
Klubnap a Fűvészkertben 

 

A Füvészkertben mindig jó időt tölteni, s bár többségünk a fák vonzásában tölti a              

dolgos hétköznapokat, mégis rá tudtunk csodálkozni egy-egy különleges fajra,         

mert kerti sétánk vezetője Dr. Orlóci László olyan történetekkel kápráztatott el           

bennünket, melyeket többségünk még hírből sem hallott. Harmincan indultunk a          

sétára, mégis ötvenen értünk célba, mivel egy lelkes diák csoport is csatlakozott            

klubnapunk első programpontjához, ebben a ragyogó szeptemberi napsütésben.  

 

 

Lászlónak minden fánál volt egy története, mesélt a kert ékességének számító           

amazonasi óriás-tündérrózsáról, mely mellé lassan biztonsági őröket kell állítani,         

mert éles elméjű látogatók a közelmúltban ujjukkal lyukasztgatták át a Victoria           

-ház csodás vizinövényeit. Végigvezetett bennünket a bonsai gyűjteményen,        

bambuszerdőn, a gyógynövénykerten, és bár a Pálmaházba az idő szűkében nem           

jutottunk be, azért páran bekukkantottunk a 2011-ben felújított több ezer trópusi           

és szubtrópusi növénynek otthont adó helyre. Itt láttam először a Namib-sivatag           

Welwitschiáját, amely esztétikailag ugyan nem nyújtott feledhetetlen élményt,        

de különlegessége mégis megragadott. Több száz évig él, és csupán két levele            

van, amely soha nem hullik le és a növény egész életében növekszik.  

 

 

 

 

 



A érdekességeknek se szeri se száma: Megcsodáltuk       

a kihaltnak hitt Wollemia nobilist, - „egy igazi élő         

kövületet” -, melyet egy David Noble nevű ausztrál        

természetőr fedezett fel, aki folyamatosan járta a       

hegyeket, és a még feltáratlan vidékek után kutatott.        

„Az emlékezetes túráján a nemzeti park magas       

hegyek által közrefogott kanyonjait derítette fel, és       

az egyik nehezen megközelíthető szakadékban olyan      

fákra figyelt fel, amelyek teljesen ismeretlennek      

tűntek számára. Sötétbarna kérgüket mintha     

hólyagok borították volna, leveleik pedig az ősi       

páfrányokéra emlékeztettek. David eltett egy ágat,      

azzal a szándékkal, hogy megmutatja Sydneyben a       

botanikusoknak. Majd egy év múltán derült ki, hogy        

botanikai szenzációról van szó, azóta is szigorúan       

őrzik a Blue Mountains-i lelőhelyet és emellett pedig        

nagyszabású szaporítóprogramba kezdtek.” 

Azért maradt még figyelem a délután második felére is, amikor Németh Kristóf és             

Dr. Gutermuth Ádám osztotta meg velünk tapasztalataikat a tervezett         

faállomány-kezelés és az injektálás kapcsán. Ádám amellett, hogy a különböző          

fák injektálási fogékonyságáról beszélt egy új tölgyfa betegségre is         

figyelmeztetett, ami a platánokon túl, a tölgyeinket is veszélyezteti.         

(csipkéspoloska) Kristóf a stratégiai gondolkodásmód, és koncepcionális       

megközelítés sajátosságairól beszélt, kiemelve a tervezési folyamat többszintű és         

sokszereplős mivoltát. Felhívta a figyelmet az információ tömegének megfelelő         

szelekciójára, vagyis a racionális és többváltozós stratégia megalkotásának        

lehetőségére, mely több megoldást is elfogadhat és folyamatosan változhat az          

érintettekkel való konzultáció során.  

Mindenkinek köszönjük, aki eljött, aki velünk volt, és üzenjük azoknak is akik            

szerettek volna, de nem tudtak csatlakozni, hogy gyertek minél többen          

októberben a Margitszigetre, találka a Hét vezér platánnál. Bővebb infók          

hamarosan érkeznek majd hírlevél formában. 

Ragyogó a kertekbe bekúszó őszi fény 

Álldogálunk, akár egy álom küszöbén. 

Már hallani a szélben a lombos fák sóhaját, 

Mégsem fújja szerte egy csodás nap óhaját. 

Halmi Zsuzsanna 

 

 

 

 


