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Joan og Jack Lamb har en særlig interesse i fuchsia-vildarterne. Deres have i England indeholder 

en imponerende samling. Går man ind på deres hjemmeside, vil man opdage, at der også er tale om 

en videnskabelig interesse. 

De har rejst i Andesbjergene, og nogle af deres foto-optagelser findes på cd. nr. 36 ”Flora of the 

Andes” i DFS’ videotek. 

 

I ”The Fuchsia Annual 2008” fra BFS fortæller Jack Lamb om deres rejser i Andesbjergene. Den 

ene af rejserne er beskrevet i ”Postillion” 3/2008, hvor nedenstående er hentet. Jack Lamb fortæller: 

 

I begyndelsen af 2006 talte Joan og jeg om vores drøm om at se fuchsia i den vilde natur. Det var 

en drøm, som havde eksisteret i flere år. Jeg havde endnu ikke været i tågeskov, i regnskov eller i pa-

ramo*.- Det var Andesbjergene, der trak i os. 

Det var tidligt på året, koldt og vådt udenfor, og fjernsynet var tændt. Joan læste i et af sine tids-

skrifter, og jeg læste i R.H.S. - tidsskriftet ”The Garden”. Helt tilfældigt læste Joan om et ægtepar, 

som var udvandret til Ecuador, og hun gjorde en bemærkning til mig om, at Ecuador var et smukt 

land med meget venlige mennesker. Jeg svarede bare, at det lød da godt. Men da jeg lagde mit blad 

fra mig, fik jeg øje på en annonce på bladets bagside fra rejseselskabet Naturetrek, hvor ordene Flora 

of de Andes fangede mit blik. 

Jeg sendte straks en e-mail til firmaet og søgte oplysninger om deres forårstrek. Et hurtigt svar fra 

Naturetrek bekræftede og beroligede mig med, at ”the trek” havde et hjul i hvert hjørne, og at der var 

en chauffør. 

 

Drømmen var begyndt, og i begyndelsen af november var vi i Quito. I lufthavnen blev vi mødt af 

en smilende Gustavo Canas-Valle, som skulle være rejseleder for os. Vi blev hurtigt kørt til hotel Se-

bastion, hvor vi blev præsenteret for vor anden guide, Hugolino Onate, den botaniske leder. Så fik vi 

et let måltid og gik straks i seng. 

Tidlig næste morgen så jeg min første fuchsia i Ecuador, ’Gartenmeister Bonstedt’ - i en lille have 

på den anden side af gaden. 

Efter et tidligt morgenmåltid begav vi os på vej til Cotopaxi Nationalpark; vi opdagede meget hur-

tigt, at landevejen i Ecuador langt fra var af samme standard som vores derhjemme. Men udsigten til 

Vilcano Cotopaxi med sne på toppen var enestående. 

Efter ankomsten til parken kørte vi op i godt og vel 4000 m højde, hvor vejrtrækningen var et lille 

problem, men jeg var i himlen, da hver eneste plante, som jeg fik øje på, var ny for mig. Snart fandt 

jeg mig selv med ansigtet nede ved jorden, hvor jeg fotograferede alpine planter, lav, græsser….. 

Vi tilbragte næsten hele dagen i parken. Senere på dagen botaniserede vi videre og observerede 

*Paramo er en vegatationsform i troperne i bjergenes højdedrag, først og fremmest i Andesbjergene over træ-
grænsen i en højde mellem 3100 og 5000 m i fugtige klimaområder. De fleste paramo-områder ligger i Colom-
bia og Ecuador. 



fugle. En Passiflora mixta skulle fotograferes, og da jeg 

var klar til det, så jeg i søgeren min første vilde fuchsia, 

F. loxensis. Jeg var en lykkelig mand. Jeg havde set min 

første fuchsia i den vilde natur. 

   I det næste par dage tog vi ud fra vor basis i Ambato, 

besøgte et orchide-reservat ved Puyo og nød i fulde 

drag Ecuador. Vi kørte tilbage til Quito for at flyve til 

Cuenca, hvor vi overnattede, inden vi traf vor nye 

chauffør Joffrey til turen til Loja. På den strækning søgte vi efter planter langs vejkanten og opdage-

de en ejendommelig fuchsia, sandsynligvis en F. harlingii. 

Fra Loja gik vi til Vilcabamba, hvor vi blev i to nætter. De 

bedste to dage på hele rejsen. For første gang gik det til Cerro 

Toledo; fuchsia, fuchsia og endnu flere fuchsia, før vi nåede op 

på den høje paramo. 

Det var ikke de første fuchsia vi dvælede ved, men Hugolinos 

falkeblik havde opdaget dem i et krat i underskoven. Det tydede 

på, at det var F. andrei. Lidt længere fremme var det F. campii - 

og så fuchsia, som jeg ikke kendte, indtil vi nåede frem til den, 

som jeg formodede måtte være F. summa. 

   Efterhånden ændrede vegetationen sig, men Hugolino spottede alligevel 

en fuchsia højt over et minivandfald. Mine øjne var ikke så gode som hans, 

men kikkerten hjalp. Han sagde, at han ville føre mig derop, hvis jeg øn-

skede det. Forrykt som jeg er, kunne jeg ikke modstå at gå derop. Han til-

bød mig at bære mit kamera, for - hvis jeg skulle falde. Jeg kunne ikke ha-

ve ønsket mig en bedre fører. Han viste mig hvert trin og greb under op-

stigningen. Vi tog vore billeder og så os lidt om, da nogen dernede råbte, at 

vi hellere måtte stige ned igen. Følelsen over denne præstation var fanta-

stisk, da vi var nede igen. Det eneste jeg kunne sige var at sige tak til Hu-

golino - og til de andre: ”Det var det værd”. 

De næste dage var endnu en drøm. Vi traf tidligt på dagen orchidefagmanden Tulio Bustos Corde-

ro og blev af ham ført til hans foretrukne orchide-voksested i nærheden af Loja. At sige, at det var 

overvældende, ville være en underdrivelse. På stedet fandtes der Epidendrum-orchideer - og mange 

andre, hvis navne jeg ikke kendte - lige neden for vejen. Man kan dog næppe kalde det vej, da en så-

dan ikke fandtes. Der så vi også mange forskellige vækster, som interesserede mig, også amaryllis. 

Vi så også en fuchsia, men det var en F. magellanica i en have, så den var mindre interessant. 

Derfra førte Tulio os til Zoo i Loja, hvor man kunne se et bevaringssted for orchideer. Mit kamera 

burde have været forsynet med et køleelement, så forrykt fotograferede jeg. 

Vi forlod Tulio og vendte køretøjet i retning af Cuenca, inden vi skulle flyve til-

bage til Quito, stadig botaniserende og søgende endnu en gang efter F. harlingii. 

Natten over blev vi i Cuenca for tidligt næste morgen at flyve til Quito, hvor vi 

ville blive hentet af vor tredje chauffør, Edwin. Vi forlod hurtigt igen Quito og 

kørte mod Antisana og til vort kvarter for det næste par dage i Termas de Papal-

lacta. Vi botaniserede på en gammel lavaflod. Jeg opdagede noget, der lignede en 

hæk eller et krat og banede mig vej derhen. Jeg så med det samme noget rødt, og 
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da jeg kom nærmere, blev jeg klar over, at det var en fuchsia. Men den var meget 

høj, og igen kom Hugolino mig til hjælp, - han holdt mig, meden jeg fotograferede. 

Jeg kom så til at spekulere på, om der også fandtes blomster på den anden side, men 

jeg fandt ud af, at det drejede sig om en stejl skrænt, og så blev den ide opgivet.. 

I dette område så vi en masse fuchsia, men næsten alle var F. vulcanica i former, 

som jeg endnu aldrig havde set. Fra Papallacta fortsatte vi vor 

botaniske ekskursion i den sydlige omegn af Baeza, hvorfra vi vendte tilbage til 

vort foretrukne kvarter i San Isidro Lodge. Efter at vi havde forladt hovedvejen 

og kørte gennem skoven, standsede Gustavo pludselig og råbte: ”Jack, en mæng-

de fuchsia!” Det handlede om F. orientalis og F. scrabriuscula og en, jeg ikke 

kendte. Jeg fotograferede alt muligt, som botanikere nu gør, men bag os fulgte 

langs hele vejen et mandskab bevæbnet med machetter; vejarbejdere, som fjerne-

de  al vegetation i begge vejsider. Det var næste dag sørgeligt at se, at alt var 

fjernet. 

Fra San Isidro botaniserede vi os frem til Guango Lodge for vor sidste nat i 

Ecuador. Guango-Haus er berømt for sine kolibrier, og jeg husker dem, fordi en 

kolibri satte sig på min finger, da jeg pegede på fordringsstedet for en anden ko-

libri. 

 

På den korte tid lærte vi meget, ikke kun om fuchsia men også om Andes-

floraen og vejret. Og vi følte varmen og venligheden fra menneskene i Ecuador. 

Vi må sige tak til Gustave-Canas Valle, Hugolino Onate og alle tre 

chauffører: David, Joffrey og Edwin fra Neblina Forest Tourist. Al be-

sværet betød intet for dem. De bragte os til steder, som gennemsnitstu-

risten ikke ser, vi spiste på restauranter, som vi i vor vildeste fantasi al-

drig ville have fundet selv. De havde hele tiden et venligt smil, ligegyl-

digt hvor vi var. 

Vores ophold i Ecuador var alt for kort, og vi havde for kort forberedel-

sestid. Jeg havde været bekymret for vort helbred, men der blev passet 

på os, der var ingen lange vandringer eller for store anstrengelser, vi 

kunne stoppe op, hvor som helst vi ville. 

Vor tak går også til Andy Tucker fra Naturetrek, som organiserede rej-

sen for os. Jeg kan kun anbefale Naturetrek og Neblina Forest til alle. 
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