
Sobota, 17.12.2016: Tihanyi 

 

Tihanyi je vasica n S. obali Balatona, na polotoku z istim imenom.  

Središče vasi je Benediktinski samostan iz 1055 leta, obnovljen 1754 v baročnem stilu. Je še vedno 
v uporabi in je atrakcija za turiste.  

Nas je vasica očarala z majhnimi s slamo kritimi hiškami, zelo lepo urejenimi! 

Po zajtrku smo sedli v avtobus in se peljali proti Balatonu, natančneje proti Tihanyju, kjer smo se 
srečali z Zoltanom Horvath, predsednikom madžarskega IVV združenja. Žal nas je vreme malo 
zafrknilo!?. Pa nič zato. Vseeno smo uživali v pohodu. 

              

              

              



        

        

        

        



        

        

       

       



        

        

        

        



        

        

        

        



        

        

        

        



   

         

 



           

           

            

Skozi meglo nas je sramežljivo pozdravilo sonce. 

         



         

         

         

         



 

   

 

 
 

   



    

Zlata hiša 

                    

                     

                      



        

        

                                                  Joj. Čudna rastlina! To bo lep spominek. 

                           

Drevo Maclurapomifera ima v skoraj vsaki državi drugačno ime. Znano je tudi kot Osageorange 
(pomaranča od Osagov).  

Poimenovana po indijanskem plemenu Osage, ki je živelo na področju, kjer so rastla ta drevesa. 
Uradno so drevo poimenovali po geologu škotskega rodu Williamu Maclur (1763-1840).Leta 1818 



je bilo drevo že pripeljano v Evropo. Leta 1827 se prvič pojavilo v Italiji, kjer je razširilo zlasti v 
Toskani in Laziu. 

Ameriški Indijanci, zlasti OSAGI, so trd les uporabljali za gradnjo lokov, iz korenin so dobivali 
rumenkast pigment za barvanje bombaža in volne in tudi obraza. 

Drevo je sorodno murvi, plodovi niso užitni, baje so užitna le zrela semena. Nekatere živali kot 
konj, krava, jelen, veverice in podgane ga uživajo, vendar le majhne kose oz. narezane.  

V Evropi so v obdobju pridelovanja svile (in ko je bila okužena murva) poskušali nadomestit liste 
murve ter hranit sviloprejke z listi Maclurepomifere, vendar ni obrodilo večji sadov. 

Zahvaljujoč ostrim trnom na rastlini, se je pogosto uporabljalo za gradnjo neprehodne žive meje 
(pred izumom žice). 

To je ameriško drevo, ki ima izredno trd les. Maclurapomifera. Samo ženska drevesa naredijo 
plodove moška so brez plodov. Plodovi niso užitni. Je pa to dokaj pogosto drevo po parkih, le ni 
prav dobro če to veliko soplodje dobiš na glavo na drevesu pa lepo zgleda.  

dr. Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta 
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1000 Ljubljana 

              
                     

Proti koncu pohoda se nam je »zjasnilo« in videli smo celo jezero. 

               



         

         

         

         



                  

         

         

         



     

      

     

                                 



                   

Še kosilo »iz avtobusa«. 

                     

Brrr! Mraz se je prikradel, hud mraz. Pojedli in popili smo in hitro v avtobus. Pa proti domu. 

                              

                                                     

               Med potjo smo se ustavili saj brez zdravice ob koncu leta ne gre! Glejte filmčke! 


