
A Föld száraz területein a növényvilág kénytelen szembenézi a vízhiánnyal. A szárazság 
elviselésének egyik módja a víz raktározása. Az ilyen növényeket hívjuk szukkulens, avagy 
pozsgás növényeknek. Legismertebben a pozsgás növények közül a kaktuszok, melyek 
csak az Újvilágban fordulnak elő – száraz területek azonban szép számmal akadnak az 
Óvilágban, különösen Afrikában is. Afrika szukkulensei között megtaláljuk az alakra a 
kaktuszokra megtévesztően hasonlító kutyatejféléket (Euphorbia), az újvilági 
Agave-fajokra emlékeztető Aloë-kat, a miniatűr sávosfüveket (Haworthia, 
Gasteria), anyósnyelveket (Sansavieria), varjúhájakat (Sedum, Crassula, 
Tylecodon), kövirózsacserjéket (Aeonium), kristályvirágokat (Aizoaceae: 
Mesembryanthemum, Faucaria, Gibbaeum), kavicsnövényeket 
(Lithops, Conophytum, Fenestraria), palackfákat (Adenium, 
Pachypodium), dögvirágokat (Asclepiadaceae: Stapelia, Orbea, 
Huernia, Hoodia, stb.) és még sok más különleges pozsgás 
növényt: tökféléket, szőlőféléket. Afrika szukkulensei tehát 
változatosságukban semmivel sem maradnak el az újvilág 
növényei mögött.

Afrikában több olyan terület is ismert, amelynek a 
szukkulens növényvilága kitüntetett figyelmet 
érdemel. Ilyen terület az afrikai kontinenshez 
tartozó Kanári-szigetek, az Etióp-magasföld és 
Kelet-Afrika, valamint Dél-Afrika és Fokföld 
növényvilága. A Kanári-szigetek bennszülött 
növényvilága a szigetcsoport minden 
szigetén más és más, csak itt előforduló 
fajoknak ad otthont. A kontinens másik 
szegletében, Fokföld növényvilága 
önmagában annyira bámulatos, változatos 
és egyedülálló, hogy ez az apró terület 
önálló flórabirodalmat képez a világ nagy 
növénytársulásainak sorában. Az itt 
honos növények jelentős része sehol 
máshol nem fordul elő a Földön. Mivel e 
terület éghajlata rendkívül változatos, az 
itt honos növények is egy-egy apró 
területhez kötődnek leginkább. Fokföld 
területének egy részén a nyár forró és 
száraz, csapadék csak télen hullik. Az ilyen 
éghajlati körülmények közül származó 
növények hazánkban is a nyári hónapokban 
térnek nyugovóra, míg télen igényelnek 
locsolást és növekednek. Mivel azonban a mi 
éghajlatunkon, télen a fény mennyisége 
nagyon alacsony, ezért e növények tartása 
hazánkban különös odafigyelést igényel.

Afrika szukkulensei között találunk apró, pár 
centiméteres parányokat és hatalmas, fákká 
fejlődő óriásokat, gömböket, palackokat, és a 
földfelszín alá rejtőző ablakos növényeket, 
tövisekkel, avagy tüskékkel felvértezett marcona 
növényeket, kaktuszokat azonban nem. Ne feledjük 
tehát, nem minden kaktusz, ami annak látszik!

Afrika szukkulensei
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Argyroderma crateriforme 
(Knervslakte területén, 

Dél-afrikai Köztársaság)

Hoodia gordonii 
(Roodekloof, Kliprandtól délre, 
Dél-afrikai Köztársaság)

Argyroderma delaetii 
(Vanrhynsdorp mellett, 
Knervslakte)

Lithops olivacea 
(Pofaddertől északra, Bushmanföld)

Kristályvirágféle (Aizoaceae) 
(Namakvaföld)


