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Dél-Afrika a Föld növényvilágá-
nak egyik forrópontja vagy 
ahogy szakmai berkekben ne-

vezik, diverzitási góca. Különösen az 
ország déli és nyugati sávja van telis-te-
le bennszülött növénycsodákkal. Nem 
véletlen, hogy bár a kiterjedésében a 
legkisebb, ám sokféleségével annál ki-
emelkedőbb Fokföldi Flórabirodalom a 
6 nagy flórabirodalom egyike. Szá-
mos turisztikai látványossága közül az 
egyik legkedveltebb a Namaqualandi 
Tavasz. Namaqua-föld nevét a benn-
szülött koi-san népcsoportról, a 
namákról kapta, akik Namíbia és 
Dél-Afrika nyugati hegyvidékének 
sivatagi/félsivatagi vidékeit lakják ma 
is (ide tartoznak a busmanok és a már 
kihalt hottentották is). 

Ez a térség az év nagy részében kiet-
len pusztaság, ám amikor a téli esők 
megérkeznek, a sivatag virágba borul 
és elképesztően színes virágpompa 
fogadja az oda látogatót. Ám a ki-
csiny kavicsnövények (Co nophy tum, 
Lithops nemzetségek) szerény kis vi-
rágaikkal teljesen háttérbe szorulná-
nak a rengeteg, náluknál jóval terme-
tesebb virág között. Valószínűleg 
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Dél-Afrika nyugati hegyvidékein a 
legömbölyített, kopasz hegyek 

szélfútta tetején megbújó 
természetes kőteknők 
minden év őszén kivirá-

goznak. Az első ránézésre 
jelentéktelennek tűnő kis virágok, leha-

jolva hozzájuk, sokakat megtéveszthetnek, 
de ha figyelmesek vagyunk, előbb-utóbb körvonalazódni 

fognak e furcsa kis növények levélvégei, amelyek mind színükben, mind mintázatukban 
kiválóan beleolvadnak környezetükbe. Egyesek vöröses gránitzúzalékra, míg mások legömbölyí-

tett apró kis kvarckavicsokra hasonlítanak. A dél-afrikai ősz végén (elsősorban április–májusban) 
azonban kihozzák színpompás virágaikat, apró kis ékszerként törve meg a kősivatagok kemény világát. 

nem véletlenül időzítik virágzásukat 
olyan időszakra, amikor minden más 
növény mag, gumó vagy hagyma 
formájában várakozik a föld felszíne 
alatt. Elsőként jelennek meg, amelyek 
a legkisebb esőt is kihasználva, éves 
fejlődésüket megkezdik, ami sokuk-
nál napokon belül színpompás virá-
gok formájában lesz látható. 

A kristályvirágfélék családjába tar-
tozó kúpnövényeknek (Cono-

phy tum) – vagy a növénykedvelők 
nemzetközi nyelvén a conoknak – a 
megtalálása igazi kihívás, még a 
szakértők számára is. Nemcsak azért, 
mert szinte minden fajuk apró terme-
tű és alig látszik ki a kőtörmelék kö-
zül, hanem azért is, mert a legtöbb fa-
juk kizárólag a hegyek látszólag élet-
telen tetején, csupasz sziklafelszíne-
ken él, ahová fel kell jutni. De vajon 
miért ott találhatók?

A Dél-Afrika nyugati parti sávja 
mentén húzódó téli esős övben járunk, 
ahol sokszor évekig nem esik az eső. 
Mégis, mikor eljön az ősz, kivirágoz-
nak a kopár hegyek. Az atlanti partvi-
dék mentén húzódó hideg Benguela-
tengeráramlás ugyanis elősegíti a nagy 

víztartalmú ködfelhők képződését, 
amelyek azután a nyugati szelekkel 
mélyen, 100–150 kilométerre behatol-
nak a szárazföld belsejébe. 

Reggelente, az áztató felhőben min-
den nedves lesz. A nedvesség néhány 
centiméter mélyen leszivárog a talajba, 
a sziklarepedésekbe, kőtörmelékek kö-
zé, amit az ott lakó növények jól tud-
nak hasznosítani. A köd gyorsan fel-
oszlik még reggel, csak a hegyek tete-
jén marad meg tovább, így a legtöbb 
permetszerű csapadékban is ezek a te-
rületek részesülnek. 

Ugyanakkor hiába a nagyobb víz-
mennyiség, a nagyon sekély talajokon 
a nagyobb növények nem képesek 
fennmaradni. Nem így a rendkívül 
apró hegylakók, amelyek a legseké-
lyebb talajrétegben (sokszor csupán 1–2 
centiméter mély, apró kőzúzalék és por 
alkotja a talajt) is jól meg tudnak ka-
paszkodni és konkurencia hiányában 
gyakran több ezrével borítják a ki-
emelkedések legtetejét. Meglepő lát-
ványban lehet részünk, ha egy esős na-
pon felkeresünk egy kőteknőkkel teli 

Conophytum luckhoffii a főút mellett 
Citrusdal környékén
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ban megtalálhatók a változatos élő-
helyeken tenyésző kúpnövények.  
Innen kelet felé haladva 500–600 
kilométer hosszan, az Indiai-óceán 
partvonalát követve, egy hozzávető-
leg 150 kilométer széles sávban 
ugyan szórványosabban, de szintén 
felbukkan néhány fajuk.

A sivatagi élethez való alkalmazko-
dásnak számos furcsaságát fejlesztették 
ki ezek az apróságok, olyanokat, ame-
lyek közül több csak itt, Afrika déli 
szegletében alakult ki, vagy éppen csak 
a kristályvirágfélék családjára jellemző, 
ahová rendszertanilag a kavics- és kő-
utánzó növények is tartoznak. A kris-
tályvirágfélék pozsgás fajai mind 
levélszukkulensek, ami azt jelenti, hogy a 
vizet leveleikben tárolják, ellentétben 
például a kaktuszokkal, amelyek 
törzsszukkulensek, azaz a száruk alakult 
át vízraktározó résszé. Az alkalmazko-
dás e következő lépése a kavicsnövé-
nyek esetében azt eredményezte, hogy 
leveleik száma is minimálisra csökkent, 
mindössze 1 levélpárjuk maradt. E leve-
lek ráadásul össze is nőhetnek egyetlen 
legömbölyített testté, így csökkentve 
még inkább a párologtatás mértékét.

Bizonyos fajok egészen behúzód-
tak a talajba és csak levélhegyeik 
állnak ki. A talajszintből éppen csak 
kiemelkedő levélcsúcsokon fényát-
eresztő sejtek találhatók, melyek 
ablakként engedik be a fényt a nö-
vény föld alatti részébe. Ilyenkor a 
fotoszintézist a növény szöveteinek 
belső – föld alatti – sejtjei végzik, 
ezért is nevezik ezt belső fotoszin-
tézisnek. Az ilyen, kifejezetten dél-
afrikai specialitásokat e tulajdonsá-
guk miatt szokás „ablakos növény” 
kifejezéssel is illetni.

Dél-Afrika nyugati hegyvidékein a 
legömbölyített, kopasz hegyek 

szélfútta tetején megbújó 
természetes kőteknők 
minden év őszén kivirá-

goznak. Az első ránézésre 
jelentéktelennek tűnő kis virágok, leha-

jolva hozzájuk, sokakat megtéveszthetnek, 
de ha figyelmesek vagyunk, előbb-utóbb körvonalazódni 

fognak e furcsa kis növények levélvégei, amelyek mind színükben, mind mintázatukban 
kiválóan beleolvadnak környezetükbe. Egyesek vöröses gránitzúzalékra, míg mások legömbölyí-

tett apró kis kvarckavicsokra hasonlítanak. A dél-afrikai ősz végén (elsősorban április–májusban) 
azonban kihozzák színpompás virágaikat, apró kis ékszerként törve meg a kősivatagok kemény világát. 

hegytetőt. Ezek a mélyedések ugyanis 
megtelnek vízzel és a kialakult – 
egyébként a szárazsághoz alkalmazko-
dott – vegetáció víz alá kerül. Akár 
több órába vagy 1–2 napba is beletelik, 
mire a víz elszivárog és elpárolog. 

A kúpnövényfajok egy kisebb cso-
portja viszont az alacsonyabban fekvő, 
kiterjedt kvarcmezőkön él, ahol a fel-
színt az elmálló kőzet kvarc te lé rei ből 
visszamaradó hófehér kvarckavicsok 
borítják. Ezek a területek – a legismer-
tebb közülük a Knervs lakte – az óceán-
hoz közelebb terülnek el, így még ré-
szesülnek a ködfelhők nedvességéből, 
illetve jelentős a hajnali harmatképző-
dés is. Bár itt mélyebb, kőtörmelékkel 
kevert talajban élnek a növények, a 
kevés csapadék errefelé sem tette lehe-
tővé zárt növénytakaró kialakulását. 
Jellemzően pozsgás fajokból álló, rit-
kás vegetáció jellemzi a tájat, ahol az 
apró termetű „conóknak” is rendelke-
zésre áll megfelelő élettér.

Namíbia déli területeitől dél felé 
haladva a Dél-afrikai Köztársa-

ság nyugati partvidéke mentén 
majdnem egészen Fokvárosig, mint-
egy 150–200 kilométer széles sáv-

CSERÉPBEN
A kúpnövények rendkívüli szín- és formagazdagságuk és kis terme-
tükhöz képest gyakran hatalmas, színpompás virágaik miatt kedvelt 
hobbinövények. Számos fajuk megtalálha-
tó hazai pozsgásgyűjteményekben és a 
botanikus kertek üvegházaiban. Tartá-
sukban a nehézséget a fordított fejlődési 
ciklusuk okozza. Ellentétben a mérsékelt 
égövben megszokott életritmustól (nyá-
ri fejlődési időszak és téli pihenő), 
ősszel indulnak növekedésnek. 
Ebben az időszakban alakul ki az 
új levélpár színe és alakja, ezért 
fontos a kellő mennyiségű fény 
biztosítása.

Nyáron árnyékolással, száraz, 
szellős helyen tartva védhetők 

meg a túlmelegedéstől és kiszáradástól. Az ősz beálltával az árnyéko-
lás fokozatosan csökkenthető, és az óvatos öntözés is megkezdődhet. 
Télen az éghajlatunkon rendelkezésre álló napfény minden fotonjára 
szükség van. A mérsékelt öntözéseket időzítsük a naposabb idősza-

kokra. Az erősödő tavaszi nap hatására az előző évi, egyre vé-
konyodó levélpárból csupán a növény belsejében a 
tél folyamán kifejlődő új levélpárt védelmező száraz 

burok marad. Az öntözést ekkor elhagyhatjuk, és 
újra gondoskodjunk az árnyékolásról. Egyes fa-

jok meghálálják az időnkénti nyári fi nom víz-
permetet, melyet legjobb a kora reggeli 

órákban kijuttatni. 
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A Conophytum obcordellum termése kinyílt 
a reggeli eső hatására

A Conophytum obcordellumot éjszaka is 
lefotóztuk, amikor kinyíltak illatos virágai
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lében a sikeresen beporzott virágoknak 
köszönhetően kifejlődnek a termések, 
majd ezt követően a növénytest mélyén 
található tenyészcsúcsból elkezd fejlőd-
ni az új levélpár a meglévő levelek által 
teljesen beburkolva. A növekedés – 
amelyet csak akkor vennénk észre, ha 
szétvágnánk a növény testét – a vege-
tációs időszak végére, a dél-afrikai ta-
vasz elejére már be is fejeződik, felhasz-
nálva a régi levélpárban lévő tápanya-
gokat és vizet. A régi levelekből csak 
egy vékony pergamenszerű burok ma-
rad meg. Ám ez az elszáradt hüvely lét-
fontosságú, hiszen ez védi meg az erős 
napsugaraktól és túlzott párologtatás-
tól a megújult zöld növényi részeket. 

A majdnem fél éven át tartó száraz 
időszaknak véget vet a mind gyak-
rabban jelentkező őszi harmatkép-
ződés, a köd, illetve a kisebb esők. 
Ekkor a kavicsnövények kivirágoz-
nak, és ha elegendő csapadékot 
kaptak, a fél éve várakozó új levél-
pár megduzzad, a régi levelek al-
kotta burok felszakad, és kibújik az 
új hajtás. A jelenség sokak számára 
talán hasonlít a rovarok vedléséhez, 
azonban itt egy növény specializá-
lódott, szakaszosan ismétlődő növe-
kedéséről van szó. A legtöbb kavics-
növény fejlődése során előbb-utóbb 
elágazik, és több levélpárból álló te-
lepet képez. A folyamat során az el-
száradó levélburokban jellemzően 
2, de ritka esetben akár 5 új levélpár 
is kialakulhat és jelenhet meg a kö-
vetkező szezonban.

Különleges termésüknek köszön-
hetően a kristályvirágfélék le-

bilincselő módon alkalmazkodtak az 
időjárás viszontagságaihoz. Meg-
érett termésük sokáig, akár több 
éven keresztül a növényeken marad, 
és nem nyílik fel akármikor. Az el-
száradt és elhalt termésfalba olyan 
sejtek épülnek be a fejlődés során, 
amelyek elhalva szivacsszerűen szív-
ják fel a nedvességet.

A felvett víz térfogata miatt a sej-
tek megduzzadnak, ez pedig olyan 
mechanizmust indít be, amelynek 
hatására a termés kinyílik és a ma-
gok akár ki is szabadulhatnának. Ez 
azonban csak akkor fog bekövetkez-
ni, ha az esőcseppek mintegy kiütik 
a helyükről azokat vagy olyan meny-
nyiségű harmat képződik a termés 
tetején, hogy a leeső vízcseppel 
együtt a magok is lepottyannak.

Ez azonban korántsem csak a kris-
tályvirágfélékre jellemző, hanem más 
növénycsaládokban is kifejlődött. Na-
gyon szép példákat találunk az aloefélék 
(Aloaceae) családjába tartozó Haworthia 
nemzetségben vagy a liliomfélék közé 
tartozó Bulbine egyes fajainak esetében 
is. Pihenő időszakban ezek a növények 
vizet veszítve, leveleikkel teljesen be-
süllyednek a talajba és tetejüket gyorsan 
befedi a por, így jószerivel el is tűnnek 
egy időre a szemünk elől. 

A forró és száraz pihenő időszakot 
sok kavicsnövény tehát a föld alatt vé-
szeli át, míg mások a felszínen marad-
nak. A vegetációs időszak második fe-

Ez a vízmennyiség már nagy eséllyel 
elegendő lesz a csírázáshoz és a csíranö-
vény növekedésének elindításához, és 
szerencsés esetben kitart a következő 
esőzésig. Ha nem volt elegendő a víz, a 
termés hamar megszárad, a sejtek elve-
szítik víztartalmukat, a termés bezárul 
és a magok újra a termés biztonságá-
ban maradnak.

A viszonylag kis elterjedési terüle-
ten belüli nagy változatosság leg-

főbb oka az élőhelyek elszigeteltsége. A 
fajok többsége – említettük – a hegyek 
tetejét lakja, és sokuk ragaszkodik egy-
egy adott kőzethez (kvarc, gránit, 
gneisz). Mivel egy-egy kőzettípus sok-
szor foltszerűen, sziklakibúvások for-
májában jelenik meg, gyakran nagy tá-
volságra más hasonló képződmények-
től, így a megfelelő élőhelyek egymás-
tól elkülönülten helyezkednek el.

Az elszigeteltséget fokozza e növé-
nyek ragaszkodása a hegytetőkhöz 
vagy éppen valamelyik égtáji kitettség-
hez. Emiatt a populációk eltérően fej-
lődhetnek, így előbb-utóbb egymástól 
különböző alakok, formák, változatok 
vagy éppen külön fajok jöhetnek létre. 
Mivel minden egyes élőhelyet még 
nem vizsgáltak meg a kutatók, ma-
napság is rendre fedeznek fel új fajokat 
itt. Az elmúlt évben például két újon-
nan felfedezett faj leírása és elnevezése 
történt meg.

A cikk szerzőinek is lehetőségük nyílt 
természetes környezetükben megcso-
dálni a növényvilág e különös képvise-
lőit. Deli Tamás biológus a Munkácsy 
Mihály Múzeum munkatársaként, 
Szabó László kertészmérnök végzettsé-
ge révén több évtizede elkötelezett hí-
vei a kristályvirágféléknek, különösen 
a kúp- és a kavicsnövényeknek. A 
hosszú ideje tervezett utazásra végül 
2013. májusában került sor, mely alatt 
18 napot tölthettek terepen, több ezer 
kilométert utazva, számos élőhelyet 
felkeresve Piketbergtől Pofadderig.

Csak a töredékét láthatták e különös 
világnak, az eredmény így is több ezer 
fotó a növényekről és környezetükről, 
valamint számos tapasztalat, új ismeret. 
A történet azonban itt nem ér véget. 
Aki egyszer erre a földre lépett, ide 
mindig visszavágyik. A hegyek hátán, 
a kis sziklamélyedésekben pedig to-
vábbra is ott lapulnak a felfedezésre vá-
ró újabb növénycsodák…

Deli Tamás 
 szabó lászló

A Conophytum pageae-nak az összefort 
levelei közötti rés széle gyakran elszíneződik

Rooiwal melletti hegyek tetején, 1000 méter 
feletti magasságban található a Conophytum 

reconditum
(DELI TAMÁS FELVÉTELEI)

A Conophytum praesectum virágai 
teljesen eltakarják a növény leveleit
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