
A zuzmók több, teljesen eltérő, önma-
gában  is  életképes  faj  együttélésé-
vel születnek meg. Egymástól rend-

szertanilag viszonylag távol álló lények, al-
gák és gombák bandázásából jön létre ez a 
furcsa  házasság.  Az  algák,  más  néven  mo-
szatok biztosítják a színtesteket, ők felelő-
sek a fotoszintézisért. A gombák pedig fo-
nalaikkal felveszik a vizet és a benne oldott 
ásványi sókat. A két fél kölcsönösen elő-
nyös üzletet köt, egymás között csereberé-
lik az anyagokat. A tudomány szimbiózis-
nak hívja ezt a jelenséget. A gombák bizto-
sítják a nyersanyagokat, ezeket az algák át-
veszik tőlük, egy kis napfény segítségével 
szerves anyaggá alakítják azokat, majd egy 
részüket  visszajátsszák  nekik,  cserébe  az  

alapanyagokért. Mindenki jól jár: az evolú-
ció évmilliókkal előttünk feltalálta a win-
win helyzetkezelést. A tökéletes üzlet, a tö-
kéletes házasság.

a sivatagtól a sarkvidékig
olyannyira  tökéletes,  hogy  a  zuzmók  min-
denhol zúznak, hasítanak a legszélsősége-
sebb élőhelyeken is. Mivel az algák és a gom-
bák példásan támogatják egymást, olyan 
környezetben is életben maradnak, ahol a 
józan ész szerint már nem szabadna semmi-
nek  sem  túlélni.  Képesek  létezni  a  sivatag  
homokjában, a sarkvidékeken, a trópuso-
kon, de megtalálhatók a mi mérsékelt ég-
övünkön  is.  Megtelepszenek  a  sziklafala-

kon, a fák kérgén vagy levelén, de akár a 
nyers betonon, sőt fémfelületeken is talál-
kozhatunk velük.  Különösen télen  szembe-
ötlők, mert jól bírják az alacsony hőmérsék-
letet, és a párás téli levegőben, a levelek nél-
küli világban viszonylag sok fényhez jutnak.
A  zuzmók  törzsének  (Lichenophyta)  képvi-
selői látszatra a semmiből élnek, nincsenek 
gyökereik, a nyersanyagokat és a vizet tel-
jes testfelületükön képesek felvenni. olyas-
mi  ez,  mintha  mi  nem  bekanalaznánk  egy  
tányér  finom  húslevest,  hanem  megmár-
tóznánk,  úszkálnánk  egy  jót  a  vasárnapi  
ebéd helyett a cérnametélt és a sárgarépa-
karikák között, majd a muri végén jóllakot-
tan másznánk ki a kuktából.
El lehet képzelni, ha az egész testen keresz-
tül történő tápanyagfelvétel csak a moleku-
lák szintjén működik, nagyon jóllakni nem 
lehet tőle. talán ennek is köszönhető, hogy 
a  zuzmók  nagyon-nagyon-nagyon  lassan,  
vagy még annál is lassabban nőnek. de 
azért nőnek! Minden évben megvan az egy-
két milliméter, és azért az is valami.

lassú és unalmas a zuzmóélet
Adott tehát egy sziklafal vagy egy fakéreg, 
ahol  hébe-hóba  csurran-cseppen  egy  kis  
nedvesség, a szél oda-odafúj néhány por-
szemnyi ásványi anyagot, és nagyjából eny-
nyi egy zuzmó élete… nincs látványos vi-
rágzása,  nem  hoz  szép,  formás  leveleket,  
sem finom termést,  vagy izgalmasan terje-
dő magokat, csak szerzetesként morzsolja a 
szikláját, szürcsöli a harmatot, és boldog, ha 
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Van a növényvilágban egy csomó csoda, de a zuzmók talán mindenkit leköröznek. 
és teszik mindezt olyan alázattal, szépen csöndben, hogy az átlagkertész alig-alig tud róluk valamit. 

de mitől lesznek olyan különlegesek ezek a növények? egyáltalán növények? Határeset.

A zuzmók
Ha  egy  kis  

darabkát lemorzso-
lunk belőle valahonnan, a 

zuzmótöreket  összekeverjük  
vízzel és nagyon híg trágyalével, 

majd otthon egy sziklára ecsettel 
rákenjük,  már  csak  tíz  évet  kell  

várnunk, hogy egy centiméte-
res  színes  paca  legyen  a  

sziklán.

A zuzmók 
nem 

élősködnek, 
csak élőhelyül 

használják 
az ágakat

Megtelepszenek beton- 
és kőfelületeken is

Párás helyen a fakerítéseken, 
kerti bútorokon is 
megjelenhetnek. drótkefével 
lehet ellenük védekezni Fo
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egy madárka a falára pöttyint egy kis szer-
ves trágyát. Ha valamilyen fizikai behatásra 
letörik a zuzmóból egy darabka, az kicsit ar-
rébb gurul, vagy éppen a szél fújja máshova, 
ott  újra  megtelepszik,  és  folytatja  tovább  
unalmas kis életét. A legfurcsább az egész-
ben,  hogy  a  zuzmók  ezt  mégsem  unják  el.  
Évtizedeken, évszázadokon keresztül képe-
sek ezt csinálni, olyannyira kitartóan, hogy 
a Föld legöregebb élőlényei között a zuzmók 
is  szép  számmal  képviseltetik  magukat,  
több száz éves telepeket is találhatunk.

akár egy absztrakt festmény
Bár a zuzmók nem csábítják el egymást, 
mint más, magasabb rendű élőlények képvi-
selői, mégis látványosak, csodaszépek. Per-
sze ahhoz, hogy csodaszépnek lássuk őket, 
különlegesfajta  ízlésre  van  szükség.  Mert  
nem úgy csodaszépek, ahogy mondjuk a ró-
zsák vagy a pávakakasok, hanem úgy, mint a 
kortárs, modern festészet nonfiguratív mű-
alkotásai. legtöbbet talán az absztrakt poin-
tillizmusból tudnak felmutatni, viszont ha-
gyományosan,  kizárólag  természetes  alap-
anyagokkal dolgozva. Ez annak köszönhető, 
hogy sokféle színanyagot tartalmaznak, így 
vannak közöttük sárga, zöldes, barna, vörös, 
szürke, fehér,  kékes árnyalatú fajok is,  azaz 
szinte a teljes színskálát lefedik.
Hiába szépek, dísznövényként nem tarthatók, 
mert mesterségesen nem szaporítják őket. 
Van ugyan a kereskedelemben dekorációs 
célú zuzmó, de ezek már nem élő növények, 
hanem különféle vegyszerekkel kezelt, a mesz-
szi északon begyűjtött termékek. jól működ-
nek látványelemként,  van egyfajta extrava-
gáns modernségük, de mivel már nem élnek, 
nem kertészkedésként, hanem szárazköté-
szetként kell minderre gondolnunk.

teljesen ártatlanok
Van-e a zuzmóknak növényvédelmi jelentő-
ségük? Ami azt illeti, a fák törzsén is megél-
nek, ugyanúgy vizet és ásványi sókat vesz-
nek fel a környezetükből, mint a dísznövé-
nyek, úgyhogy elsőre elég gyanúsak. rá-
adásul ott vannak azok a titokzatos gomba-
fonalak,  és  ugyanúgy  bevonatokat  képez-
nek, mint mondjuk a penészgombák vagy a 
lisztharmatok. de ez csak a látszat, ami el-
lenük  szól.  Tökéletes  alibijük  van,  semmi-
ben nem tesznek kárt,  teljesen ártatlanok.  
Bár ott élnek a növényeinken, egy csepp 
nem sok, annyi tápanyagot sem vesznek el 
tőlük, nem terjesztenek betegségeket, nem 
árnyékolnak, nem okoznak semmi gondot. 
sőt! A zuzmók azt jelzik, hogy a kertünkben 
szép tiszta és párás a levegő, mert bár sok 
mindent elviselnek, a légszennyezést, a 

kén-dioxidot nem bírják. Emiatt indikátor-
fajnak is hívják egyik-másik képviselőjü-
ket, hiszen megtelepedésük azt jelzi, hogy 
ez  a  veszélyes  anyag  nincs  jelen  a  környe-
zetben.
szélsőségesen párás levegőjű helyeken Ma-
gyarországon is felszaporodhatnak az idős 
fák törzsén vagy a vázágakon. Mivel önma-
guk testméretéhez képest  nagy mennyisé-
gű vizet tudnak felvenni és tárolni, súlyuk 
is jelentős lehet. öreg, korhadt, törékeny 
ágakon, odvas fákon ezért okozhatnak 
problémákat,  hiszen  a  vizes  zuzmóréteg  
súlya törésveszélyessé teheti a koronát. Az 
ilyen extrém esetekben megoldást jelent-

het a drótkefe vagy akár a hagyományos 
kéregkaparó is, amit nagyapáink még álta-
lánosan használtak,  mi  viszont  teljesen el-
feledkeztünk róla. Pedig sok károsító visz-
szaszorításában meglepően hatékony.
Mit  tegyünk  tehát,  ha  a  kertünkben  zuz-
mókkal találkozunk? semmit. semmi tevő-
leges  vagy  harcos  megnyilvánulásra  nincs  
szükség. Inkább örvendezzünk nekik. A 
természet  egyfajta  üzenetei:  nagyjából  
minden rendben, szép, tiszta, párás a leve-
gő a kertedben. nincs nagy gáz. Vagy leg-
alábbis nincs benne kén-dioxid.

kaszab lászló

dróTkeFézzük	A	szobrokAT
Hogy ne legyen túl egyszerű a képlet, van azért olyan terület, ahol a zuzmók nemkívá-
natos lények. A természetközeli, tiszta levegőjű parkokban a zuzmók képesek megtele-
pedni a szobrokon, emlékműveken, a kőkerítéseken, a temetők sírkövein vagy az épüle-
teken. Különösen esős, párás időben látványos a jelenlétük. Mivel savakat termelnek, 
amivel szépen lassan feloldják a kőzeteket, idővel akár komoly gondokat is okozhatnak. 
A legegyszerűbb mechanikusan védekezni ellenük, és rendszeres drótkefézéssel, taka-
rítással visszaszoríthatók.

Mikrokozmosz 
egy ágacskán. 
Mohák és zuzmók 
komplett kis ökoszisztémája: 
épp, mint egy virágágyás

zuzmótelep egy ágon a téli időszakban

Jelenlétük a tiszta, párás 
levegőt jelzi (a felvétel 
a Tihanyi-félszigeten készült)
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magyarmezogazdasag.hu/rovatok/kert-szolo-bor

A kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért 
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Érdekességek a kertészet világából

Esővíz-hasznosítási tippek

Az emberi tékozlás és nemtörődömség eredménye, hogy a világ  

természetes vizeinek jelentős része erősen szennyezett.  

A klímaváltozás hatására a világon 30 százalékkal gyakoribbak  

a felhőszakadások, ugyanakkor a metropoliszok 70 százaléka küzd  

rendszeresen visszatérő aszályokkal. Március 6-a a nemzetközi  

energiatakarékossági világnap. Erre tekintettel ezúttal az esővíz  

hasznosításáról írunk.

Macskabiztos szobanövények

A macskák ugyan szigorúan húsevők, mégis szeretik megrágcsálni  

a szobanövényeket, még macskafüvet is árulnak számukra, amit  

nyugodtan „legelhetnek”. A fűszálak ugyanis segítenek kiöklendezni  

a gyomrukban kialakult szőrgombócot. Meglepően sok szobanövény 

káros a macskánk egészségére, az azálea vagy a ciklámen akár halálos is 

lehet. Szerencsére nem valószínű, hogy megkóstolnák.

Harmincezer gyertyánnal ültették be az épületet

Több mint 30 000 gyertyánnal ültették be a Düsseldorf központjában,  

a jól ismert Königsallee közelében található. Üzlet- és irodaházként  

működő Kö-Bogen II épületegyüttes homlokzatát és tetőterét. A város 

zöld szíveként jellemzett új Kö-Bogen II projekt fő célja, hogy példát 

mutasson: így is lehet küzdeni az éghajlatváltozás ellen.
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A lemosó permetezések fontosságát elsősorban azok hangsúlyoz-
zák, akik már legalább egyszer elvégezték. Nem csak fontos, szinte 
elhagyhatatlan művelet a gyümölcsösök növényvédelmében. A ta-
vasz közeledtével, amint a természet éledezni kezd, elkezdődik a 
metszés és a többi kertészeti munka. De nemcsak a gyümölcsfáink, 
hanem kártevőik és kórokozóik is „felébrednek”.
A lemosó permetezés lényege tulajdonképpen a nevében van. A 
gyümölcsfáinkat lemossuk, hogy megszabadítsuk azoktól a káro-
sítóktól, amik a rügyekben, kéreg alatt vagy a fa valamelyik másik 
részén teleltek át. Ezt nemcsak a gyümölcsfáknál, de a szőlőnél 
és a bogyósgyümölcs-bokroknál is fontos elvégezni.
Fontos, hogy mielőtt elvégezzük a permetezést, távolítsunk el min-
den olyan növényi részt, ami esetleges betegségre vagy kártevőre 
utal: például az előző évi gyümölcsmúmiákat, törött ágrészeket, és 
mindent, ami baktériumos vagy gombás betegség tüneteit mutatja. 
Az ilyenkor keletkező sérüléseket kezeljük faseb kezelő készítmé-
nyekkel, nehogy utat nyissunk más betegségeknek. Az eltávolított 
részeket sose hagyjuk a fa vagy tőke alatt, hanem valamilyen mó-
don szabaduljunk meg tőle (ássuk el stb.). A tavaly beteg fáról 
származó lehullott lombozatot hasonlóképpen távolítsuk el.
A lemosó permetezést időzítsük minél közelebb a rügypattanáshoz. 
Ezt elég nehéz összehangolni, ha sokféle gyümölcsfánk van, tehát 
szükség van kompromisszumra, ezt mindenkinek magának kell el-
dönteni. Mindig száraz, szélcsendes időben permetezzünk, és na-

gyon fontos a fagymentes időszak, tehát legalább 5 °C fölött legyen 
a hőmérséklet. Az alkalmazott készítmények mindegyike kontakt 
hatású, a választott lémennyiség, és a megfelelő borítottság létfon-
tosságú. Gomba és baktérium okozta betegségek ellen réz és kén 

alkalmazása javasolt. A kén ad egy pluszt az atkák elleni hatékony-
ságával. Ha kártevők ellen is szeretnénk védekezni, javasoljuk az 
olajos készítmények alkalmazását. 
Mindig olvassuk el a címkén található utasításokat, és ha bizony-
talanok vagyunk, kérdezzünk meg egy szakértőt, akár ott, ahol a 
készítményt vásároltuk. Ha hatékonyan lemosózunk, az indulás 
sokkal kedvezőbb lesz, és később kevesebb problémával kell 
szembesülnünk.                    (Syngenta)

Sokan elhagyják, pedig nagyon fontos
A kora tavaszi növényápolás elhagyhatatlan eleme a lemosó permetezés
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