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tör föl a talajvíz – ha van – és a mélytalaj ben-
ne oldott sói, amelye rendkívül nagy koncent-
rációja erősen lassítja a kipárolgást – így kelet-
kezik itt az élő sár.

Hogy mennyi só kerül így a felszínre, és 
szerte a pusztára, még nézni is sok, belefájdul 
az ember szeme a szikrázó fehérségbe, pedig 
akad még furcsa látnivaló. A vízfeltörésektől 
távolabb, ahol lazább, porhanyósabb a meder 
felszíne, kacskaringós vonalak sokaságát talál-
juk. Mintha valaki bottal rajzolta volna őke a 
földre, vagy kerépkpár nyomaihoz hasonlíta-
nak, de ember ittjártának semmi jelét nem ta-
láljuk. Értetlenül bámuljuk a jelenséget, ami-
kor valahol a tómeder túlsó végén hirtelen 
forgószél támad, hatalmas sótölcsért formál. 
Vágtatva közeledik felénk. Közvetlenül mellet-
tünk rohan el, nekimegy az egyik nádfoltnak, 
ahol szétpukkan a félelmetes tölcsér, alaktalan 
kis felhőcskévé szelídül, majd szétmállik, por-
ba hull, de a nyomát a pici árkocska mutatja.

     Amíg így nézelődünk, feltámad a szél, nekifekszik a pusztának, néhány perc alatt viharossá 
erősödik… És egyszerre forrni, füstölni kezd a Kopó. Pillanatok alatt elhomályosul az addig ragyo-
góan tiszta, szeptemberi ég, és bár süt a Nap, árnyékot nem vet. Hatalmas sóvihar kerekedik. Most 
szeretnénk végigmenni a Kopó medrén, szeretnénk részesei lenni az elemek nagy tombolásának, de 
néhány lépés után köhögve és könnyezve, hitvány férgek módjára iszkolunk kifelé az ítéletből, és csak 
nézünk, csak nézünk…

XII. MÉTA-TúrA 
2009. május 9–16. 

Temesmóra, Temesmoravica (Moraviţa)
Öllerer Kinga és Negrean Gavril (szerk.)

Kiterjedt szikesek, részben  lecsapolt területen. - 45º15’58”N, 21º19’10”E, alt. 78,5 m

Fajlista – Karácsonyi K. és G. Negrean / 2008.08. 15.
Achillea setacea
Arenaria serpyllifolia
Artemisia santonicum (patens?)
Astragalus cicer
Bromus japonicus
Bupleurum tenuissimum
Centaurium minus
Dipsacus laciniatus
Elymus repens
Festuca pseudovina
Gypsophila muralis

Hordeum hystrix
Inula britannica
Lactuca saligna
Lepidium ruderale
Limonium gmelinii
Lotus anngustissimus
Lotus tenuis
Lycopus exaltatus
Melilotus officinalis
Peucedanum officinale
Puccinellia distans

Rumex crispus
Salvia nemorosa
Scirpus maritimus
Sonchus arvensis
Teucrium scordium
Trifolium arvense
Typha laxmannii
Veronica anagalloides
Xeranthemum cylindraceum

Adventív fajok: Portulaca oleracea, Ambrosia artemisiifolia. 


