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Mri,ka ',p5vényvilága
.
" ~-~'ré~z.- . c Af'rikavadon é16tpyésyei
. Növénytani soroz'." ~?24.'
Biz0nyoá terület
n6vényeinek össze~ségét az illet~
t~rüf16rájánáknevezzük.·
\
Hegy Talamely területen jelenleg milyen fléra található.
az silk kül(jnböz~ körülmény hat4sának tudható be • .Jzek közf11 leg- .
fOl\tosabbak a h4aérséklet·, ~ esapadék és talajviszonyQk., az ii-_
letó terület
égtáj! fekvés6vel é~ klimatikus viszQnyaiysl összeffiggó insola tiQfj 1d& /napfényt
art
amI
:és
az
ember
befolyása..·
,
.
."
.
4·növériyze1 alakulását
azomban'nem lehet esupánjelenleg
is ható' tényezókkeL m~gyaráznunk. Ji'1gy.~embe kell vennünk az ii},let6 terület
geo16giai és paleQn.il'giai
multját is.
.Földünk hat, egymást6l igen eltérő tÓ'növenyföld~ajz1
területét-külinböztetank
meg~
'.
Diapózitiv serozatunk Afrika Tadontermó nÖTényeinek 1eg- ,:
. fontasabb -fajai ~ mutatj a be. ' .
Afrika növényzetE) három nagy növé1'lyföldrajzl területhez
lel

.

,'"

.

tartozik.
lt ,Ho·l~arktikug fIára terület !'d~tartozik
riilet~, és - a: Szaaar~:..a·Gsád t0 magasságáig,

Atrika mediterrú
"t-e~,.terüle~. növényz~~e
hasonlit »él.j.!Európa növényzetére.
Jellemző növényei a datolyapilma, paratölgy,
.,.kácia féltik. 'délebbre e: magaa füfajok,
tüskék
boz'tQk.
..
]fil. Paleetr$pikus

'.

fiára terülel~. ~~magában foglalja' majdnem.egész
Afrikát· a, Gsád-1J6t4~·délre •. 1Ulzépés Dél~Afrikán;. valamint •• d~,ío
ga8zkb~n kiVül ide tartozik· :Ázsiában' hábia
déli ·része, nó:';;''' efs
Hátsó.,..India, valamint a H~t8~";Ind1.i. S.zigetvilág.
/Szundaszige.
tekl. Ai.felsGrGlt -területek flcSi-ájának' hasonlósága a:zt bizanyi tj a,
hogy ezek a területek
a geolcSgiai Multban 6sszeta~toztak.
4:,.&le,8""
tropikus f16raterületl.!O elsó~Ql"ban a pálm~k j elleIJlz~ek'. ;Ilyenek a'
k6kuszt ~laj. vaddatolye, stb •. pálmák, ezeken kivül a bambtlf.lznád,
majomkenyérfa; fi~ua félét stb.

11*f

A,fokf~ldi f16ra ter111et. ·Afrika flératerületei
közill ez a
legkisebll·I-M;r:i~a-legQ.él~b~-terül~tént
al'ekföldiln
találhat6.
'Itt kevés a nagy fa és s növényzet zömét tulnyomá' részben öri5kzllSld
bokr~k alkotják.
A',80kfélecaarab
v~gy :pe;l,argQn;i.~f ~elletllálunlc
,

283

.,..,.',

...•..

~ 1 ..

muskát~li néven ismerünk,' a tejnedv tar·talmu.euforbiák é8 ae dumak,
az aloe fajok, valamint a welw~t~ehia a ~egisme~te,bb növény~k •
.Ehhez hasonlé n6vényzetet t&lálunk Afrika magányosan
állá magaahegyQ~uesain
/Ruvenzorit Kil~m~-Ndj~~,
K~ni~ atb./
,mint a jégkor előtti hövényzet kis rel~ktumnövény szig~~~it.
~

...

Afrika vad~n élő növényei

al Az Atlasz, a sivatag és a szavannák növényei /Holoarktikus
raterül~ll

_........ ..

fl~~

'. ,..

i,'Cédrusfa /Cédrus atlant:Lea Manettil. A kb, 40. m magas, a libánQni cédrasnál valamivel ki~ebbre növ5' ~~~kz'ld, nyitvaterm5 fa.
TUleveleikéke~
ezüst-szürkék, ezért ezüst cédrusnak is'nevezik.
Tobozt erméae hengeres. ~ája; jó épüle t- éa műbutorfá. J.ás~an fej •..
lődő, de igenhosszu-életü
növény,
2. Paratölgy

/que~cus suberi
..·lo~lammaga~; 5G-1QQ em törzsátmér5jü mediterrán télizöld
fa, Levele nem karélyos, mint a mi tölgyünké, hanem fürészes szé~
lü, s-zivalaku. Afrika területén; főleg Algériában talalhat6.Tör.
zsén és ágain 20, évét51 150 évesk6ráig
vastag pararéteg fej16dik.
Ebből. készitik áztatás, lapitás, esetleg, füstfSlés utján a külön-o
féle /fekete-fehér/p~rafát.
A parafa fajsulye, igen ki.cai lo.~/.·
Ment_66vek, ,dug ék , c í.pébe t t ek , kuplunglemezek, hószigetel~";burko '
~atek/etb+ készitésére használják. ~ A paratölgy makktermeseédesizü, a ezért a sertések hizlalálására j6val alkalmasabb, mint a
esersavas izü tölgyfá makkja •
é

.~,._b'eánder INel'ium "leander/
. ""- ·A·ná~unk 'oserépben és ládában fé~tő gonddal nevelt leánder
vagy babérrózs;;\ a medi ter.rán vidéken nagy bOkorrá,· vagy több méter magaez-a nÖTG, szabadban telelő diszfává fejlőd~k. K'evesen tudják; hogy rózsaazín, vagy fehér virágainak illata 1.gen kábitó; leveleiben és szárában pedig nar-ke t í.kus hatásu m~rges tejnedv van •.
Észak-Afrika mecsara~ vidékein nagy tömegben vaaon tenyészik. Ná~
lunk télen fagymentes helyen kell tartani.

4. Maja@!enyérfat

lAdansonia digitats/ .'
.. ~~ :'4 ~mályvafél.ék közé tar~oz 6 maj Qmkenyérfa, .vagy másnéven .
baQba~,bár törzse nem tul magas, a legvastagabb fák közé ta'r10'zikt>
..
Törzsének átmér6je gya,krem eléri a8~~ métert.· A 'bibe foga~kerékhez 'has~nlit •• evele ujjasan összetett. A fa telj es lc;>mbozat.talis
majdnem llllmbtalannak látszik, A száraz időszakban va16ban teljesen
lpmbtalan. Karonája eléri' az 5C) -: ',méteres szélességet is: Odi tő iza termése 45 cm hosszu lo~12 Qm szeles, hosszában 'esikozett es
)0.,..50 cm hosszu k~csányon függ. A.termés rekeszeita
magvak körül.
keményitő tar"talmu pép tölti ki. Eredeti h.ázája Kelet-Afrika sza-

·f! '
1
. i

I

I .

1

I

vanná$ területei és $ kelet~afrika1 ~engerpart; de tápláló te~méséért iél",,~erikában
Ipdiá.ban is termesztik. A.;ma3~r;nkenyérfa elnevezésé't onnaa kap t a , hogy termését, a majmok is az í.veeen '
fQgyaszt~ ák. :r:udömányatsnevét Ada.~H~n
botani..kusr61,nyerte, -aki
4frika fáinak k~rát tanll1Dlányozv~ megállapitotta;
hogya majomkenyérfák ,.özött 5.oG)(\) éves példányok is vannak. Az AdansQnia dig1tata tája puha és ktlnnYÜ.'~Brzsébál a négerek eS0nak~kat készitenek. ;Egyi~ rokona az Ad~s(úlia .a.tag~s~al"1$nsis lIlad.ag~~zkárszi ...
getén ~ő.
'

'8

,'5. Ernrlakác.ia IAcaeia Beyal és !ea.E;~asten~ea~pa/'
- c,
As-akáeiafé16k
a l1üvelyese'k esaládjába tartOzó tüskés nb vények. levelük renQszerlnt kétszer szárnyalt. Atp6puE;loken kb.
Sao fajtájuk él. Afrika területén 1.s számos fajtájukat megtalál~
4uk. :f.-öbb
,fajuk szolgáltatj a a .ü16nb5z6 minőségü arabmézgát /gu~
miarab;ikuml., ~elyet feloldva a' kBzisme::rt ragaszt6szer,t ka.pj~.
~éme,l.yik akácia faj kér,ge j6 cserz6anyag<tt sZQIgáltat, »Qmbjuk;
s5t fiatalabb ágaik is az elefántek egyik fó táplá~éka.
, ,,6, 41fafil • ..,agy ha.1f'afü; eapart6fü /8tipa
'~-t'

~ - .,.- - -,

'

,c....

lhorochloa/
, ','

tel'laclasi":'
,

I

,~endkivül szivós, rugalmas rQ$t~növény,
mely Észak-4fr1~
kában. féként Algirban és Tuniszban 6z:iási'területeket borit. ~gyrészét afri~ nt!ven mat~a()tema anyagnak hlJ,sználják; másik jelent:ős
részéb61 papirt készitenek.
"
,

;

1,

l'

7.~aA!rusz
'sas /Oyperu~ Papyrus/
,-- -:Nevét-az arab h$'bira, vagy el f,a.firelnevezése! után kapta.
A. papirusz sás b.ires mult]!tatekint vissza.. ,Az egyipt'omiak a.-NiJ;.us
alsó fely's$ mentén termesztették és majdnem minden részét felhaeználták. ~érgéb0l köteles és kosar~t fontak, GY'9kért<Jrzsét
táplálk~~á_~ra használták; szárából tutajt készitettek. A szar bel .•
seját vékC)ny szeletekre. vágták és ezeket aszeleteket
lSsszera••'
gasztTa pap~rt os,ináltak __
belóle. !ia már semmi i1ye13.jelent5sége
nincsen. A NUus a180 folyását. da- külHnaisen a felsórfolyást és
a Bahr el 'Gaza:\:folyó partvidékét áriási terüle,teken borit ja. A
több méter magas pap~l'UBzsá~",bóz6t k1tünó buvőhe Lye s nyujt a mOGsár-:,vidékmadárvilágának;
sőt nappal az el~fántQk~s
idehuzódnak fürdésre é~ ,pihenőre. Jirágzata'néhány
z~ld levélle~ körülvett, ka,lászkakbél 'alk~tott' 'hatalmas bGgernyő.
'
8, Elefántfü /lJennisetum Benthami és AndrC!)PQgon fajoki
,
- "~-:.,~ -_-magasra is megnevó füfélék; amelyek az afrikai szavannak
jellemző füszerU nevényei _ Az elefántfüvel boritot t terület olyan~'
, mí.nt na sürü nádas lenne .Az elefántfü elnevezését ennak kap t a ,
'
'hagy az aliácialomb mel~ett :az' elefántok egyik táplaléka. Az el~""
fántfüvel boritott területen a magas füból még magasabbra emelked~
nek a szavanna'fás növényei, az ernyóakáeiák, major:nkenyérfák,
euphorbiák:. Az elefántfü néhol olyan magasra nŐt hogy még a legnagyobb elefántok sem lát~zanak ki belőle.
'
28)

9 .§.zanszeviera... /~.anseviera cylindrica/.
, .~ .--A:-szaBszev,iera a lil,iomfálékhez tal"toz6 rhizómás növény"
Hengerded. felfelé' vé~onyod6 'le'Yelein sötétebb és világosabb
'
zöld ,feltok láthat6k. 'irágzata fUr~ijst 4'levelek rostj.i kittIntS.fonásra alkalmas anyago1ladnak. Ks le -4frika tövises f bokros szavannáin boz6tokat alKot,
'
10, patoiyapá1ma /PhóB~ixdactylifera/
A datalyapálma Eszak-Afrika legj el~egzete'sebb és Le gf onb osabb fája.s Kanáfi szigetektől Indiáig h~n()§. II fajtája van.
Törzse 'általában magaa, ,de 'van e géaz en rövid törzsU alakja is • ~:",
Türzsét a lehullott :levelek hüvely ssookjai beritják.'pevelei
szárnyasak;- szeletei ~zálasak aa legalsót tövisekké alakli!l.nak.'
'
,TörzsaV:irágz~ta,elágaz6. fermése hos az ukáa, vagy' gömbölyü szilvanagyságu §á:tgáfJbaI;nabogyÓ. Az 4desizU,termések igen táplál~ak.
A vadon nQVO peldanyok 1gen keves termesthoznak.
A IIlagaeabo ter ...
méséredmény 'érdekében mesterségesen porozzák be .~Bapa'dék igénye
lJo-2GO mm , Al'landé meleget kiván. Ilyen körülmények mellett 20
méter magasra is megnő. _,Ellensége a sáska és a he,ngyák. Előtor,..
dul, hogy ezek az egész termést megsemmisitik, ami nagy' csapás
a sivatag népére, mert milliók élnek a terméséből. ;Egy felnőtt
fa évenként ,~5t-3eo kgt gyümc:lles5t 'terem. A datolyapálma tóhaj..,
tásai utján k?Snnyenezap"rithat6.A
datolya-ültetvények
létesitésénél ezeket használják fel, nem magJ:l61.
ültetik. A fiatal da- '
tolyapálma 4-5 éves korában kezd teremn~. 3e éves korában'van a
legtöbb termése. Ezt a nivót io~ éves koráig tartja, akkorra megöregszik, s egyre kevesebbet terem, Egy hektárra 106 fát 'le,het'.
ültetni, ami azt jelenti, hogy 1~-15-ször annyi értéket hoz
ugyanakk9ra területan, mint a buza.
_.
:Pi~tal;tetőrUgyeibJtSl!főzeléket ké az t ene k , fájábÓl ~püle'tás ttize16fa, ~eveleibdl házt~t5's
fonásra alkalmas rost késztil.
'iegfels6 levelét bemetazve és a aebb51 kicsurg6 4de~'nedvet megerjesztve kapjuk apálmabort.
'
A datolyapálmát nálunk mint értékes, de kényes azobanö ••
vényt tartják. ,
í,

,

<

b-,I Az óserd~ ...
növényei /Pa,le<9tropikus fJ6raterület/
11.-i~n~6i-6~~~á~i-ii~ztás
képa
\
-··A-ferr6~'gijv~ala~t zárt-őserd5-~sak ott alakul ki, ahol_"
csaPadék me nny í.sége meghaladja az: évi 1.5eomm~t. AZ afrikai ós",
erdőket leginkább a pál~até~ák és a hatalm~s k~tszikü l~mbG~'fák
jellemzik, AZ,erdókbelsejében
a,6a ..•
8()~ magas, 6riásifák
miatt
állandó h,mál.Y'van ás' ezért itt nincsen aljnövényzet" Annál du ....
eabbaljnövényzetettalálunka
napaütöt-VG' tisztásokon és a folyók
partjain. Itt akus-z6pálmaés
a ficusfélék liánj ai kereszt'UI-ka •.
s111 járják 21Z erdőt 63 áthatolhatatlan bozótpt képezve összefon.. .
'ják a hatalmas fákat
a ~6ldön hever5 kid51t fatörzseket.A- fákat epifiták. folyondárok és-parazita növények ezrei 'lepik el,

'S
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ugy hogy ezekt51 sok helj~n a fákat magukat alig lehet látni.·Az
elkorhadó es mohával boritott fatörzsek körűl másfélméter magas
páfránysürüségek fejl5dnek ki •
.A Kongó mendencéjét és a'guineai partvidéke~ egyetl~n öszszeftiggő őserdő bori tja, melyet csak alig szakitanak meg a folyók,
települé~ek, az ujabbart létesitett ültetvények és üzem~k. Ez az
őserdő egytagban 278 millió katasztrális holdat borit. Faanyagát
100 milliárd zárt köbméterre becsülik.
12. Fikusz IFlcus sycomorust.
..'.
- A··ficusok' a·csalánfélékhez tartozó trópusi növények. A
Ficus sycomorus Iköznyelven szikomóra/Egyiptom
és Keletafrika
növénye. Termése körtealaku, z.öldsávos, melyen sok halványpiros
pikkelyt találunk~ Ezt gyakran táplálkozásra is használj ák , : de
igen nenez en emészth·ető.:Egyiptomban fáraófügének, vagy egyiptomi
fügének is hivj ák ,
.
\
13. Mangrove IRhizophora mucronata Leml
.
A trópusok alatt, az árapály övében a lagunáss iszapos teng.erpartok jellemző növénye, mely .Japán partj aitól Ausztrálián át
egészen Kelet-afrikáig, megtalálható.Rövid
törzsüket számosivben,
sőt maj driem 'derékszögben meghaj lott támasztógyökér tartj a a tenger vize fölé. ,A gyökerek a felső részükönlévőpár
szemölcsök ré~
vén mint léle}czőszerv is szerelepnek. Apálykor a.gyökerek is láthatók. de ezek dagály idején aviz alá kerülnek, s csak a lombkoro-na émelkedik a viz fölé. A gazdagon elágazó növény~n osztatlan,
~pszéln leve~ek vannak. ~ mag csirázása m~ra fán megindul, majd
a m_ag ahaeszu csirákkal együt1 lehul~' az iszapba és ott legy6kerezik. Kérgéből értékes cserzóanyag készill. A mangrQve-boztSt meg .•..
nehe aí.t ugyan a :jó hajó-kikötést, miv.el-·nehezen megk~zelithetóvé
teszi'a partot, viázont megóvja az ~rapály pusztitó hat~sát6l.
í,

14. Eukaliptusz /Eucalyptus 'gLobu'Lus /' .
·Amirtuszfélékhez
tartozó, 155 m magasra' is megnövő eukaliptuszok főként Ausztrália déli része és Tasmania lakói. Afrikába
csak később telepitették it. Ai eukaliptusz tehát nem endemikus
növény Afrikában. Hosszukás lev:elei különös egyoldalra hajló aszim.metrikus formát mutatnak s az erős napsütés felé rendszerint élük- .
.'kel néznek, ezért az Eukalip"fiusz.fa
.• árnyékot alig ad, Fája igen
kemény,' d~ rugalmas, ezért egyéb más felhasználása mellett utcák
kirakásáraszolgálé
kockákat készitenek belőle. Leveleiből készül.
az eukaliptusz-olaj, Afrika mocsaras vidéke.it gyakran ültetik be'
a vizkedveló éS,hatalmasra növó euka1iptusszal.

15.

Abessziniai eufOrbia IEupherbia abyssinical
Az·euforbiafélékkb.
4.500 faja főként a mérsékelt.és tró- .
pusi övek közti száraz területek lakói.' ISzteppék,' az avannák s Z
Jellemzo rájuk pártanélküli, csökevényes csészéjli viráguk, toktermésük és az a körülmény, hogy pozsgás testükben rendsz erint te'j~
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nedv található. Nagy.ságy.k>:>.< a gyemnövényektol.a
fanagyságuakig változ·lk. r.I;'öbb
eUforbia-ffJSb61gy6gysze;r, készül •.Az Buphor-bda abys~
ein+ca fanaEWságura.::.n6
,l[ieg, ·,I!f:J.b~$s.z1111e.:jellegz~ttf8növénye.
16.•,Bambusz~ád IBambusa lÍlárant,.t~:Li1/
,"
., _. --A -bambusznád a tr6pusi pázsifélék óriása. ~lágaz6'. b!itykös'
szára belUl ür-es , . A bütykök egy~egy oldalán behorpadt bará~d~
láthat6t mely az elágazás helyét jelz:i,.~ bambusznád a forróégöv
.igen hasznos növénye •.V:.a~tagabbaJzáratt há~épi ~ésre, caénak , sőt
hajóárbóc és u.grprud készitésére használják. Vékonyabb ágaiból'
ho~gászbot, esernyónyél~ sétabot, lándzsanyél, gerely, kerti butorzat, kos ár ;: vars~ stb. kéflz~i\l
.• Elterjedt az egész trópikas
Afrikában, delegnagyobb
mennyiségben Nyugat-Afrikában a G-abun
foly6 vidékén található.
l,?Ka.:t'dmuza /Musa ensete/
.-.-kardmuza a pizángfél.ék családjába tartozó növény, s a
banán /Musa paradis1a.oa és _usa aapientiumj, közeli rokona. Abeszsziniából származj"kt da ma már egész. Afrikában, sőt a többi 'Világrész trópusi tez-ü.Le
t eí,n is el terjedt disznövény. Törzsét a
csavarosan elhelyezkedő hatalmas levelek egymlÍsraboruló hüvelyk •..
esenkjai boritják. :Levelei átlagban ll.lásfél,
k~lméter hosszuak~
vastag erős középérrel .és párhuzamos erezettel, melynek mentén
a levél később szárnyasan szeletekre szakadozott. Virágzata fü~
zér, melynek murvai a h6nal.jakban számos virágot takafnak, majd.
kés6bb lehullanak, Atermésthoz6
virág0k a,virágzat~alá.pján van •..
, iieik. !ermése élvezhetetlen, defiatal
virágk!)csányaib61 igen táp1á16 kellemesizü főzelélt késztU.• A kandmuz aa a mi éghajlaturik
alatt is megél, mint igen s aép parknövény,_ de télen ládába ültetve :f'~gymentes helyen kell,tartani.nk.
.
.
'18, "Csavarpálma!' ,jpandanus ut11i~/
..-A-panaanasok a gyékénnyel rokon egyazikü növények, Kb,5o
'fajuk ismeretes, Kizárólag az .:Övilágtrópu~i vidékein élnek. fő~
ként vizparti iszapos mocsár erdőáégeke't· alkotva, Hosszu hegyes
leveleik rendszerint tüskésekt~irága:lk
torzsavirágzatban egye-.•
sülnek. melyet .fehér·wagy szines buroklevél vesz k~rül. Termésük
esonthéjas. Madagaszkáron és aK~letafrikai
szigeteken é1 a képUnkön látható Pandanus utilis, melyszámostámasztógyökéren
állva hatalmas levélkoronát alkot. Leveleinek rostjai t tex.~ilanya'gok kéae í.t és ér-e. haszná~ják. Kis példányait nálunk az ob anov énykérrt
tartják.
'...'
•
,

.

I~

.

19. A Reunion szigetek ve5etáci6ja.
·Re~iQn az-Indiai Oceán 198a lqn2 területü vulkánikus

szigete. A'tengerparton száraz az éghajlat, de a hegyekben és a folyók mentén csodálatosan szép óserdőt találunk. lépUnkön láthatjuk, hogya növényzet igen jelentős százalékát különféle pálmák
alkotj'ák, Az aljnövényzettói dusan körülvettalacsonylegyezópálmák fölött maga8r~ emelik pompás koronájukat a kókuszpálmák.
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2e. Kancs6ka /NephenteE$/
---~-l'evarfog6k rendjébe-tartozá NeI?hentes -család 40 faja közül legtöbb az lndiai szigetvilágban él, Afrikában mind6ssze2
faja találhatd, /Egy Ma:4agaacaron és egy a Seychel~es-sziget~ken/
A kanc aékaf'é Lék tr6pusi',fán lak6 /epifi;'a/ tipikus rovarfogó növények. Leveleik alsó része lemezssze;rü. ~z spi:r~lisan c~avaro •••
dott kacsszerü nyélben felytatódik, Ennekvég~
kancsószertien kiöblDs5dlk. A kancsó nyilása f515tt ki~ fed5tláthatunk.
.zto a 1evél;Lemez vége alkotja, • gyürü~szélü-kancséka belsejének felső
részén csuazós p~remet és befelé állsszórképleteket, találtink,
ami Lehe t ővé teszi a rovarok könnyü bejutását; de majdnem lehetet,,;.
l,enné teszi azt ,hogy ujb6~k:ljussanak. A kancsó als6 ,részén-levő
mirigyek cukros ésémés~tó
enzimeket tartalmaz6 váladékot ter .•..
meInek, inelyek aorabulejtett
rovart megemésztik. A kancsóka két-_
laki virágai felállÓ gubában cSQPortosulnak, virágtakarója :négylevelti. a perzószálak oszl~ppá n5ttek Bssze.
o
21, Palka /Cyperus alternifelius/
-------4,Cyperus alternifolius a nilusvidéki papi~u~zsás rokona.
Madaga$.zkáron Óshones. -Jlocsári növény. Sürü ~som6kbam fej1°6d6 gyékényszerü hajtásokb61 és ezek végén pálma~zerüen azétterjedót et •..
azetós levélcsomékbdi áll. !Innen
a népies
neve: viz:1,pálma./Ma~
.
.
dags$car mocsaras vidékein hatalmas területeket borit bEl.-Mint
sz'p és kHnnyen ne~elhet6t vizkedve15 szoba! és kerti nijv'nyt ma
_
már ná;tttnkis az Lve aen gondozzák, Legj obban ugy fejlődik, hogy ha -.
--------cserepe alá tálkát, teszünk és abban álland6an vizet tartunk. -Sza,.. .
poritása t6ósztással, vagy a levágott és vizbeállitottlevel~s
szárvégek: gyökereztetése utján történik. Virágai z~ldesek. Afri,..
kában a két előbbi faj melle~t megtalálhat6 a Cype~us eseulentus
is,-melynek tarackjain mandulaizü lisztes gum6k fejlódpek, /Innen
a helyi neve,földimandula.
.

22. Ravenala Madagascariensis $onnerat
- ,A -Madagascarem oés Reunión az í.ge t én élő és a p1zángfélékhez tartaz6Ravenala
törzse kb lo m magas. A törzs tetején legye- zőszerüen szétterü15 l~mbkoronát találunk, mely két sorban állÓ o
hosszu hüvelyesnyelti lándzsaálaku levelekból áll, A levélnyelek
hüvelyében igen sek viz gytilik össze. Az utaz'k, hogyavizhez
-hozzájussanak, -megfurják a levélnyelek hüvel.yét. ;:(nnenered a
Ravenalánaka "utazIDk"fája~ elnevezése. S'allangos_magkl:Spennyelkö,..
rülvett magvai három kGlpácsu'tokbart fejlődnek. A ~agvakat olajtartalmuk miattfelhaszriálják
ésiparilag
feldolgozzák.
00

23, 1od~icea Seychellarum
"
Deychellek -sziget~soportjának vö_lgyeiben otthonea 20-30 momagasra is megnövőpálmaféle.
oA hosszu törzs tetején 3-4 in ezéles
éa 6~8 m hosszu simanyelil LeveLe kb L áLLÓ karonája van. 20 •..
30 tagb61ált6 porz6s virágz~ta 1 m-hosszu, vörösbarn~, hernyószerü.
Óriási termő virágzatán a legnagyobb fatermés fej16dik ki. A husosrostu burokkal boritott 20-25 kgsulyu
olajzöld, 1 m kerületü
termásben6riási
csonthéj~s mag fe~lődikt ~ely 10 év alaitéri~
ő
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meg •.Al~kj~ két egymással. összenőtt priási szilváhc;lzhasonlit.
Ez.a legnagyobb mag az egész növényvilágban. A 'mag belseje üres
és ezért, valamint ..a rOSles gyilmtilcshuskönnyüsége miatt a termés hosszu ideig uszhat a viz szinén sa tengeri áramlás messze
idegenbe elviheti. Ez vc;)ltaz aka annak; hogya kett's kokuszdicSnak, vagy .eldiv~a1 diónak. Salam~n csodadiójának vagy tengepi
k6kusznak nevezett termést a régiek már. akkor ismerték( =i~er
termőf~jaés le16helye még teljesen ismeretlen volt •.•..
középkorban a_~~doleea egy-egy term~~éért 4riá~i összegeket fizettek; .
_mivel_gyógyit6 erőt tulajdonitottak neki és kölönböző drága edénye~et kéazi t'ettek be161e t A:LádQlcea pálmát 1'14.3~banfedezték
fel, de az6ta lényegesen megri lkitották,' ugy hogy· ujabban véde. lem alá kellett helyezni, ~ehogy teljeeen kipusztuljen •.Hazájá~
ban fijl(t épületfának, termését edéQyek )tészitésére használj4k;
levélrostjaiból ketele~ fonnak.
.

~.

Erica arberea
..

-

25. Seneeio Johnptani
-- _..

26t1Q~élia

- ...

- ~-

Deck,ni

2ra._.!irági6iöbái1a
.
.,
24••.
2'. A diluviilis jégkorszak idején Ázsia és Európa mérsékelt
ég6vn és mediterrin növényei levándoroltak egészen Dél~Af~ikáig •
•.jégkorszak elmultával bekövetkezett felmelegedés tr6pusi nön
vényzetet hozott l~tre ~(5zép",Afrikában.A htl",ösebbklim~t kedve1~ nBvényzet a fokozÓd' meLag e161 felhuz6datt a magas hegyekre.,.
ahel a tr~pusi erdtSkklSrtllz4rták;A nedves tr6pusi erd6n a hidegkedvel'- n~ványek magjai nem tudnak keresztüljutni. Ez az oka annak. hogy a~Kilima-Ndzáár6n. a Kénián, a K~erun hegyen és a
.
Ruvenoorin egészen speciális, a k6rnyezett61 teljesen elzárt növényzetet talalunk. A hatalmaf3 l!ri~a arb@reacens erd5kben Il8.káp/
melyek a fenti hegységek magasabb völgyeit és hegyoldalait baritják.-kü~pnböz' ~üskésfejU Seneci6kat és 8 Lobéliák számos külUnbözS ~aját találjak. Legjellegzetesebb a 19. képen'látható Seaeelo Jcj)hnstoni
f valamlnta
21t.képen láthatóLcbél1~ Deekeni. Ez .a
növényzet annyira szekatlan, hogy az i1;tjárt kutat6k semmilyen
más vegetáci4hez nem tudjákhason11tan~ s ugy érzik magukat ~tt,
mint a természet egy csodálat.s rég4sz'eti muzeumában. 27 •. képii.q.k
egy 'hatalmas Virágz' ;Lobéliát mutat.
.

.. /9

.~e!A1.4 ./ Aloe arborescensl
.··~z (lloék 1). liliomfélékhez tartoz6 növények. Kb. l~o faj1i1k
ismeretes •. Ezek közül 60 a Fokföld lakÓja. Ja~tag, pozsgás" Tégük felé kiheg;resedó száröle16; többnyire·ttiskés leveleik a r6zsa
mÓdj ára eso'p-ortösí.Ún-ak.
Virágzata fu,-tös~ HároJDrekesztitokterméseikben sok mag található. A faeisku Aloe arboreseens főleg a
FekföldfUV'flS,területein él, de Keleiaft-ikában'is megtalálhatÓ •

••• & ••
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Levágott leveleiból kicsorgó levét besüritve hashajt6ként haf3~"'"
nálj4k. Kis példánya! nálunk melegházi és szobai,disznövényként
'ismeretesek.
29.'.11el,1tschia /Tu:b~a-Bainesi1(
, ,A -nyi tvaterm6k osztályán.ak délafrikai nemzetsége. ,Az egész
növéIl-Yegyetlen ,tuskész;el'üalacsony törzsból és annak két oldalán
fej lód ff, a földön hever6 két levélből áll" A levelek hossza riáha
el'~l a 3-4 m-t is. A'TGb~zhoz h.son16 virágzatoka
törzs szélén
a levelek fölöttfejl,5dnek,
A riemzets.égnek egyetlen faja van a
lubsa Bainesi1 Ir4gebbi nevén'Wel"itschia
mirabilis!, melyet'
lB61-ben' .f'e d ez t ek fel. 8%lahári
sivatagban. Dél.Afrikanyugati
rész~l\la Swakep folyót'l' ,a Cap Negro.~ig sok J?elyenl'J!egtal~lhat6.

\

.-

lészü~t

•

a jelsó~ktatási JegyzetélláléYállala~llálf:Budapeia
, felelős v~ze'ló: Hei ttfir'Imre
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