. subfasciata (Salm) Bak. Származási helye Dél-Afrika: 
Uitenhage tartomány. Kercsztcsíkozásánál a fehér szemöl
csök ritkábban állnak. Lehet naposabb helyre is tenni, mi
vel nem kimondottan árnyékkedvelő taj. 

H. límifolia Mari . Hazája Dél-Afrika, fokföldi. Rendkívül 
mutatós, lassan fejlődő növény. Hazai gyűjteményekben rit-

Haworthia 
reinwardtii 
var. tcnuis 
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Haworthia coarclata 

kaság; 8—10 cm átmérőjű rozettat képző levelei vastagok, 
széles haromszögletűek, sötétzöldek „kérgesek". Nevét ke
resztcsíkozásáról kapta (limes —fal), a csíkok a leveleken fal
s/erűen állnak. 

Itt említjük meg a töhbi Haworthia fajtól rendkívüli 
alakjával eltérő H . maughanii, v. Pociin.-t, a fokföldi 
Calitzdorp tar tományból származó növényt. A rozettába ren
dezett levelek olyanok, mintha lenyírták volna őket. Levél
végükön átlátszó ablakosak. Hazájukban levelei gyakran egé
szen a talajban ülnek. Gyűjtemények ritka faja még a H . 
truncata SchocnI. Hazája Dél-Afrika, Oudtshorrn. 2 cm 
hosszú levelei 15- 25 mm szélesek, kétsorosán nőnek. Levél-
végei szintén levágottnak tűnnek. A Haworthiák közt ez a leg
r i tkább faj. 

H. reinwardtii (S. D.) Haw. Dél-Afrikából, a Fokföldröl 
származó egyik legszebb, oszlop formájú faj. A kifejlett pél
dányok magassága a 20 cm-t is eléri. Levelei rövidek, karom-
szerűen görbülök, rajtuk a sűrű, fehér gyöngyözöttség szaka
datlan sorokba rendeződik. H. reinwardtii fajhoz hasonló a 
kevésbé gyöngyözött , oszlop formájú H. greenii Bak. Hazája 
Dél-Afrika: Grahamstown tartomány. Csaknem gyöngyö-
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zöltscg nélküli faj a H. coarctata (Salm.) Haw. Hazája Dél-
Afrika: Ciraaf-Rcinci és a I I . armstrongii v. I'oelin. Dél
afrikai: Adelaidc-i faj. Nagyon szegletes levelei sűrű spiráli
san állnak, hosszuk 3 4 cm, szélességük 9—12 mm. 

H. tesscilata (Salm) Haw. Dél-afrikai hazájában Fokföldtöl 
egészen Nagy-Namalföldig elterjedt faj. A növény alacsony, 
tö nélküli rozettat hajt (hasonlóan a H . cymbiformis-hoz). 
Levelei alul íveltek, kis szemölcsökkel ellátottak, sötétzöldek, 
4 cm hosszúak és 2 cm szélesek. Végükön rövid hegyben vég
ződök. A levelek felső része némileg boltozott, rajta az áttet
sző világos hossz- és keresztben álló vonalak ,,siikktáblaszerű" 
rajzolatot alkotnak. A hos.szában levő vonalak összefutnak a 
levélhegyben. Jól növő, szépen fejlődő faj. Közel 20 változata 
ismert. 

H. tortuosa Haw. Afrikai hazája ismeretlen. Ma már vadon 
nőve, természetes körülmények közt nem található. Az euró
pai gyűjteményekben már régóta ismert faj. Érdekes növeke
dési formája miatt tekervényes vagy csavaros Haworthianak 
is nevezik. 1.5 cm-re növő, karcsú fajunknak levelei 3—4 cm 
hosszúak, spirális elrendezésűek, egymáson tetőcserépszerűcn 
fekszenek. A levelek ferdén fölfelé irányulnak, könnyen ível
nek, erősen sötétzöldek. Szemölcsök ritkán találhatók rajta. 
Felületük legtöbbször üreges, afsó részük boltozatos. 

E növénynek több változata ismert. Hasonló hozzá a 
H. nigra (Haw.) Bak. Dél-Afrikából, Bedfordról származó 
faj. Levelei 3—5 cm hosszúak, 5 sorban helyezkednek el, 
alakban eltérően az előző fajtól. 

H. viscosa (L.) Haw. Délnyugat-fokföldi , , ragadós" Ha
worthia faj. Oszlopszerű növekedésű, tetszetős formájú nö-

Haworlhia 
tcssalata 
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Hawüfthia hcirei 

vény. Felülnézetben hároms/ögletesen növő levelei három 
irányban állnak, nem spirálisan, hanem mindig egymás fölött 
helyezkednek el. A levelek felső felületei besüllyedtek, sötét
zöld színűek, finoman érdesek és kissé ragadósak. A 2—3,5 
cm átmérőjű, oszlopszerű növény olyan, mint egy kínai pa-
goda. Nagyon hasonlít e fajhoz a I I . cordifolia llav\. változat. 
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Mesembryanthemaceae Fenzl. — 
Kristályvirágfélék 

Mind neni/ctség, mind l'ajs/ám tekintetében egyik legnépe
sebb család. Ezzel magyarázható az is, hogy megtalálható itt 
az egynyári, az évelő növény, a félcserje, s a cserjctcrmctü 
típus. A család idetartozó tagjai pozsgás levelű vagy pozs
gás szárú növények. Virágtakarója sziromszerű, élénk színű, 
a magház lehet alsó vagy felső állású. Termé.se sokrekeszű 
tok, amely nedvesség, víz hatására nyílik fel. E növények fő
leg a dél-afrikai Eokföldön élnek, sivatagi körülmények közt. 
Nemzetségeik: Aptcnia, Argyrodcrma, Bcrgeranthus, Ce
phalophyllum, Chasmatophyllum, Cheirídopsis, Conophytum, 
Delosperma, Dinteranthus, Drosanthemum, Faucaria, Fc
ncstraria, Gibbaeimi, ( i lot t iphyllum, Hereroa, Lampranthus, 
Lithops, Ophtalmophyllum, Oscularia, Fleiospilos, Rhombo-
phyllum, Ruschia, Schvsantesía, Stomatium, Tíschleria, Tí-
tanopsis, Trichodiadema. 

Rendkívül érdekes, formagazdag növénycsalád, amelyet 
Linné svéd tudós már 175.1-ban egy csoportba foglalt össze. 
Találhatók közöttük bokorrá növő fajok, tő nélkül növő, 
vastag húsú sajátsiigos kőutánzó, majdnem gömbölyű for
mára növök vagy egyedülálló levélpári képző szukkulensck. 
H. Jacobsen könyvében e család 122 nemzetség 24.35 faját 
írja Ic. 

A következőkben csak az érdekesebb vagy a gyűjtemények-
lien gyakorta fellelhető fajokkal foglalkozunk. 

Majdnem mind az afrikai kontinensről származik. A ,,dél
ben virágzó" nevet jogosan kapták, mivel virágaikat csak a 
déli vagy délutáni órákban nyitják. A virágok selyemfényűek, 
sárga, fehér, vörös s a lilás szín legkülönbözőbb tónusai meg
találhatók köztük. A virágban sokszor színes, szíromszerűvé 
átalakult porzók is találhatók. Főleg az esős időszak után 
jelennek meg a növényeken, azt sokszor teljesen beborítják. 
Méretük különböző, gyakorta a kicsiny növésű fajok méretük
höz viszonyítva nagyon nagy virágot hoznak. Terméseik el-
fásodva a növényen maradnak, melyek alsó vagy felső állású 
sokrekeszű tokok. Hazájukban az esős idő beálltával a reke
szek teteje megnyílik, s a felverődő esőcseppek az előzőleg 
bejutott vizet a maggal együtt a rekeszekből kiverik. A mag
vak teljes csíraképcsségüket 3—6 hónapos utóéréssel érik el. 
Ez az idő Afrikában fedezi azt az időt, ami az esős időszak 
megindulásáig tart. Eveket a tajokat sokszor még jobban kell 
védeni a kiszárító forró napsütéstől, mint az egyéb pozsgást. 
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de némelyik a legszárazabb terüleiekcn is életben marad, ho
lott más növény már nem tudná elviselni e/eket a körülmé
nyeket. Leveleik k idomborodó epidermisz-sejtekkel (papil
lákkal) borítottak, melyek a fénysugarak gazdaságosabb k i 
használását teszik lehetővé, s szükség esetén visszaverik a 
Nap sugarait. A párolgás csökkentését csekély számú légző-
nyílásuknak köszönhetik. A fedőszőrök, a levegővel telt, 
vékony cellulóz-falú epidermisz-sejtek rossz hővezetők, így 
védik a növényt a hirtelen hőmérséklet-változástól, s a víz 
párologtatását is csökkentik. A viaszbevonat is ezt a célt 
szolgálja, amely sok idetartozó fajon látható. Egyes nemzet
ségek fajain védelem szempontjából a lehulló levelek után a 
növényen egy-egy papírszerű tok is marad, amely a növényen 
marad a pihenő időszakban. Ezeket tehát nem szabad a szép
érzékre hivatkozva eltávolítani. Víztárolóul szolgál egyes bok
ros fajok megvastagodott gyökere. Sok fajnál a száraz idő
szakban csak a megvastagodott répagyökerek maradnak meg, 
melyek a következő növekedési időszakban líjra kihajtanak. 
A levelek nyúlós nyálkatartalmú nedve is (ami az egész levél 
95%-át kiteheti) a növény vízmcgkölésél segíti elő. 

Aptenía nemzetség 

Aptcnia cordifolia (L. f.) Schwant. Dél-Afrika keleti, sivatagi 
részéről származó, ismert pozsgás növény. Népies neve ,,szép
asszony tenyere". Levelei szív formájúak, 25 mm hosszúak, 
csaknem ugyanolyan szélesek. F'riss zöld színűek, húsosak, 
finoman szőrözöttek. Liláspiros virágai végállóak vagy az 
oldalhajtásokon jelennek meg tömegesen. Ampolnanövény
nek mutatós, jól használható faj. Sziklakertekben is alkal
mazha tó növény, hátránya fagyérzékenysége. 

A. cordifolia (L . f.) Schwant. var. variegata hort. Az előző 
faj tarka levelű formája. 

A bokros Mcsembryanthemumok kitűnően érzik magukat 
a déli fekvésű lakások erkély ablakaiban és a sziklakertekben 
is üde foltokat alkotnak. Különösen az őszi dugványozásból 
származó fiatal növények ontják virágaikat. Megfigyelések 
szerint az öreg tövek nem hoznak kellő számú virágot, s gyak
ran csúnyán mcgfásodnak. 

E család többi nemzetségéből is találunk olyan fajokat, ame
lyek alakjukban hasonlítanak a kövekhez. Ilyen „kőu tánzó" 
az Argviotlcniia nemzetség számos faja is. E növények évez
redek folyamán úgy illeszkedtek be környezetükbe színben 
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és formában, hogy felületes ránézésre köveknek tűnnek. Ke
zelésüknél figyelembe kell venni pihenési idejüket. Földkeve
rékük jó vízáteresztő legyen, nem szabad tápdús talajba ül
tetnünk őket, mert elves/tik tipikus formájukat. 6,5 pH-ér-
tékű talaj összeállítására és ennek megtartására kell töreked
nünk, mivel az idetartozó fajok csak nagyon kevés meszet 
tűrnek el. Jó , ha a növények cserepeit karimájukig földbe 
süllyesztjük, s a föld felszínét kavicsokkal beterítjük. Nagyon 
fontos, hogy a növényeket világos helyen tartsuk. Az asszi
miláció tökéletesítésére szolgálnak a növények felső részén 
játható kis pontszerű „ab lakok" , ezeken keresztül jut be a 
fény a belső növényi ré.szbc. Az ablakok mérete különböző, 
sok fajnál 4—6 mm átmérőt is elérhet. E növények afrikai 
származási helyükön nagyon magas hőmérsékletet kibírnak, 
gyakorta 60 70 C -ot is. Rendkívül kevés nedvességhez jut
nak, amcl)' főleg a harmatból és lecsapódó ködből származik. 
Ezeket a fajokat nálunk nyáron védeni kell a napégéstől. 
Megéghetnek növényeink a rossz kezeléstől is. Öntözéskor 
nem szabad a növény felületére víznek jutnia, mert erős nap
fényben a növényre ju tó vízcsepp domború lencseként visel
kedik, melynek igen kicsiny a gyújtótávolsága, s a puha húsú 
növényeken csúnya égési sebet okozhatnak. A növényre j u tó 
víz a növény színéi és hamvas bevonatát is károsítja. 

Argyroderma nemzetség 

Változatos alakú s virágszínű Argyrodermáink kedves és ér
dekes tagjai gyűjteményeinknek. Nyáron virágoznak, ekkor 
bővebben kell öntöznünk. Télen le kell állni az öntözésükkel. 
A növényeknek sekélyen futó gyökerük van. l 5 C - o s helyen 
teleltessük őket. A beszáradó alsó leveleket nem szabad eltá
volítani róluk, mert ez védelmül szolgál, s eltávolításukkal 
könnyen megsérülhetnek. 

Argyrodcrma angustipctalum L. Bol. Hazája Dél-Afrika, 
Fokföld, Kis Namalföld. l ö m i i r , kis csoportokat a lkotó nö
vény, mely néha 6—8 hajtásból állhat. Levelei féltojás a lakúak, 
30 mm hosszú, 25 mm szélesek és 20 mm vastagok. Felületük 
sima tapintású, fehéres szürkészöld szinű. A levélpár közti 
hasadék vagy rés az alaprésznél vöröses színű. Virágainak 
szirma nagyon keskeny, sárga színű, átmérője kb. 3 cm. 

A. braunsii (Schwant.) Schwant. Dél-Afrikából, Van Rhyn-
sdorpból származik. Idősebb korában a növény elágazó-
dik. Levelei ujjszerüen állnak, 5—7 cm hosszúak, 10—12 
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A/ Argyrodcrma 
orienlale magonc 
is kőutánzó 

mm szélesek és vastagok, simák. Színük kékes-szürkészöld 
idős korában vöröslő. Rövid virágszára van. 

A. latipctalum L. Bol. Foktőidről , Namairöldrői s/ármazik. 
Levelei szélesen tátongok, felső részükön laposak, alsó ré
szükön legömbölyítettek, végükön kerekdedek, 45 mm hosz-
szijak, 7 8 mm s/cicsck s kb. 9 mm vastagok. Hátsó olda
luk és végük bemolyhosodó. Virágának átmérője 35 mm, 
sárga színű szirmai 2 mm szélesek, virágs/ára 1 cm. 

A. octophyllum (Haw.) Schwant. Hazája Dél-Afrika, Fok
föld. Leginkább elterjedt az Argyrodermák közt. A levél
párok simák, vastagok, kékesszürke színűek. Mindegyik le
vél 3 cm hosszú, 2,4 cm széles és 1,5 cm vastag. Virága 15—20 
mm átmérőjű, sárga színű szirmai spirális elrendezésűek. 
Készségesen virágzó, j ó maghozó faj. 

A. pátens L. Bol. Lelőhelye Észak-Afrika, Van-Rhynsdorp 
tar tomány. Nyolc ágával csoportot a lkotó növény. A levél 
felső része széles ovális alakú, alsó része gömbölyded, össze
nyomott. 25—30 mm hosszú, a hasadék 10 mm-es, amely 
szürkéskék színű. A növény virágát virágszár nélkül vagy 
csak néhány mm-es virágszáron hozza. Átmérője 30 mm, 
citromsárga színű. 

A. peersii L. Bol. Dél-afrikai faj. A levelek felső része göm
bölyű, alsó része domború , molyhos, hossza 12—13 mm, szé
lessége 12 mm, de a csúcsnál csak 7 mm vastag. A levélpár 
közti hasadék 4—5 mm-es, a virág 20 mm átmérőjű, sötét
sárga szinű. 
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A s/omja/ta(ott 
Argyroderma 

téli képe 

Asiridia 
jacobsen iana 

fiatal példánya 

A. roscum (Haw.) Schwant. A dél-afrikai, namalföldi faj 
kékesszürke testén porcclánfchér ponlozású, 7—9 cm átmé
rőjű. Szár nélküli, pirosaslila virágot hozó faj. 

A. festiculare (Ait . ) N . E. Br. néven kul túrákban nem talál
ható az eredeti faj, amely szép, fehér virágú. Általában az 
A. octophyllum (Haw.) Schwant. dél-afrikai faj az, amelyet 
tévesen A. testicularenak neveznek. Hazája Dél-Afrika — 
Karroo. Sárga virágú fajok: A. amocnum ( N . E. Br.) Schwant. 
Származási helye ismeretlen. A. australc L. Bol. Hazája Dél-
Afrika. Piros szintónusú fajok: A. crateriformc (L . Bol.) N . 
E . Br. Dél-Afrikából származik. A. .schlechteri Schwant. Dél-
Afrikából származik. A. schuldlii Schwant. származási helye 
ismeretlen. A. splendens L. Bol. Dél-afrikai faj. 
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A. villctti L. Bol. Dél-Afrika. Fokföld. Kis-Namaiföld a 
hazája. Idősebb korban ez a faj leveleivel csoportokat alkot. 
Levelei majdnem félgömb alakijak. 2 cm hosszúak. 18 mm 
szélesek és csak kissé nyílnak széjjel. Színük kékeszöld. Virá
gai 2.5—3 cm átmérőjűek, rózsaszínűek. Hozzá hasonló virágú 
fajok még az: A. brevipcs (Schltr) L. Bol. Dél-afrikai, Kis-
namalföldi faj. A. framesii L. Bol. Dél-Afrikából származik, 
A. ovale L. Bol. származási helye Dél-Afrika. 

Bcrgeranthus nemzetség 

A nemzetség fajai főleg azért kedveltek, mert ki tar tóan, fá
radhatatlanul, hónapokig virágoznak. Virágaik este becsu
kódnak. Fajaik vegetációs ideje a nyár. Télen mérsékelten 
száraz helyet biztosítsunk számukra. Teleltető helyiségükben 
a hőmérséklet 12 C fölé ne emelkedjen. Tavasszal melegebb 
helyet igényelnek, s megkezdhetjük az öntözésüket is. Jól 
szaporíthatok dugványozással és magvetéssel. 

Bcrgeranthus multiceps (Salm) Schwant. Fokföldröl szár
mazó növény, amely nemzetség nevét A. Berger kutatóról 
kapta. Gyorsan növő. „sokfejű" Mcscmbryanthcmum. Leve
lei 25—50 mm hosszúak, haromélüek, felül laposak, alul 
tompa élűek, közepüknél 8—10 mm szélesek, végeik hegyben 
futnak, rozettat alkotók. Leveleik élénkzöld színűek, nem 
pontozottak. Virágaik legtöbbször többesével állnak, virág
száruk 3—4 cm hosszú, sárga színű virágaik külső felükön 
pirosak, 3 cm átmérőjűek. 

B. scapiger (Haw.) N . E. Br. Hazája Fokföld. Egyenlőtlen 
hosszúságú levelei közül a hosszabb levelek sodrott szélűek, 
hegyben végződök, 7—12 cm hosszúak, 10 17 mm szélesek, 
sötétzöldek. 4—5 cm átmérőjű, aranysárga virágai kívülről 
vöröses árnyalatúak. Hasonló hozzá a B. vespertinus (Bgr.) 
Schwant. Dél-afrikai, fokföldi faj, amely sötét pontozásáról 
és ráncos levélfelületéről jól felismerhető. 

Cephalophyllum nemzetség 

E nejnzetségnek közel 70 faja ismert, emiek ellenére nem elter
jedt növények, aminek magyarázata a hiányos virágzási kész
ségben kereshető. Vegetációs idejük nyáron van. Június-július 
hónapban virágoznak. Télen 12 C fölötti hőmérsékletű he
lyen nem szabad teleltetni; száraz körülmények között , levegős 
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s lehetőleg világos helyen tartsuk őket. Magvetéssel és dug
ványozással szaporítjuk. E növények szárazságtűrésük miatt 
sziklakertekben ideiglenesen kihelyezve jól használhatók, nem 
télállóak. 

Cephalophyllum anemonltlorum (L. Bol.) Schwant. Dél-
afrikai szukkulens, csupasz, futó cserje, ízközei 15—25 mm 
hosszúak. Leveleinek hossza 20—25 mm, alapjuknál göm
bölyűek, majd középen félujjnyi vastagok, rövid hegyben 
végződök. Kékeszöld színűek, rajtuk gyakran pirosas beütés 
látható. Virágszárai 1,5—2 cm hosszúak, lazacpiros színű 
virágainak átmérője 5 cm felett van. 

C. subulatoides (Haw.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika, Fok
föld. Sűrűn álló levelű, évelő növény. Rozet tában álló levelei 
fölfelé irányulnak, kis hegyben végződök. Hosszuk 5—7 cm, 
szélességük 9—10 mm, alul félgömbölyűek, felül élt a lkotók. 
Finoman pontozottak, szürkészöld színűek. 6—7 cm-es v i 
rágszárakon hozzák lilavörös, 4 cm átmérőjű virágaikat. 

Chasmatophyllum nemzetség 

A nemzetség fajai alacsony, rövid szártagú növények. Haj
tásaik és leveleik hamvasszürkék. Virágaik rövid virágszárúak, 
augusztus-szeptemberben nyílnak. Télen 12 C körüli hőmér
sékletű, világos helyet igényelnek. 

Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. ct Schwant. Ha
zája Délnyugat-Afrika, Nagy-Namalföld, Orange szabad 
állam. Alacsony, bokorszerűen elágazódó növény, melynek 
ágai földön fekvők. Levelei 1,5—2 cm hosszúak, 4—6 mm 

Chasmatophylluiii 
wíllowmorcnsc 

magoncok 
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szélesek, elállóak, kissé befelé hajlóak, rajtuk egy-két kis fo
gacska látható. A levél szürkészöld színű, hegyén enyhén piro
sas árnyalattal befuttatott. Egész felülete fhionian pontozott. 
Virágai sárgák, 1,5 cm átmérőjűek. 

C. nelii Schwant. Származási helye, mint az előző fajé. La
pát alakú, 10-12 mm hosszú, 3—4 mm széles leveleik végü
kön haromsarkosak, nem fogazottak. A levél hegye felé fehé
res színű szemölcsök láthatók. Aranysárga virágainak átmé
rője 13 mm. 

Cheir ídopsis nemzetség 

E nemzetségnek sok fényre van szüksége. Vegetációs idejük 
csak márciustól júniusig tart, ez idő alatt mérsékelt öntözés 
mellett kell tartanunk a növényeket. Nagyon világos helyet 
s majdnem teljes szárazon tartást igényelnek. Kajáinak száma 
100 körül mozog, szép virágaik miatt, amelyek legtöbb eset
ben sárga színűek, érdemesek a gyűjtésre. 

Cheirídopsis acuminata L. Bol. Kis-Namalföldről származó 
faj. A levélpárokat hozó növény egy-egy levele I cm vastag, 
5—7 cm hosszú és 1,5 cm széles. A leveleket tinóm papillák, 
szőrök borítják. Levelüket a pihenő időszakukban száraz, 
pergamenszerű hüvelyek burkolják, s emiatt a növény minden 
évszak után szinte más és más képet mutat. Virágát 6 mm-es 
virágszárán hozza, amely 6 cm átmérőjű, halványsárga. 

Cheirídopsis 
candidissima 
magoncok 
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Cheirídopsis 
hcrrei magoncok 

Cheirídopsis lecta 

C. aurea L. Bol. A Namalföldröl származó növény. Le
velei 4,5 cm hosszúak, 13 mm szélesek, alapjuknál kissé 
felfúvottak s ferdék. A levél egyik oldala boltíves, a másik 
domború, a Icvélvégck lekerekítettek. A szürke színű növény 
puha, bársonyos tapintású. Virága aranysárga, 3—4 cm át
mérőjű. 

C. framesii L. Bol. Dél-Afrikából származó szukkulens. 
Levelei 55 mm hosszúak, 12 mm szélesek, hosszú nyelvszerűek. 
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alsó felük molyhos, sötétzöld színű. Virága 4—5 cm átmérőjű, 
sárga színű piros pontozással. 

C. pillansii L. Bol. Dél-afrikai, Fokföldről származó nö
vény, rövid hajtásai miatt alacsonyra növő faj, mintegy 20 cm 
átmérőjű csoportot alkot. A 4 - 5 cm hosszú és 2 -2 ,5 cm 
vastag levélpárok fehéresszürke szinück, amelyen számtalan 
sötét pont látható, ez egyúttal fajbélyege is. A (iatal levelek 
egymás mellett szorosan állnak, csak később nyílnak szét 
kissé. Virága világossárga, 6 cm átmérőjű, mutatós faj. Hozzá 
hasonló, rövid hajtású sárga virágú fajok még a C". cigaretti-
fera (Bgr.) N . E. Br. Dél-afrikai faj, a C. cras.sa L. Bol. Kis-
Namalföld a hazája, a C. herrei L. Bol. Kis-namalföldi faj, 
C. meyeri N . E. Br. Hazája Kis-Namalföld. 

C. purpurascens (S. D.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. Kékes
szürke színű levélpárjai 6—8 cm hosszúak. Ha napos helyre 
kerülnek, levélhüvelyei megpirosodnak. Virága sárga szinű. 

Conophytum nemzetség 

A nemzetség fajszáma 300 felett van. Életmódjuk különleges, 
alakjuk változatos, érdekes kőutánzók. Pihenőidejük április-
májusban van, ekkor szárazon kell tartanunk őket. Félárnyé
kos helyen kitűnően érzik magukat. Tapasztalat szerint a hu
muszföld kedvező számukra. Jó , ha homok és egy kevés agyag 
is van földkeverékükben. Nagyon fontos az öntözésükre 
ügyelni, mivel gyökereik gyérek. Nyáron is üveg alatt tartva, 
árnyékolva fejlődnek a legjobban. Télen l5C"-on, világos 
helyen tartsuk és ne öntözzük Conophytumainkat. Még a 
gyűjteményes kertekben is csak egy-két faja látható, ritka 
növények. 

Chonophytum albescens N . E. Br. Kis-Namalföldről, Dél-
Afrikából származik. A növény alsó része hosszúkás testté 
fejlődött. 25—32 mm hosszú, 15—18 mm széles a teste. A le
velek vége lekerekített, színe világos szürkészöld, nagyon finom 
fehér szőrzetű, homályos áttetsző nagy pontok láthatók raj
tuk. Virága sárga. 

C. bilobum (Mari .) N . E. Br. Ez a kis-namalföldi faj lapított, 
tömzsi, szív formájú növény. 30—45 mm nagyra nő. 20—25 
mm széles. Szürkészöld színű. Virága 30 mm átmérőjű, sárga. 
Sárga virágú fajok még a C. cordatum Schick et Tisch. Kis-
Namalföld a hazája, teste szív formájú. C. elishae ( N . E. Br.) 
N . E. Br. Kis-namalföldi. C. frutescens Schvvanl. Kis-namal
földi faj, narancssárga virágú. C. mcyerac Schwant. Kis-na-
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mallöldi laj, Icstc a/ 5 cm-l is elcri. C. niuscosipapillatum 
Lavis. hazája Kis-Namalföld, virága fénylő aranysárga. C. 
pole-evansii N . E. Br. Kis-namalföldi faj. C. teguliflorum 
Tisch. Kis-Namalföld a hazája, virága narancssárga. 

C. obconcllum (Haw.) Schwant. Hazája Dél-Afrika, Fok-
föld. Fordított kúp alakú a növény, a két szembenálló levele 
kerekded testet alkot. A levélközti hasadék 6—8 mm hosszú. 
A növény kb. 2 cm magas és ugyanilyen széles. Színe szürkés
zöld vagy kékeszöld, felső részén sötétzöld vagy sötétbarna 
pontok láthatók. Ezek a pontok áttetszők, s vonalakat alkot
nak. A növény idősebb korban csoportokat alkot. Az idő
sebb test belsejében fejlődik ki a legtöbbször már több fejű új 
növény, amely növekedésével átszakítja a felső, régi testet, 
ennek sejtnedvét felhasználja, s végül csak egy száraz perga
menszerű bőr, hártya marad meg a régi növényből. Amikor ez 
a régi burok letörik a növényről s az új növénynél láthatólag 
megindul a vegetáció, akkor lehet öntözni növényeinket. A test 
középső részén a hasadékból hajt ki a növény virágszára, me
lyen a virág 8 -15 mm átmérőjű, tejfehér vagy siirgás színű, 
illatos. 

Alak szerint e fajhoz hasonlók: C. absimile L. Bol. Namal
földi faj, virága krémszínű, teste 20—25 mm magas, 10 15 
mm széles. 

C. calculus (Bgr.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. Virága 
sárga, teste 16—22 mm magas és ugyanolyan széles. C. 
ectypum N . E. Br. Kis-namalföldi faj, virága rózsaszín, 
teste 5—10 mm magas, 4—6 mm átmérőjű. C. meyeri N . E. 
Br. Hazája Kis-Namalföld, virága sárga, teste 20—25 mm 
magas, 13—15 mm vastag. C. minutum (Haw.) N . E. Br. Dél
afrikai faj, virága lila, teste 10—12 mm magas, 6—10 mm 
széles. C. odoratum ( N . E. Br.) N . E. Br. Dél-afrikai faj, v i 
rága halványpiros, illatos, teste 10 25 mm magas, 12— 
—24 mm széles. C. ovigcrum Schwant. Kis-namalföldi faj, 
virága sárga, teste 10 mm magas, ugyanolyan széles. C. saxe-
tanum ( N . E. Br.) N . E. Br. Nagy-namalföldi faj, virága fehér, 
teste 8—10 mm magas, 6—7 mm széles. C. tischeri Schick. 
Hazája Kis-Namalföld, virága halványlila, teste 10—13 mm 
magas, ugyanolyan széles. C. uvaeforme (Haw.) N . E. Br. 
Dél-afrikai faj, virága sárgásfehér, teste 10—12 mm magas 
és széles. C. violaciflorum Schick. ct Tisch. Hazája Kis-Namal
föld, virága liláspiros, teste 15 mm magas, középső részén 
4 mm átmérőjű, fent 10 mm átmérőjű. Nagyon különleges, 
szép faj. 

Conophytum pcarsonii (L . Bol.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. 
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A növény teste 12—20 mm magas, ugyanilyen átmérőjű. 
Széles gömb alakú, lapított, felső részén sima, kékeszöld 
színű. A levelek közti hasadékok 2— 3 mm nagyságúak. V i 
rága mutatós , piros színű, átmérője 16—22 mm. A növény 
lapított formája miatt a későbbiekben leírt kavicsnövényekre, 
Lithopsokra emlékeztet. 

Delosperma nemzetség 

A nemzetségből Jacobsen közel 150 fajt ír le. Javarészt 
nyáron virágoznak, egyes fajok csak télen. Fehér, si'irga vagy 
pirosas viráguk mutatós , sok faj közülük jó sziklakertí nö
vény. Nyáron szabadban tar thatók, télen 10 C" körüli hő
mérsékleten kell őket teleltetnünk. Magvetéssel és dugványo
zással szaporí tható. Kedvező számukra a tápdús, vízáteresztő, 
kissé kötöt t talaj. 

Delosperma brunnlhaleri (Bgr.) Schwant. Származási helye 
Dél-Afrika. Levelei hegybefutók, visszafelé hajlók, 3—4 cm 
hosszúak, fénylőzöld színűek, szélükön finoman szőrözöttek. 
Húsos ál lományú levelük felső részükön ragacsos. Virágai
rövid szárakon hozza, melyek 2 cm átmérőjűek, lilás rózsát 
színek. A homokos, agyagos talajt kedvelik, nem szabad ned. 
vesén tartani vagy túlöntözni őket, mert könnyen rothadnak] 

D. cooperi (Hook. f.) L. Bol. Dél-Afrikából, a Fokföldrő 
származó faj. Puha állományú, elfekvő félcserje. Ragacsos 
növény, hajtásai törékenyek, levélpárjai szürkészöldek, 4—5 
cm hosszúak, 5—6 mm szélesek, hosszúkásak, az alapi részen 
kissé elferdültek, felső részükön lapítottak. Dísze a nagy, 
4—5 cm átmérőjű, selyemfényű liláspiros virága. Ez a faj 
hasonló a D. sutherlandii (Hook. f.) N . E. Br. transvaali faj
hoz, azonban nagyobb, 6—7 cm átmérőjű virágaival ez utóbbi 
faj mutatósabb. Hajtásai ősszel elpusztulnak, majd 5—8 cm 
hosszú levelei tavasszal újból kihajtanak az áttelelő gyökér 
gumóiból , ha öntözni kezdjük. 

D . echinatum (Ait . ) Schwant. Ez a szép tüskés Delosperma 
szintén Dél-Afrikából származik. Sűrűn elágazódó, 30 cm-es 
bokrokat alkot. Hosszúkás-tojás alakú levélkéi I —1,5 cm 
hosszúak, 6—7 mni vastagok, gömbölyítettek. Főleg a fiatal 
hajtások s a leveltfk hegyes tüskékkel borítottak. Virágaik 
kicsik, 12—15 mm átmérőjűek, jelentéktelenek, fehér vagy 
sárgás színűek. Virágzási idejük aránylag hosszú. Elterülő, 
lapos növekedésű növény, napos, homokos helyen, sziklakert
ben jól felhasználható. 
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D. grandifloruni L. Bol. Hazája Dél-Afrika. Felfelé álló 
ágú félcserje. 20 40 cm magasságot érhet el. Merev oldal
ágai 6 mm átmérőjűek, 2,5—3 cm távolságra internodiumokra 
— szártagokra — osztott szárán 2—3,5 cm hosszú és 4 mm szé
les, hosszúkás, enyhén szőrözött zöld levelek helyezkednek el. 
Virága egyedülálló, 15—55 mm hosszú virágszáron eléri a 
8 cm átmérői , pirosas rózsaszín. 

D. lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. Hazája Dél-Afrika, 
Fokföld. Ágai 10—25 cm-re nőnek, elterülők, fiatal korában 
piroslók, később szürkések. A levelek alapjuknál a szárhoz 
nőttek, haromélüek, kékesszürkék, ferdén fölfelé állók, 1,5— 
2,5 cm hosszúak, 3 - 4 mm szélesek, oldalukon boltozatosak, 
rövid hegybefutók. Az odanőt t alaprésznél kis rövid hajtások 
is megjelenhetnek. Virága 2—3 cm hosszú vírágszáron jelenik 
meg, finom ragyogású, halványsiirga színű, 4 cm átmérőjű. 
Hozzá hasonló faj a D. layioii ( N . E. Br.) L. Bol. Dél-afrikai 
faj, de erősebb növekedésű s majdnem szürkésfehér színű. 

D. tradescantioides (Bgr.) L. Bol. Kelet-afrikai származású 
növényünk növekedése és leveleinek formája miatt a közismert 
pletykára (Tradescantia) emlékeztet. Futónövény, kiválóan 
alkalmas ampolnanövénynek is. Idősebb hajlásrészei vilá
gos barnásszürkék, fiatal részei zöld színűek, finoman sző
rözöttek. Levelei tojásdad alakúak, hegyben végződök. 
A növény rövid virágszárán 15 mm átmérőjű fehér virágai 
egyedül állók. 

Dinteranthus nemzetség 

Az ide tar tozó fajok kőutánzó növények. Nemzetségnevüket 
Kurt Moritz Dinter botanikus professzorról kapták. Virágaik 
nagyok és mutatósak, rövid vírágszáron jelennek meg. Virág
zási idejük tavasztól őszig tarthat. Egész év folyamán üveg alatt 
kell nevelni. Még nyáron is törekedjünk a növények szárazon 
tartására s a világos helyen való elhelyezésükre. Magvetés
sel szaporítjuk. A Mesembryanthemumok közt e nemzetség
nek van a legkisebb magva. A vetéskor óvatosak legyünk, a 
magvakat csak hajszálvékonyan takarjuk földdel, de úgy is 
jó, ha a talaj felszínérc vetünk takarás nélkül nagy gondosság-
gal. 

D. microspermus (Dtr. et Dcrcnb.) Schwant. Délnyugat-
Afrikából származó szukkulens, ágán egy-két levélpár helyez
kedik el. A növény levelei 25—30 mm hosszúak, 30 mm széle
sek, 20 mm vastagok, félgömbhöz hasonlóak. Kifejlett példá-
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nyai barnás-szürkés-viola színűek, fiatal korban szürkés olaj
zöldek. A növény virágai 4—4,5 cm átmérőjűek, tompa arany
sárga színűek, a fonákokon halványsárgák és a szirmok vége 
vöröslő. 

D . pole-evansii ( N . E. Br.) Schwant. Dél-afrikai faj, levelei 
45 mm hosszúak, 20 25 mni vastagok. Színe galambszürke, 
felső részén sárgás vagy vöröses. Virága 4 cm átmérőjű, fénylő, 
tojássárga színű. 

D . pubcrulus N . E. Br. Biismanföldről származó faj. 1/3 
részén ferdén nőtt a gömbölyű, kissé sodrott levélpárja, mely
nek levélhegyei hegyben futók. Méretük 25—30 mm hosszú, 
16 mm széles. A levél felülete bársonyosan szőrözött, barnás
szürkés zöld alapszínén zöld pontokkal borított . Virága 28 mm 
átmérőjű, aranysárga színű. 

Drosanthemum nemzetség 

E nemzetség fajai hálás növények, változatos levélformájúak, 
virágaik fehér, sárga, narancssárga, lila színűek, nyáron v i 
rágzók. A nap déli vagy délutáni szakaszában nyitnak. Nyá
ron szabadban fejlődnek jól , télen világos, mérsékelt hőmér
sékletű helyen, 10—l2C'-on tar thatók. Magvetés után már 
az első évben virágzóképesek. 

Drosanthemum acuminatum L. Bol. Dél-Afrikából szár
mazó alacsony, 20 cm-es cserje. Ágai 2 mm vastagok, szá
rain az internódiumok 1—4 cm távolságra vannak. 18 mm 
hosszú, 2 mm széles és ugyanilyen vastag levelei enyhén sző
rözöttek, zöldek, felállók. Aranysárga virágait 3—4 cm-es 
száron hozzák. 

D . autumnale L. Bol. Dél-afrikai cserje, kb. 45 cm magasra 
nő, s ugyanilyen szélességű bokrot képez. Levelei széles-tojás
dad formájúak. A 6 mm hosszú, 2,5 mm vastag, felfelé álló 
leveleik felső része boltozatos. Virágaik 20 mm átmérőjűek, 
piroslók. 

D . hispidum (L.) L. Schwant. Délnyugat-afrikai faj - - Nagy-
Namalföldröl származik. Hazájában 60 cm magas, I m szé
lesre növő cserje. Szürkésbarna ágai között sűrűn állnak 
fehér színű, hegyes szőrszálacskái. Levelei világoszöldek, na
pon vöröslök, 15—25 mm hosszúak, 3—4 mm vastagok. Vi 
rágai 3 cm átmérőjűek, selymes ragyogású bíborpiros színűek, 
tömegesen és tartósan nyílnak. 

D. schoenlandianum (Schltr.) L. Bol. Dél-afrikai származású, 
sok irányban gazdagon elágazódó, törékeny cserje. Ágai vé-
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konyak, szőrözöttek, vörösbarnák. Felálló levelei 10 mm 
hosszúak, 2 mm vastagok, tompa végűek, élénkzöldek. Virá
gaik 25 mm átmérőjűek, krémszínűek. 

Faucaria nemzetség 

Az ide tar tozó fajok változatos levélformájúak, fogazottsá-
gukkal is muta tós növények. Virágaik általában nagynak 
mondhatók, augusztustól novemberig virítanak. Virágaikat 
délután nyitják k i . Lehetőleg levegős, világos helyen teleltes
sük. A hőmérséklet 14 C° fölött soha ne legyen. Magvetéssel 
szaporítjuk. A kétéves növények már virágzóképcsek. E nem
zetség fajai tömeges termesztésre is alkalmasak, mivel nem túl 
igényesek. Termesztésükkel célszerű lenne foglalkozni a ker
tészetekben is. 

Faucaria acutipctala L. Bol. Dél-afrikai faj. Levelei fölfelé 
irányulok 35 mm hos.szúak, 10 mm szélesek és 15 mm vas
tagok. Lándzsa alakúak, végük kihegyezett. Peremükön 3—5 
fogacska van. A fogak rövidek, kerek sörtcszerűek. Arany
sárga virága 35 mm átmérőjű. 

F . bo.sseheana (Bgr.) Schwant. Dél-Afrikában honos. Levelei 
keskeny-ládzsa vagy hegyes-romboid alakúak. Hosszuk 30 mm, 
szélességük 10 mm, színük fcnycszöld. Szélük porcos vagy 
szabálytalanul fogazott, mindkét oldalán 2 - 3 db visszafelé 
forduló 2—3 mm-es foggal ellátott. Virága ragyogó aranysárga, 
3—3,5 cm átmérőjű. 

F . bosschcana (Bgr.) Schwant. var. haagei (Tisch.) Jacobs. 
Dél-afrikai, a Fokföldröl származik. A Faucariák között 
egyik legkedveltebb változat, sokszor F. haagei néven emle
getik. Szár nélküli, kicsiny évelő, idősebb korára csoportokat 
képez. Levelei 3 5 cm hos.szúak, 15—25 mm szélesek, zöld 
színűek, szélükön fehér szegélyt, s ezen rövid fogakat hoznak. 
Virágaik nagyok, 5 6 cm átmérőjűek, aranysárga színűek. 
A fajra jellemző, hogy már az egyéves magoncok is virágzó-
képesek. Hozzá hasonló a F . albidcns N . E. Br. Dél-Afrika 
keleti részén honos faj. 25 inm hosszú leveleinek széle fehér, 
oldalukon finoman pontozottak. A levelek élén 3—5 szálkás 
fogacskát is láthatunk. 

F . felina (Haw.) Schwant. Hazája a dél-afrikai Fokföld. 
Levelei hosszúkás romboid alakúak, majdnem háromszög-
letűnek mondhatók, 45 mm hosszúak, 20 mm szélesek. Színük 
élénkzöld, rajtuk finom, fehér pontozás látható. Széleik 3—5, 
befelé ívelő hegyes foggal ellátottak. Viráguk aranysárga, kb. 
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Faucaria iluncanii 

5 cm átmérőjű. Nagyon liasonlit ho/zá a F. felina var. jamcsii 
L. Bol. Dél-afrikai faj. Felismerhető kékes/öld s/inű leveléről, 
amelyen a fehér pontok sűrűn állnak. Virága 45 mm átmérőjű, 
külső részén rózsaszín, belül aranysárga. Hasonló még a F . 
paucidens N . E. Br., amelynek ha/ája Dél-Afrika. Levelei 
3—5 cm hosszúak, laposak felső rés /ükön. oldalra ívelők. 
A levelek szélén csak I—3 fogacska van. 3 4 cm átmérőjű 
sárga virágot hoz. 

F . lupina (Haw.) Schwant. Származási helye Dél-Afrika. 
Levelei 4 cm hosszúak, 15 mm szélesek, hoss/úkás-háromszög 
alakúak. Farkass/áj néven is ismerik a fajt ,,ves/élyesnck lát
szó" fogai miatt. A levelek szélcin 7 9 befelé hajló, hegyes 
fog látható. Zőld színű levelei finoman pontozottak, végükön 
állszerűen gömbölyödnek. 

F. militaris Tisch. Alacsony dél-afrikai faj. Csónak alakú 
levelei 3 cm hosszúak, 8— 10 mm szélesek. A levél felső része 
kissé ívelt. Szélükön 4—6 visszafelé hajló hajszáilinom, 5—6 
mm hosszú hegyes fog van, ezzel vannak ,,felfegyverezve" 
(militaris = felfegyverzett). A levelek alapszíne szürkészöld, 
rajta fehér ponlozottsággal. Mutatós, 6 7 cm átmérőjű v i 
rága fénylő aranysárga, középen fehér, szélén enyhén rozsda
barna színű. 

F. tigrina (Haw.) Schwant. Hazája EXM-Afrika, Fokföld. 
Levelei szorosan állnak, 3 5 cm hosszúak, 15—25 mm széle
sek, rombusz alakúak, rövid hegyben végződök. Szürkészöld 
színűek, sorban álló sűrű fehér pontokkal borítottak. Napsü
tés hatására megvörösödnek. ..Tigrisszáj" nevét a levélszéle
ken látható 10 befelé ívelő erős fogazatról kapta. A levélvég 
állszerű. Ez az egyik legismertebb faj. s ezért sajnos gyakori 
eset, hogy más fajoknak is e nevet adják. Virága 5 cm átmé-
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röjű, aranysárga színű. Hasonló alakú levele s nagy virága 
van a F. grandis L. Bol. dél-afrikai fajnak, 5 - 6 cm átmérőjű 
aranysárga virága mutatós. 

Rendkívül nagy a virága a K. spcciosa L. Bol. dél-afrikai 
fajnak, 8 cm átmérőjű arany.sarga virága közepén bézs, .szélén 
piros színű. 

F. tubcrculosa (Roife) Schwant. Dél-afrikai származású faj. 
Nagyon vastag, kb. 2 cm hosszú és 1.5 cm széles levelei rom
boid alakúak, sötétzöldek, gyakori eset náluk a fehér levél
szél. Felső lapfciületük göröngyös, szemölcsös, három fo-
gacskájával különös bizarr formát ad a növénynek. Virágai 
sárgák, 4 cm átmérőjűek. 

Nagyon szép faj a hozzá hasonló F. hooleae L. Bol. Dél
afrikai növény, sűrű, fehér, kiemelkedő .szemölcsökkel, pon
tokkal fedett levelük szélén 5 - 7 kúpos fogacskával ellátott. 
A levél színe inkább vöröses. 

Fenestraria nemzetség 

A nemzetség fajai érdekes „ab lakos" növények. Leveleiknek 
csak a felső része látszik ki a talajból délnyugat-afrikai hazá
jukban, így a növénynek csiik kis felülete van kitéve a párolog
tatásnak. A levelek felső része áttetsző, ablakszerű, klorofill 
nélküli sejtekből áll. Mélyebb részen található az asszimilá
ciójukhoz szükséges klorofill . Átültetésüknél óvatosnak kell 

A faucaria 
tubcrculosa 

magoncok még 
nem hasonlítanak 

a kifejlcll 
példányokhoz 
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lennünk, nehogy szétessen földiabdájiik. Párás helyre lehető
leg ne rakjuk őket, mert ott hamar elpusztulnak. Nagyon vilá
gos helyet igényelnek. Óvatosak legyünk öntözésükkel is. Még 
nyáron is nagyon kevés vizet igényelnek, azt is jobb alulról 
felszívatni a növényekkel. Télen minimum 12C'-on, világos 
helyen és száraz körülmények közt tartsuk. Szaporításuk mag
vetéssel történik. 

Fenestraria aurantiaca N . E. Br. Ez a szép kis siírga virágú 
ablaknövény Kis-Namalföldről származik. Alacsony, 10 cm 
átmérőjű párnát a lkotó faj. Fölfelé álló levelei 2 - 3 cm hosz-
szúak, megvastagodott végűek, melynek felső felülete lekere
kített, kb. 6—8 mm átmérőjű. (Néha lekerekített háromsar-
kos.) Virágát 4—5 cm-es virágszáron hozza, 3—7 cm átmé
rőjű, aranysiírga színű, augusztus-szeptemberben virágzik. 

F. rhopalophylla (Schltr. et Diels) N . E. Br. Délnyugat-
Afrikából, Nagy-Namalföldröl származó pozsgás. Az előző 
fajhoz nagyon hasonló, virága 18--30mm átmérőjű, fehér 
színű. 

Gibbaeum nemzetség 

A nemzetség változatos alakú, bizarr formájú fajokban bővel
kedő. Évelők, leveleik általában rövid törzsükön Icvélpárok-
ban helyezkednek el. Pihenési időszakukban gyakori, hogy 
egy kissé megtöppednek, összezsugorodnak, még akkor sem 
szabad túlöntöznünk őket. Nyáron is, télen is sok fényt és 
kevés nedvességet igényelnek. E S C - n á l melegebb helyen ne 
teleltessük őket. Magvetéssel szaporí thatok. 

Gibbaeum album N . E. Br. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. Fe
hér „púpnövény"-nek is nevezik. Ez az egyik legszebb, de 
egyúttal legérzékenyebb faj. A növény teste 2—2,5 cm magas, 
12—14 mm széles, melyet ferde tojás formájú levélpárok al
kotnak. A növény sűrű fehér szőrzettel borított , eleinte csak 
nagyítóval fedezhető fel a szőrzet rajta. Virága 25 mm átmé
rőjű, fehér. Formára hasonló hozzá a G. dispar N . E. Br. 
Dél-afrikai faj. Bársonyos, szürkészöld színű levelei egyen
lőtlen hosszúak, tojásdad alakúak. 1 cm átmérőjű liláspiros 
virágot hoz. 

G. angulipes (L . Bol.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. Télen 
növő faj, pihenési ideje nálunk késő nyáron van. Teste ké
keszöld. 25 mm átmérőjű, rózsaszínű virágot hoz. 

G. comptonii (L . Bol.) L. Bol. Dél-afrikai értékes, mutatós 
szukkulens. Gyökere 8 cm hosszú, 2,5 cm vastag. A tő kifej-
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lelt korban 6 lOem átmérőjű csoportot alkothat. A növényt 
két hosszúkás félgömb alakú levél alkotja, melynek hossza 
egyenlőtlen. Malványkékcs-z.öld szinű. Virága 3 cm átmérőjű, 
délután nyílik, bíborvörös színű. 

G. gcniinuin N . E. Br. Dél-afrikai faj. Teste fehér szőrzetű 
és világoszöld színű. Virága piros színű, 12—15 mm átmérőjű. 

G. gibbosum (Haw.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. Sok haj
tást hozó, tompazöld színű, levelei egyenlőtlen hosszúak, 
8—12 mm átmérőjű rózsapiros virágot hoz. Az u tóbb leírt 
két faj télen növő, így pihenési idejük késő nyáron van. 

G. haagei Schwant. Dél-afrikai faj, pontos helye még isme
retlen. A növény majdnem tő nélküli, csoportokat alkot vas
tag húsú, egyenlőtlen hosszú, háromsarkos levelekkel. Hosz-
szabb levele 4 cm hosszú, felső részén legömbölyített, a rövi
debb 3,5 cm hosszú s hegyben végződő. Virágát nappal nyitja. 
1 cm-es virágszáron 3 cm átmérőjű, egyszerű, piros színű v i 
rágot hoz. Pihenési időszaka júliusban s augusztus első felében 
van. 

G. heathii ( N . E. Br.) L. Bol. E Dél-Afrikából származó 
pozsgás teste majdnem gömbölyű, amelyet 2—3 cm magas, 
1,5—2 cm széles levélpárok alkotnak. A levelek közti hasa
dék kb. középig nyílik szét. Itt jelennek meg a 3—4 cm át
mérőjű fehér vagy krém.színű virágok, amelyek elvirágzás 
után rózsaszínné válnak. A növény felülete sima, színe fehé
reszöld. Hasonló hozzá a G. blackburniae L. Bol. Dél-afrikai 
faj, virága 3 cm átmérőjű, halvány rózsaszín. G. luckhoffli (L . 
Bol.) L. Bol. Dél-afrikai faj, rózsaszín virágának átmérője 
2 cm. 

G. pachypodium (KLensit) L. Bol. Hazája Dél-Afrika. Leve
lei egyenlőtlen nagyságúak, nagyobb levele 6—10 cm hosszú, 
szürkészöld színű, háromélű, hegye lekerekített, széle kissé 
vöröses. Kisebb levele 3—8 cm hosszú. Virága 2 cm átmé
rőjű vöröses vagy rózsaszín. 

G. pubescens (Haw.) N . E. Br. Dél-Afrikából származik. G. 
argentcum N . E. Br. néven is ismert ez a 2—3 Icvélpárból álló 
faj. Alapjuknál a levelek ö.sszcnőttek, fölfelé állnak, később 
szétterpeszkednek. Egyenlőtlen hosszú levelei közül a nagyobb 
3 cm hosszú, kerekded, a kisebb levél mintegy annak harma
dára nö csak meg. A leveleket ülcszerű hajzat borítja, emiatt 
a növény alapszíne fehéresszürke. Virágát 2 cm-es száron 
hozza, amely 15 mm átmérőjű, lilásvörös színű. Virágzási 
ideje február-márciusban, nálunk virágszegény hónapban van, 
s ez növeli értékét. Növekedési ideje főleg decembertől a ta
vasz beálltáig tart. 
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Gibbaeum 
pubescens 

I 
G. schwantesii Tisch. Dél-afrikai faj. Hosszabb levele kissé 

ferdén nö , 5—6 cm, alapjánál 2—3 cm széles, háromélü, a 
levél vége legömbölyödő. A kisebb levél 4--5 cm hosszú, 6—8 
mm vastag, háromsarkos, hegyben végződő. Színe sötétzöld, 
felső részén szürke vagy barnás beütésű. Virága mutatós, 
4—5 cm átmérőjű, tiszta fehér színű. 

G. shandii ( N . E. Br.) N . E. Br. Dél-afrikai faj, sárgásszürke 
filcszerű anyag fedi, a növény virága 12 mm átmérőjű, vörö
ses színű. 

G. velutinum (L. Bol.) Schwant. Dél-Afrikából, Karruból 
származó szukkulens. Különböző méretű és alakú levelei kö
zül a nagyobb levél alapjánál 2—3 cm széles, hossza 5—6 cm, 
csúcsa lekerekített. Kisebb levele 4 cm, 3 sarkos, hegyben 
végződő, halványkékes-zöld testükön mutatós, finom fehér 
hajzattal. Virága rózsaszín, 4—5 cm átmérőjű. 

Glot t iphyllum nemzetség 

Fajai jól és gyorsan növő növények. Fö növekedési idényük 
áprilistól június végéig tart. Ebben az időszakban napos he
lyen tartsuk növényeinket. Figyelemmel kell lenni az esetleges 
tartós esőzésekre is. Helyes a melegágyi keretben való elhelye
zésük. Itt árnyékolni , fagytól és esőtől védeni tudjuk, s emel-
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lett biztosítva van a fény és levegővel való kellő ellátásuk is. 
Arra is ügyeljünk, hogy ne kapjanak tij l sok vizet és tíil táp
dús talajt, mert ebben az esetben növényeink elalaktalanod-
nak, elburján/anak, sejtállományuk meglazul. Jó földkeverék 
számukra a fél rész folyami homok és fél rész agyagos meleg
ágyi föld. Sárga, illatos virágaik szeptembertől januárig tar
tósan virítanak. Télen fagymentes helyen, hűvösben teleltessük, 
kezelésüknél vigyáznunk kell rájuk, mert nagyon törékenyek. 

Jó, ha a föld felületét, ahová a levelek leérnek, apró kavics
csal vagy a leveleket nem sértő zúzalékkal beterítjük, igy a 
húsos levelek rothadását megakadályozhatjuk. Magvetéssel 
szaporítjuk. 

Glottiphyllum comprcssum L. Bol. Dél-Afrikából származó 
faj. Levelei felfelé állóak, kissé nyomottak, egyenlőtlen nagy
ságúak. Felső részükön homorúak, végükön tompák, nagyon 
törékenyek. Virágaik sárgák, 8 cm átmérőjűek. 

G. depressum (Haw.) N . E. Br. Dél-Afrikából származik, 
közelebbi helye ismeretlen. 3—4 pár levele puha húsú, „le
nyomott nycivszcrű", világoszöld színű. A levelek hossza 
10 cm, szélessége 2,5 cm, a földön fekszenek. Viráguk átmé
rője 5,5 cm, sárga színű, rövid virágszáron jelenik meg, vi
rágzási ideje hosszú. 

G. linguiformc(L.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika Oudtshoorn 
tartománya. Szabályosan két sorban álló levelei nyelv alakúak, 
5—6 cm hosszúak, 3 4 cm szélesek, felső részükön kissé 
görbék, végük tompa, lekerekített. Fényes élénkzöld színűek. 
Virága 7 cm átmérőjű, aranysiírga színű. Sok fajt tévesen a 

Glottiphyllum muiri 
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Glottiphyllum 
anguslum 

linguiforme névvel jelölnek meg, pedig legtöbbször hibridek
ről van szó. Ritkán előforduló növény, főleg gyűjteményes 
jellegű kertekben található. 

G. platycarpum L. Bol. Dél-afrikai faj. Rövid, vaskos levelei 
párosával állnak. Ezek csak 3.5 cm hosszúak és alig 2 cm 
szélesek, végük lekerekített. Színe kékeszöld. Virága 5 cm 
átmérőjű, sárga. 

G. semicylindricum (Haw.) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika, 
Fokföld. Levelei félhcngcrcsek, 5 cm hosszúak, 5 mm széle
sek, jól felismerhetőek a levél közepe táján elhelyezkedő pú
pokról , amelyek fogszerűek. A levél fényeszöld színű, ponto
zott. Virága 4 cm átmérőjű, aranysárga. 

Hereora nemzetség 

E nemzetségnek mintegy 30 faja ismert. Nyáron virágoznak. 
Sárga virágaikat a délutáni órákban nyitják k i , s az esti órák
ban be is csukják. Fő növekedési idejük nyáron van. A sza
badba nem szoktuk őket kihelyezni. Télen szeretik a mér
sékelten meleg helyet. E pozsgásokat leginkább magvetéssel 
szaporítjuk. 

Hereroa angustifolia L. Bol. Ez a faj Délnyugat-Afrikából 
való. Alacsony, sűrű levélnövésű, mutatós növény 4—8 
hosszúkás alakú levélkéje egyenként 6—7 cm hosszú, 6 mm 
széles és vastag, visszahajló, vége tompa. Felszínén kidombo
rodó pontozottsag látszik. Virága 3 cm átmérőjű, sárga vagy 
vöröses. 

H. gramilata ( N . E. Br.) Dtr. et Schwant. Dél-Afrika Uiten
hage tar tományából származik. Levelei 6 cm hosszúak, 
6 mm szélesek, elállóak, kifelé ívelök, sötétzöldek. A levelek 
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Virág/ó 
Gluttiphylluni 

semicylindricum 

Jacobsenia hallii 

telső vége visszafelé sodrolt, hegybefutó, apró pontocskákkal 
fedett, „szenicsézett". Sárga virágai a növény felett helyezked
nek el a 4 cm-es kinyúló virágszáron. 

H.herrci Schwant. Dél-afrikai faj. E pozsgás növény nagyon 
hasonlít az előző fajhoz, attól csupán a magtok felépítésében 
tér el. 

H . incurva L. Bol. Hazája Dél-Afrika. Cradock tar tomány. 
Levelei 3,5 cm hosszúak, 7 mm szélesek s ugyanilyen vas
tagok. Alapjuknál szélesebbek a levelek, hegyben végződnek, 
színük kékeszöld, sűrűn pontozott. Virága 3—6 cm átmérőjű, 
egyszerű aranysárga. 
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H . puttkameriana (Bgr. cl Dtr.) Dtr. et Schwant. Déhiyugat-
afrikai, nagy-namalföldi pozsgás. Levelei fél ceruzányi vas
tagok, tompán haromélüek, kissé szürkészöldek, kiemelkedő 
sötét pontozottsag borítja. Virágai narancssárgák. 

Lampranthus nemzetség 

Gazdagon virágzó, széles színskálájú növények. Nyáron sza
badban tartsuk, télen olyan világos helyiségben, ahol 10 C -
nál feljebb sose megy a hőmérséklet. Dugványozással gyor
san szaporíthatok. Ismert a magvetéssel való szaporítása is. 
Sziklakertek délutáni virágözönét biztosítják jól megválasz
tott fajaik. 

Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant. Dél-Afrikából, 
a Fokföldről származó faj, 40—45 cm magasra növő, gyéren 
elágazó ágaival fölfelé irányuló növény. Levelei haromélüek, 
kissé pontozottak, zöldek. Hosszuk 2- i cm, szélességük 
4 mm. Egyedül álló virágai 4—5 cm-es virágszáron jelennek 
meg, s elérik a 4—5 cm átmérőt , ragyogó narancss;irgák. Ha 
napfényes helyről gondoskodunk számukra, s lápanyagban 
szegény talajt kapnak, ekkor virágzanak legdú.s'abban. Arany
sárga virágú, r i tkábban elterjedt fajok : I,. acro.scpalus (L. Bol.) 
L. Bol. Hazája Dél-Afrika, virágának átmérője 6 cm. A L . 
explanatus (L . Bol.) N . E. Br. délnyugat-afrikai faj, levelének 
színe kékeszöld. A L . palustris (L . Bol.) L . Bol. dél-afrikai 
faj, virága közel 4 cm átmérőjű. A l.. serpens (L. Bol.) L. Bol. 
hazája Dél-Afrika, leveleinek csúcsa pirosló. A L . vanzijilac 
(L . Bol.) N . E. Br. hazája Délnyugat-Afrika, virága 6 cm át
mérőjű, felső részén narancssárga tónusú. 

L . conspicuus (Haw.) N . E. Br. Fokföldről származó, leg
jobban elterjedi faj. 45 cm magasra növő cserje, ágai ujjnyi 
vastagok, hegesek. Lcvélszára félgömbölyű, a levél 6—7 cm 
hosszú, 4—5 mm széles, felső részén eikcskcnycdö, hegyben 
végződő, pontozott vörös hegyű, zöld színű. Virágai 5 cm 
átmérőjűek, nagy mennyiségben jelennek meg, ragyogó pi
rosak. 

Jacobsen közel 200 fajt ismertet. Közülük szép nagy 
virágú fajok a Dél-Afrikából származó I.. blandus (Haw.) 
Schwant, melynek 6 cm átmérőjű virága fehéres halvány 
rózsaszínű. Az L . cmarginatus (L.) N . E. Br. hazája Dél-Afrika. 
30—40 cm-re növő növény, lilás rózsaszín virágú. Dél-afrikai 
faj a L . cximius L. Bol. Virága 4 5 cm átmérőjű rózsaszín
bíborpiros. A L . roscus (Willd.) Schwant. hazája Dél-Afrika. 
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Terjedelmes. 60 cm-re növő növény, amely halvány rózsaszín 
virágot hoz. 

L . haworthii (Don.) N . H. Br. 60cm magasra növő dél-
ufrikai cserje, amely erőteljesen növekszik, dúsan elágazik. 
2,5—4 cm hosszú és 4—6 mm széles leveleik simák, hamvas 
szürkék. 4 cm-es virágszáron 7 cm átmérőjű, finom fényű, 
világoslila virágot hoz. Dúsan virágzik. Üveg alatt s szabad
ban is egyformán jól növő faj. Közép-európai hőmérsékle
tünk alatt nem virágzik olyan dúsan, de szép mutatós virágot 
hoz a L . dependcns (L . Bol.) L. Bol. Dél-afrikai faj, 6 cm át
mérőjű, lila virágú. A L . egrcgius (L . Bol.) L. Bol. Hazája Dél
afrika, 6 cm átmérőjű rózsaszín-bíbor virágának közepe vilá
gosabb. Namalföldi faj a I , . herrei (L. Bol.) L. Bol. 12 mm 
átmérőjű virága lazac-rózsaszín, középső része sárgás. A L . 
magniflcus (L. Bol.) N . E. Br. dél-afrikai növény, 5 cm átmé
rőjű virága rézvörös. A L . spectabilis (Haw.) N . E. Br. ha
zája Dél-Afrika, 5—7 cm átmérőjű virágai bíborszínűek, má
justól júliusig virágoznak. Szintén dél-afrikai a L . zeyheri 
(S. D.) N . E. Br., amely 5 6 cm átmérőjű, bíborlíla virágait 
márciustól nyárig hozza. 

Lithops nemzetség 

E rendkívül gazdag színárnyalatú, egzotikus formájú növé
nyekkel csak ritkán találkozunk gyűjteményekben. Látásuk 
csodálatot vált ki szemlélőiből. A Lithopsok Dél-Afrikából, 
a Fokföldröl származnak. Hazájukban igen száraz körülmé
nyek között élnek, csaknem egész testfelületükkel behúzód
nak az erősen homokos, kavicsos talajba. Mivel megtévesz
tésig hasonlítanak színben és formában a kavicsokhoz, találó 
rájuk a magyar elnevezésük — kavicsnövények. A talajból 
csak legfelső részük van kínt, ezek sejtjei sokkal r i tkábbak, 
ablakszerűén attetszöek, hogy a növény életéhez szükséges 
fényt átereszthessék. Feltételezhető, hogy ezt az életmódot 
fajuk fennmaradásának védelmében választották, részben a 
napsugár edeni védckezé.s, részben a legelő állatok előli me
nekülés céljából. Mutatós virágaikat a fajok fennmaradása 
érdekében a nap legmelegebben sütő déli óráiban nyitják k i , 
s ezzel megmentik jövendő magvaikat a delelőre húzódó álla
tok elől. Maga a kavicsnövény teste két szemben álló, nyelé
vel összenőil húsos levél. A két levél közt — amely a szem
lélő előtt egy keskeny hasadéknak tűnik — található mélyen 
a növényben a tcnyészcsúcsa, ezen a helyen keletkezik a v i -
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rág is. A növények elvirágzás után kora tavasszal a régi levél
párt ujjal váltják fel, szinte inegvedlenck. Ebben az időben 
különösen óvatosan bánjunk az öntözéssel, inert megligyelé-
sek szerint a növények életben maradásának ez a legkritiku
sabb időszaka. Nem szabad „segíteni" a növénynek abban, 
hogy a levedlő bőrt leválasszuk olyan elgondolással, hogy 
rothadást idéz elő, mert ezzel csak kárt okozhatunk. Ebben az 
időben szüneteltetni vagy mérsékelni kell az öntözést. Inkább 
szárazabb körülmények közt újuljanak meg a növények, ame
lyek ezzel meg is nagyobbodnak. A Lithopsokat legjobb 
májustól szeptemberig bőven öntözni, jó napsütéses időben 
hetente egyszer. Márciusban és áprilisban, majd októberben 
és novemberben kevés vizet adva, havonta legfeljebb csak 
egyszer öntözzük. A fel nem sorolt hónapokban tartsuk „ele
ven köveinket" száraz körülmények között. A Lithopsok 
életművészek a víz tartalékolásában. Télen a növényeket a 
kaktuszfélékkel megegyező hőmérsékleten, 8—12C''-on tart
suk. 

Magvaik a termésérés utáni második évben csíráznak jól, 
ekkor szinte száz százalékos csírázásra is számíthatunk. A kis 
magoncok felnevelésénél nagy az elhullási százalék. Növénye
ink egyéves korukig nem gyarapodnak szembetűnően. Leg
gyakoribb betegségük a gyökérrothadás, amelyet külön
böző gombák okozhatnak. Megfelelő öntözéssel és edzett 
növényekkel ez könnyen elkerülhető. Hatásos ellenszerük a 
Zineb 80 vagy az Orthocid porozó szer. Állati kártevői a 

A fiatal Lithopsokat célszerű ládában nevelni 
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D-Afrika tcikcpc 

gyökertetvek cs pajzstetvek. Fz iitóbbjak csi'inya hegeket 
okoznak a növényen. Nyoniiikban könnyen niegtclcpszjk a 
korompenész. 

Az állati kártevők ellen parathion tartalmú szerekkel véde
kezzünk. Fontos az óvó rendszabályok betartása. Ne ültes
sük tápdús földbe növényeinket, kísérletek bizonyítják, hogy 
tiszta folyami homokban tápsós kezelés mellett is jól fejlőd
nek. Talajunkat úgy állítsuk össze, hogy fele része durva fo
lyami homok legyen, a másik rész melegágyi föld és lomb
föld keverékéből álljon. Egyes fajok, mint pl. a L. salicola 
L. Bol. meszet Igénylők. Hasznos, ha talajukba kis mennyi
ségű meszet teszünk. Átültetésükhöz a március-április hóna
pok a legalkalmasabbak. A Lithopsok termetükhöz képest 
nagy virágot hoznak, már a hároméves növények is virágzóké
pesek. Mivel hazájuk klímáját nehezebben tudjuk utánozni, 
nálunk r i tkábban virágoznak. Nevelésükhöz némi érzék és 
hozzáértés is szükséges. Mutatós , szép növények s virágzásuk 
gyönyörködtető látvány. Érdemes velük foglalkozni. A Dél-
és Délkelet-Afrikában honos Lithops nemzetségnek eddig 
mintegy 100 faját írták le. Származási helyüket ábrán is szem
léltetjük. A fajok leírásában a számok szerint leolvashatjuk 
a növények származási helyét. 

Virágszínük szerint a következő fontosabb és muta tósabb 
Lithops fajokkal ismerkedhetünk meg. 
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Sárga virágú fajok 

Litliops aucampiac L. Bol. Becsuanaföldről származik (l-a). 
A növény ovális alakú. Teteje 30 mm átmérőjű, domború, 
sima felületű, vörösesbarna színű. Rajzolatát összefolyó pon
tok és vonalak alkotják. A két levél közti hasadék nagyon 
szűk, 4 mm mély, színe kékesszürke. Virága 25 mm átmérőjű, 
szeptemberben nyílik. 

L . aucampiae L. Bol. var. aucampiae. Ablaka sötét olaj
zöld színtől a vörösesbarnáig terjed, nagyszámú rajzolata erő
sen ágazott agancsszerű rajzolat a külső szélen, pontok és 
foltok nincsenek. 

L . bromfieldii L. Bol. Származási helye Gordonia (4-<). A nö
vény búgócsigára emlékeztető alakú. Tetölapján 8 kiemelke
dő domborulat látható, a tető 15 mm átmérőjű, magassága 
is ugyanennyi. A két levél közti hasadék 3—4 mm. Az ab
lak sávjai sárgásbarnák, hólyagosak, a szigetek sárgásak, lát
ható rajta még sok barnásvörös vonal és kék pont is. 
Szélén a rajzolat 6—10 kétágú ábrát mutat. Bizonyos távol
ságból a növény sárgás-vörösbarna színű benyomást kelt. V i 
rága 35—40 mm átmérőjű. 

L . divergens L. Bol. Kis-Namalföldről származik (6-a). A 
test szürkészöld, néha egy kis bíborszínnel futtatott. A tető 
sima, többé-kevésbé félhold alakú a belső szél hajlá.siinak fer
desége miatt. Az ablakon változó számú fehér sziget látható, 
virága kisebb mint az előző fajoké. A divergens változatnál 
a testek teljesen szürkészöldek, a tető félhold alakú. A var. 
ametystina de Boernél a testek ametiszt színűek. 

L . franciscii (Dtr. et Schwant.) N . E. Br. Délnyugat-Afriká
ból, Nagy-Namalföldröl származik (2-a). A tetőlapja dombo
rú, teste szürkéssárga, néha zölddel vagy zöldesbarnával ár
nyalt. Az ablak alig látható vagy szabálytalan hálózatú. .Át
tetsző pontjaik kicsik. Virága 10—18 mm átmérőjű. 

L . helmutii L. Bol. Kis-namalföldi faj (4-a). A test szürkés
zöld színű. A tetőlap ferdén áll, egyik oldala magasabb. Az ab
lak nagy, világoszöld, rajta világosszürke pontok és sok sza
bálytalan, világosabb színű sziget látható. Ez a faj 
hasonlít a L . marmorata ( N . E. Br.) N . E. Br. fajhoz, utóbbi 
teteje vízszintes, s a virága fehér színű. A helmutii virága 30 mm 
átmérőjű, aranysárga s a Cattleya (orchidea) illatára emlé
keztető illatot áraszt. 

L . herrei L . Bol. Kis-namalföldi faj (4-«). A teteje domború , 
félkör alakú. Színe a nyugalmi időszakban barnászöld, a ve
getációs időben zöld. Virága 15 mm átmérőjű. 
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var. ventcri 

Lithops 
gracilidclincata 

L . insularis L. Bol. Gordonia a származási helye (4-(). A tető
lap látszatra kissé göröngyös, de tapintásra sima. Az ablak 
zöldesszürke, határozottan átlátszó. A szigetek sárgásbarnák, 
rajta vörös vonalak és pontok is láthatók. Bizonyos távolság
ról a növény sötétzöldes-barna benyomást kelt. 

L . kuiblsensis Dtr. ex .lacobsen. Nagy-namalföldi faj (2-/;). 
Ez a faj azonos a L . schwantesii Dtr. var. schwantesii fajjal. 
A tetőlap sima. színe sötétszürkés, sárgásvörös, határozott 
kék árnyalattal, a közepén rózsaszín sávval határolt . A kék 
pontok száma változó. 
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L . lesliei ( N . E. Br.) N . E. Br. S/ármazási helye Transvaal. 
O. River Col (7). Tetőlapja majdnem sík. A repedés a két le
vél közt nagyon keskeny, kávébarna színű. Az ablak szabály
talan egybefolyó területet alkot. Rajta sok átlátszó pont lát
ható, de ez nem uralkodó. Néha a pontok faágszerűen he
lyezkednek el a szűk ablaksávok mentén. Virága fölfele törő 
rakétaszerű, 30 mm átmérőjű, szeptemberben nyílik a délu
táni órákban, enyhén mézíllatú. 

L . olivacea L. Bol. Busmanföldí (4-/)) faj. A tetőlap vízszin
tes vagy a repedés felé hajló. Színük világoszöldtől olajzöldig, 
néha rózsaszínes árnyalatij . Az ablak kisebb a tetőnél, ugyan
olyan színű, csak sötétebb árnyalatú. A külső széle világo
sabb, csipkézett. Az egész test teteje ovális alakú, repedése 
keskeny. Kedveli a mésztartalmú talajt. 

L . otzeniana Nel. Busmanföldí faj (5-ÍÍ). Teste világosszürke, 
rózsáslila szín felé hajlik. Az ablak nagy, szürkészöld, néha 
rózsaszínnel futtatva. Szigetek cs;iknem a szélen találhatók, 
a külső szél mentén összeköttetésben állnak, a belső szélen 
szabadok vagy kis vonallal vannak kapcsolatban. Virága 
20 mm átmérőjű, aranysárga. 

L . pseudotruncatella (Bgr.) N . E. Br. Délnyugat-Afrikából, 
Damaralandból származik. A fajt 1908-ban írták le először. 
Más Lithopsnál nagyobb méretű. A teteje sima vagy alig dom
ború. Négy fa alakú ágas rajzolat látható rajta, melyek néha 
határozat lanok. Alapszíne szürkésbarna. Tökéletes mimik
rije miatt az állatoktól megmenekül. Virága csaknem szár 
nélküli, 30—35 mm átmérőjű, aranysárga, szeptember-október 
folyamán nyílik. Tömeges virágzása miatt kedvelt faj. 

L . schwantesii Dtr. Nagy-namalföldi {2-h) faj. Tetőlapja 
alig domború . Többnyire sárgás-rózsaszínes sávokkal hatá
rolt. Általában rovátkolt. A rajzolatok rajta határozottak. 
Színük vörösbarna, megszakított vonalakkal, néha kevés kék 
pont látható. Virága 30 mm átmérőjű. 

L . turbiniforniis (Haw.) N . E. Br. Dél-Afrikából (6) szár
mazó faj. A tető elég sima. Teste szürkésbarnától barnásvö
rösig színeződik. Pontok nincsenek rajta, a keskeny vöröses
barna rovátkák bemélyednek, a rés mentén vörösesbarna vo
nalak láthatók. Az oldalak barnák. Virágai 35 40 mm átmé
rőjűek, szeptember hó folyamán nyílnak. 
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Fehér virágú fajok 

L. bclla N . E. Br. Kis-namalföldi faj (2-(). A Karas hegység
ben is honos (3-a). A teteje alig domború . Az ablak gyakran 
benyomott, többé-kevésbé átlátszó. Sötét színű sávok lát
hatók a belső szél mentén, mely a külső szélben agancs alak
ban végződik. Néhány barnáspiros vonal vagy rajzolat is fel
lelhető rajta. Hazájában gránittörmelék közt nő, s a faj okker
sárga alapszínével jól beilleszkedik környezetébe. E pozsgás 
virága tiszta fehér, kissé illatos, szeptemberben nyílik, 25 mm 
átmérőjű. 

L. eberlanzii Hort. non Dtr. et Schw. Nagy-Namalföldröl 
való faj (2-í). A tető átlátszatlan, a világos ametisztszín felé 
hajlik, rajzolatai határozatlan alakúak, távolról nézve szür
kés színűek. Végső elágazása hármas ágú, ún. , ,csirkeláb". 
Virága augusztus-szeptemberben nyílik. 

L . erniana Loesch et Tischer. Nagy-namalföldi faj (2-f). 
A tető vörösesszürke vagy sárgásszürke, elágazó vörösesbarna 
csíkokkal. A két levél közti rés 4—5 mm. Virága 30 mm át
mérőjű. 

L . fulleri N . E. Br. Származási helye a Kenhardt-felosztás 
szerint (4-h). A tető sima, szélei szürkék. Az ablak nagy, né
hány sziget van rajta, vagy széles sávok láthatók benne. A külső 
szél kagylószerű, rovátkákkal ellátott. A rovátkák közti ré-

Virágzó 
kavícsnövény 
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Lithops erniana 

szen barna színű pontok vagy vonalak vannak. A virág 30 mm 
átmérőjű. A L . maughanii N . E. Br. azonos ezzel a fajjal. 

L. karasmontana (Dtr. et Schw.) N . E. Br. A Karas hegy
ségben honos (3-/)). A tető kissé, de szembetűnően domború. 
A rovátka nem fut a belső széltől a külső szélig, így a tető 
néha hálós rajzolatú. A barna rajzolat gyakorta szélesedik k i 
a találkozásnál. A rajzolat vége egyszerű vagy kettéágazó. 
Virága 25—35 mm átmérőjű, fénylő fehér, október-november 
folyamán nyílik. 

L . marmorata N . E. Br. Kis-namalföldi faj (4-a). A test 
szürkészöld színű, néha ametisztszínnel befutva. Ablaka szürke 
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szigetekkel ellátott. A növcnyen világosszürke vonalak és fol
tok láthatók. Virága 30 mm átmérőjű, tiszta fehér, illatos. 

L . salicola L. Bol. Származási helye S. Orange River Col 
(6-b). 1935-ben találtak rá meszes talajon; mintegy egy és fél 
kh-nyi területen ezrével nőttek Orange szabad ál lamhoz kö
zel egy sós sivatagban. Innen kapta nevét is „sal icola" — sósík-
sági. A növény teste ólomszürkc színű, ablaka nagy, olajzöld 
színű, benne világosszürke, rózsaszín árnyalatú szigetek lát
hatók. A szigeteket feltűnő fehér keret határolja. Virága 25 mm 
átmérőjű. 

Fehér virágú faj továbbá a délnyugat-afrikai F. bclla var. 
leríchcana (Dtr. et Schwant.) de Boer et Boom. Nainalföldi 
faj a L. karasmontana var. mickbcrgcnsis (Dtr . ) de Boer ct 
Boom., a L . karasmontana var. opalina (Dtr.) dc Boer ct Boom. 
Délnyugat-afrikai faj a L . pseudotruncatella var. mundtii 
(Tisch.) Tisch. ex Jacobs. 

Röviden még annyit a Lithopsokról . hogy nyáron teljes 
napfényt, friss levegőt és mérsékelt öntözést igényelnek. Ilyen 
körülmények között májusban hajtani kezdenek, s az öreg 
összezsugorodott bőr alatt új testet képeznek k i . Télen világos, 
száraz helyen. 12—15C' körül tartsuk, csaknem száraz kö
rülmények közt élő köveinket. A magoncokat kellő fény
ben és hőmérsékleten havonta egyszer megöntözhetjük. 

Ophthalmophyllum nemzetség 

E nemzetséghez tartozó növények hasonlóan a Lithopsokhoz, 
értékes, változatos alakú s változatos virágszínű növények. 
Általában szeptember-októberben virágoznak. Nyugalmi ide
jük rendkívül hosszú, mintegy 10 hónapig tart. Ebben az idő
ben nagyon elővigyázatosnak kell lenni a vízadagolással, s a 
12—15 C°-os világos helyet ez időre biztosítani kell növényc
inknek. 

Ophthalmophyllum dintcrí Schwant. ct Jacobs. Nagy-namal
földi faj. Süveg formájú növény, teste 4 cm magas, 2 cm szé
les, vége ferdén metszett. A test sötétzöld színű. Ablaka át
látszó, virága 30 mm átmérőjű, liláspiros, szeptemberben nyí
lik. 

O. fricdrichiac Dtr. ct Schwant. Hazája Nagy-Namalföld. 
Ránézésre olyan zöld Lithopshoz hasonló, amely vöröses 
színnel átfuttatott. Felső, erősen boltozott része áttetsző ab
lakként viselkedik. Fehér színű, 15—20 mm átmérőjű virága 
augusztus-szeptemberben nyílik. 
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O. fulleri Lavis. Busmanföldröl származik. Illatos, bíbor
színű virága 1,.5 cm-es száron 26 mm átmérőjű. 

O. herrei Lavis. Kis-namalföldi faj, virága 20—28 mm át
mérőjű, fehér vagy rózsaszínű, illatos. 

E fajok vegetációs ideje szeptemberben van. Ekkor kis 
adagokban adjuk számukra a vizet, túl sok víz adagolásakor a 
növények megrepedeznek, elpusztulnak. 

Oscularia nemzetség 

Az Osculariak általában kicsiny, alacsony termetű félcser
jék. Tetszetős, gazdagon virágzó növények. Nyár folyamán 
szabadban, télen világos helyen, 10 C körüli hőmérsékleten 
célszerű őket tartani. Magvetésen kívül dugványozással is sza
porí thatok. 

Oscularia caulescens (Mi l l . ) Schwant. Erősen elágazódó, 
évelő, hazája Fokföld. Levelei 2 cm hosszúak és 10—II mm 
szélesek, félholdakat formálva ülnek ágain. Hamvasak, kékes
szürkék, szélein és hegyein kissé pirosas színczödésűek. Rend
kívül nagy előnye, hogy már márciusban kinyitja mandula 
illatára emlékeztető 12 mm átmérőjű róz.saszin virágait. A vi 
rágok a hajtásvégeken többnyire többesével jelennek meg. 
Jól növő faj, dugványozással könnyen szaporí tható. Hozzá 
hasonló az O. deltoides (L.) Schwant. Dél-Afrikából, Fok
földről származó faj. Erősen elágazódó bokor, ágai pirosasak. 

Vedlő Lithopsok 
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Rövid, háromszögletű leveleinek szegélyein és hegyén piro
sas fogazás látható. Virágait kora tavasszal dúsan hozza, ame
lyek többesével állnak a hajtásvégeken. Hasonló faj az 

O. pedunculata ( N . E. Br.) Schwant. Dél-Afrikából szár
mazik, az előbbinél erőteljesebben és nagyobbra növő nö
vény. 

Pleiospilos nemzetség 

E nemzetségnek mintegy 30—40 faja ismert. Érdekes, válto
zatos formájú s nagyon vastag húsú növények, igazi pozs
gasok. Gondozásuknál vigyázni kell, hogy levelei le ne tör
jenek, mert kis nyomásra is érzékenyek, pillanatok alatt le
pattanhatnak. Növekedési idejük alatt májustól-júliusig bő
vebb öntözést igényelnek, később tartsuk szárazon. Talajuk 
álljon homokos, kissé agyagos melegágyi földből. 

Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N . E. Br. Dél-afrikai faj. Na
gyon érdekes, groteszkként ható növény. Színe és formája egy 
gránitdarabra emlékeztet. Hazájában gránitsziklás helyen él. 
Levelei levélpárban állnak. A levél hossza 50—70 mm, leke
rekített végű, alsó részén állszerű kiképzés látható, amely fel
felé húzódik, ősszel , október folyamán hozza 6—8 cm át
mérőjű, aranysárga színű virágait. Csillogó virágai elvirág
zás után narancssárga színűvé válnak. Nagyon hasonló hozzá 
a P. nelii Schvvanl. dél-afrikai faj. Levelei hasonlóak az előbbi 
fajhoz, de annál erősebben lekerekítettek, majdnem félgöm
bölyűek. A levelek alján erősebben előrenyúlik az állszerű 

Friss 
dugványozása 

Oscularia 
deltoides 
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Pleiospilos bolusii 

Pleiospilos nellii 

képződmény. Hosszuk rövidebb. A növény színe sötétszür
kés-zöld, rajta sötétebb zöld pontozás látható. E pozsgás 
virága 7 cm átmérőjű, lazacrózsaszínű, s már áprilisban 
mutatkozik. 

P. simulans (Mari .) N . E. Br. Hazája Dél-Afrika. Szögletes 
kődarabhoz hasonló. Összetéveszthető az előbbiekben leírt 
P. bolusiival. A simulansnál nem olyan állszerű előugrás lát
ha tó a levél alsó részén, hanem sodrottság, cs alul a levél vissza
görbülő hegybe fut. Színe zöldcsbarna. Levelén sok sűrű 
sötétzöld pontozás látható. Virága illatos, világossárga vagy 
narancssárga. 

Érdekesebb fajok még: a P. dekenahi (N . E. Br.) Schwant. 
Dél-afrikai faj. Levele 6 cm hosszú, alapjánál 1,5 cm széles. 
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középső részén 2,5 cni majd a vége hegybefutó. Virága 35 mm 
átmérőjű, világossárga. A P. latipctalus L. Bol. Dél-Afrikából 
származik. Levelei 5—9 cm hosszúak, 3—3,5 cm szélesek, 
levélvégeik kiszélesedők. Virága 6—8 cm átmérőjű, sárga, 
belül halványsárga, középső részén fehér színű. A P. magni-
punctatus (Haw.) Schwant. szintén Dél-Afrikából származik. 
I—2 Icvélpárt képez. Levelének hossza 6—8 cm, alapjánál 
8—10 mm széles. Háromszögletű, közepén kiszélesedő, rajta 
szürkészöld alapszínű, sűrű pontozás látható. Virágai ülők, 
4,5—5 cm átmérőjűek, világossárgák. 

P. purpusii Schwant. Dél-Afrikából származó faj. 2—4 le
vélpárt képző levelei 5—7 cm hosszúak, 1,5 cm szélesek, sötét
zöldek, sodrottak. Virága 9 cm átmérőjű, sárga színű. Mint 
első éves magonc, már virágzik. 

P. willowmorcnsis L. Bol. Dél-Afrikából származik. Le
velei egyenlőtlen hosszúak, sarló alakúak. Virága 7 cm átmé
rőjű, sárga színű, alapjánál fehér. 

Rabiea cibdcia 

Rhinephyllum 
comptonii 
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Rhombophyllum 
dolabriforme 

Rhombophyllum nemzetség 

A nemzetség fajai lehetnek félcserjék vagy alacsony növésű 
évelő növények. Levélállományuk húsos, formájuk változatos. 
Növekedési idejük júniustól novemberig tart. Mérsékelt ön
tözéssel nyáron napos helyen szabadban tar thatók. Télen v i 
lágos, levegős, hűvös helyen, majdnem teljesen szárazon kell 
tartanunk őket. Főleg magvetéssel, de dugványozással is sza
porí thatok. 

R. dolabriforme (L.) Schwant. Dél-Afrikából, Karruból 
származó növény. Idősebb példányai kb. 30 cm magasra 
nőnek, szürkés ágú félcserjék. Levelei felfelé állók, lapátra 
emlékeztetők, 2—3 cm hosszúak, rovátkoltak, szürkészöld 
színűek, hamvasak. Június-augusztusban virágoznak, arany
sárga virágai 4 cm átmérőjűek. 

R. nelii Schwant. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. Levelei két-
csúcsosak, 1,5 cm hosszúak, középen 4—6 mm, végükön 6—8 
mm szélesek, halványszürkés-kékek, sötét pontozásúak. La
pát formájú leveleik a „ l apá t " résznél rovátkáltak és oldalt 
laposan nyomottak. Virágai rövid, néha villás száron sűrűn 
állnak, 2—3 cm átmérőjűek, sárgák. 

R. rhomboidcum (S. D.) Schwant. Hazája Dél-Afrika, Kelet-
Fokföld. Romboid alakú levelei 4—5 párban állnak, földön 
fekvők, 3—5 cm hosszúak, I—2 cm szélesek. A levél csú
csi részén az alsó rész legtöbbször állszerűen előrenyúlik. 
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A levélszélek fehérek, s az egész levél finom fehér pontozott. 
Virágait .1 5 cm-es s/áron hozza, melynek átmérője 3 cm, 
aranys;irga szinü virágjának külső része piros. 

Ruschia nemzetség 

Leírt fajainak száma ma már 3(X) felett van. Sajátságos, szép 
formájuk miatt helyet kaphatnának a szobai növények közt. 
E fajokat csupán csekély virágzási készségük miatt mellőzik. 
Ha szabadföldi körülmények közt tartjuk, erőteljesebben nő
nek. Kedvelik a napos helyet. Talajuk legyen kissé kötött . 

Ruschia abbreviata L. Bol. Dél-afrikai, 8—15 cm magasra 
növő, fölfelé álló cserje. ízközeik 15—22 mm távol vannak 
egymástól. Levélkéi 2—3 cm hossziiak, kissé nyomottak. Fe
hér virága 12 mm átmérőjű, rövid száron helyezkedik el. 

R. uncinata (Mi l l . ) Schwant. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. 
Szétágazó bokrok, melyek ágai 4—5 mm vastagok, sötét pon
tozásúak. Levelei 4—8 mm hosszúak, az ágaktól felső végü
kön kissé elállóak, kerekdedek, haromélüek, s egy rövid tüske-
hegybe futnak. Erre a fajra is jellemző, amit a többi Ruschiáról 
is elmondhatunk, hogy nehezen virágzó növény. Rózsaszín 
virága 2 cm átmérőjű. 

-1 

Ruschia 
perfoliata 
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Schwantesia nemzetség 

Nem nagy fajszámú nemzetség. Fontos tudni róluk, hogy 
világos helyet igényelnek. Télen is sok fényt és legkevesebb 
15C-o t kívánnak. Növekedési idejük áprilistól októberig 
tart. Magvetéssel szaporíthatok. 

Schwantesia ruedebuschii Dtr. Délnyugat-Afrikából, Nagy-
Namalföldröl származó alacsony növény. Levelei csónak
alakra emlékeztetnek. Hosszuk 3—5 cm, szélességük 15—18 
mm. Hamvas, kékesszürke színűek, fehér színű márványozá-
súak. 3—7 db 4 mm hosszú foguk a levél csúcsi részén helyez
kedik el, színük kék, a végén barnás. 

Stomatium nemzetség 

Tagjai hasonlóak a Rhinephyllum nemzetség fajaihoz. Nyári 
növekedési időszakuk alatt mérsékelt nedvességet és világos 
helyet igényelnek. Télen 12-15 C -on világos helyen és száraz 
körülmények közt kell tartani őket. E növényeket magvetés
sel szaporítjuk. 

Stomatium difforme L. Bol. Dél-afrikai faj. Tövén 2—5 le
vélpár helyezkedik el. Levelei eltérő alakúak, legyezőre emlé
keztetnek, (felső levelek) 2,5 cm hosszú 1,5 cm széles s csak
nem 1 cm vastagok, fehér pontozásúak, élükön 1,5 mm hosz-
szú 13 fog helyezkedik el. Virágai illatosak, éjjel nyílók, kb. 
2—2,5 cm átmérőjűek. 

S. ermininum (Haw.) Schwant. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. 
A növény alacsonyra nő, 6—8 kis levélből áll. Levelei 15—20 
mm hosszúak, 10—12 mm szélesek, tompák, befelé hajlók, 

Stomatium 
pyrodorum 
magoncok 
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Tíschleria peersii 

világosszürkcs-zöld pontozásúak, végük felé kissé kiszélese
dők, rajtuk 3—4 rövid fog helyezkedik el. Virágaik 2—2,5 cm 
átmérőjűek, sárgák, illatosak. 

l'ischleria nemzetség 

E nemzetségnek jelenleg csak egy faját ismerjük. Növekedési 
ideje májustól szeptemberig tart. Tclcn különlegesen ügyel
nünk kell, hogy szárazon tartsuk, s kb. I 2 C -os világos he
lyen teleltessük. Nyáron se helyezzük ki szabadba. 

Tíschleria peersii Schwant. Dél-Afrikából, Willowmorc tar
tományból származik. Szívós, hálás növény. Jól tűri a szobai 
körülményeket. Levelei alsó felükön erősen sodrottak, levél
végük állszerűen előreugró. Hosszuk 4 cm, szélességük 15 mm. 
Háromélű buzogányhoz hasonlóak, ferdén állók, pontozott
s a g nincs rajtuk. Levélszéleik gazdagon fogazottak. Sokban 
hasonlít a Carruanthus caninus (Haw.) Schwant. dél-afrikai 
fajhoz, melynek levele csak 2 cm hosszú és széle kevésbé 
fogazott. A magtok felépítésében eltérő. 

Titanopsis nem/etség 

E nemzetség növényei kicsiny, majdnem tő nélküli fajok. Le
velei összelömörülve állnak. Vegetációs idejükben, nyáron v i 
lágos, levegős helyet, mérsékelt öntözést kedvelnek. Télen 
15C-on száraz, világos helyen tartsuk. Homokos, elmállott 

157 



mésszel kevert talajban szépen fejlödnek. Értékes, ritkán elő
forduló növények. 

Titanopsis calcarea (Mari .) Schwant. Hazája Dél-Afrika, 
Fokföld. A csaknem szár nélküli növény 6—8 cm átmérőjű 
rozettat alkot. Levelei ásószerűek, háromszögletű, kiszélesedő 
hegyei vörösesszürke szemölcsökkel borított. Ez a külső forma 
nagyon emlékeztet a göröngyös mészkőre. Hazájukban is ilyen 
területen fordulnak elő. A növény színe szürkészöld. Gyökér
zete húsos. Virágának átmérője 2 cm, színe aranysárga. V i 
rágszára olyan rövid, hogy a virág majdnem rajta ül a növé
nyen. 

T. fulleri Tisch. Hazája Dél-Afrika, Fokföld. Rozettáját 5—6 
levélpár alkotja. A levél alapszíne bíbor, rajta sok szürkés-
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barna szemölcs látható. A levél hegye majdnem kanálszerű. 
Virága 16 mm átmérőjű, sötétsárga színű, október-november
ben nyílik. 

T. hugo-schlechteri (Tisch.) Dtr. ct Schwant. Délnyugat
afrikai faj. Levélhegyei haromszögletűek, a szemölcsök rajta 
jóval nagyobbak, mint az előző két fajnál. Nagyon kényes 
növény. 

T. schwantesii (Dtr.) Schwant. Hazája Délnyugat-Afrika. 
Világosszürke, kékeszöld alapszínű levelei 3 cm hosszúak, 
elállók, csúcsukon haromsarkosak. A leveleken sárgásbarna 
szemölcsök láthatók. Virága világossárga, 15—18 mm át
mérőjű. 

T. setifera L. Bol. Kis-Namalföldről származó faj, levelei 
fogazottak. Virága 25 mm átmérőjű, aranysárga. 

Trichodiadema nemzetség 

E nemzetség fajai szép levélformájúak, a leveleken elhelyez
kedő sörték, fehér, sárga vagy vörös színű virágaik kedveltté 
teszik. Pihenési idejük december és január hónapban van, 
ebben az időben hűvös helyet, száraz tartást igényelnek. Nyá
ron jó a szabadföldi elhelyezésük. Magvetéssel és dugványo
zással egyaránt jól szaporíthatok. 

Trichodiadema bulbosum (flaw.) Schwant. Dél-afrikai faj. 
20 cm magasra növő cserje, melynek rövid ágacskái fölfelé 
állóak. Ezen helyezkednek el az egymással szemben levő 5—8 
mm hosszú és 3 mm vastag szürkés színű levélkéi. Jellemző rá
juk, hogy ,,papíllák"'-kal — szőrökkel — borítottak, a levél he
gyén fehér sörték állnak k i . Vastag gyökerű faj. Virágai fel
tűnő mélyvörös színűek, 2 cm átmérőjűek. Hasonló felépí
tésű fajok még: a T. barbatum (L.) Schwant. Hazája Dél-Afri
ka, Karru. A levélkék hegyén 8—10 fekete sörte áll. 

T. intonsum (Haw.) Schwant. Dél-afrikai faj. A levélvégeken 
látható 8—10 sörte barna szinű. A T. stcllatum (Mi l l . ) Schwant. 
hazája Karru, szürkészöld levelei végén 10—15 db 3—4 
mm-es sörte látható. 

T. densum (Haw.) Schwant. Dél-Afrikából származó ala-
c"sony, sűrű, gyorsan növő cserje. Zöld színű levélkéi 15—20 
mm hosszúak, 4 5 mm vastagok, s ezek rövid töveken szo
rosan állnak egymás mellett. Csillogó papillák borítják. Le
vélhegycin szép hosszú 20—25 mm-es fehér sörteszőrből álló 
koszorú helyezkedik el. Bár minden Trichodiademára jellemző 
e sörtekoszorú, ez esetben e fajt különösen ez teszi széppé. 
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Értéknövelője nagy, 4—5 cm átmérőjű kárminpiros virága is, 
ami kora tavasszal már február-márciusban mutatkozik a jól 
teleltetett növényeken. E fajt szép virága miatt sivatagi rózsá
nak is nevezik. 

Portulacaceae A. L. de Juss — Porcsinfélék 

A család képviselői pozsgás levelű, egyéves vagy évelő növé
nyek. Virágtakarójuk kettősnek látszó, 2 csészcszerű murva
levelet hoz. A lepel 5 levélből tevődik össze. 

Virágképlete: P j . . . A 4 _ 5 vagy ;, + .:; vagy •^Gu'-s) 
A magház egyrekeszű, a termés tok. 
Az ide tar tozó pozsgás fajok Afrikában, Amerikában, 

Ausztráliában élnek. Nemzetségeik: Anacampseros, Portu-
lacaria. 

Anacampseros nemzetség 

E nemzetség fajainak száma mai ismeretek szerint több mint 50. 
1. sz. utáni 1. században a római író, Pliníus és a görög Plutar-
chos ezeket a növényeket a mágikus füvek közé sorolta. A nem
zetség nevét a dél-afrikai bennszülöttek babonája révén kapta, 
ugyanis ezt a növényt talizmánnak tartották s az „elveszett 
szerelmet visszahozó" névvel illették. (Ana-camps-eros=:sze-
relem-ijjrahozó.) 
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E fajok világos, mérsékelten meleg helyet igényelnek. Nyá
ron a szokásos módon öntözzük, de télen kissé vonjuk meg 
tőlük a vizet. Talaját úgy állítsuk össze, hogy tápanyagban 
valamivel gazdagabb legyen, mint amit általában a pozs
gasok igényelnek. Teleltetésükhöz 15 C körüli hőmérsékletű 
hely kedvező. 

Anacampseros filamcntosa (Haw.) Sims. Kis-Namalföldről 
származó faj. Rövid, 5 cm-es hajtásain helyezkednek el 6—10 
mm hosszú, tojásdad, vaskos, hegyben végződő levélkéi. A nö
vényt fehér, hosszú fedőszőr borítja. Rózsaszín virága 3 cm 
átmérőjű, virágszára 8 cm-es. 

A. rufescens (Haw.) SvNcet. Hazája Dél-Afrika, Fokföld, 
Transvaal. 1—2 cm hosszú, vaskos levélkéi sűrűn, spirális ál
lásban helyezkednek el 5—8 cm hosszú hajtásain. A levelek 
színe felül zöld, alul barnásvörös. Levelei közt sok világos 
sörte helyezkedik el. Virágát 10 cm-es száron hozza, amely 
csak erős napsütéses időben nyílik. Színe rózsaszín, átmérője 
3—4 cm. 

kampi i . 4. Ptirtulacuria atra 
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Előfordul ennél a fajnál a kleisztogámia, ahol a virág még ki 
sem nyílott, tehát bimbós ál lapotban termékenyült meg. 

A. telephiastrum DC. Dél-afrikai faj. Leveleivel rozettat al
kotó növény. A legnagyobbra növő Anacampseros faj. Le
velei kerekded, tojás alakúak, melyek 18 mm hosszúak, rö
vid hegyben végződök. Alapszínük zöld vagy barnás, a levelek 
közt rövid sörteször látható. A virág 15 cm hosszú száron mu
tatkozik, kárminpiros színű 3—3,5 cm átmérőjű. 

Portulacaria nemzetség 

E nemzetségbe tartozik a Portulacaria afra Jacq. Dél-afrikai 
cserje. Ágai vízszintesen állnak, amelyen ülve helyezkednek 
el a fordított-tojás alakú, kerek végű, hegy nélküli, húsos leve
lek. Ezek a levelek 12 mm hosszúak, 10- 20 mm szélesek és 
2 mm vastagok, simák, fénylő zöldek. Virágai nagyon kicsik, 
csak 1 mm átmérőjűek, halvány rózsaszínűek, jelentéktelenek. 
Nyáron a növény szabadban tar tható, télen a hidegházi hő
mérséklet kedvez számára. Igénytelen faj. Magvetéssel vagy 
dugványozással szaporí tható. 

Rubiaceae A. L. De Juss. — Buzérfélék 

E család képviselői olyan gyűjteményes jellegű, érdekes módon 
élő fajok, amelyek gyakorlatilag csak botanikus kertekben 
láthatók. 

A virág 4 vagy 5 tagú, csészelevele sokszor csökevényes. 
Virágképletük: K , 4 - Ó - 8 ) C |4-r>-N) A ,4- . r , , •^-Gi-T, 
Termésük tok, makk, bogyó vagy csonthéjas termés. 
Hazája Új-Guinea, Malaysia. 
Szukkulens nemzetségük: a Hydnophytum és a Myrme

codia. 

Hydnophytum nemzetség 

Hydnophytum formicarium Jack. Új-Guineából származó és az 
Indonéz szigeteken is megtalálható faj. Fán élő „epifita" nö
vény. Életmódja nem azonos az élősködő vagy parazita növény 
életmódjával. A Hydnophytum törzsének alsó része megvasta
godik, rajta gumószerű képlet alakul k i , ebből nőnek ki a nö
vény hajtásai. A hajtásokon apró , húsos levelek foglalnak he-
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Myrmecodia 
echinata 

lyet. A gumószerű részben szabálytalan jára tok helyezkednek 
el. A már meglevő nyíláson a hangyák ebbe bejutnak, s ott 
élelmet és védelmet találnak. „Ellenszolgáltatásként" a mag
vakat elhordva, továbbterjesztik a növényt. 

Myrmecodia nemzetség 

Myrmecodia echinata Miq . Malaysiái szigetvilágról származó 
„hangya- lakta" növény. Fán élő kis félcserje. Gumószerű 
szára 10—20 cm vastagra is megnőhet, benne jára tok vannak, 
amelyben maró hangyák telepednek le. A gumószerű szár 
felső részén helyezkednek el pozsgás szárakon a hosszúkás, 
5—10 cm-es bőrszerű levelek. Virágai kicsinyek, fehérek, cső 
alakúak. Termése bogyószerű, piros színű. Életmódjában ha
sonló az előbb leírt fajhoz. Melegigényes növény. Fá ra fel
dolgozva, az Orchideák kultúrájához hasonlóan tartják gyűj
teményes kertekben ezt a rendkívül ritka, érdekes növényt. 
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Vitaceae A. L . de Juss. Szőlőfélék 

Ismert szőlőnkkel rokonsági kapcsolatban áll a kacsokkal ka
paszkodó pozsgás törzsű Cissus nemzetség néhány faja. Le
vele tenyeresen tagolt egyszerű levél, húsos állományú. A v i 
rágok kétivarúak, bogernyöben vagy bugában állnak, 4—5 
tagúak. A Vitis és néha a Cissus nemzetségnél a sziromlevél 
csúcsukon összenőtt, s alulról felfelé nyíló. Szél és rovar által 
porzódnak be. 

Virágképletük: Kg-? C 3 - 7 ^^-7 G ( i - 8 ) 
Termése bogyó. 

Cissus nemzetség 

E nemzetség tagjainak törzse megvastagodott, húsos törzs, 
ezen helyezkednek cl leveleik. Vegetációs idejük a nyár, ekkor 
mérsékelt öntözést igényelnek, télen viszont teljesen szára
zon kell tartani őket. Magvetéssel szaporí thatok. 

Cissus cactiformis Gilg. Kenyából, Dél-Transvaalból szár
mazó faj, felfutó növény. Masszív, húsos törzse elérheti az 
5 cm-es átmérőt. Négyélű, ízközökre osztott, itt hozza a szőlő
félékre jellemző kacsokat. Éle hullámos, éles, paraléces. Virág
zata fürt, termése fekete bogyó. 

A kaktuszok is pozsgás növények 
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C. juttae Dtr. et Gilg. Nagy-Namalföldröl való faj. Hazá
jában 1—2 m-re megnő húsos, vaskos törzse, amely hegyben 
végződő, kuglibábra emlékeztet. Törzsét vékony, pergamen
szerű, lehámló réteg fedi. Leveleit a húsos törzs tetején hozza, 
ezek ülő, levélnyél nélküli, ovális alakú, hegyben végződő, 
húsos levelek. Méretük 10—15 cm hosszú és 5—6 cm széles. 
Alapszínük fénylő zöld, rajta vöröses viaszbevonat s 2—3 mm 
hosszú szőrzet látható. Termése sötétvörös szinű bogyó. 

C. quadrangularis L. Hazája a tropikus Afrika, Arábia, 
India. E kapaszkodó cserje ágai 4 élűek. Élén szárnyszerű 
szegély fut, ízközei 8—10 cm-esek, a csomókon hozzák szív 
alakú, 2—4 cm hosszú leveleikel, termésük fekete bogyó. 
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-2747—Szegedi Nyomda 



Ezekre a kérdésekre ad hi

teles feleletet Szentirmay Te

réz, a Debreceni Botanikus

kert kertészmérnöke, a pozs

gasok megbízható szakértője. 

Nemcsak a kezdők ismeretei

nek bővítésére törekszik, ha

nem a gyűjtőknek készült nagy 

faj- és fajtaválasztéka lehető

séget ad az elmélyülésre is, hi

szen 43 növénycsaládból, 

mintegy 200 nemzetségből s 

több száz fajból kedvünkre 

válogathatunk. 

Ajánljuk a könyvet minden 

virágkedvelőnek, növénygyüj-

tőnek. 

Mezőgazdasági Kiadó 



A rendkívü l é r d e k e s é l e t m ó d o t é lő, vá l toza tos alakú, sokszor 
bizarr fo rmá t ö l t ő pozsgásoka t sokan össze tévesz t ik a kaktu
szokkal. Pedig nem minden kaktusz, ami pozsgás. E csoportnak 
csak egyik családja a kaktuszfé léké . É r d e m e s ezekre a növé
nyekre felfigyelni. Gyorsan s z a p o r í t h a t o k , egyesek közülük a 
szabadban is jól telelnek. 
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