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MEGMENTETTÉK AZ UTÓKOR SZÁMÁRA A KIHALÁS SZÉLÉRE KERÜLT NÖVÉNYT

Virágzik a hévízi tündérrózsa 

A következő nemzedékek is 
megcsodálhatják a kiszáradt 
püspökfürdői tóból kimen-
tett hévízi tündérrózsát.  A 
kihalás szélére került nö-
vényt mesterséges körülmé-
nyek között sikerült életben 
tartaniuk a kutatóknak a 
nagyváradi egyetem cam-
pusában található tavon. A 
projekt európai uniós támo-
gatással valósult meg.

» PAP MELINDA

S ikerült mesterséges kö-
rülmények között életben 
tartani a Nagyváradi Egye-

tem kutatóinak a kiszáradt püs-
pökfürdői tóból kimentett hévízi 
tündérrózsát. A szépsége miatt 
népszerű növényt így megmen-
tették az utókornak. Az Ebihore-
anul hírportál beszámolója sze-
rint a püspökfürdői termáltóban 
egykor őshonos növényt az egye-
tem kutatóinak egy európai pro-
jekt keretében sikerült akklima-
tizálni az egyetemi campusban 
található tó körülményeihez. 
Így idén már virágba borult, a tó 
partján egy pannó fi gyelmeztet a 
nem mindennapi látványra.

A hévízi tündérrózsa (Nym-
phaea lotus var. thermalis) a 
termálvíz biztosította mikrok-
límának köszönhetően maradt 
fenn hosszú időn keresztül a 
püspökfürdői tóban, majd amint 

a termálvíz nyakló nélküli kiak-
názása miatt a tó kiszáradt, a 
rezervátum másik két védett fajá-
val – a bordás homorcsa nevű 
csigafajjal és a piros szemű kele 
halfajjal – együtt a kihalás szélé-
re került. Megmentése amiatt lett 
volna fontos, mivel Európában 
egyedülálló módon a Nagyvá-
rad melletti fürdőhelyen maradt 
fenn őshonos növényként – leg-
közelebbi rokona a Nílus deltájá-
ban található.

Eredeti élőhelyén való meg-
őrzése azonban hiú ábrándnak 
bizonyult, bár tavaly tavasszal 
a járványügyi korlátozások ha-
tására – amikor a félixfürdői és 
püspökfürdői szállodák, fürdők 
leállították tevékenységüket és 
a termálvíz-kitermelést – úgy 
tűnt, hogy a tó medre kezd meg-
telni vízzel, amint az élet újrain-
dult, lecsökkent a vízszint.

Venczel Márton biológus ak-
kor szkeptikusnak bizonyult 
a tó megmentését illetően, la-
punknak úgy nyilatkozott, hogy 
a két fürdőhelyen „sokkal na-
gyobb a gazdasági érdek, mint 
a természetvédelem iránti elkö-
telezettség”. A Körösvidéki Mú-
zeum természettudományi rész-
legének vezetője rámutatott: a 
vízszintnek a turizmus leállása 
miatt tapasztalt növekedése azt 
bizonyítja, amit a szakemberek 
rég mondtak, hogy a környé-
ken nagyobb a termálvíz-kiter-
melés, mint amit a természet 
megenged. Emlékeztetett, hogy 
2013–2014-ben, amikor a Körös-

vidéki Múzeum kezelése alatt 
állt a püspökfürdői rezervátum, 
a szakemberek kiszámolták, 
mennyivel kellene csökkenteni 
a termálvíz-kitermelést az Eu-
rópa-szerte egyedi természetes 
élőhely megmentése érdekében, 
de a hatóságok nem hozták meg 
a kért intézkedéseket, sőt továb-
bi fúrásokra adtak engedélyt.

Az 1931-ben természetvédelmi 
területté nyilvánított termáltó 
öt-tíz évvel ezelőtti állapota így 
már nem állítható vissza, jelen-
tette ki Venczel Márton, hiszen 
az őshonos növény- és állatfa-
jok már nincsenek ott. Bár eze-
ket megpróbálták laboratóriumi 
körülmények között megmente-
ni, a csigafajt nem sikerült sza-
porítani, így végleg kipusztult. 
A Racovița-kelét ugyan tartják 
még akváriumban, de a bioló-
gus szerint jelentős populáció 
kell ahhoz, hogy életképes le-
gyen a szabad természetben. 
Úgy vélte, hogy a legegyszerűbb 
a hévízi tündérrózsa visszatele-
pítése lenne, de ha nem tartható 
fenn az optimális vízszint, nem 
élne meg egykori természetes 
élőhelyén. A termálvíz-kiterme-
lés csökkentése nélkül a püs-
pökfürdői tó csak mesterséges 
módon lenne fenntartható, ha 
helyén medencét alakítanának 
ki, melybe folyamatosan szivaty-
tyúznák a termálvizet, ahogy 
Félixfürdőn teszik. De ez eset-
ben már nem lehetne természe-
tes élőhelyről beszélni, hívta fel 
a fi gyelmet a szakember.

A hévízi tündérrózsát az egyetemi campusban található tó körülményeihez akklimatizálták a kutatók

» DEÁK SZIDÓNIA

Nem kevesebb, mint 17 személy 
esett csalók áldozatául Praho-

va megyében. A ploiești-i négytagú 
bűnbanda tagjai, akik több mint 
200 ezer lejt kerestek „szolgálta-
tásaikkal”, azt állították, Istentől 
kapott képességekkel rendelkez-
nek, és gyakorlatilag bármilyen 
problémát képesek megoldani 
– írta a Mediafax a Prahova me-
gyei rendőr-főkapitányság infor-
mációira hivatkozva. A rendőrség 
kedden négy személyt hallgatott 
ki az ügyben, házkutatást tartottak 
a gyanúsítottaknál, telefonokat, 
készpénzt és a tevékenységükhöz 
használt egyéb tárgyakat foglaltak 
le, a vizsgálatokat tovább folytat-
ják az ügyben. Nem ez az első alka-
lom, hogy magukat gyógyítónak, 

természetfeletti képességekkel 
rendelkezőnek tartó személyek 
többeket hálóznak be. A médiában 
még mindig lehet találni hirdeté-
seket, amelyekben szélhámosok 
„tisztán látóknak” és „boszorká-
nyoknak” nevezik magukat, és azt 
ígérik, hogy különböző szertartá-
sok révén bármilyen problémát 
megoldanak. A közelmúltban a 
sajtó beszámolt egy 24 éves fi a-
tal lány esetéről, aki közel 25 ezer 
lejt fi zetett egy „boszorkánynak”, 
hogy visszakapja szerelmét, majd 
miután a rituálé nem hozta meg a 
várt sikert, a hatóságokhoz fordult.  
A rendőrség felhívja a lakosság fi -
gyelmét, hogy ne adjon hitelt a ha-
sonló jellegű „szolgáltatásoknak”, 
és ilyen jellegű problémák esetén 
forduljon szakemberhez, pszicho-
lógushoz vagy gyóntatópaphoz.

Lefülelték a „varázslókat”

» RÖVIDEN

Túrázni rasszista?
Kirándulni és hegyet mászni kirekesztő és rasszista az egyik népszerű 
amerikai túraruházati márka, a The North Face szerint. A denveri cég 
Németországban sajátos kampánnyal állt elő. Azzal az üzenettel for-
dult Instagram-oldalán a nagyközönség felé, hogy „a túrázás a fehé-
rek, a férfi ak, a polgári réteg által uralt területnek tűnik, amely sokak 
számára se nem hozzáférhető, se nem csalogató. Ennek változnia kell, 
mert a természet senkinek nem a tulajdona” – írta a Híradó.hu.




