Ha re m ev alatt a Palma-, Orchidea- es Kaktuszhaz liilesi rendszerenek korszerusltese, 8 hektar lerUiel onlozarendszerenek klepitese, komplex kornyezetvedelml es elohely-rekonslrukci6s munkalatok val6sulnak meg a Botanikus
Kerlben. Az OJ SzechenylTerv kereteben megval6sul0 DEBOTKERT projekl ket eve larlo munkafolyamatanak aktualis
allasarol Papp Laszlol, a kerl igazgalojat kerdeztuk,
EE:- Beszamoltwlk mar IlZ itJjrastfllktllYa korszenisiideserol. n to ferUle/tuck 1,altozasn·
r6/. (j vedet! llo\'cnyek slaporitnsi I1llmkd;llnk e1illduJdsar6J. Hoi tartmost ez a komplex
termeszetvedelmi rekol/,s!mkci6t magaball foglaM program?
- A palyazatban vallalt feladataink befejezeseig egyszilkev all a reudelkezesunkreo Folyamatos munkat igenyel es
egyre erdteljesebb feladatokat ro
rank a vedett noveuyek szaporitasa. Kozel harmine faj van jelen ebben a novenyi anyagban, amelyeket

!~I../,

egy zart kertben gondozunk. Akad -

nak azonbanolyanfajok is.amelyekbOI az elmult evek szelsoseges idejanisi korulmenyel mlatt csak keyes
magottudtunk gyiijtcni. de lnisz faj eseteben az eloiranyzott egyedszamot tul is leptiik, kozelhatvanezeregyediinkvan, amelyek szolgaljak a termeszetkozeli terulctek
rekonstrukciojat. Fajrajellemzo anyatc telepeket hozunk letre, cnnek elsa generad6jat adjak ezeka novenyek, Komoly fcladatkcnt ugyancsak el6lliink all az eredeti tcrmohclyrc visszatelepftes, dsszel hat-nyolc fajb61 otszaz-ezerctszaz egyedet telepftettunk vissza eredeti elOhel)'ekre. olyan populaciokba, amelyek raszorulnak az
egyedszam bdvitesere,
fE:- KOllkrerm, mil)'etJ fnjokr61 beszeliillk?
- A kerten belilltermeszetkczelt tarsuldsainkvannak, a legeklatansabb a gyongyviragos tolgyes, oda egyhajuvirago! telepitlink vissza. A nyilthomokitolgyes tisztasaira a magyar kokorcsint, a sziirke veronikat telepitjiik. Vannak homokisztyeppretck, oda a magyar szegf(it61 kezdve a magyar kokorcsinigtclepftunk. Eredetie1eheIyekre vedett, fokozcttauvedett novenyeket tudunk visszateleplteni, igr peldaul Tisza-partl margitviragot, ami a Tiszaegyik benuszulott novenye, mashol nem el a vilagon. Szeretnenktovabba reti angyalgyokerct es leanykokorcsint is visszatelepiteni, ezekkel rcmelhcroleg az eredeti vad populaclck j6 idcig fenmnaradhatnak meg.
EE: - Osszel estelen lehet vegezlIi ezek a nJlmktfkat?
- Ezaz idoszakpont alkalmas, eddigitapasztalataink alapjan a fajok tobbsegenel
idealis osszel ttltetnl. Oktober kozepen kezdttlk, ha nem estk le a h6 es nem lesznek
eroteljes fagyok, egeszennovember vegeig, vagyis masfelhonapig tudunk visszaiiltetni vedett,fokozottan vedett fajokat. Termeszetesen tavasszal folytatjuk a munkat,
bar az az ultetesi Iddszaktobb utogondozast Igenycl. Remeljuk, eleg csapadek lesz
osszeles telen annak erdekeben,hog)'a visszatelepltett egyedeknekalaposanbeiszapolja cs nedvesen tartsa a gyoker I'cgi6it.
EE:- Az 6szi kerf szepsegeib61 mit flldna kie11lel"i?
- Volt mar most oktoberben jelentOsebb, - 5 fokot e!era fag)'. A mersekelt egovi,
ncm keyes fagyerzekeny, rovideletiinovenylombozataekkor Icfagy. Latszikmar, hogy
bizonyos no\'enyek hajtasrendszere megfagyott, de vannak viragz6 nO\'enyeinkis, els6sorban a feszkes viragzatu fajokat emelnem ki, peldaul az oszi r6zsakat. amelyek a
IagysZarll novell)'ek koziil a legnagyobb viragtomeget jelentik. Pal}'azatunkon beliilazt
is vallaltuk. hogy ncmcsak a novcnyvil<lgot pr6baljuksegiteni fennmaradasaban. de a
botanikus kert clovilagat is. A mai tudasunk szerint a fcszkcs viragzatl'mkcsaIadjanak fajszama meghaladja az orchideaketis. az osszelvidgz6 fajok nag}' reszeehhez
a csaladhoztartozik.amelyck fontos taplalkoz6helyctjclentcnekvcdcn rovaroknak.
l\'1t~g lepkeketis hhhatunk jelcnlegezekena novenyeken l<lphllkozni.

2011. OKT6BER

