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Kosbor túra
Pünkösd havában színpompás virágszõnyeg díszíti a beregi 
réteket, a gyurgyalag és sárgarigó is elfoglalja fészkét.  

...16. oldal

A klímaváltozás „csak” egy tünet! 
...ez a tünet elég sokba kerül már most is nekünk, és ha a 
Földanya rendesen benyújtja a számlát, akkor ingünk-
gatyánk rámehet a bulira!           ...8. oldal
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Köszönet mindenkinek, aki segített,
hogy ez a szám (is) létrejöjjön.
Várjuk a további cikkeket, írásokat, 
fotókat, képeket konstruktív 
véleményeket!
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Szeszélyes április. 
Kis Túr 
Természetvédelmi Egyesület

Adományok a tanyánkhoz! 
A klímaváltozás 
„csak” egy tünet! 

Címlapfotó:
Kovács Tamás

Keseregnek a zöldek, mert kivágják a fákat, 
felszántják a Natura 2000-es területeket, 
megszüntetik a környezetvédelmi szerveze-
tek támogatását, sorolhatnám a problémá-
kat. Felelős a kormányzat, a befektető, az 
EU, az erdészet. Sajnos úgy tűnik, mi, zöldek 
nem tehetünk semmit. Úgy tűnik, keresz-
tülgázolnak rajtunk. Feltesszük-e a kérdést, 
hogy miért? Hiszen sok a jó szakember, a 
többi civilhez képest ügyesen és hatékonyan 
dolgozunk és elég jó a környezetvédők 
között az együttműködés. Mégis, mi hát a 
probléma? Számomra egyre inkább úgy 
tűnik, hogy minden probléma gyökere 
csekély társadalmi támogatottságunkból 
fakad. Azok a célok, melyet egy kevéssé radi-
kális zöld szervezet megfogalmaz, a többség 
számára elfogadhatóak, sőt szimpatikusak.
Ennek ellenére nem tudunk komoly tömeg-
bázist magunk mögött. Nincsenek mozgó-
sítható tömegek, az emberek nem igazán 
tudják, hogy mit is csinálunk, és nem igazán 
tudják, mivel foglalkozunk.  Persze ebben az 
egyéni embereknek is van felelőssége, hiszen 
nem divat a részvétel a közügyekben, sőt 
nem divat a gondolkodás. Több esetben 
azonban ha érdeklődnek, hogy rész szeret-
nének venni valamiben, akkor sincs sok 
esélyük. Ennek persze nem szándékos elzár-
kózás az oka. Hiszen szinte minden zöld 
szervezet nyitottan működik, részt lehet 
venni, a munkában, meg lehet ismerni 
minden dokumentumot, lehetőség van a 
társadalmi részvételre. A probléma talán ott 
van, hogy egy-egy szervezet főállású 
munkatársai hatalmas mennyiségű munkát 
végeznek, melyek követésére egy-egy 
“átlagpolgárnak” nem lehet energiája.
Nekünk, zöldeknek nem elég nyitottnak 
lenni, dolgoznunk kell azért, hogy támogató-
kat szerezzünk. Persze a többség érdektelen-
ségét látva ez nehezen megy. A potenciális 
résztvevők többsége pedig nem érdeklődik, 
így hiábavalónak tűnik a zöldek összes 
tevékenysége a támogatók megnyerésére. Ez 
egyelőre a 22-es csapdájának tűnik. 
Egy pozitív példa azért van: a Tubes. Egy 
környezeti, közéleti ügy 40.000 embert moz-
gatott meg. Természetesen a hatalomnak így 
is meg van a lehetősége, hogy ne foglalkoz-
zon a társadalom akaratával. Egyszer…

Priksz Gábor 

Kedves Olvasó!

Gömböskosbor (Traunsteinera globosa)
Jellemzők: 20-60 cm magas, évelő növény. A virágok a nyílás kezdetén kissé csúcsos, majd gömbölyű, 
tömött virágzatot alkotnak, halvány rózsaszínűek. Virágzás: május-június. Élőhely: hegyi réteken, 
kaszálókon, lejtőkön. Természetvédelmi értéke: 100 000 forint

A kiadványt támogatta a Környezetvédelmi 
Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram, 
valamint a Nemzeti Kulturális Alap.
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Kedves Olvasó!

Gondolom, hallott már az 1%-ról. Remélem, fel is ajánlja, hiszen nem kerül semmibe. Csak 
az adóbevallási időszakban kell elküldeni, vagy a munkáltatónak leadni egy borítékba zárt 
nyilatkozatot. Ezáltal senki nem fizet több adót, viszont egy-egy szervezet esetében sokat 
jelenthet akár pár tíz ezer forint ezúton érkező támogatás is.

Még most is nagyon sokan vannak (kb. 1 millió ember), akik nem rendelkeznek az 1+1%-
ukról, így az államkasszába folyik be a pénz, ahol ki tudja, mi lesz a sorsa, a civil 
szervezeteknek viszont nagyon sokat jelentenek ezek a forintok. Minden adózónak 
lehetősége van arra, hogy az "első" 1%-át egy civil szervezetnek ajánlja fel, a második 1%-ot 
pedig vagy valamelyik egyháznak, vagy - idén - az illegális lerakók felszámolására (technikai 
szám: 1517).

Ha valaki felajánlja az 1%-át, akkor az egy számára ismert, megbízható szervezethez, egy 
számára fontos célra fordítódik. Ilyen ismert szervezet az E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület. Az idei évben az alábbi konkrét célokra szeretnénk a 
támogatásokat fordítani:

- küzdelem a génmanipuláció ellen
- helyi, bio termékek népszerűsítése
- sérült madarak mentése
- hulladék-kommandó üzemeltetése 
- városi fakivágások elleni fellépés

Ha ezeket a célokat támogatásra méltónak találja, vagy úgy gondolja, hogy szükség van 
természet- és környezetvédőkre, csak nyomtassa ki a rendelkező nyilatkozatot, és vagy a 
munkáltatódnak adja le minél hamarabb, vagy ha saját maga készíti az adóbevallását, akkor 
azzal együtt postázza el, erre május 21-ig van ideje.
Másra nem igazán számíthatunk.      Az 1-esület

Hiszünk az 1-ben...

Nem bírunk leállniNem bírunk leállni

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   

Végeztünk egy kis felmérést, hogy láthatóvá váljon mindaz, amit ahhoz kaptunk, hogy 
munkánk sikeres legyen. Az eredmények szerint a 2006. évben közel 1115 órányi munkában 
segítették az Egyesület munkáját az aktivisták, önkéntesek. Ez körülbelül fél millió Ft-nyi 
adományt jelentett, amit élőmunkában kaptunk a segítőktől.
Ugyanennyi munkával és adománnyal járultak hozzá a Barabás-i gyűrűző tábor működésé-
hez az ott szakmai segítséget is nyújtók.
Az elmúlt év során 72 különböző személytől kaptunk ily módon támogatást az Egyesület 
programjaiban, utcai akcióiban, rendezvényein. Ezek közül is kiemelkedően sokan vettek 
részt a lakosság veszélyeshulladék-gyűjtéseiben, köszönhető ez az ÉVISZ tanulóinak is, 
valamint a nagyobb fesztiválokon, mint pl.: a Hegyalja Fesztivál, amelynek az előkészüle-
teiben is sok szorgos kéz tevékenykedett az Egyesület műhelyében, illetve az utcai akcióinkra 
is szép számmal jelentkeztek az aktivisták és önkéntes segítők.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, akik lelkesedésükkel és 
önkéntes munkájukkal hozzájárultak az Egyesület hatékonyabb működéséhez!

Az idei évben is szeretnénk mindenkit a tagjaink és aktivistáink között tudni, így ha 
csatlakoznál vagy továbbra is tagunk szeretnél lenni és támogatni tevékenységeinket 
jelentkezz a 42/423-818-as telefonszámon, vagy írj a 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a, 
illetve az aktivista@e-misszio.hu címre.

    

Az önkéntesség, hatalom   

... folytatás a 18. oldalon



A szeszélyességéről és szelekről nevezetes 
hónap titulusai mondhatni, elvesztették 
jelentőségüket, hiszen a környezeti, termé-
szeti károkozások miatt már egész évben 
előfordulhatnak meglepő időjárási esemé-
nyek. 
Ahogy februárról, úgy áprilisról és májusról is 
eszembe jutnak hagyományos ünnepeink, 
amelyeket a „kihalás” veszélye fenyeget. 
Mellettük egyik pillanatról a másikra bukkannak 
fel és foglalják el helyüket az idegen orszá-
gokból származó ünnepi alkalmak. Évekkel 
ezelőtt közénk érkezett a Valentin-nap piros 
műanyag szívecskékkel, mit mondjak… „cso-
dálatos, szép” ünnep. És vevő rá a nép. A másik 
„kedvenc” adoptált ünnep számomra a 
Halloween. A busójárás nem elég jó, nem elég 
csillogó-villogó, nem eléggé amerikai. Sem a 
betlehemezés.
A Húsvét is alig él már a hagyományokban, 
mindenki menekül előle: el otthonról, így nem 
kell kitakarítani, nem kell sütni-főzni, nem kell 
várni a kellemetlen locsolókat, és a lányok, 
asszonyok nem lesznek pacsuliszagúak.
Kíváncsi lennék, ha nyugatról jönnének be ezek 
a szokások, mennyire lenne menő mindaz, amit 
most igyekszünk kiirtani. Pedig a Húsvét 

alapvetően egy vidám ünnep, a megújulás, 
feltá-madás ünnepe, amely alkalmat ad a 
felhőtlen társasági életre is, és nem érdemli 
meg a nyűgként kezelést.
Divat lett mindenféle keleti és nyugati szo-
kások átvétele, melyek lassan beivódnak 
mindennapjainkba, miközben saját érté-
keinket hagyjuk elsorvadni, és oda jutunk, 
hogy már csak a skanzenek és hagyomány-
őrző körök rendezvényein találkozunk 
velük.
Tény, hogy mindig is voltak változások, 
kívülről bekerült hatások a hagyományok-
ban, szokásokban, azonban ez annak 
idején lassú, szerves folyamat révén tör-
tént, aminek eredménye egy folyamatosan 
gazdagodó kultúra lett. Manapság a 
kereskedelem és a média révénerőszakos 
hadjárat folyik, sokkal gyorsabban áradnak 
az információk, a gyerekek, a fiatal korosz-
tály, de még a felnőttek is könnyen 
befolyásolhatók. Így azon vesszük észre 
magunkat, hogy egyik pillanatról a másikra 
idegen testként jelennek meg életünkben 
ezek az „ünnepek”. 
Sokkal változatosabb maradna a világ, ha 
minden nemzet őrizné a saját kincseit, és 
nem ugyanazzal a sablonnal találkoznánk a 
világ bármelyik pontján (lsd. Kínában is 
terjed a karácsonyfaállítás szokása…). Ne 
mulasszuk el megtenni azt, ami rajtunk 
múlik! Szorítsuk ki életünkből - amennyire 
tudjuk - a globalizáció demoralizáló hatá-
sait, figyeljünk jobban egymásra, óvjuk 
meg azt, amink még van. A maga módján 
minden egyes ember felelős a jövőért: 
környezettudatos életmóddal, háztartás-
vezetéssel, utazási szokásainkkal meg-
tehetjük a magunkét a Föld védelmében. 
Környezetvédő szemmel is tartogat az 
április, május megújulási lehetőséget, 
hiszen április 22. a Föld Napja, utolsó hete 
pedig TV-mentes hét. Ez utóbbit érdemes 
legalább erre az időszakra kipróbálni, mert 
lehet, hogy ezután másképp, kevésbé TV-
centrikusan és sokkal nyitottabban éljük az 
életünket. 

Kolos Lívia

Szeszélyes április bolondsággal, Húsvéttal, Föld 
napjával és TV nélkül

44
SüvöltõSüvöltõ

Nyuszi ül a fûben...Nyuszi ül a fûben...

Fotó: Páll István
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PéldaértékûPéldaértékû

A Kis Túr Természetvédelmi Egyesület 
szervezésében az Erdőháti Lovas Egyesü-
lettel közösen 2007. március 15-én hagyo-
mányteremtő jelleggel egy tölgyfát ültetett 
el a Túristvándi külterületén lévő Rókás 
elnevezésű természetvédelmi területen.

A faültetést megelőzően az egyesület tagjai a 
területről és környékéről összeszedték az 
eldobált szemetet.

A rendezvényre kilátogatók sokszínű 
természet- és környezetvédelmi tájékoztató 
anyagok között válogathattak.

A fa elültetéséhez az egyesület a szükséges 
szakhatósági engedélyeket előzetesen 
beszerezte.
A rendezvényen a Szatmár- Beregi 
Tájvédelmi Körzet  Környezetvédelmi őre 
Homoki Károly személyesen szakmailag 
segítette munkánkat.

A lovasok sorfala mellett  egyesületünk 
koszorút helyezett el  a tavaly ugyanilyen 
körülmények között elültetett és szépen 
megfogant fán.

A fát ünnepélyes hangulatban  ültettük el.
Tevékenységünkkel felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a környezetünkön általunk ejtett 
sebeket igyekezni kell gyógyítani. Óvni 
környezetünket és a természetet a magunk 
és az utókor érdekében.

A jelenlévők - főleg gyerekek - felülhettek a 
lovak hátára és a hintókra is. Ez egy falusi 
gyerek számára is nagy élvezetet jelentett.

A program befejezéseként egyesületünk 
egy szolíd ebéddel látta vendégül a 
résztvevőket. Az ebéd létrejöttében nagy 
segítséget nyújtott a Polgármester Asszony, 
aki díjmentesen biztosította az önkormány-
zat konyháját, és a szakácsnők, akik az 
ünnepnapjukat feláldozva nagyon finomat 
főztek.

Tisztelettel :
                                       Sipos Lászó
                                  Egyesület elnöke

Kis Túr Természetvédelmi Egyesület
20/93-66-155
siposlaci@gmail.com
www.kistur.hu

Víz Világnapja
1992. óta minden évben megünnepeljük ezt a 
napot.
Minden évben elhangoznak nagy szólamok az 
„ illetékesektől.”
Az utóbbi években egyre borúlátóbb 
vészharangkongató jelentések nyilatkozatok 
látnak napvilágot illetve hangzanak el.
Ünneplünk mi is, a Kis Túr 
Természetvédelmi Egyesület!
Hisz egy olyan szép cél érdekében alakítottuk 
egyesületünket, mint a Kis /Öreg/ Túr 
megmentése.
 Mely nagyrészt a vízről szól!
Megmentése, mert már ez a valamikori 
csodálatos folyó - melyet jelenleg csatornává 
degradálták le - a végnapjait éli, ha nem 
segítünk rajta!
A Víz Világnapja van!
Minden emberi gondolkodás szerint csak 
ivóvizére, fürdővizére, egyéb ismereteink 
szerint nagyobb víztömegekre vonatkozik.
Sokunk előtt megjelennek saját 
tapasztalataink nagyobb vizei - az átélt 
árvizek.
De nem gondolunk arra, hogy a víz más 
élőlények számára is létfeltétel.
A Túr valamikori vízmennyiségére már csak 
az ott élő legöregebb emberek emlékeznek.
Nincs Víz a Túrban!!
A vájt csatornából lett folyó megépítése 
árvízvédelmi szempontból nagyon jó dolog volt.
Az eredeti Túr több száz kanyarjával vízért 
könyörög.
A valamikori bőséges vízi állat- és növényvilág 
nagy része mára már nincs!
Eltűnt!
Nem tudtak Víz nélkül élni!
De sokan ezt nem akarják észrevenni! 
Ha van, aki felemeli a szavát, mindig kap 
mindenre magyarázatot!
Mert ehhez értünk!
Legalább ma vegyük észre!
Ma, a Víz Világnapján sincs víz a Kis 
Túrban!  

2007. március 22.
Sipos László - a Kis Túr Természetvédelmi 
Egyesület Elnöke

Tájékoztató - Kis Túr Természetvédelmi Egyesület
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NYÍLT LEVÉL

SZÖG A ZSÁKBAN...

Tisztelt Csabai Lászlóné, Miszori László 
és Bán Ferenc!

Kérjük, engedjék meg, hogy mi, mint 
nyíregyházi lakosok, illetve civil szervezeti 
dolgozók, akik mindig is szívügyünknek 
tekintettük Nyíregyháza sorsának alakulá-
sát, ezúton reagáljunk a közelmúltban a 
Kelet-Magyarországban megjelent, „Új 
évezred, új belváros Nyíregyházán” című, a 
Korzó Üzletházról és a belvárosról szóló 
írásukra!
Elfogadhatatlan számunkra ugyanis, hogy 
megújulás, fejlődés, igényesség és kultúra 
címszó alatt hirdessék egy kizárólag üzleti 
érdekeken alapuló, a város múltját és 
hagyományait teljesen figyelmen kívül 
hagyó, Nyíregyháza belvárosát előnytelenül 
átalakító, újabb plázaszerű épületmonstrum 
létrehozását. Tisztában vagyunk azzal a 
ténnyel, hogy a beruházás mindenképpen 
megvalósul, de szeretnénk, ha a közel-
jövőben a hasonló fejlesztések, építkezések 
nem mellőznék az őszinteséget, és messze-
menően alkalmazkodnának Nyíregyháza 
történelmi városképéhez.
Tehát szíves engedelmükkel kiragadtunk 
néhány olyan részt a Kelet-Magyar-
országban megjelent összeállításukból, 
melyet  nem  hagyhattunk  szó  nélkül.

Csabai Lászlóné, Nyíregyháza 
polgármestere:

„Miután itt eddig sem pihentek a 
városbeliek parkban, s Nyíregyháza 
köztudottan nem nélkülözi a zöld 
kellemes tereket, azt a javaslatot 
támogattuk, hogy valamilyen szép, 
többfunkciós létesítmény kerüljön ide 
magánerős beruházásként, ami egyúttal 
valójában megnöveli a belvárost, amit 
már régen kinőttünk.”

Véleményünk éppen ellentétes a Polgár-
mester Asszonyéval, sajnáljuk, hogy ilyen 
kevés helyet tölt a város frekventált helyein a 
polgármesterünk. De amennyiben igaz is 
lenne ez az állítása, egy park haszna akkor 
sem csak azzal mérhető, hogy hány darab 
ember, hány darab kutya és hány darab 
gyermek halad át benne óránként. Hiszen a 
zöld növényzet alapvetően fontos a városi 
környezeti károk mérsékléséhez. A beépí-
tettség kérdése sem elhanyagolható, hiszen 
ha mindent bebetonozunk, akkor a mosta-
nában elszaporodott időjárási anomáliák 
még elviselhetetlenebbek lesznek. Az özön-
vízszerű esőzések által okozott károk és a 
kánikulák forrósága hatványozottan fog 
érvényesülni.

Más fórumokon természetesen arra büszke 
városunk vezetése, hogy Nyíregyházán van-
nak a legszebb parkok, és nem véletlenül 
szokott városunk a legvirágosabb város 
címéért is versenybe szállni.

Véleményünket már a kész tervekről kérték ki, 
alternatív lehetőségek felvázolása nélkül. 
Persze tudjuk, egy park nem hoz gazdasági 
hasznot, egy zöldfelület csak az egyszerű 
városlakóknak értékes, mások beruházást, 
beépítendő területet látnak benne. A város-
vezetés terveit ismerve, a jövőre nézve sem 
lehetünk bizakodóak, hiszen a Hősök terére és 
az Országzászló térre tervezett mélygarázsok 
a még meglévő parkjaink pusztulását okoz-
hatják. 

„Szeretném megnyugtatni a 
városcentrumban lévő kiskereskedőket, 
hogy a Korzó üzletei nem szorítják ki őket, 
mert áruik nem konkurálnak az övéikkel.”

Ezt valószínűleg Ön sem gondolta komolyan. 
Hiszen az eddigi kereskedelmi beruházások 
már bizonyítottak, folyamatosan csökken a 
helyi kereskedők lehetősége városunkban.   

Miszori László, a Korzó Kft., mint 
fővállalkozó nevében:

„ Azért mondjuk, hogy Európában is 
újdonságnak számít ez a Nyíregyházán 
megvalósuló létesítmény, mert itt nem 
csak egy új épület készül el, hanem a 
világban megváltozott vásárlási 
szokásokhoz is igazodik. (…) lesz benne a 
kereskedelmet jelentő 80 üzleten túl 
ügyfélszolgálat, posta, bankfiókok, 
kaszinó, cornerklub, kávézó, félezer 
négyzetméteres rendezvényterem 
étteremmel, internet-hozzáférhetőség, a 
fiataloknak diszkózási lehetőség.”

A világban megváltozott vásárlási szokások 
nem feltétlenül a lakosság igényei szerint 
alakulnak, hanem éppen a nagy beruházások, 
a komoly marketing költségek hatásának 
tekinthetőek. Ezek a fogyasztás növelésére 
irányuló manipulációk sok esetben rossz irány-
ba terelik társadalmunkat. A mostani jólét csak 
látszat gazdagság, hiszen a lakosság egyre 
jobban eladósodik, sokszor felesleges dolgo-
kat vásárolva a fogyasztói társadalom rabjává 
válik. Ez a fajta fejlesztés csak arra ösztönzi az 
embereket, hogy minél többet költsenek és 
fogyasszanak, járjanak mindenhová autóval, 
és lehetőleg a gyermekeiket is erre tanítsák. 

Feladó:
E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület

Címzett:
Csabai Lászlóné - Nyíregyháza 
MJV Polgármestere
Miszori László - Korzó Kft.
Bán Ferenc - "A" Stúdió '90 Kft.



„A jövőben az lesz a mérce, amihez 
viszonyÍtani fogják a többi épületet, s 
vélhetően majd a szomszédságban lévő 
Békeház is igazodik a Korzó magassá-
gához. A sétálóutca is megszépül, s ezt 
nem csak a díszburkolat, az egyedi 
pihenőpadok, növények jelentik majd, 
hanem az épületek is.”

Természetesen örömünkre szolgál, hogy 
bővítik a sétáló utcát, de nem szeretnénk, ha 
az új épület lenne a „mérce”. A Dózsa György 
utcán jelenleg meglévő műemlékek (Korona 
Szálló, Marsalkó-ház, Takarékpalota) már 
így is olyan épületek szorításában találhatók, 
melyek sem stílusukban, sem ízlésviláguk-
ban nem méltóak a történelmi városképhez.

„Tehát ez az épületegyüttes valójában 
kissé átszabja az eddigi megszokott 
belváros frekventált részét, s ezt 
egyesek nehezményezték, hiszen a 
változásnak ez természetes velejárója. 
Tiszteletben tartottuk, s köszönjük a 
lakossági észrevételeket, igyekeztünk 
eddig is a lehető legkisebb kellemet-
lenséget okozni az építkezés 
előkészületei során.”  

A kellemetlenségeket nem csak az építkezés 
előkészületei okozták, hanem a lakosság 
tájékoztatásának hiánya is, ezen kívül a 
lakosok véleményének megkérdezése is 
hagy kívánnivalót maga után. Jóval a vita 
kirobbanása előtt el lett döntve a két tér, 
illetve a belváros sorsa. Hiányérzetünk a 
beruházás megkezdése után is megmaradt: 
a régészeti feltárás elmaradása és az Art-
mozi épületének nyom nélküli eltüntetése 
sokunk számára nyitott kérdés maradt.

'A' Stúdió '90 Kft. tervezőcsoport:

„Nem betonkolosszus lesz!”

Valóban nem az lesz, de a mai korra jellem-
ző, és sajnos oly divatos, dobozszerű üveg-
pláza hatás nem marad el.

„Aztán azt is tekintetbe kellett vennünk, 
hogy egy ilyen drága belvárosi térnek 
minden négyzetméterét gazdaságosan, 
s úgy kell hasznosítani, hogy a létesít-
mény ne fojtsa meg környezetét, 
nyújtson kellemes látványt, emelje meg 
a belváros miliőjét. Ehhez messzemenő-
en igazodnunk kellett a már meglévő 
közeli nagyobb épületekhez: a patinás 
Takarékpalota, az újabban készült 
szálloda - ami jelenleg irodáknak ad 
helyet  vagy például az Európa Ház, a 
Biztosító, illetve a művelődési központ 
arculatához, szintjeihez, nehogy 
valamilyen kakukktojás alakuljon itt is, 
mint a város más részein.”

Sajnos az az érzésünk, hogy a tervezett léte-
sítmény az egész belvárost megfojtja majd. A 
tervekkel ellentétben a készülő épület 
egyáltalán nem igazodik például a Takarék-
palota patinás épületéhez, a művelődési 
központ arculatához annál inkább. Érthetetlen 
dolog számunkra, hogy a mai modern építé-
szek miért nem tanultak a 70-es, 80-as, 90-es 
évek építészeti hibáiból. A létesítmény így 
„méltó párja” lesz a Nyírplázának, az Univer-
zumnak és a Kelet Áruház körüli „építészeti 
csodáknak”.

Várjuk őszinte és Nyíregyháza jövőjére nézve 
megnyugtató válaszukat!

Nyíregyháza, 2007. március 5.

Üdvözlettel:
Az E-misszió Egyesület nevében: 

Priksz Gábor

SZEMETSZÚR 

Korzó Üzletházról az Interneten( látványtervek, vélemények, fotók, 
információk):  http://www.szon.hu
Szarkofág vagy mauzóleum? - http://www.epulettar.hu

“Mit szólnál egy 
játszótérhez?”

Adományokat várunk a tanyánkra!
Sajnos az „előre nem látható” költségek miatt sok fontos 
dologra nem jut majd pénz.
A portánkon található kis parasztház felújításához, illetve 
berendezéséhez szeretnénk adományozó kedvű tagjaink, 
barátaink segítségét kérni! Ha van olyan felesleges, vagy 
megunt holmi, aminek mi hasznát vennénk, szívesen fogadjuk 
a felajánlásokat.
Szükségünk lenne:

- Építőanyagokra (bontott tégla, csempe, oltott mész)
- Fűtő, főző berendezésekre (bontott cserépkályha, spór)
- A múltat idéző berendezési tárgyakra (régi bútorok, 

használati tárgyak)

Előre is köszönjük a segítséget! 
További információ:
Révész Márton
reveszmarci@freemail.hu
20-803-57-93
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Természetesen idézőjel van a csak szó 
körül. Mert ez a tünet elég sokba kerül 
már most is nekünk, és ha a Földanya 
rendesen benyújtja a számlát, akkor 
ingünk-gatyánk rámehet a bulira!

Lassan hozzászokunk a klímaváltozáshoz.
Mint a rák, akit rátettek egy hideg vízzel teli 
lábasban a tűzhelyre. A média lassan 
napirendre tér a tudósok jelentésein. 
Időnként egy-egy lokális klímakatasztrófa 
be-bekerül az adásokba, hogy el borzasz-
szuk el a nézők millióit, hogy ez a csúnya 
klíma mit művelt már megint a békés 
polgárokkal. De a hírek újra valami másról 
szólnak. Pl. kórházak bezárásról. Pedig ha 
jobban megnézzük, akkor ez is ugyan-
annak a valóságnak egy másik tünete.
Hiszen hol az tűnik fel, hogy megbolon-
dult az időjárás, hol pedig az, hogy az 
emberek kimennek az utcára, mert éppen 
bezárják a kórházukat.
De ha már a kórháznál és a tünetnél tar-
tunk a klímaváltozás kapcsán, akkor 
gondolkodjunk úgy mint egy valamire való 
orvos! Aki nem csak felírja a gyógyszer 
találomra, vagy rutinból, hanem valóban 
kíváncsi a tünetek mögött láthatatlanul 
megbúvó okokra. És ezeket az okokat 
szeretné feltárni, hogy segítsen a betegnek 
a gyógyulásban.

A klímaváltozás mögött is állnak okok. 
Ezért nem érdemes a klímaváltozás ellen 
addig küzdeni, amíg az okokat kellő 
alapossággal fel nem tárjuk. Az okok 
feltárásának folyamatát pedig diagnó-
zisnak nevezik. De itt kezd bonyolódni a 
dolog, mert társadalmunkról és az azt 
fenntartó természeti rendszereinkről nem 
sokat tudunk. Most nem a természet-
tudományok által feltárt ismeretekre 
gondolok, hanem arra, hogy ezek a 
jelenségek milyen hálózatot alkotnak, és 
hogyan függenek össze egymással! 
A rendszerelmélet szerint, idézem: „A 
rendszer részeiből nem addícionálható, 
részei csak az egész ismeretében értel-
mezhetők. Ez a rendszerelmélet alapvető 
paradoxona.” Ebben az a paradoxon, hogy 
mi, akik mind a társadalomnak, és azon 
keresztül a természetnek a részei vagyunk, 
soha nem tudjuk megismerni a teljes 

rendszert. Ebből a kiindulópontból elég nehéz 
valamirevaló diagnózist felállítani.
Pedig a feladat adott. Ha nem találjuk meg 
közösen azokat az okokat, amelyek a klíma-
változást eredményezik, akkor a „beteg” egyre 
betegebb lesz. És az a rossz hír, hogy mi ennek 
a betegnek a szoros hozzátartozói vagyunk. 
Lényegében mi alkotjuk, és rajtunk kívül még 
természetesen sok ezer élőlény, az egysejtű-
ektől a folyókig.
Akkor nézzük, mit tudunk! Mert csak erre 
építhetjük a cselekvésünket. Tudjuk azt, hogy 
ahogy jelenleg élünk, az egészségtelen a 
bolygóra és a társadalmunkra nézve.
Tudjuk azt, hogy a sok civilizációs hatás közül 
az energiatermelés és fogyasztás okozza a 
legnagyobb problémát.
Akkor nézzük, hogy ennek a mérhetetlen sok 
energiafelhasználásnak mi a mozgatója!
Amit már az iskolások is tudnak (de tenni 
ellene még ők sem tudnak) az az, hogy egyik fő 
ok a fogyasztói társadalom. De azt hiszem, 
ezzel nem mondtam újat. Azonban ha tovább 
keresgélünk, találunk itt mást is. Fel kell tenni 
két kérdést! Miért fogyasztunk annyit? Azaz 
milyen igényünket elégítjük ki? És a másik 
kérdés: milyen az a rendszer, amit felépítet-
tünk az igényeink kielégítése céljából? Mert 
ennek a rendszernek is van egy ún. önfogyasz-
tása. Pl. ahhoz, hogy egyetlen liter üzemanyag 
a benzinkútra kerüljön, 0,4 liter üzemanyag 
felhasználására van szükség. Vagy hogy egy 
100 W-os izzót ellássunk energiával, 5000 W 
energiát kell a rendszerbe betáplálni! Hiszen a 
szén bányászata, szállítása, átalakí-tása, az 
elektromos energia távvezetékeken való 
szállítása, transzformálása mind energiát 
igényel. És akkor nem is beszéltünk az 
erőművek, utak  építésének energiaigényéről. 
De kanyarodjunk vissza az első kérdésre is!
Sok oka van annak, hogy ennyi energiát 
fogyasztunk. Valójában csak jól akarunk élni. 
És ennek a jó életnek a megteremtésére jelen-
leg a fogyasztói társadalom utatját ismerjük. 
Talán van más módszer is. És annak oka van, 
hogy ezek a más módok nem tudnak 
elterjedni. De ezzel még várjunk egy kicsit! 
Ha az eddigi “ok-oskodásom” össze szeret-
ném foglalni, akkor 2 pontot is találtam ahol 
érdemes tovább kutatnunk. Az egyik, fogyasz-
tói szokásaink, a másik pedig az a rendszer, 
ami ezeket a szokásokat kielégíti. Mi is sok 
energiát fogyasztunk azáltal, hogy jól szeret-

Globál

A klímaváltozás „csak” egy tünet!
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nénk élni, és ez a bennünket kiszolgáló 
rendszer is sok energiát fogyaszt. Talán 
arányait tekintve ez utóbbi az alattomo-
sabb és nagyobb. Az az érdekes, hogy a két 
jelenség összefügg, egymást feltételezik és 
egymást gerjesztik. Ezért ha bármelyiket 
önmagában vizsgáljuk, akkor nagy a 
valószínűsége, hogy nem jutunk egyről a 
kettőre. 

Most egy pillanatra ismét témát váltok, de 
csak azért, hogy kikerekítsem a cikk elején 
összerakott képet. Ma azt látjuk (ezt 
szintén tudjuk), hogy az állam egyre 
kevesebb bevételből gazdálkodik. És ezért 
a jobb életminőséget biztosítani hivatott 
területekről, pl. oktatás, egészségügy 
szépen lassan kihátrál. Ezt a kormány 
reform szóval álcázza. És mindegy, hogy 
milyen színű most a kormány, mert mást a 
másik sem tudna tenni. Egyszerre nőnek a 
társadalmi gondok, és egyszerre csökken 
az a forrás, amivel ezeket a gondokat eddig 
kezeltük. Két ellentétes folyamat.
Csökkenő bevételek, növekvő igények. 

A klímaváltozással kapcsolatban is ezt 
látjuk. A jó életminőség megteremtése 
érdekében növekvő fogyasztás és követ-
keztében növekvő szennyezés, ami végső 
soron csökkenő életminőséget eredmé-
nyez. Egyre nagyobb terhelés, egyre kisebb 
ökológiai eltartóképesség. 
Mind a két területen nagyon hasonlóak a 
tünetet kísérő jelenségek. Hasonló mintá-
zat.
A cikk terjedelme nem teszi lehetővé, de ha 
megnézzük, hogy mit tapasztalunk az 
agráriumban, az oktatásban, az emberek 
lelki és fizikai egészsége terén, akkor 
nagyon hasonló jelenségeket láthatunk. Ha 
megnézzük…

Olyan, mintha minden a feje tetején állna. 
Már csak ezért is biztosak lehetünk, hogy 
ez így nem mehet sokáig. Divatosan szólva 
a fejenállás nem fenntartható. Hogy befe-
jezzem az “ok-oskodásom”, még egy 
fontos lépés hátra van a teljes diagnózis 
felállításához. Valami miatt a mostani, 
egyre kényelmetlenebb helyzetet fenntart-
juk. Valami oka van annak, hogy nem tud a 
társadalom a természeti lehetőségek 
keretén belül fejlődni. Van egy vagy több 
olyan hatás, ami a mostani termelési és 
fogyasztási szerkezetet életben tartja.

Annak összes ellentmondásával és önmaga 
létfeltételeit felemésztő folyamataival 
együtt. Azt gondolom, hogy ezen a szinten 
nagyon egyszerű dolgokat találunk majd: az 
árak nincsenek a helyükön, ezért máshol 
fizetünk ezért a jólétért. Vagy az egyéni 
érdek és a közös érdek látszólag egymás 
ellen dolgozik, ezért az egyén csapdában 
érzi magát, és mindenki részt vesz a közös 
hazárdjátékban. 

Azt gondolom, ha rendet rakunk ezek 
között a fogalmak között, akkor feltárul a 
gyógyulás útja is. De erről majd a következő 
Süvöltőben…  

Zalatnay László  

Globál
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Sokan csak ezt a katicabogár fajt ismerik 
hazánkban, de tudni kell, hogy Magyarországon 

rajta kívül még 77 változatos színű, mintájú 
katicafaj létezik, többségük ragadozó. Szinte 
mindenütt lehet vele találkozni, erdőn, réten, 

kertekben, olykor még a házakban is, ahol 
padláson, virágcserepeken telel át.

Tavasszal rakják le petéiket - a levelek fonákjára 
vagy hasadékokba -, amelyek száma eléri a 400-

at. Az egy héttel később kikelő tarka, 
mozgékony lárvák szinte azonnal elkezdik 
lakmározni a körülöttük lévő levéltetveket. 

Ahol sok levéltetű van, ott biztosan 
elszaporodnak rövid időn belül a katicák. Egy 
lárva fejlődése során több száz, de akár 1000 

levéltetűt is képes elfogyasztani, kifejlett 
bogárként pedig naponta átlagosan 100-at. 

Ezért ez a kedves kis bogár biokertészetekben 
is szívesen látott vendég. Olyannyira, hogy még 

Észak-Amerikába is betelepítették biológiai 
védekezés céljából.

A katicát sokan szeretik, több népnél is 
megjelenik versekben, dalokban, mondókákban.

Beszédes nevekkel illették már, mint például: 
kata, katóka, bödebogár, tehénke, Istenke 

bogárka, Mária bogárkája, stb. 
Németországban tavaly ezt a hasznos ízeltlábút 

választották az Év Rovarává.   

Hétpettyes katicabogár 
(Coccinella septempunctata)
Összeállította: Kolos Lívia és Varga András

Katica lárvákKatica peték Bábból kikelő lárva

Cocc. trifasciata

Tizennégypettyes füsskata

Cocc. 
quatuordecimpunctata

Mocsári katica

Szemfoltos katica

Huszonkétpettyes katica
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KUTYABENGE
Hogyan lehet egy olyan cserje minden-
napi, amiről szinte senki sem hallott? Ha 
további segítséget nyújtunk, és megnéz-
zük a népi elnevezéseket -  lángfa, dögfa, 
ebiszelence, ebsefa, kutyafa -, akkor sem 
jutunk sokkal közelebb a megoldáshoz. 
Sőt, ezek a nevek azt mutatják, hogy (miként 
a kutya vagy eb szóelemeket tartalmazó 
növényeink többsége), hogy sohasem 
örvendett túl nagy megbecsülésnek, nem 
érdekelte az embereket. A szent apátnő, 
Bingeni Hildegárd,  korának egyik legtudó-
sabb szerzetese  a XII. században még ezt 
írta róla: „sem igazi meleggel, sem igazi 
hideggel nem bír, és semmiféle gyógyszernek 
nem használatos. Semmi haszna sincs és a 
gyümölcsének sem, hanem olyan, mint vala-
mi gyom haszon nélkül.” A leleményes 
emberi nem azonban azóta már kitalálta, 
hogyan hasznosíthatja a kutyabengét: jóra is, 
rosszra is…

A kutyabenge (Frangula alnus) többnyire 
több törzsű, felálló szálú cserje, vagy ritkán 5-
6 méter magasságig megnövő fa. Igen 
jellemző sötétzöld lombja, sötét ólomszürke 
(megkaparva meggypiros) kérge, hosszúkás 
fehér paraszemölcsökkel pettyezett vesszője, 
folyamatosan érő, pirosból ibolyásfeketévé 
színeződő, borsó nagyságú, csonthéjas 
bogyótermése. Apró virágai harang alakúak, 
és májustól szeptemberig folyamatosan 
nyílnak az egyre növekvő vesszőkön. Ez a 
tulajdonság, a folyamatos növekedés és 
termésérlelés  trópusi eredetre utal, akárcsak 
az, hogy a növény rügyei fedetlenek: azaz a 
kis összeboruló levelek a rügypikkelyek 
védelme nélkül vészelik át a téli fagyokat. 

A kutyabenge legközelebbi rokonai zömmel 
szubtrópusi fajok; ennek a növénynek azon-
ban sikerült meghódítania a mérsékelt övet; 
még a sarkkörön túl is előfordul.

A kutyabenge nedves helyeket: nyitottabb 
láperdőket, kiszáradó lápréteket, árterek 
lefolyástalan laposait kedveli leginkább. Itt 
megfelelő körülmények között mintegy 60 
évig is elélhet. Életrevalóságát bizonyítja, 
hogy emellett igen sokféle, olykor egészen 
száraz élőhelyeken is meg tudja vetni a lábát. 
Ökológiai szerepe is gyors megtelepedésén 
(madarak hurcolják szét a magjait) és gyors 
növekedésén alapul. A kutyabenge hamar 
kialakuló, tűznek-víznek ellenálló bozótja a 
nedves területek beerdősülésének első 
lépését jelenti. Sajnos ez a hamariság számos 
helyen problémát okoz: a faj, miután 
behurcolták Észak-Amerikába, gyors invázi-
óba kezdett, és akárcsak hazánkban a gyalog-
akác nagyon komoly természeti értékeket 
veszélyeztet. A nyírségi kiszáradó lápréteken 
is több helyen előfordul, hogy a hagyomá-
nyos gazdálkodás visszaszorulása után 
kialakuló bozótját irtani kell, ha meg 
szeretnénk óvni bizonyos eltűnőben levő 
védett fajokat. Más fajok viszont kifejezetten 
örülnek a kutyabengének: a madarak és a 
szarvasmarhák is előszeretettel fogyasztják 
termését, a kecskék hajtásait, leveleit legelik. 
A méhek számára virágai egész nyáron 
táplálékot nyújtanak (ahol sok van belőle, a 
méhészek is megbecsülik!), de szinte minden 
részét fogyasztja valamilyen ízeltlábú.
Leglátványosabb közülük talán a citromlepke 
(Gonepteryx rhamni), amelynek hernyója 
elsősorban a kutyabenge levelével táplál-
kozik.

Mint már említettük, az ember sokáig szinte 
semmit sem tudott kezdeni a kutyabengével. 
Bár fája egyenletes szövetű, különleges 
élénksárga (közepe táján narancs-rózsaszín) 
árnyalatú, kis méretei miatt alig valamire 
használják. A régi időkben - mivel jól hegyez-
hető - nyílvesszőt, nyársat, faszeget készítet-
tek belőle. A vastagabb ágakból sétapálcát is 
faragtak, fiatal vesszőit kosárfonásra használ-
ták. Valamikor aztán arra is rájöttek, hogy a 
kutyabenge kiváló festőnövény. Éretlen 
bogyói timsóval sárga festéket szolgáltattak 12
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festők, könyvkötők, és bőrművesek számára. 
Érett és félig érett bogyóiból textilhez és 
gyapjúszövethez használt zöld-kék-szürke 
árnyalatú festék nyerhető, de megfelelő mód-
szerekkel fekete és piros színű anyagot is 
lehet készíteni belőle. Sajnos ez a típusú 
használat már alig él.

Valószínűleg a középkorban fedezték fel, 
hogy a kutyabenge a gyógyászatban is kivá-
lóan használható. Ez nem magától értetődő, 
ugyanis megfelelő feldolgozás nélkül minden 
része többé-kevésbé mérgező az ember 
számára. Ez igaz kérgére is, amely frissen 
fogyasztva erősen hánytató hatású.
Ugyanakkor, ha legalább egy éven keresztül 
szárítjuk, a kéregben fontos átalakulások 
mennek végbe: a mérgező anyagok átalakul-
nak, és kialakul a mai gyógyszerkönyvekben 
is hivatalosan szereplő drog: a Frangulae 
cortex. A bengekéreg elsősorban kíméletesen 
dozírozható erős hashajtóként használatos, 
de máj- és epefunkciókra való hatása miatt 
egyéb (pl. tisztító) teakeverékekben is 
szerepel. Csak óvatosan és korlátozásokkal 
szabad használni, ezért lehetőleg ne 
használjunk házi gyűjtésű kérget, és csak 
szakember ajánlására fogyasszuk teáját.
Megfelelő körültekintéssel alkalmazva a 
kutyabenge a hazai fitoterápia nélkülöz-
hetetlen növénye; azonban az utóbbi időben 
kevéssé érthető módon a piacról egyre 
inkább kiszorítja a trópusokról importált, 
teljesen azonos hatású szenna (Cassia 
angustifolia).

Végül nem árt megemlékezni a növény egy 
igen speciális, de egészen 1946-ig igen nagy 
jelentőségű felhasználásáról. A kutyabengét 
ugyanis számos országban egészen a XX. 
század közepig ültetvényeken is termesz-
tették, hogy puskaport gyártsanak belőle. 
A fiatal hajtások fájából készült faszénből 
ugyanis egyedülálló minőségű füstös lőport 
gyártottak (egyes helyeken nem véletlenül 
jegyezték fel a “puskaporfa” népi elneve-
zést). Puskaporra ma sincs kisebb igény, de 
legalább a kutyabengét többé nem használ-
juk egymás elpusztítására.

Köszönjük meg tehát a kutyabengének, 
hogy sok-sok évszázadon át szolgáltatott 
számunkra szerény javakat, és kövessük 
meg azért, hogy nemtelen célokra használ-
tuk, és egészen a mai napig pusztítjuk és 
lecsapoljuk természetes élőhelyeit. Ha tehát 
akad kertünkben egy nedvesebb zug, akkor 
próbálkozzunk meg sarjról, esetleg magról 
való telepítésével. Akár sövényt is kialakít-
hatunk belőle, de érdemes ezt az önmagá-
ban állítólag kevésbé dekoratív fajt más 
honos cserjefajokkal elegyíteni. (Egyedül 
arra kell vigyáznunk, hogy kisgyerekek ne 
egyék meg a vadcseresznyével összetéveszt-
hető, kólikás hasmenést kiváltó terméseit.) 
Kedvező esetben pár év után nem csak a 
szépen fejlődő kutyabengében gyönyörköd-
hetünk, hanem a bokrot látogató madarak-
ban, rovarokban is. Végül, ha minden jól 
megy, a különleges szépségű citromlepke is 
megjelenik a kertünkben.

Dr. Szigetvári Csaba

Természetvédelem a mindennapokbanTermészetvédelem a mindennapokban

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   
Tisztelt Nagyrabecsült Egyesület!

Öröm volt számomra a Süvöltő átlapozása. Betekintést kaptam szép hazánk 
keleti tájáról és az E-misszió tevékenységéről. Nyugdíjasként az idei évtől nem áll 
módomban támogatni áldozatos munkájukat, amihez további erőt és egészséget 
kívánok.

Tisztelettel:
Tölgyesi Lászlóné

Ui.: Önök indítottak el a környezetkímélő mosó-, illetve tisztítószerek 
használatára. Köszönet érte. Beszerzésüket segítséggel Budapestről megoldom.

Rácalmás, 2007. március 12.

Olvasónktól

Nagyon szépen köszönjük levelét és biztatását, mely sokszor többet ér, mint 
bármilyen anyagi támogatás. Az Egyesület nevében, jó egészséget kíván, , a 

főszerkesztő, Tömöri László.

Benge kéreg



Repülj madár...

Mérges madaraink
Kritikussá vált a sasokat ért mérgezések 
száma

A nemrégiben megtalált két elpusztult 
rétisassal már 21-re emelkedett az egy 
éven belül megmérgezett fokozottan 
védett sasok száma, legalábbis amelyről 
tudomást szereztek a természetvédelmi 
szakemberek.

Ez több, mint az összes ismert korábbi eset 
1998 óta, és ha a mérgezések folytatódnak 
kritikus állapotba sodorhatják a világviszony-
latban is jelentős hazai parlagisas- és rétisas-
állományt.

A legfrissebb eset során március 5-én jelen-
tették a Magyar Madártani Egyesület (MME) 
munkatársainak, hogy két elpusztult rétisast 
találtak a Nagykunságban. A laborvizsgála-
tok még zajlanak, de az már kiderült, hogy a 
sasok mérgezett madártetemből ettek, így 
közvetve ismét illegálisan kihelyezett 
növényvédőszer okozta a ritka madarak 
pusztulását. Az MME és a Hortobágyi Nem-
zeti Park munkatársai továbbra is vizsgálják a 
területet, de szerencsére újabb áldozatokat 
még nem találtak. Az elpusztult sasok termé-
szetvédelmi eszmei értéke 2 millió forint.

A korábbi ügyekhez hasonlóan most is 
nyomozás indult, és ha bebizonyosodik a 
szándékos bűncselekmény ténye, akkor az 
elkövetők akár 3 évig terjedő börtön-
büntetésre és több milliós pénzbírságra is 

számíthatnak. Példaértékű volt az a tavalyi 
ítélet, amelyben a Gyomaendrőd melletti 115 
daru pusztulását okozó mérgezésben az 
elkövetőt csaknem 15 millió forintos bírságra 
büntették.

A korábbi mérgezéseket minden esetben 
bizonyítottan növényvédőszerek okozták, 
amelyeket legtöbbször szándékosan helyez-
tek ki ragadozók irtására. Az egy éven belül 
megmérgezett 21 sas természetvédelmi esz-
mei értéke 21 millió forint. Az ismertetett 
esetek mellett számos további védett állat is 
áldozatul esett a mérgezéseknek, és biztosan 
kijelenthetjük, hogy a felderített esetek csak 
kis részét képezik a valódi pusztításnak. Így a 
közelmúltban elharapózott mérgezések az 
elmúlt évtized egyik legsúlyosabb természet-
védelmi károkozásának számítanak Magyar-
országon.

A MME és a nemzeti parkok szakemberei a 
rendőrséggel, a növényvédelmi és vadászati 
hatóságokkal együttműködve fokozott 
figyelmet fordítanak a mérgezéses esetek fel-
derítésére, és mindent megtesznek azért, 
hogy megállítsák ezeket a bűncselekménye-
ket, és az elkövetők viseljék a következmé-
nyeket.

Korábbi esetek

Az elmúlt egy év további bizonyított 
sasmérgezéses esetei:

 - 2006. áprilisában egy parlagisas-pár pusz-
tult el a Zempléni-hegységben (fiókáik az 
elhagyott tojásokban pusztultak el).

 - Májusban egy legyengült rétisas került meg 
a Jászságban, a Fővárosi Állat és Növény-
kertben pusztult el másnapra.

 - Júniusban egy öt fős elpusztult parlagisas-
család és egy bemérgezett fácán csalétek 
került elő egy régóta ismert Heves-megyei 
sasfészekből.

 - Decemberben néhány hét leforgása alatt 
három elpusztult és egy még élő parlagi sas, és 
egy teljesen legyengült rétisas került elő a 
Jászságban. A sasok és egyéb megtalált raga-
dozók bemérgezett galamb csalétkekből, 
illetve az ezek miatt elpusztult állatokból 
ettek. Az élő parlagi- és rétisast a gyors 
állatorvosi beavatkozás mentette meg, és 
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néhány héttel később szabadon is engedhet-
ték őket.

 - Januárban a Hortobágyon került meg egy 
elpusztult rétisas.

 - Idén februárban egy legyengült parlagi sas 
került meg a Nagykunságban. A gyors 
állatorvosi beavatkozásnak köszönhetően 
felépült és a napokban szabadon engedhető 
lesz.

 - Szintén februárban került meg egy elpusz-
tult rétisas-pár Somogy megyében, amelyek 
mérgezett házi tyúk csalétekből ettek. A tojó 
éppen tojásrakás előtt állt.

A sasokról
Mind a parlagi-, mind a réti sas fokozottan 
védett faj, egyetlen példány természetvédel-
mi értéke egymillió forint. Rétisasból 150, 
míg parlagi sasból mindössze 81 pár költ 
Magyarországon, azonban ez utóbbi fajból 
így is nálunk található az Európai Unió 
állományának kétharmada. A sasfajok 
magyarországi védelmét 1980 óta a Magyar 
Madártani Egyesület koordinálja, együttmű-
ködve a nemzeti parkok szakembereivel és 
számos önkéntessel. A magyar parlagisas-
védelmi programot a közelmúltig európai 
uniós és hazai állami pályázatok finanszí-
rozták, azonban az elmúlt években jelentősen 
beszűkültek ezek a források. A tavalyi évben 
támogatást kapott a program a BirdLife 
International (a madárvédelmi egyesületek 
nemzetközi szervezete) és a Lush Retail Ltd. 
pályázatából, azonban ez idén márciusban 
lejár, így komoly veszélybe került ez a példa-
értékű magyar természetvédelmi program.

Forrás: MME (2007/03/07)
Összeállította: Török Hunor
Fotók: Horváth Márton, Fatér Imre
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Madármentők

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sérült madarak mentésével 
foglalkoznak: 

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
Tel.: 42/423-818, 504-403, 20/99-15-358 

Állatbarát Alapítvány 
Nyíregyháza, Csatorna u. 2. 
Tel.: 42/727-736, 20/960-5402

Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1. 
Tel.: 44/510-035

Megyénkben évről évre gyakrabban, főleg a téli időszakban sok sérült 
vagy beteg ragadozó madárról kap bejelentést az E-misszió 
Egyesület. Leggyakrabban egerészölyv és karvaly az áldozat, de volt 
már több esetben gyöngybagoly, kuvik, macskabagoly, erdei 
fülesbagoly is. Ezek egy része mérgezés miatt, másik része áramütés 
vagy egyéb baleset miatt kerül emberi kézre. A mérgezések 
eredhetnek felelőtlenségből, a növényvédő szerek helytelen 
használatából, de lehet szándékos mérgezés is. Sajnálatos, hogy a 
szándékos mérgezések száma az utóbbi hónapokban megsok-
szorozódott. Ezekben az esetekben a civil szervezetek szorosan 
együttműködve a hatóságokkal, mindent megtesznek, hogy 
megtalálják a tetteseket és megállítsák a további mérgezéseket. 

Ha bárki mérgezett vagy beteg ragadozó madarat talál, kérjük, 
azonnal jelentse a legközelebbi nemzeti parknál, természet-
védelmi hatóságnál vagy természetvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetnél.

Hollókat és nyestet mérgeztek meg Szatmárban
Hollókat és nyestet mérgeztek meg a Szatmár-Beregi Tájvédelmi 
Körzetben, az ügyben a rendőrség természetkárosítás bűntette miatt 
ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást - jelentette a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei főkapitányság sajtóügyeletese. 
Fehérgyarmat közelében hétfőn négy holló és egy nyest tetemére 
bukkantak. Az állatok feltehetően mérgezett tojásoktól pusztultak el. 
Az ügyben a fehérgyarmati rendőrkapitányság indított eljárást; az 
elhullott állatok tetemét és a mérgezett tojásokat lefoglalták, szakértői 
vizsgálatnak vetik alá azokat.
National Geographic Online - 2007. március 27.
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Időpont: 2007. június 2.
Helyszín: Beregi Tiszahát
Pünkösd havában a természet színeivel és énekével hirdeti a megújulást. Ebben 
az időben színpompás virágszőnyeg díszíti a beregi réteket, a későn érkező 
gyurgyalag és sárgarigó is elfoglalja fészkét, és a madarak énekükkel adnak hírt 
párválasztásukról. Még az enyhe tél után is szemet és lelket gyönyörködtet egy 
ilyen nap a természetben.
Ezért egy tavaszvégi orchidea túrára invitáljuk a kedves természet-
barátokat! Hazánkban több őshonos orchideafaj él, melyek közül néhány a 
Beregi-síkon is előfordul. Ilyen többek között a pompás kosbor vagy a sarkvirág, 
melyek tavasz végén, nyár elején együtt virágzanak a szibériai nőszirommal.
Kirándulás közben többek között megismerhetjük ezeket a növényritka-
ságokat. Túránk során a botanikai és a helyismeretről Egyesületünk 
szakemberei gondoskodnak.
Természetesen a megadott időponttól eltérően is szívesen vállalunk túravezeté-
seket. Egyéni egyeztetések alapján a Kosbor túrára májusban és júniusban 
várjuk a csoportok jelentkezését!
A túrára jelentkezni és információt kérni az E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesületnél lehet. (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6., Szőke 
Zsuzsa szokezs@e-misszio.hu,  http://www.e-misszio.hu, 42/504-403, 
20/431-8086)

Kosbor túra 

Biokulturális- AktuálisBiokulturális- Aktuális

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   
Helyi termelõk jelentkezését várjuk 
Szabolcs megyébõl!
Az E-misszió Egyesület idén helyi termék felmérést kezdett, melynek 
keretében szeretnénk összegyűjteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében és néhány környező településen előállított árucikkeket.

A településeken sorra szűnnek meg a hagyományos, minőségi házi termékeket 
előállító kistermelők, a boltokban egyre több gyenge minőségű termékkel 
találkozunk, amelyek eredete sokszor nem is egyértelmű. Így akik szeretnének 
hozzájutni a helyi, megbízható árukhoz, nem tudják, hol találják meg ezeket. 
Programunkkal mindkét oldalnak igyekszünk segíteni: a kistermelőknek a 
talpon maradásban, a lakosságnak pedig abban, hogy megtalálják ezeket a 
termékeket.

Első körben egy kiadványt készítünk, mely tartalmazni fogja a jelentkezők 
nevét, elérhetőségét, termékeit. Ezt a kiadványt számos úton ingyenesen 
terjeszteni fogjuk, illetve Egyesületünk és egyéb zöld szervezetek honlapján is 
elérhető lesz a lista.

Várjuk a jelentkezéseket, ha például kosarat fon, ha cipőt vagy 
fajátékokat készít, netán bőséges eladandó diótermése, lekvárja van, és 
folytathatnánk még a sort a végtelenségig. 

További információ: 
Kolos Lívia, Tel./fax: 42/423-818, 504-403, 
E-mail: livia@e-misszio.hu

Ha Ön vagy valamelyik ismerőse, rokona bármely termék előállításával 
foglalkozik, amely helyi munkaerő bevonásával vagy helyi alapanyag 
felhasználásával (netán mindkettő egyszerre) történik, kérjük, 
személyesen, telefonon vagy e-mailben keressen meg minket. Küldünk 
adatlapot, melyet kitöltve május 11-ig kérünk visszaküldeni. 

FELHÍVÁS
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A Jósa András Múzeum vezető néprajzosa, Dr. Szabó Sarolta szervezésében folyt az a kortárs 
életmódot és kulturális jelenségek összefüggéseit szem előtt tartó kutatómunka, amelynek 
eredményeként elkészült a „Tanya - Utak: Nyíregyháza-környéki tanyák az ezredfordulón” című 
kiállítás. A Városi Galériában látogatható tárlaton 2000 db fényképfelvételből készült válogatás, 
2 szobányi mai tanya-enteriör (szoba és konyha) is bemutatásra kerül, míg egy monitoron a 
megépült M3-as autópálya körzetében megmaradt tanyaépületek képei peregnek. Keddtől 
szombatig, naponta 9 és 17 óra között nyitva tartó kiállításhoz hagyományos tirpák viselet-
öltöztető és népzenei foglalkozások is kapcsolódnak; ezekre a kriston@jam.nyirbone.hu 
drótpostán lehet mielőbb időpontot kérni. A foglalkozásokra csoportok jelentkezését várjuk! A 
kiállítás megtekintése és a programokon való részvétel ingyenes! Az E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület a házigazdákkal közösen "Tanya és biogazdálkodás" címmel 
szakmai napot és biovásárt rendez május 12-én, szombaton 10 és 17 óra között. További 
közösségszervezők jóvoltából a tanyán élőkkel való találkozásokra, valamint június 23-án (Szent 
Iván szombatján) tárlat-záró hétvégi "burszázásra" kerül sor.

dr. Kriston Vízi József  múzeumi menedzser - Jósa András Múzeum 

42/41-41-41 

Tanya - Utak kiállítás 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   
Június 15-16. Gödör Klub 
A rendezvény ingyenes!

Miközben a legfőbb ideje volna megállni és több dolgot újra átgondolni, a politika kiüresedése 
miatt egyre szűkebb és silányabb az a tér, ahol a magukat felelősnek tartó állampolgárok a 
közügyekben részt vállalhatnak. A neoliberális gazdaságpolitika, a gazdasági globalizáció, a 
fogyasztói kultúra és a „média-demokrácia” egyedül üdvözítő erejében ma már egyre többen 
kételkedünk. 

Azt kérdezzük: Jó irányban haladunk? Tényleg ez a fejlődés egyetlen útja? 
És egyáltalán: Merre van előre? 

A 2005-ben megrendezett első Globfeszt új diskurzust indított el a legégetőbb globális 
kérdésekről. A Globfeszt II. „Merre van előre?” ezt folytatja, bővíti és színesíti.
Azt szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen benne. Vissza akarjuk adni a hitet, hogy a 
demokráciának résztvevői, nem csupán alkatrészei lehetünk. Az előadások, kerekasztal-
beszélgetések mellett témáinkat - klímaváltozás, élelmiszer-önrendelkezés, részvételi 
demokrácia, méltóság és szegénység - izgalmas, de itthon még alig ismert, közvetlen 
demokratikus döntéshozatali eszközökkel fogjuk feldolgozni. Interaktív demokrácia - 
amilyennek szerintünk lennie kellene. 

Programok:
- Hazai plenáris: Újköztársaságok válsága? 
A politika lehetséges értelmezései, a politika jelentése az antik és a mai európai, illetve a magyar 
politikai kultúrában. A politika eredeti értelmének helyreállítása, avagy száműzhetőe az erkölcs 
a politikából? Politikai szocializáció a kádári Magyarországon, KeletEurópában és a nyugati 
demokráciákban. Válságban vannake az új keleteurópai köztársaságok? Vendégeink: Bozóki 
András politológus; Gallai Sándor közgazdászpolitológus; Lánczi András filozófus; 
Rauschenberger Péter filozófus 

- Nemzetközi plenáris:  Merre van előre? 
Fejlődési modellek egykor és most. Hogyan mérjük a fejlődést? Mi van a GDP-n innen és túl? 
Hogyan állunk, merre haladunk? Vendégeink: Chico Whitaker, Alternatív Nobel díjás, 
Társadalmi Világ Fórum egyik alapítója. Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute, klíma- és emberjog, 
illetve energiaszakértő, író José Bové, a Via Campesina, a nemzetközi kistermelők mozgalma szóvivője, a 
francia elnökség civil jelöltje. 

- Műhely-beszélgetések a külföldi vendégekkel: 
Klíma és emberi jogok, A Nagy agrárkérdések… , Részvételi demokrácia

- Állampolgári Klíma Tanács; Interaktív világtérkép; Cselekedj Helyesen! film + vita-
fórum a városfejlesztési konfliktusokról; VitaEst Verseny a mélybe? Multik, befektetés 
ösztönzés, foglalkoztatás; CivilTér életmód, társadalmi együttlét, játék, tanács, inspiráció; fair 
trade kávézó, „témaszínház”, aktivista filmek, kiállítások, installációk, este közös 
dobolás és koncertek!    www.vedegylet.hu 

Globfeszt II. - Merre van elõre?

Ajánljuk
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Házunk tája

ZÖLDÖVEZET 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Termékeink:
-  növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: 

samponok, tusfürdők, arckrémek, testápolók, szappanok, 
kéz- és lábápolók, fürdő- és masszázsolajok, fogporok

- környezetbarát tisztítószerek: mosogatószer, mosószóda, 
bórax, szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási 
étolajderítő, kamillás kézmosópor

- ultramaggal ellátott, mosható nadrágpelenka; lebomló 
biofóliás nadrágpelenka

- újrapapírból készült borítékok, fénymásoló- és nyomtatópapír
- környezetvédelemről, természetvédelemről, környezeti 

nevelésről szóló folyóiratok, könyvek, oktatóanyagok, 
kifestők, egyéb kiadványok

Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) folyamatosan 
frissítjük a Zöldövezet boltban található termékek listáját, így 
az érdeklődők mindig naprakészen informálódhatnak a régi és 
új árucikkekről.

Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben: 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben: 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Környezeti 
Tanácsadó Iroda
Környezeti 
Tanácsadó Iroda

Nyitva tartás: 
Hétfõ, péntek: 8:00-14:00

Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

MOSÓSZÓDA (Na CO ) 2 3
Vízlágyító, ezáltal a mosópor valóban hatékonyan tisztít 
(köztudott, hogy a kemény vízben nehezen oldódik a 
mosópor). Tisztító, zsíroldó hatása miatt erősen szeny-
nyezett ruhák, felületek tisztítására kiválóan alkalmas, 
általános tisztítónak is használható.
Környezetbarát, mert olyan körfolyamatban állítják elő, 
amelynek nincs káros mellékterméke. Túl nagy meny-
nyiségben a talaj szikesedését okozhatja, ezért azokon a 
csatornázatlan területeken, ahol magas a talajvízszint, 
nem ajánlott. Másutt kiválóan helyettesítheti a foszfátos 
tisztítószereket.

HASZNÁLATA

MOSÁS: a mosóporadag 1/3-a, tetszés szerint fele 
helyettesítendő mosószódával. Nem veszi ki a textíliák 
színét, minden puhább, tisztább lesz. Ajánlott hőfok: 

o o 
60 , 40

ÁZTATÁS: 
az erősen szennyezett, foltos, olajos ruhát mosás előtt 
egy éjszakára áztassuk be langyos, szódás vízben! Itt 
ügyelni kell a textília színtartósságára!

MOSOGATÁS: 
5 liter forró vízben feloldott egy evőkanál mosószóda 
eltávolítja az edényekről a zsiradékot, az égett foltokat. 
Az üvegedényeket utána ecetes vízzel kell leöblíteni, 
különben foltosan száradnak. Alumínium edényeket 
nem szabad vele tisztítani!

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS: 
1 liter meleg vízben oldott 1 evőkanál mosószóda a 
legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, 
linóleumot is tisztává varázsolja. A piszkos keféket, 
konyharuhákat, rongyokat meleg, mosószódás 
szappanos vízben tisztíthatjuk, szagtalaníthatjuk. 
Általános tisztítófolyadék: 1 liter forró víz, 3 evőkanál 
mosószóda. A tisztított felületet kezelés után vízzel kell 
leöblíteni!
A mosószóda száraz, hűvös helyen tárolandó. Ha valaki 
érzékeny bőrű, gumikesztyűben dolgozzon vele, mert 
szárítja a bőrt!

2007 évi programjaink és rendezvényeink, 
amelyeken várjuk tagjaink és önkénteseink 
további lelkes segítségét.

Ø helyi termékek felmérése Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, biopiacokon való részvétel
Programfelelős: Kolos Lívia
livia@e-misszio.hu

Ø tanyasi munkák és tevékeny hozzájárulások
Programfelelős: Révész Márton
reveszmarci@freemail.hu

Ø jeles napokon és azok előkészületeiben való 
segítségnyújtás (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, 
egyéb utcai rendezvények, akciók)
Kapcsolattartó: Görbedi Eszter
aktivista@e-misszio.hu

Ø erdei iskolák és nyári táborok (májustól júniusig, 
valamint júliustól augusztusig)
Programfelelős: Varga András
bandiras@e-misszio.hu

Ø alkalmi irodai feladatok 
Kapcsolattartó: Görbedi Eszter
aktivista@e-misszio.hu

Ø természetvédelmi felmérések
Programfelelős: Dr. Szigetvári Csaba
szcsaba@e-misszio.hu

Ø illegális lerakók felmérése  Hulladék-
kommandón való részvétel
Programfelelős: Ilyés Tímea
ilyest@e-misszio.hu

... folytatás a 3. oldalról



AKTUÁLIS

Idén is megnyitja kapuit az E-misszió Egyesület nyári tábora, ahová a természetszerető, 
kalandokra éhes gyerekeket várjuk. Faluvégi „kis” házunk Márokpapiban a Szatmár-Bereg 
Tájvédelmi Körzetben található, ahol a szép környezet, a festői ligetek, a nagy kiterjedésű 
erdőségek már önmagukban is nagy élményt nyújtanak az ide látogatóknak. A tábor 
programját és a miliőjét is úgy alakítottuk ki, hogy élményekben gazdag legyen az eltöltött 
egy hét. Így a sok-sok háziállat mellett a túrákon és a madárgyűrűzéseken a vadon élő 
állatokkal is találkozhatsz. Erdőkön-réteken barangolva megismerkedünk a környék 
növényritkaságaival, gyógynövényeivel és gombáival. Ebéd után a természetismereti és a 
kézműves foglalkozások mellett játékokkal színesítjük a programot. Így lesz számháború, 
íjászverseny, asztalitenisz és röplabda bajnokság. A táborban naplemente után sem 
unalmas az élet, mert ilyenkor jön el az ideje az esti vetítéseknek, az éjszakai vadlesnek és 
a csillagászásnak. A kalandtáborban az éjszakai túrát kiegészítjük egy csillagfényes 
éjszakázással, ahol a magunk által gyűjtött rőzséből készített tábortűz mellett alszunk a 
Szipa patak partján.
A tartalmas programokon túl új barátokra lelhetsz. Ha pedig megismered és megkedveled 
az Egyesületet, Te is bekapcsolódhatsz mindennapi természetvédelmi munkáinkba.
Régi táborozóink több újdonsággal találkozhatnak ezen a nyáron a programok és az 
infrastruktúra terén egyaránt. 
Az esőbeállónkat elbontva tovább bővítettük a régi épületet, egy négyállásos vizesblokkal 
(zuhanyzó, WC) és egy újabb szobával toldottuk meg a meglévő házat. Az esőbeálló 
fontos része a programoknak és a romantikus estéknek, ezért azt ismét felépítjük, igaz 
ezután a kert másik részén várja a táborozókat megújult külsővel. Szándékaink szerint az 
esőbeálló foglalja magába a fedett tűzrakó helyet is, ami még érdekesebbé teszi a kinti 
estéket.
A bővítés ellenére nosztalgiából megtartjuk holdfénytetős zuhanyzónkat is.
Az előző évhez hasonlóan természetvédelmi, természetfotós, kaland- és kerékpáros 
táborokat tervezünk. A gyerekek igényeit figyelembe véve annyit változtattunk, hogy az 
idén két kerékpáros tábort szervezünk a biciklizők fizikumához igazodva. Így július 30. és 
augusztus 04. között az újdonságra vágyó régi kerékpárosainkat és a hosszabb túrákat 
kedvelő fiatalokat várjuk. A könnyedebb biciklizést kedvelők részére augusztus 06-11. 
között szervezünk egy hat napos turnust.

Táborok időpontja:
1.  Június 24-30. (7 nap 6 éjszaka) természetvédelmi tábor
2. Július 02-07. (6 nap 5 éjszaka) természetvédelmi tábor
3. Július 09-14. (6 nap 5 éjszaka) természetvédelmi tábor
4. Július 16-21. (6 nap 5 éjszaka) természetvédelmi és természetfotós tábor
5. Július 22-28. (7 nap 6 éjszaka) természetvédelmi és kalandtábor
6. Július 30-04.  (7 nap 6 éjszaka) kerékpáros tábor nagyobbaknak
7. Augusztus 06-11. (6 nap 5 éjszaka) kerékpáros tábor alsó tagozatosoknak

• 7 nap 6 éjszaka házban: 18 300 Ft/fő 
• 7 nap 6 éjszaka saját sátorban: 16 000 Ft/fő
• 6 nap 5 éjszaka házban: 16 300 Ft/fő
• 6 nap 5 éjszaka saját sátorban: 14 500 Ft/fő

Kedvezmények:
• Régi táborozóinknak, tagoknak, testvéreknek, 20 fő fölötti csoportoknak és „Zöld 

szemfüles” internetes vetélkedősöknek 500 Ft / fő kedvezmény
• 15 fő felett egy szervező részére az Egyesület állja a költségeket.
• 25 fő feletti létszám esetén a szervező pedagógusnak 10.000 Ft szervezési díjat fizet 

az Egyesület

Ha többet akarsz tudni táborainkról, látogass el Egyesületünk honlapjára, ahol a 
programról, a turnusok telítettségéről, technikai dolgokról tájékozódhatsz, valamint 
elmúlt évi táborainkról és erdei iskolánkról készült fotómontázst láthatsz a galériában 
(www.e-misszio.hu).

Nyári tábor 2007.

üvS öltõüvS öltõ
19 19 



Pocsolyák lakói
Időszakos vizekben: folyók hullámterén, szántóföldi 
pocsolyákban - június, július táján különleges 
élőlényekkel találkozhatunk. Alsóbbrendű rákok 
képviselőire gondolok: pajzsosrákokra, tócsarákokra, 
kagylósrákokra.
A pajzsosrákokról írok most, mert viszonylag kevéssé 
ismertek, de tényleg meghökkentő mondjuk egy 4-5 centis 
példány, mikor egy pocsolyából a hálónkba kerül. 
Úgy néznek ki, mint egy időutazás. A már régen kihalt 
háromkaréjú ősrákok a földtörténeti ókorban a sekély 
tengereket benépesítő Trilobiták távoli leszármazottai. 
Nálunk két faj van; a nyári pajzsosrák (Triops cancriformis) 
és a tavaszi pajzsosrák (Lepidurus apus), ezek egymáshoz 
igen hasonlóak. A nyári a nagyobb, pirosas színű, mintegy 
5-6 cm-re nő, a tavaszi pedig max. 3-4 cm, és lehetetlen 
zöldes-pirosas színű, ritkább is, mint a nyári rokona.
Nyílt területeken, szántóföldeken, ahol a víz gyorsan 
fölmelegszik, ott lehet találkozni a nyári pajzsosrákkal, 
hullámtereken, fákkal védett hűvösebb vizekben pedig a 
tavaszi pajzsosrákkal. (Érdekes, hogy némely területeken 
vannak, néhol pedig ritkábbak, vagy nem is fordulnak elő 
egyáltalán). A két faj megkülönböztetése a szelvényezett 

farokrészen (telson) található farokvilla ágai közötti 
lemezszerű függelék alapján történik, ugyanis a tavaszi 
pajzsosrák ezzel rendelkezik. Ezenkívül a tavaszi 
pajzsosrák hideg vizet kedvelő faj, közvetlenül 
hóolvadás után fejlődik ki, gyakran folyók hullámterein 

0találunk rá. A víz hőmérsékletére érzékeny, 15 C -nál 
melegebb vízben már nem él meg. Mindkét faj általában 
együtt fordul elő a levéllábú rákok többi képviselőivel, a 
tócsarákokkal és a kagylós levéllábú rákok csoportjának 
tagjaival. 
A levéllábú rákok csoportjáról általánosan elmondható, 
hogy az év nagy részében nem láthatók, azután hirtelen 
nagy tömegben jelennek meg és benépesítik a sekély, 
gyorsan kiszáradó vizes élőhelyeket. Különösen 
tűrőképes tartós petéket produkálnak, amelyek az évekig 
tartó szárazságot éppúgy kibírják, mint a tartós téli 
fagyokat. Nyílt területeken a szél segítségével, 
hullámtereken a kiáradt folyók által terjednek szét. Így 
lehetséges az az érdekes jelenség is, hogy olyan helyeken 
jelennek meg gyakran tömegesen, ahol addig egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon régen voltak jellemzőek.
Remélem, az ismertetéssel sikerült némi képet adni 
ezekről az érdekes állatokról, s befejezésül azt 
tanácsolom a természetbúvár érdeklődésűeknek, hogy 
kutassák a pocsolyákat (ha eddig nem tették).
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Mádi Péter




