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A déli félteke extratropikus zóná-
jában, így Ausztrália legnagyobb 
részén is a július és az augusztus 

a téli évszak két leghidegebb és legcsapa-
dékosabb hónapja. A délnyugat-ausztráliai 
Perth városában, kirándulásunk kiinduló- városában, kirándulásunk kiinduló-, kirándulásunk kiinduló-
pontjában, télen körülbelül olyan idQjárás 
van, mint Európa mediterrán térségeiben 
januárban és februárban. A hQmérséklet 
nappal általában 15–20 °C között van, de 
éjszaka megközelítheti a fagypontot is. Vi-
szonylag gyakran és nagy mennyiségben 
esik csapadék. Egy napon belül is gyakran 
váltakoznak egymással az esQs és a nap-
sütéses periódusok. Csak augusztus utolsó 
két hetében szökik fel nappal a hQmérsék-
let 25 °C körüli értékre. Ekkorra a napsüté-
ses órák száma is megnövekszik. Az Indi-
ai-óceán közelsége miatt a szél állandóan 
fúj. A vegetáció, az idQjárásnak megfele-
lQen, télen is túlnyomórészt zöld. Csak ke-
vés fafaj veszíti el lombozatát. Perth utcáit 
eukaliptuszok, araukáriák, Allocasuarina-
fajok, más vidékekrQl behurcolt pálma-
fák és korallfák (Erythrina spp.), vala-
mint Dél-Afrikából betelepített Brassai-
sugáraráliák (Schefflera actinophylla) és 
mimózalevel_ zsakarandafák (Jacaranda 
mimosifolia) díszítik. A banán és a citrus-
félék sem ritkák, sQt, termést érlelQ diny-
nyefa (Carica papaya) is elQfordul.

PerthtQl, Nyugat-Ausztrália fQvárosától 
mintegy 300 km-re, egy Hyden nev_ fa-
lusias, poros kisváros mellett található a 
160 hektárnyi kiterjedés_ Hyden Wildlife 
Park, melynek legfQbb nevezetessége a 
Wave Rock (magyarul: hullámszikla) ne-
v_ különleges geomorfológiai alakzat. Az 
elsQ túra célpontja ennek a látványosság-
nak a felkeresése volt. A Wave Rockról és 
közvetlen környékérQl azonban egy kicsit 
késQbb lesz szó; a távolról érkezett láto-
gatókat már a Hydenbe vezetQ út mentén 
is számos látnivaló, érdekes meglepetés 
fogadta.

Perth városát keleti irányban elhagyva, 
dombokra kellett fölkapaszkodni. Az utat 
eukaliptuszerdQk övezték. Egy parko-
ló mellett egy ilyen erdQbe is sikerült 

betekinteni. A gyepszintet jórészt a f_fa 
(Xanthorrhoea sp.) fiatal egyedei borítot-
ták, melyekre gyakran egy harmatf_faj 
(Drosera macrantha) kapaszkodott fel, 
meglepQen nagy, mintegy 1 m-es magassá-
gig. Ez a növény gumókat képez a föld fel-
színe alatt, és ha nem áll rendelkezésére tá-
masztónövény, a felszínen kúszik. 2,5 cm-
es átmérQj_ fehér vagy rózsaszín virágokat 
hoz, de itt, az erdQben, éppen nem virág-éppen nem virág-nem virág-
zott. Mint a legtöbb Ausztráliában Qshonos 
növényfaj, ez is bennszülött (endemikus), 
vagyis sehol máshol a világon nem fordul 
elQ. Apró, kerekded, zöld leveleit vöröslQ, 
hosszú nyel_ mirigyszQrök borítják, me-ák, me-, me-
lyekkel a növény csapdába ejti a rovarokat 
és megemészti, majd fölszívja belQlük az 
élet fenntartásához szükséges anyagokat. 
EzekrQl a „húsevQ” növényekrQl tudjuk, 
hogy általában nedves, tápanyagokban – 
különösen nitrogénben – szegény élQhe-
lyeken fordulnak elQ, olyanokon, ahol 
az evolúció kit_nQ „ötletének” bizonyult 
a rovarok formájában kívülrQl beröppe-
nQ nitrogénforrások hasznosítása. A f_-
fák között egy a próteafélék (Proteaceae) 

családjába és azon belül a 
Dryander-cserjék nemzetsé-
gébe tartozó faj (Dryandra 
lindleyana) – a hazai szártalan 
bábakalácsunkra (Carlina 
acaulis) emlékeztetQ – pél-
dányai bújtak meg. Ezeknek 
is szárazságt_rQ jelleget mu-
tató (xerofil) szeldelt, tQlevél-
rózsát (rozettát) alkotó levele-
ik vannak, virágzataik pedig 
a rozettáik közepén lapulnak. 
Egy szép sárga lepl_ kosbor-
faj is elQkerült, melynek tu-
dományos neve Caladenia 
flava. A Caladenia nemzet-
ség a pókorchideák közé tar-
tozik. A nemzetségnek jelen-
leg több mint 300 faját tart-
ják számon. A nemzetségnév 
a görög calos és aden sza-
vakból keletkezett, melyek 
közül az elQbbi szépet, az 

utóbbi pedig mirigyet jelent. A szóössze-
tétel a színes mézajakra és a bibeoszlop 
(ginosztemium) alapjánál látható csillogó 
mirigyekre együttesen utal.

Tovább utazva, egy láthatóan nem ré-
gen leégett erdQ t_nt föl elQttünk. A t_z 
nyomát mindenekelQtt a megperzselQdött, 
feketéllQ fatörzsek jelezték. A gyep- és a 
cserjeszint kevés és kis borítást adó faj-
ból állt, de felt_nt egy akáciafaj (Acacia 
nervosa) szép, sárga alapszín_, de helyen-
ként rózsás színnel befuttatott virágzata. 
A déli félteke legnagyobb részén elterjedt 
akácianemzetség mintegy 1350 fajt ölel 
magába, melyek közül csaknem 1000 ta-
lálható meg Ausztráliában.

A leégett területet elhagyva, egyre rit-
kuló erdQk következtek, melyeket fokoza-
tosan repce- és gabonatáblák, majd állatok 
(legfQképpen juhok) tartására használt 
legelQk váltottak fel. Zártabb erdQsávok 
az út során érintett Avon folyó mentén 
sem alakultak ki, illetve maradtak meg. 
Egy helyen – meglepQ módon – alpak-Q módon – alpak- – alpak-
kák legeltek. A mélyületekben, ott, ahol 
az út is lejjebb ereszkedett, igen gyakran 
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TURCSÁNYI GÁBOR–TURCSÁNYINÉ SILLER IRÉN

„Hullámlovaglás” 
a Wave Rock szikláin

2015 júliusában és augusztusában 50 napot töltöttünk Délnyugat-Ausztráliában, a Föld egyik biodiverzitás-forrópontján. Az utunk 
során szerzett élményeinkrQl, tapasztalatainkról számolunk be sorozatunkban, melynek elsQ részét olvashatják most az érdeklQdQk.

Nyugat-Ausztrália térképe. A PerthbQl a Wave 
Rockhoz vezetQ utat zöld színnel jelöltük
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jelezték táblák a vízelárasztás veszélyét. 
Ezeken a szakaszokon szemet gyönyör-
ködtetQ sós tavakat, és ahol a víz már el-
párolgott, csaknem zárt állományú szikes 
növényzetet lehetett látni. Ennek alkotói 
pozsgás (szukkulens) fajok voltak; közü-
lük a kristályvirágfélék (Aizoaceae) csa-
ládjába tartozik a Disphyma crassifolium, 
a disznóparéjfélék (Amaranthaceae) kö-
zé pedig a Halosarcia halocnemoides és 
az Enchylaena tomentosa. A Disphyma 
crassifolium a földfelszínen elterülQ, hú-
sos, fölfelé görbülQ és vöröseszöldre 
színezQdQ level_, rózsa-, lila vagy ibo-

lyaszín_ virágú növény. A Halosarcia 
halocnemoides mintegy 50 cm magasra nö-
vQ, sok kis vörös vagy zöld szártagra tagolt, 
rózsafüzérre emlékeztetQ szárakat fejleszt. 
Az Enchylaena tomentosa szára és levelei 
s_r_n molyhosak; termései zöld, sárga vagy 
piros szín_ek. A szikes területek után egy da-
rabig teljesen leégett vegetáció mellett haladt 
az út tovább Hyden felé.

A Wave Rockhoz vezetQ út mentén két, 
cserjések által borított védett természeti 
területet is jeleztek a táblák. Ezek az Overheu 
Nature Reserve, valamint a Karlgarin Hill 
Nature Reserve voltak. Cserjéik között do-
mináltak a próteafélék (Proteaceae) család-
ját képviselQ Banks-cserjék (Banksia spp.), 
selyemtölgyek (Grevillea spp.) és t_párna-és t_párna- t_párna-
bokor-fajok (Hakea spp.), a kazuárfafélék 
(Casuarinaceae) közé tartozó Allocasuarina 
humilis és több sárga szirmú pillangósvirá-ú pillangósvirá-pillangósvirá-
gú, melyeket a helyiek Wattle-knak (többes 
számban: Wattles) neveznek. Az ausztrál 
flóra dekoratív törpecserjéi közül leginkább 
a helyben Peasként (borsókként) emlege-
tett pillangósvirágú növények képviseltették 
magukat. Ezek között felt_nt egy sárga vi-. Ezek között felt_nt egy sárga vi-özött felt_nt egy sárga vi-t felt_nt egy sárga vi-
rágú, de vörösbarna folttal és erezettel tar-
kított vitorlájú faj, a Bossiaea eriocarpa. A 
cserjék alatt megbújt egy az ausztrálok ál-
tal Donkey Orchidnak nevezett kosborfaj 
(Diuris brumalis) is, mely angol nevét sza-
márfülszer_en álló két lepellevelérQl kapta. A 
gyepszintben a korábbi, erdei megálló során 
már látott harmatf_faj (Drosera macrantha) 
fehér virágú példányai is elQkerültek. Külön-
leges megjelenése hívta fel a figyelmet egy 

nagy, merev, mélyen és szabálytalanul tagolt 
leveleket fejlesztQ és sok apró citromsárga 
virágot tartalmazó füzéreket viselQ, feltéte-Q, feltéte-feltéte-
lesen a próteafélék (Proteaceae) családjába 
sorolt fajra, a Synaphea acutilobara. Egy ér-
dekes, kék virágú, kistermet_, vesszQs meg-
jelenés_ cserjefaj, a Comesperma scoparium 
is virított, melyet a tudomány a pacsirtaf_fé-
lék (Polygalaceae) családjának tagjaként tart 
számon. Ennek a fajnak a virága kétoldalian 
szimmetrikus. KettQ színes, szárnyszer_en 
szétterülQ és három hátul megbújó csésze-
levél, valamint három sziromlevél alkotja, 
mely utóbbiak közül az alsó csuklyaszer_. 

Ennek a csuklyaszer_ szirom-
levélnek a nyílásán bújnak ki a 
csQvé összenQtt sárga porzók, 
valamint a bibe.

Az út késQ délután ért vé-ésQ délután ért vé- ért vé-
get a Hyden melletti lakóko-
csiparkban, ahol már elQre 
megrendelt szállás várt ránk. 
Másnap reggel, kellemes meg-reggel, kellemes meg-
lepetésre, alig pár száz méter 
megtétele után lehetett elérni a 
Wave Rock sziklafalát. Belépve 
a szikla alá, az embernek olyan 
érzése támad, mintha egy ha-
talmas, átcsapó hullám belse-
jébe került volna, oda, ahol a 

filmeken a legkiválóbb szörfösök szágulda-
nak oldalvást a part felé, az élet és a halál 
közötti végtelenül sz_k határmezsgyén laví-
rozva. De itt ez a hullám nem vízbQl, hanem 
gránitból van, és idQtlen idQk óta nem moz-
dul el. Mégis, aláállva, az embernek olyan 
érzése támad, mintha azonnal rászakadhatna. 
Nem véletlen, hogy 
ezt a kiemelkedQ tu-
risztikai látványossá-
got évente mintegy 
140 ezer ember lá-
togatja.

A Wave Rock a 
környezQ síkságból 
szigetszer_en ki-
emelkedQ, Hyden 
Rock nev_ nagy ki-
terjedés_ gránit-
tömb északi oldalán 
húzódó 14 m ma-
gas és 110 m hosz-
szú sziklafal. Hyden 
városától 3 km-re 
keleti irányban ta-
lálható. 1928-ban a 
meredély fölé egy betonfalat húztak, mely 
az ugyanakkor létesített víztárolóba vezeti a 
sziklákról lefelé folyó vizet. Az építést köve-
tQ idQkben az így összegy_jtött vízzel látták 
el a környék lakosságát.

A Hyden Rock egy szigethegy, melyet 3 
dóm alkot. Anyaga 2,63 milliárd éves bioti-
tos, kálium-földpátos, porfíros monzogránit. 
A középsQ és a nyugati dómot egy mély, 
víztározóval kitöltött völgy választja el 

egymástól, a középsQ és a keleti dómot 
pedig egy alacsony sziklaterasz kapcsolja 
össze. A felszínforma több stádiumban be-
következQ fejlQdése hozta létre ezeket a dó-
mokat. Kezdeti lépésként a gránit alapkQzet 
a lateritesedett felszín alatt a 100–130 millió 
évvel ezelQtti kréta korszakban bekövetke-
zQ mállás következtében megváltozott. Attól 
függQen, hogy az alapkQzet milyen mérték-
ben darabolódott fel a berepedezés követ-
keztében, ez a változás különbözQ mértékig 
érintette a felszín alatt. Így maradtak meg 
szilárd dómok, melyeket nagyobb mély-
ségekig mállott, viszonylag laza szerkeze-
t_ gránittörmelék vett körbe. Azt követQen, 
hogy Ausztrália és Antarktisz kontinensei 
elváltak egymástól és az ezzel együtt járó 
megbillenés következtében létrejött Délnyu-
gat-Ausztrália, a felszín alatt elhelyezkedQ, 
mélyen mállott gránit idQszakosan erodáló-
dott, és ez a mélyben megmaradt szilárd dó-
mokat a felszínre hozta, a Hyden Rock-he-
gyet formálva.

A Wave Rock a legnagyobb és leg-
látványosabb ausztráliai példánya a 
geomorfológusok által behajló lejtQnek 
nevezett sziklaalakzatnak. Ilyen behajló 
lejtQk tipikusan gránitból képzQdött szi-
gethegyeken keletkeznek úgy, hogy a hegy 
lábát a talajvíz kémiailag erodálja. Az így 
létrejött zsebszer_ bevágódásban a mélyen 
erodálódott anyag felaprózódott, viszony-
lag laza szerkezet_ törmelékként halmozó-
dik fel. Amikor a törmeléket a késQbbi eró-
ziós folyamatok elmossák, hátra marad a 
mállás által nem érintett konkáv „hullám-
szikla-felület”. A Hyden Rock gránittömb-

jén, melyet hármas púpot képezQ alakjáról 
hydeni púpoknak (Hyden Humps) is ne-
veznek, a nagy hullámszikla mellett több 
más érdekes képzQdmény is megfigyelhe-
tQ. Ezek között vannak további, de jóval 
kisebb méret_ behajló lejtQk, a hegy pla-
tóját pedig óriási sziklatömbök tarkítják 
rendezetlen alakzatokban. Néhol egy-egy 
repedés mentén a fölsQ sziklaréteg suva-
dása figyelhetQ meg. Kisebb kQgombák 

A közel 1000 ausztrál akáciafaj egyike, az Acacia nervosa

Az Avon folyó Perth és Hyden között
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is elQfordulnak. Akad az egyéb képzQd-
mények között egy különösen látványos 
is: egy hatalmas, öblös pofára emlékez-hatalmas, öblös pofára emlékez-öblös pofára emlékez-a emlékez-
tetQ üreg, melyet a helybéliek – találóan 
– Hippos Yawnnak, vagyis Víziló Ásításá-
nak neveznek.

A sziklák nyújtotta látványosságokon 
túl, a természet további kincsei is figyelmet 
érdemelnek. A Wave Rock lábainál elterülQ 
ritkás erdQben az itt gyakori Allocasuarina 
huegeliana elhalt törzsein egy szép tapló-
faj (Phaeotrametes decipiens) nQtt, amely-
nek bársonyos, lilásbarna, sávos felszíne 
messzirQl felt_nt. Alul a kezdetben világos 
krémszín_, likacsos termQrétege nyomás-
ra lilás rózsaszín_re váltott. Itt is gyako-
ri volt az egész Ausztráliában közönséges 
Pycnoporus coccineus, amely a mi cinóber-
taplónk (Pycnoporus cinnabarinus) rokona. 
Látványos, élénk narancspiros termQtesteit 
könny_ volt észrevenni a nyitottabb, száraz 
helyeken korhadó faágakon. Fehérkorhasz-en korhadó faágakon. Fehérkorhasz-
tó, szélesen elterjedt taplófaj, amelyet már 
az Qslakosok is hasznosítottak. Kis darab-
káját elrágva szájsebeket kezeltek vele, 
vagy szájpenész ellen csecsemQk szájába 
dugták. Ez a taplófaj Ausztrália és Új-Zé-
land mérsékelt övi területein él, míg a tQle 
nehezen megkülönböztethetQ P. sanguineus 
a trópusi részeken terjedt el. A mikorrhizás 
gombák közül az eukaliptuszok alatt termQ 
Austropaxillus infundibuliformis nagyter-
met_, sárgásbarna kalapjai bukkantak elQ. 
A kalapok apró pikkelykések, tölcséresek, 
a közepükön benyomottak, a lemezeik pe-
dig hosszan a tönkre lefutók, sekélyek. A 
lemezek a tönkhöz közel jól láthatóan villa- jól láthatóan villa-l láthatóan villa-
szer_en elágaznak, ami a cölöpgombáknál 
jól ismert jelenség. A termQtest íze keser_, 
húsa nyomásra barnul. Dél-Ausztrália és 
Új-Zéland gombája.

A Wave Rock-szikla végén, egy ösvé-
nyen lehetett följutni a gránithegy tetejére. 
Az a része a platónak, ahova az út vezetett, 

csaknem teljesen csupasz 
volt. Csak itt-ott, bemélye-
désekben rekedt meg a csa-
padékvíz, ami lehetQvé tet-
te némi vegetáció megtele-
pedését. Ezeket a foltokat 
mindenekelQtt s_r_ moha-
párna töltötte ki. A mohapár-öltötte ki. A mohapár-. A mohapár-
nából egy nálunk is nedves 
mohagyepekben és lápokban 
elQforduló gombanemzetség 
(Galerina) általunk egyelQ-általunk egyelQ-egyelQ-
re ismeretlen fajának élénk 
rozsdavörös termQtestei vi-
lágítottak ki. De elQfordult 
itt a már kétszer is említett 
Drosera macrantha mel-
lett egy újabb, vörös szí-

n_ levelekbQl rozettát képezQ harmatf_faj 
(Drosera bulbosa), a sárgagyantafa-félék 
(Xanthorrhoeaceae) családjából a Stypandra 
glauca, a kikericsfélék (Colchicaceae) csa-
ládjából a Wurmbea grani ticola, valamint 
a Boriaceae családból a Borya constricta 
is. A Drosera bulbosa a föld alatt vörös szí-
n_ gumókat hoz létre. Levele színi oldalá-
nak közepén kiemelkedQ gerinc húzódik. 
A Stypandra glauca kék virágú, rizómával 
rendelkezQ, évelQ, egyszik_ növény. Leve-
lei szintén kékes színezQdés_ek, szárölelQk. 
Ausztrália déli területein szélesen elterjedt. 
Fogyasztása a kecskék megvakulását okoz-
za. A szintén egyszik_ Wurmbea nemzet-
ség Afrikában és Ausztráliában honos. Itt ta-
lált faja, a Wurmbea graniticola különösen 
dekoratív virágokat képez. Ezek körben ál-Ezek körben ál-
ló hat fehér lepellevele kanál alakú, kife-
lé nézQ feji résszel. A feji rész nyél felé esQ 
végén keresztirányban enyhén görbülQ lila 
csík húzódik. A porzó- és bibeszálak szin-
tén fehérek, míg a 6 portok és a magház 
3 összenQtt termQlevele vörösesbarna szí-
n_. A szintén egyszik_ Boriaceae családnak 
nincs általunk ismert magyar neve. A Borya 
constricta mintegy 25 cm magas zsombé-
kokat képez. Merev, szálas levelei vannak. 
Fészekvirágzatra emlékeztetQ, 6–12 virá-
got tartalmazó és 4–10 cm széles virágza-
tát alul barna szín_ pikkelylevelek borítják. 
A virágok fehérek, sárga szín_ portokok-
kal. A faj a grániton megtelepedQ pionír nö-ö-
vénytársulás fontos alkotója. JelentQségét az 
adja, hogy zsombékjaiban fönnakad a szél 
által hordott szerves és szervetlen anyag, 
amibQl azután idQvel talaj alakul, lehetQ-
vé téve újabb növényfajok megtelepedését. 
A t_zQ nap által okozott nyári szárazságot 
elviseli; ilyenkor levelei sárgára színezQd-
nek. Amint azonban lehull az elsQ csapa-
dék, újból megzöldül és folytatja a szabad 
gránitfelszínek kolonizálását.

A plató hatalmas sziklatömbjeit megke-
rülve, nagyobb sziklabevágásokhoz lehet 
eljutni, ahol a mélyedésekben összegy_lt 
törmelékbQl a megfogott víz segítségével 
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Hyden felé közeledve egyre több szikes tó és puszta fordul elQ

Egy pókorchideafaj, a Caladenia incensa

A Wave Rock meghökkentQ látványa keleti irányból
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vastagabb talajtakaró keletkezett. Ezen már 
kisebb erdQfoltok és cserjések is kialakul-
tak. Volt itt egy 2–3 m-es magasságú „törpe” 
Wave Rock is. A közelében elhelyezett tábla 
a természeti környezetet veszélyeztetQ em-
beri behatásokat ismertette. A leírás szerint 
a korábbi kQbányászat nyomait letört grá-
nittáblák és a robbanóanyag elhelyezése cél-
jából vésett rések jelzik. Az egyenletes, ke-
mény felszín bolygatása emellett más, nem 
várt következménnyel is járt: megtelepedtek 
itt is a más földrészekrQl behurcolt özönnö-
vények. Ilyenek pl. az eurázsiai származá-
sú vékony egércsenkesz (Vulpia myuros), 
az Európából behurcolt földbentermQ here 
(Trifolium subterraneum), az észak-afrikai 

és dél-európai eredet_ nagy rezgQf_ (Briza 
maxima) és a Dél-Afrikából dísznövény-
nek betelepített fehér medveszem (Ursinia 
anthemoides). A tábla arra figyelmeztet, 
hogy ha ezek a sziklakibúvások szilárd, 
bombabiztos helyeknek is t_nnek, a bizonyí-
tékok arra utalnak, hogy rajtuk is csak kellQ 
óvatossággal szabad közlekednünk.

A hegy túloldalán való leereszkedést kö-
vetQen egy kisebb ligetes Allocasuarina-
erdQfoltban három virító kosborfaj bukkant 
elQ: a Pterostylis dilatata, az ún. zöldkapucnis 
orchideák (angolul: Greenhood Orchids) kö-
zül, a Caladenia incensa a pókorchideák 
(angolul: Spider Orchids) képviseletében, 
valamint a Pheladenia deformis, melynek 
angol neve (Blue Fairy Orchid) magyar-
ra kék tündérorchideának fordítható le. A 
zöldkapucnis orchideáknak mintegy 200 
fajuk fordul elQ Indonéziában, Új-Zélan-
don, Ausztráliában, Új-Guineában és Új-Ka-
ledóniában. Amikor a rendkívül dekoratív 
Caladenia incensa egyedei tömöttebb cso-
portot alkotnak, vékonyan kihúzott, hosszú 
lepelleveleik egymással szinte összegaba-
lyodva a faj nevéhez méltóan pókhálószer_ 
alakzatot formálnak. A kék tündérorchidea 

tudományos nevében a deformis szó onnan 
származik, hogy ezt a fajt elQször egy defor-
málódott pókorchideának tartották, és ennek 
megfelelQen Caladenia deformisnak nevez-
ték el. Amióta azonban a génszekvenálások 
kiderítették, hogy nem sorolható a pókorchi-
deák közé, külön nemzetséget alkottak ne-
ki, de a faj elnevezésében a deformis jelzQ 
megmaradt. Az orchideák csodálása közben 
a közelben egy fekete hátú ausztrál szarka 
(Gymnorhina tibicen) röpködött és fütyült 
egy hihetetlenül szép, vibráló dallamot. Ez a 
madárfaj képes négy oktávot átfogni a hang-
jával és több mint 35 madárfaj énekét, illetve 
a kutya és a ló hangját, sQt az ember beszé-
dét is utánozni.

A hegyet kele-
ti irányban kör-
bejárva, elQke-
rült még néhány 
„közönségesebb” 
faj is. Közü-
lük a pillangós-
virágú Kennedia 
prostrata egyik 
találó helyi elne-
vezése, a Running 
Postman (magya-
rul: rohanó pos-
tás) épp úgy, 
mint a tudomá-
nyos nevében a 
prostratus, a föld 
felszínén kúszó 
hajtására utal. A 
Kennedia nem-
zetségnév nem 
az egykori ame-
rikai elnök, ha-

nem egy John Kennedy nev_ angol cse-
metekertész nevét örökíti meg. Az erdQ 
cserjeszintjét egy az akácianemzetségbe 
(Acacia) sorolt faj uralta. Azért is fel-
t_nt, mert a mintegy 1 cm-es átmérQj_, 
gömb alakú virágzatai sárgára színezték 
szemmagasságtól lefelé a környezetet. A 
faj azonosítása eddig sajnos nem sike-
rült a rendelkezésünkre álló források hiá-
nyossága és a nemzetség óriási fajszáma 
miatt. Az akáciák különös tulajdonsága, 
hogy leveleik lemezei elcsökevényesed-
tek, és fotoszintetizáló szerepüket az el-
laposodott, levél alakú levélnyelek vet-
ték át. Ezeket fillódiumoknak nevezzük. 
A fillódiumok alapjánál nektáriumok he-
lyezkednek el. Az ezek által kiválasztott 
cukros nedv vonzza a hangyákat, melyek 
jelenlétükkel elriasztják a lombfogyasz-elriasztják a lombfogyasz-
tó rovarokat. A növény tehát a hangyák 
megvendégelésével gondoskodik az ol-
csó örzQ-védQ szolgálatról. Az akáciák 
mellett itt-ott elQfordult egy a teamir-
tusz-nemzetségbe (Leptospermum) tarto-
zó fehér virágú faj is. Ez a mirtuszfélék 
(Myrtaceae) családjába sorolt nemzetség 
legnagyobb fajszámmal Dél-Ausztráliá-

ban terjedt el. Amint a nemzetségnév an-
gol (Tea Tree) és magyar neve is utal rá, 
fajainak C-vitaminban gazdag örökzöld 
leveleit az elsQ ausztráliai letelepedQk tea 
készítésére használták. A virágokat láto-
gató méhek által összegy_jtött nektárból 
kiváló, antibakteriális hatású méz készít-
hetQ. A legtöbb teamirtuszfajt kertekbe és 
parkokba is szívesen telepítik dísznövény-
ként. MeglepQ módon, a PerthbQl Hydenbe 
vezetQ út menti szikeseken megfigyelt 
Disphyma crassifolium nev_, kristályvi-
rágfélék családjába tartozó faj itt is meg-
jelent. Nem váltott ki kitörQ lelkesedést, 
amikor behurcolt özönnövényként sikerült 
azonosítani a gránithegy tövében egy Eu- a gránithegy tövében egy Eu- Eu-
rópából származó füstikefajt, a Fumaria 
muralist.

A bennszülött Qslakók (angolul: the 
Aborigines) életében a Wave Rocknak ko-
moly kulturális jelentQsége volt. Ismere-
teink szerint azonban elkerülték a sziklát. 
Nem tudni biztosan, mi volt ennek az oka. 
Lehet, hogy a múltat idézQ legendák tartot-
ták Qket vissza, de elriaszthatta Qket a víz 
hiánya vagy a szomszédos törzsekkel való 
összeütközés elkerülésére irányuló törek- elkerülésére irányuló törek-
vés is. A gránithegy északi oldalát viszont 
látogatták az Qslakosok, mert a sziklák 
kancsó alakú üregeiben sokáig megmaradt 
a víz. Nincs messze innen a Bates-barlang, 
mely a Délnyugat-Ausztráliát egykor be-
népesítQ, noongar népcsoporthoz tartozó 
bennszülöttek képzeletvilágában a Wave 
Rockkal együtt jelentQs szerepet töltött 
be. Egy különös legenda magyarázatot ad-
hat arra, miért tartózkodtak az itt élQ em-
berek a szikla meglátogatásától. E szerint 
egy asszony az Qslakóktól gyerekeket ra-óktól gyerekeket ra- gyerekeket ra-
bolt el, hogy a barlangban lakó férjének, 
Mulkának adja át Qket. A noongarok ezért 
üldözték. Egy idQ után közülük az idQ-
sebbek szarkákká változtak, hogy köny-
nyebben elfoghassák. Végigkergették 
egész Délnyugat-Ausztrálián, míg végül 
eljutottak a mostani Hyden térségébe. 
Amint a Wave Rocknál bekerítették, az 
asszony a szikla tetejérQl hirtelen elszállt 
az éjszakai égbe. Az általa elrabolt vala-
mennyi gyermeket csapdába ejtve tartot-
ta a fehér hajában, és amint egyre maga-
sabbra szállt, a gyerekeket is tovább vitte 
magával. Oly magasra jutott, hogy a szar-
kák már nem követhették. Ekkor fehér ha-
ja a Tejúttá változott, melyben a csapdába 
esett gyermekek lettek a csillagok. Azóta 
minden hullócsillag egy a Föld felszíné-
re visszahullott gyerek, mely földet érését 
követQen egy-egy kQvé alakul át. Az Qsla-
kók úgy gondolják, hogy most is, amikor a 
szarkák „ballay, ballay” hangzású rikoltá-
sukat hallatják (aminek jelentése noongar 
nyelven: vigyázz, vigyázz), arra figyel-
meztetik Qket, hogy vigyázzanak a család-
jukra, el ne lopja tQlük a rossz asszony a 
gyermekeiket.  U

Ausztrál cölöpgomba-nemzetség faja, 
az Austropaxillus infundibuliformis


