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bizonyították, hogy õseink nem véletlenül választották a Turult 
– azaz a kerecsent – totemállatul.        ...8. oldal
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Nyíregyháza - 2009  
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Köszönet mindenkinek, aki segített,
hogy ez a szám (is) létrejöjjön.
Várjuk a további cikkeket, írásokat, 
fotókat, képeket, konstruktív 
véleményeket!

Süvöltõ

TARTALOM

Kedves Olvasó!

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

Fotók:  
Egri Kiss Tibor, Kovács 
Tamás, Lukács Attila,  
Szigetvári Csaba, Szőke 
Zsuzsa, Takács Attila, 
Tömöri László és az 
“Internet”

Baracsi Enikő, 

Címlapon: Földikutya (Spalax leucodon) 
          Takács Attila - “Süvöltő” díjnyertes fotója

Míg Budapesten január elején életbe 
lépett a szmogriadó, addig Nyíregyházán 
nem történt semmi. Budapesten a szmog 
kapcsán legalább felfigyelnek azokra a 
városfejlesztési problémákra, amelyekre a 
főváros vezetése több mint másfél évtize-
de nem tud megfelelő választ adni.  Bár a 
budapesti helyzet csak az időjárás miatt 
oldódott meg, a riadó önmagában fabat-
kát sem ér, Nyíregyházán még riadó sincs.
Pedig a mostani helyzet nem váratlan. Bár 
a nyíregyházi politikusok szerint váro-
sunk a szmog kialakulása szempontjából 
nem veszélyeztetett tudvalevő, hogy már 
csak a földrajzi adottságok miatt is rend-
szeresen előfordul, hogy magas a levegő-
ben a szálló por koncentrációja. Ha a 
nyíregyházi lakosok érdekeit valóban fi-
gyelembe vennék a város vezetői, akkor 
legfontosabb az lenne, hogy nem baga-
tellizálják el a problémát. Ezt követően 
sürgősen meg kell alkotni a riasztási ter-
vet. Természetesen a helyzeten a szmog-
riadók nem fognak tartósan segíteni, csak 
átgondolt, a környezeti szempontokat 
előtérbe helyező várospolitika eredmé-
nyezhet tényleges javulást. 
Ezek közé tartozna a tömegközlekedés 
átgondolása. Sajnos azonban a források 
hiánya miatt nem történnek valódi válto-
zások a tömegközlekedésben. Itt nem 
csak a - sokak álmaként megfogalmazott - 
villamos visszaállításról érdemes beszélni, 
arra sincs pénz, hogy újratervezésre 
kerüljön tömegközlekedési rendszerünk.
Az elmúlt években nagyon megváltozott 
a város, de a meghatározó járatok a hetve-
nes évek végétől ugyanazon a vonalon 
járnak. Persze nem csak a busszal közle-
kedők fogalmaznak meg kritikákat.  Sok 
autós például az indokolatlanul kihelye-
zett közlekedési lámpákban látja a problé-
mák egyik okát. Talán idén közgyűlés elé 
kerül a város közlekedési koncepciója.
Persze majd csak azután, hogy a belváros 
rehabilitációját érintő pályázat benyújtás-
ra kerül, benne több új lámpás kereszte-
ződéssel. 
A harmadik legfontosabb teendő a kör-
nyezetvédelem helyi intézményrend-
szerének fejlesztése. Mert írd és mondd, 
egyetlen ember feladata a környezet-
védelem az egész városházán. Így lehet 
ám készíteni nagyon alapos környezet-
védelmi programot, de vajon ki fogja 
megvalósítani?

Priksz Gábor 

Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól,
híreirõl és környezetvédelmi érdekességekrõl e-mailt kapni, írj
egy levelet Ilyés Tímea számára (ilyest@zpok.hu), hogy felvegyen 
Téged is az E-misszió Egyesület levelezõ listájára.
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Elõfizetés
Tisztelt Olvasóink!

Amennyiben 2009-ben 
szeretnék megrendelni lapunkat, 

személyesen  (Nyíregyháza, 
Malom u. 18/a.), e-mailben: 
emisszio@e-misszio.hu, vagy 

postán az Egyesület 
bankszámlaszámára: 11744003-
20314051 fizessék be az éves 

előfizetés díját (1000 Ft). 

Köszönettel: a Süvöltő 
szerkesztősége.



2009. év eleje a gázválságról lesz emlé-
kezetes. Ennek kapcsán majd talán 
emlékezni fogunk arra, hogy éppen ak-
kor nem jött a gáz, amikor évek óta a 
leghidegebb napokat éltük át. Vajon 
másra emlékezni fogunk-e? Vajon a 
kormányzati politikában, az önkormányzati 
beruházásokban érezhető lesz-e annak a 
hatása, hogy napokig rettegésben élt az 
ország. Vajon a politikusok, az egyéni lobbi- 
érdekeken felülemelkedve hoznak-e straté-
gia döntéseket. Remélem igen, bár úgy tű-
nik, jelenleg nincs kormányzati akarat sem a 
gázfogyasztás csökkentésére, sem általában 
az energiatakarékosság és hatékonyság 
növelésére. 
A kormány válasza a gázválságra a stratégia- 
készletek növelése, új vezetékek és esetleg a 
nagy szénerőművek építése.
Ezek a beruházások szinte egyáltalán nem 
javítanak a függőségünkön, annyi hasznuk 
van, hogy baráti politikusok számra jutatt-
nak milliárdokat.  
Ehelyett mit lehet ajánlani? 
Legfontosabb feladat a hatékonyság növelé-
se. Ha kevesebb gáz fogy, kevésbé vagyunk 
kiszolgáltatva. A kormányzat jelenleg ele-
nyészően keveset költ energiahatékonyság-
ra. Több, mint tízszeres összegek fordítód-
nak az útépítésekre, mint az energiára.
Az EU-s források és az energiaár-támogatá-
sok átcsoportosítása révén kell biztosítani 
forrásokat erre a célra. Ez a Nemzeti Ener-
giatakarékossági Program (NEP) jelenlegi 
2,6milliárd forintos keretének többszörösére 
emelése, valamint a KEOP energetikai célú 
keretének 2,5-szeresére növelése lévén, 100 
millió köbméterekben mérhető gázfogyasz-
tás csökkentést  lehet elérni  éves szinten. 

A gázválság után 
Érdekes felvetés, hogy a közel 100 milliárdos 
nagyságrendű gázár-támogatás átgondolása 
szükséges. Gázár támogatás helyett energia-
takarékossági programot és szociális alapú 
lakhatási támogatást lehetne bevezetni. Nem 
az energiahasználatot kell támogatni, hanem 
a takarékosságra és a hatékonyságra irányuló 
erőfeszítéseket. A gáz árának támogatását le 
kell építeni, az erre elkülönített összeget a 
támogatásra jogosultak lakásainak energia-
hatékonysági felújítására kell átcsoporto-
sítani! A még fel nem újított lakások lakói 
szociális alapon kaphassanak lakhatási támo-
gatást (a fűtési módtól függetlenül). 
Kiemelt terület a rendkívül pazarló távfűtési 
rendszerek korszerűsítése. - Ez ügyben saj-
nos helyi szinten sem jobb a helyzet. 2008 
őszén például Nyíregyháza Város energeti-
kusa azzal volt elfoglalva, hogy - politikai 
megrendelésre - bebizonyította: távhővel 
fűteni olcsóbb Nyíregyházán, mint gázzal.
15.000 család évi 300.000 forintos fűtés-
számlája mást bizonyít. Olcsóbb lehetne, ha 
érdemi munkára és érdemi fejlesztésekre is 
jutna idő. Mi azt javasoljuk, vizsgálja meg a 
város annak a lehetőségét, hogy a Nyíregy-
háza alatt bőségesen található termálvizek 
energiája használható lenne-e a helyi távfűtés 
költségeinek és energiaigényének csökkenté-
sére. A város tulajdonában álló távhőszolgál-
tató 100 millió feletti hasznot ért el. Ebből 
legalább a vizsgálatokra futhatná. És az 
Európai Uniós forrásokból egy-egy ilyen 
fejlesztésre is lehetne pályázni.
Lehet, hogy többre értékelné a lakosság, 
mint az állatkert bővítését. 

Priksz Gábor
Forrás: lehetmas.hu

Házunk tájárólHázunk tájáról
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Köszönjük a sok képet!
A múlt év második felében Süvöltő címlap fotópályázatot hirdettünk, melyre - örömünkre - sok kép érkezett. Egyik szerda 
délután öten összeültünk egy jó hangulatú, érzelmi kitörésektől és véleményektől zajos bírálásra, míg végre megszülettek 
az eredmények. Külön öröm volt számunkra, hogy téma, évszak és hangulat szerint is igen változatos képekkel találkoz-
tunk: állatok, növények, tájak, emberek, természeti jelenségek szerepeltek a fotókon, sőt, egyéni látásmód is megjelent.
Valóban nehéz volt a választás, a mi helyzetünkön talán az könnyített valamelyest (bár ez a pályázók szempontjából nem 
vigasz), hogy egyes képek akár gyönyörű címlapfotók is lehettek volna, de nem voltak elég élesek, vagy éppen a fotós nem a 
lényegi részre fókuszált. Ezek egy része azonban kisebb méretben használhatók, a hátsó borítón vagy cikkek kísérőjeként 
még felbukkanhatnak a Süvöltőben :-).

A NYERTESEK:
Gál Edina (Vác) -Természeti történések 2.   

Takács Attila (Bőcs) - Földikutya  (Jelenlegi címlapunk)
Boros Gergely (Tuzsér) - Tuzsér Tisza holtág 2. 

Gratulálunk a nyerteseknek, akiknek a nyereménye:
Minden díjazottnak 1 db E-missziós hátizsák, 1 éves 
Süvöltő előfizetés, 1 db póló, valamint egy -egy 5000 Ft-os 
“műszaki” vásárlási utalvány.

Minden jelenlegi és jövőbeni pályázónknak eredményes fotózást és sok jó témát kívánunk!



Február másodika, a vizes élõhelyek világnapja
 

Exupéry idézetén elgondolkozva bizton 
állíthatjuk, hogy a víz, mely az élet 
kezdetének egyik alapfeltétele volt, 
napjainkban is az egyik legfontosabb 
szerepet tölti be életünkben. De nem 
csak az ember életében, hanem a világ 
valamennyi élőlénye számára az egyik 
legfontosabb dolog. Legyen az olyan pici, 
hogy szabad szemmel nem is látjuk, vagy 
legyen akár oly nagy, hogy látványával 
tekintélyt, tiszteletet ébreszt bennünk.
Gondoljuk csak el, milyen is lenne az éle-
tünk víz nélkül? Valószínűleg szervezetünk 
érezné meg leghamarabb a víz hiányát, de a 
mai modern világban gondot jelentene sok 
ember számára, hogyan elégítse ki napi 
szükségleteit e drága kincsünk nélkül. Sok 
állat és növény számára a kizárólagos élet-
teret a tavak, folyók, óceánok jelentik, ott 
élik életüket, onnan szerzik táplálékukat, az 
teremt számukra megfelelő feltételt a 
szaporodásukhoz, egyszóval biztosítja 
fennmaradásukat.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a természetben „minden mindennel össze-
függ”, így egy kisebb beavatkozás is hatal-
mas változásokat és károkat képes okozni.
De mi történik akkor, ha mi, emberek nem 
törődünk ezekkel a dolgokkal és életmó-
dunkkal, nagymértékben szenynyezzük 
vizeinket, beavatkozunk a természet rend-
jébe, átalakítva, csökkentve, vagy rosszabb 
esetben elpusztítva ezzel számtalan élő-
helyet, és ezáltal élőlényt. Ezen problémák 
vezetettek odáig, hogy a XX. század köze-
pére oly mértékben összezsugorodtak a 
vizes élőhelyek, hogy intézkedésekre volt 
szükség a még meglévő ökoszisztémák 
megóvásához. 

1971. február 2-án nemzetközi összefogás-
sal, 18 ország az irániai Ramsarban aláírta a 
vizes területek védelméről szóló Ramsari 
Egyezményt. A megállapodás hivatalos 
neve „Egyezmény a nemzetközi jelentőségű 
vizes területekről, különösen, mint a 
vízimadarak tartózkodási helyéről”.
Eleinte az egyezmény a vízi madarak 
védelme érdekében született, és a lakó-
helyeik megóvására irányult, az idő 
múlásával viszont bebizonyosodott, hogy az 
egyik legdinamikusabban fejlődő egyez-
mény, ezért kiszélesítették tevékenységét. 
Az évek során szerzett tapasztalatok 
rávilágítottak arra, hogy nem elég a vizek 
védelme, az egész ökológiai rendszert meg 
kell őrizni, ahhoz, hogy egy faj fennmarad-
jon. Az Egyezmény hatálybalépése 4 évvel a 
Ramsari Egyezmény aláírása után 1975-ben 
történt meg. Ezt követően egyre több és 
több ország csatlakozott, ezzel is bizonyítva, 
hogy fontosnak tartják a vizes élőhelyek 
megóvását. Ezen országok között volt 
Magyarország is, aki 1979-ben írta alá e 
nemes célért küzdő egyezményt.
A majd négy évtizedes idő alatt a csatlakozó 
országok száma ugrásszerűen emelkedett, 
és 2008-ban már 157 ország volt az aláírók 
között. A csatlakozás első és legfontosabb 
feltétele, hogy legalább egy területet 
jelöljenek a Nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhelyek jegyzékére. Jelenleg több mint 
1700 ilyen típusú élőhely szerepel a listán, 
melyek kiterjedése meghaladja a 161 millió 
hektárt.
Magyarországon jelenleg 28 ramsari terület 
található, csak hogy néhányat említsünk e 
területekből: ide tartozik a Kis-Balaton, 
Gemenc, a Felső-Tisza, a Bodrogzug, a 
Hortobágy, vagy a Fertő. Ez csak néhány a 
listán szereplő területek közül, de minden 
bizonnyal elmondhatjuk, hogy e területek 
kiemelkedő szépséggel bírnak, melyet 
legjobban bizonyít gazdag növény- és 
állatviláguk. Ezeken a vizes élőhelyeken 
számtalan vízi madár lel otthonra.  A lelkes 
kirándulók, túrázók útjuk során rendszere-
sen találkozhatnak a vízről vagy a nádasok 
közül felröppenő barátainkkal.
Magyarország méltán büszkélkedhet válto-
zatos madárvilágával, nagy számban fordul 
elő a Hortobágy területén a nagy kócsag, 
ami többek között páratlan szépségével vált 4

Süvöltõ

Víz-víz tiszta víz...

„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 
megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: 

maga vagy az élet.” 

Saint-Exupéry



AjánlóAjánló

a természetvédelem jelképévé, de találkozhatunk itt a nagy lilikkel, a dankasirállyal, a 
pajzsoscankóval, a nagy godával, vagy a daruval, melynek őszi vonulása sokak számára 
felejthetetlen élményt nyújt, és minden évben sok-sok embert vonz a területre. A 
Balaton környékén járva gyakran találkozhatunk a vetési lúddal, vagy a nyári lúddal, 
melyek rendszerint csapatokban röppennek fel és indulnak táplálékot keresni.
A természet eme szépségeinek megőrzése mellett sok-sok egyéb célt is próbálnak elérni 
az egyezmény aláírói.  Az egyik ilyen, hogy a számunkra is létfontosságú ivóvíz bázisok 
is megmaradjanak. Ehhez azonban nem elég a területek törvény általi védelme, nekünk, 
hétköznapi embereknek is figyelmet kell fordítanunk vizeink megóvására. Minden év 
február 2-án, a Ramsari Egyezmény aláírásának évfordulóján erre próbálják felhívni 
figyelmünket a különböző szervezetek, egyesületek, Nemzeti Parkok, akik eme jeles 
napon szakmai programokat, beszélgetéseket szerveznek az érdeklődők számára.
A rendszeres programok és éves megemlékezések mellett talán a legfontosabb, hogy ne 
csak ezen az egy napon gondoljunk vizeink védelmére, hanem az év minden napján, 
mert - ahogy Exupéry idézete is figyelmeztet minket - a víz maga az élet, ami nélkül sem 
mi, emberek, sem pedig a Föld többi élőlénye nem képes élni.

Kolocsán Tünde

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
Gyere velünk, csodára lelsz!
A hosszú tél után ki ne vágyna egy napsütötte tavaszi sétára, amikor szívet 
melengető képet nyújtanak a fás legelők virágpompába öltözött körtefái. Az öreg 
tölgyesek Kikelet és Szent György havában sok színpompás védett virággal 
büszkélkedhetnek, mint például a kárpáti sáfrány, a kockás kotuliliom, a tavaszi 
tőzike vagy az aprócska csillagvirág fajok. 
Környezeti nevelési programunk márciusban és áprilisban két ingyenes kirándulást 
szervez: egy kárpáti sáfrány és egy kockás liliom túrát. A kirándulásokon az E-misszió 
Egyesület munkatársai segítenek abban, hogy a kikapcsolódni vágyók megismerjék a 
Szatmár-Beregi-sík kulturális értékeit, az erdők-mezők madarait és sokszínű 
növénytakaróját. 
Ezáltal is arra akarunk ösztönözni minden korosztályt, hogy több időt töltsön a 
természetben, és a jó hangulatú kirándulással ráébresszük arra, hogy az ismeretszerzés, a 
mozgás egyaránt része lehet a kikapcsolódásnak, valamint az aktív pihenéssel töltött 
hétvégék egészségünk megőrzéséhez is hozzájárulnak. 

A program helyszíne az ország keleti szegletében fekvő Márokpapi, melyet festői szépségű 
ligetek, fás legelők öveznek. A túrák pontos időpontját február végén tesszük fel honla-
punkra, ekkortájt már nagy pontossággal meg tudjuk becsülni, hogy a Szatmár-Beregbe 
mikor érkezik meg a tavasz.
Az egyéni utazás mellett Nyíregyházáról különjáratú autóbuszt szervezünk Márokpapira, 
de a kerékpározni vágyók kedvéért szervezünk egy rövidke biciklitúrát is Vásáros-
naményból. 
Azoknak, akik nem csak egy napot kívánnak a Beregben tölteni, igény szerint térítés ellené-
ben szállást is tudunk biztosítani Márokpapin található erdei iskolánkban. Az ínyenceknek 
és a helyi termékeket kedvelőknek pedig a tarpai barátainkkal közösen szervezett gasztro-
nómiai estünket ajánljuk. 

Süvöltõ
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Hidd el, a természetben való séta izgalmasabb, érdekesebb és több élményt nyújt, mint a 
bevásárlóközpontok látogatása vagy a TV bámulása! Tarts velünk ezen a szép napon!

Jelentkezni a 42/504-403-as telefonon, valamint a 
szokezs@e-misszio.hu e-mail címen lehet. Részletes 

program, dátumok, az utazással kapcsolatos információ a 
www.e-misszio.hu honlapon olvasható. További 

felvilágosítás kérhető Szőke Zsuzsától a 20/431-8086 
számon és a szokezs@e-misszio.hu elérhetőségen.



Zöld tanulmányút Dél-Csehországban
2008 őszén a magyarországi Környezeti Ta-
nácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ) 
tagjai - köztük az E-misszió Egyesület is - 
egy nemzetközi projekt keretében tanul-
mányúton vehettek részt Csehország délke-
leti részén. A látogatás célja a Cseh 
Környezeti Tanácsadók (STEP) mun-
kájának megismerése, tapasztalatok 
szerzése, megvitatása volt. A látogatás 
során több tagszervezettel találkoztunk, 
melyektől a tanácsadáshoz kapcsolódó 
tevékenységeik, törekvéseik mellett más 
környezet- és természetvédelmi tevékeny-
ségeikről is hallottunk.

Első állomásunk Brno városában a Veroni-
ca Ökológia Intézet belvárosi irodája volt.
Itt előadást hallottunk a szervezet alakulá-
sáról, helyi közösségformáló és természet-
védelmi tevékenységeikről, környezetbarát 
beszerzéseket népszerűsítő munkájukról.
Itt ért először az a benyomás, hogy milyen 
nagymértékben és sokféle módon tud ez a 
civil szervezet együttműködni önkormány-
zatokkal.

Késő délután Olomoucba, Pécs csehor-
szági testvérvárosába indultunk, pontosab-
ban a tőle nem messze fekvő Horka nad 
Moravou településre. Itt található Slunakov, 
a „Nap Háza”, az olomouci önkormányzat 
környezeti nevelési központja, mely egy 
2007-ben elkészült, ún. alacsony energiájú 
épület.

Számos, korábban csak hallott energia-
hatékony megoldást láthattunk itt működés 
közben, így a napkollektoros melegvíz-
előállítást és fűtés rásegítést, pelletes kazánt, 
argongázzal töltött nyílászárókat, rekuperá-
ciós rendszert. Magának az összesen kb. 
1500 m2-es épületnek a kialakítása is 
félköríves, így az év nagy részében a Nap is 
jól befűti. Az épületben előadótermek, 
foglalkoztató szobák, saját konyhával ren-
delkező étkezde, környezeti nevelési kiállítás 
és turista információ, valamint szálláshely 
található. Tevékenységeik közé tartozik a 
környezeti nevelési iskolás programok szer-
vezése mellett a tanácsadás, tudományos és 
továbbképzési rendezvények szervezése, 
amolyan közösségi térként szolgál, s kiemel-
ten jó a környékbeli önkormányzatokkal 
való kapcsolatuk.

Másnap délkeletre indultunk, a Fehér-Kár-
pátok felé. Útközben egy másik STEP tag-
szervezet, a Kosenka (jelentése: kis kasza, 
kaszácska) irodáját látogattuk meg Valasske 
Kloboukyban. Szép példákat láttunk a helyi 
gazdálkodási- és életformák megőrzésére 
való törekvéseikből, a hagyományok védel-
méről, s népszerűsítésére vonatkozó tevé-
kenységeikből. Rendeznek ökológiai olim-
piát iskolásoknak, országos vonzerővel 
rendelkező kézműves vásárt, erdő- és 
rétgazdálkodást folytatnak.
A szakmai előadás után a helyiek vendégsze-
retetét élvezhettük, a káposztalevesből és 
túrós-lekváros süteményből álló ebéd köz-
ben régi idők emlékei elevenedtek meg 
vezetőnk, Mirek egy-egy gyerekkori emléké-
nek felidézése mentén.
Délután a Veronica Intézet, Hostetinben 
található passzív házas központjához indul-
tunk tovább, egyre inkább a Kárpátok 
hangulata érződött a tájon. Az, hogy itt 
hozták létre a központot, több szerencsés 
véletlennek is következménye. Kellett hozzá 
egy eltökélt vezető, egy részben kényszer-
helyzetben lévő település és sok pénz. Ezek 
mentén alakult a 240 lelkes faluból csaknem 
ökológiai mintatelepülés. Értem ezalatt, 
hogy a szennyvizeket gyökérzónás tisztítás-
sal kezelik, s így engedik vissza az élő vizek-
be. Továbbá, hogy számos házon láttunk 
napkollektorra emlékeztető szerkezeteket, 
házi gyártású „naplopókat”. Erről a hajdani, 6
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A kezdetek…
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kalákás napkollektor-építő programunk 
jutott eszembe, hogy az ott elkészített 
termékektől kivitelezésében, külcsínben 
jelentősen szegényesebb megoldások ott 
működnek, használják őket. Egy olyan 
területen, ami földrajzi adottságai miatt 
sokkal kevésbé lenne alkalmas elméletileg a 
Nap energiájának hasznosítására. Hogy is 
van ez? Mi számít igazán? A design? Vagy a 
sajátkezű megvalósítás öröme, s hasznának 
élvezete? A kis faluban távhőszolgáltatás is 
van! A környék fatelepeiről származó hulla-
dékanyaggal fűtik a központi kazánt, s innen 
indulnak a meleget szállító vezetékek a 
háztartásokba. Kedvezőbb az ára is, mint a 
gázos megoldásoknak, egyedül azok nem 
csatlakoztak rá, akiknek saját érdekük és így 
saját fájuk van. A csaknem teljesen auto-
matizált rendszer külföldi (holland - dán) 
technológiai import, lenyűgöző megoldá-
sokkal. 

Szintén unikum a település közvilágítási 
rendszere. Egy pályázat keretében lecserél-
ték a lámpatesteket olyan típusra, melyek 
csak lefelé világítanak, ez energiatakarékos, 
valamint a településnek így alig van fény-
szennyező hatása. A különbség a közeli 
dombokra sötétben felkapaszkodva jól 
észrevehető, ahonnan a környező falvak 
fényei is látszanak, miközben Hostetin 
valóban az éj leple alatt fekszik.

A Veronica kezelésében van a helyi gyümölcsfeldolgozó, ahol különbö-
ző ízesítésű, köztük bio minősítésű ivóleveket palackoznak, természe-
tesen a fő tömeget a helyben termő alma biztosítja. Megtekintettük a 
helyi kemencés gyümölcsaszalót is. A Monarchia idejében az aszalvá-
nyoknak jó piaca volt. Ezt a helyzetet gyökeresen változtatta meg 
Bosznia 1878-as okkupációja, s az onnan érkező olcsóbb termékek. A 
piac nélkül maradt gyümölcsöket ekkor kezdték pálinka formájában 
hasznosítani. Mióta újra lehet piaca az aszalványoknak is, évről-évre 
kisebb családi viták kerekednek arról, hogy az évi termést miképp 
hasznosítsák.

A tanulmányút során szlovák szervezetek is velünk tartottak, így velük is 
lehetőség nyílt kapcsolatépítésre. S ismét kiderült, hogy kicsi a világ, a 
hostetini központban a mi környezeti tanácsadós társaságunk a Kárpá-
tok Ökorégió Kezdeményezésben (CERI) velünk közösen dolgozó 
Daphne Intézet cseh kollegáit váltotta, akik képzés céljából jártak ott.

Idén tavasszal a szlovák és cseh szervezetek jönnek Magyarországra a 
projekt keretében, s remélhetőleg hasonlóan érdekes és hasznos 
tapasztalatokat szereznek majd nálunk. Köszönet a részvételi 
lehetőségért a KÖTHÁLÓ-nak, az élményért az útitársaknak és 
vendéglátóinknak, valamint az anyagi támogatást nyújtó Visegrádi 
Alapnak.

Botos István Csaba

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

A nyomásból termelnek energiát azok az elemek, amiket a tokiói metróban helyeztek el. A 
jegykezelő kapukhoz már most is elég kraft jön össze.
Egy japán közlekedési vállalat (East Japan Railway Company - JR East) a napokban kezdte 
meg egy alternatív energiaellátó rendszer tesztüzemét két tokiói metróállomáson, írta meg az 
IT.café. A technológia egy már ismert megoldásra épít: a metró utasai (naponta körülbelül 
négyszázezer ember) lépteikkel generálják az áramot az állomás elektromos berendezéseinek. 
A technológia alapja a piezoelektromosság: a kapukon átvezető részre helyeztek el olyan 
elemeket, melyek a rájuk nehezedő nyomás következtében termelnek energiát. Az energia-
termelő padlónak nevezett rendszerrel már 2006 óta kísérleteznek sikeresen: a kezdetekhez 
képest tavaly sikerült megtízszerezni a leadott teljesítményt, köszönhetően annak, hogy 
aprólékos munkával mind az egyes elemek elhelyezésén, mind az energiaátvitelen, mind pedig 
az alkalmazott áramkörökön javítottak. A számítás alapja, hogy egy átlagosan hatvan kilósnak 
tekintett ember az áthaladáskor 0,1 watt energiát termel másodpercenként két lépés alatt. 
A tesztidőszak 2009 február elejéig tart azon a 25 négyzetméteres területen, ahol a két 
jegykezelő kapu közt elhelyezett tesztfelületen kell áthaladniuk az utasoknak. A cég azt várja, 
hogy a teljes megtermelt napi energia eléri a 1400 kWs-ot, mely elegendő lenne a kapuk és a 
képernyők rendszerének energiaellátásához. 
A technológiát már más helyeken is kipróbálták, például egy angol eco-diszkóban, a 
portsmouthi Spinnaker toronyban, illetve a londoni tömegközlekedésben is folynak hasonló 
kísérletek. 

Taposással termelnek energiát a japán metróban

A nagyvilábólA nagyvilából

Forrás: ttp://itcafe.hu/
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Magyar kerecsensólymok Ázsia határán 
– Szlovák kerecsen Afrikában

Az els  meglepetést a két tavalyi kelés  hím, 
Barna és Lehel okozta, „akik” nem álltak 
meg, miután tavasszal hazaértek. Mindket-
ten folytatták útjukat északra, és ellátogattak 
Lengyelországba, Fehéroroszországba, Uk-
rajnába és Oroszországba. Barna a kirepülés 
helyét l 2500 kilométerre, Szamara régió-
ban töltötte a nyarat, míg Lehel visszatért 
sz kebb hazájába, a Jászságba. Érdekes 
módon a tojók a tavaszi id szakban és utána 
is a Kárpát-medencében maradtak.

Az „új generáció” már nyáron meglepte a 
szakembereket. Három fiatal hím sólyom is 
keletnek vette az irányt, pár héttel azután, 
hogy megtanult repülni.
!  Ványa Kazahsztán nyugati részéig (2400 

km) jutott, ahol valószín leg áramütés 
áldozata lett. 
!  Rómeó maradványait Oroszországban 

találták meg, szintén áramütés áldozata 
lett.
! Náluk szerencsésebb volt Csanád, Ványa 

fészektestvére, aki meglátogatta a bolgár 
tengerpartot, majd a nyarat Dél-Romá-
niában töltötte, közel a bolgár határhoz. 
Innen indult októberben délre, és jelenleg 
Észak-Görögországban táborozik.
! Boglárka Szicíliáig jutott és remélhet leg 

nem veszi Málta felé az irányt, ahol a 
helyiek „hagyomány rzésb l” minden 
madarat (a fecskét l a békászó sasig), 
amit tudnak, lel nek.
! A legnagyobb utat Viera, egy Szlovákiá-

ban - a Szlovák Ragadozómadár-védelmi 
Egyesület szakemberei által – jelölt fiatal 
tojó kerecsensólyom tette meg, amely a 
Vajdaságban töltötte a nyarat és az sz 
kezdetét, majd október elején elindulva, a 
Földközi-tengeren átkelve, Líbián és 
Algérián át egészen Nigerig jutott. Vonu-
lásának még nincs vége, így biztosan fog 
még újdonsággal szolgálni.

A többi jelölt madár egyel re még a Kárpát-
medencében van, de valószín , hogy még 
néhány közülük hamarosan délnek veszi az 
irányt. 
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Az idén m holdas jeladóval felszerelt 
kerecsensólymok bizonyították, hogy 

seink nem véletlenül választották a 
Turult – azaz a kerecsent – totemálla-
tul. 
A fiatal sólymok kalandozásaik során idén 
eljutottak a kazah és az orosz sztyeppékre, 
ellátogattak a bolgár tengerpartra, és 
Észak-Görögországba, de a rekordot két-
ségtelenül az a – Szlovákiában jelölt – fiatal 
tojó tartja, amelyik egészen Nigerig jutott, 
és szi vonulása még mindig nem ért véget.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által 
összefogott magyar-szlovák kerecsen-
sólyom-védelmi LIFE-Nature program 
egyik kiemelten fontos eleme a fiatal kere-
csensólymok vonulásának, kóborlásának 
feltérképezése. Ennek keretében a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
és a nemzeti park igazgatóságok munka-
társai idén 20 fiatal kerecsensólyomra tettek 
fel m holdas jeladókat Magyarországon és 
Szlovákiában. A csúcstechnikát képvisel , 
napelemes, beépített GPS-szel rendelkez  
eszközök lehet vé teszik, hogy akár 
naponta többször is, méteres pontossággal 
meghatározásra kerüljenek a jelölt madarak 
aktuális pozíciói. Az útvonalak megisme-
rése pedig segíti feltárni azokat a veszélye-
ket, amelyek fokozottan védett sólymaink-
ra leselkednek.   
Már 2007-ben is számos dologra fény 
derült a kerecsenek kalandozásairól, az 
idén felszerelt ’évfolyam’ azonban – a 
megmaradt tavalyi madarakkal együtt – 
igazi újdonságokkal szolgált.
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Viera (2008)

Rómeó (2008)

Ványa (2008)

Csanád (2008)

Boglárka 
(2008)



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

További információk a fajról és a 
programról szintén a 

www.kerecsensolyom.mme.hu 

Mint arról lapunk hasábjain már korábban is 
értesülhettek, a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság által koordinált kerecsen-
sólyom-védelmi LIFE-Nature programban 
egyesületünk is - partnerként - részt vesz. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkák 
szervezése és végrehajtása a feladatunk. A 
2008-as év végén a program a félidejéhez 
érkezett, így egy rövid összegzést írnék az 
eddig történtekről, illetve a program végéig - 
2010-ig - tervezett tevékenységekről. 
Az egyik legjelentősebb tevékenység a 
fészkelőhelyek biztosítása. A program során 
12 db alumínium költőláda és 3 fa tálca 
került kihelyezésre, így 30 fölé emelkedett a 
mesterséges fészkelési lehetőségek száma 
megyénkben. Ennek egy részét már el is 
foglalták a - hazánkban fokozottan védett, és 
nemzetközi szinten is a legmagasabb védett-
ségi kategóriába tartozó - kerecsensólymok. 
A 2000-es évek elején megyénkben az ismert 
kerecsensólyom fészkek száma 1-2 körül 
volt. Az aktív védelem hatására 2007-ben 6 
pár, 2008-ban már 8 pár fészkelt. Az állo-
mány monitoring során a fészkelő párok 
felmérésén és rendszeres megfigyelésén 
kívül, a fiókákat is megjelöljük hagyományos 
alumínium és úgynevezett PIT (Passive 
Integrated Transponder) gyűrűvel. 2007-
ben a faj szempontjából kedvező időjárás 
miatt 20 fióka, míg 2008-ban a hidegebb, 
csapadékosabb tavasz miatt 12 fióka repült 
ki sikeresen, lábukon gyűrűkkel. 

A másik nagyon jelentős tevékenység az elektromos vezetékek szigetelése. 
A mortalitást csökkentő tevékenységek közül a legfontosabb a veszélyes 
távvezeték-oszlopok szigetelése a fészkelőhelyek és a táplálkozóterületek 
közelében. Eddig 37 db tartóoszlop lett leszigetelve  az áramszolgáltató 
cégek által - és további 230 db van betervezve 2010-ig. 

A program során együttműködünk a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel és az áramszolgáltató vállalatokkal (E-
on, Mavir). A terepi munkák során önkéntes munkájukkal sokat 
segített Egri Kiss Tibor, Gilányi Gábor, Kiss Dorottya, Seres 
Nándor, Zákány Albert és Zsíros Sándor. 

Köszönjük munkájukat!
Török Hunor

Az E-misszió Egyesület kerecsensólyom-
védelmi tevékenysége 
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A kerecsensólymok vonulását október eleje óta a program honlapján, egy 
interaktív térképen is nyomon lehet követni a www.kerecsensolyom.mme.hu 
oldalon, a „jeladós madarak” menüpontból érhet  el.

A m holdas nyomkövetés megkezdése, 2007 júniusa óta már több ezer GPS 
pontosságú koordináta gy lt össze. A program végéig – 2010-ig – ez az adatbázis 
még további több ezer adattal fog b vülni. Az érdekességen túl az adatok elemzése 
segít feltérképezni a kerecsensólymokra leselked  veszélyeket (lelövés, befogás, 
áramütés stb.), és a Kárpát-medencei állomány szerepét más európai területek 
kerecsensólyom állományának növekedésében, ami egy hatékonyabb nemzetközi 
védelmi program alapját képezi majd a jöv ben. 

Prommer Mátyás
Kerecsensólyom-védelmi LIFE projekt - MME
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Varjútövis
Ha mindennapi cserjéink között ver-
senyt rendeznénk, hogy melyik a legke-
vésbé ismert, legszerényebb kinézetű, s 
a „leghaszontalanabb”, a varjútövis 
nagy eséllyel indulna. Talán éppen ezért ő 
az egyik kedvencem.

Az ismeretlenségben megbújva a varjútövis 
(Rhamnus cathartica) szinte az egész 
országban megtalálható. Nem alkot soha-
sem nagy, összefüggő bozótokat, de a köké-
nyes-vadrózsás-galagonyás-veresgyűrű so-
mos-kutyabengés cserjésekben, vagy akár a 
kisebb füzes-nyaras facsoportok alsó szint-
jében, illetve a nyitottabb erdőkben, tisztá-
sokon, szegélyekben - ha nyitott szemmel 
járunk - jó eséllyel ráakadunk egy-egy példá-
nyára. 

A sorozatunkban már ismertetett fajok 
közül a varjútövis a kutyabenge közeli 
rokona. Nevezik varjútövisbengének is. A 
„benge”, „bönge” szó nyelvészek szerint a 
régi magyar nyelvben részben kicsiny 
éretlen, vagy összetöppedt gyümölcsöt 
jelentett, pl. pár szemből álló szőlőfürtöt,  
ezzel valószínűleg a növény apró „bogyó-
ira” utalhat a népnyelv (ld. még: „böngész-
ni”). De ezzel nincs vége: ezt a ma már 
szinte ismeretlen cserjét tájegységenként 
bámulatba ejtően sokféle néven ismerték: 
disznótövisk, disznótűs fa, ebtövis, fejér tövis, festő, 
festő kökény, hajtisztító, hashajtó kökény, 
macskatövisk, sürjefa, római kereszt-tövis, 
szarvastövisk, varjú-bingó, varjú-tövisk. Az 
elnevezések gazdagsága nagyon árulkodó: 
ennek az egyszerű növénynek sokféle arca 
van.

A varjútövis általában ágas-bogas, nagyra 
növő cserje. Hazai körülmények között 
ugyan ritkán, de esetenként  szabad állásban  
tiszteletreméltó, 100 éves, 5-6 méter magas 
fatermetű példányai is előfordulnak.
Jellemzője, hogy a fiatal hajtások rövid, de jó 
szúrós tövisekben végződnek (a tövisszúró 
gébics nagy örömére). Fűrészes szélű leve-
leinek erezete jellegzetesen ívelt. Apró, 
jelentéktelen virágai csomószerű 

Kevés 
nektárt termel, ezért a beporzást leginkább 
apró légyfélék végzik. Általában kétlaki 
növény, de előfordulnak kétivarú egyedek is. 
Szeptemberre érnek be fekete, borsó 
termetű, csonthéjas, zöldes húsú termései.

A „bogyókat” a madarak terjesztik. A kikelő 
növénykék kedvező körülmények között 
viszonylag gyorsan növekednek elágazó, 
nagy termetű cserjévé, vagy kisebb fává.
Később aztán lelassul a varjútövis növeke-
dése, de akár 100 éves élete során a kéreg 
alatt szívós, finom szövetű fát hoz létre.
Tőről jól sarjadzik, tüzet, csonkítást követő-
en gyorsan regenerálódik. Gyökérsarjai 
ugyanakkor nincsenek, ezért összefüggő 
állományai nem alakulnak ki. Talajban iga-
zán nem válogat, s általában is viszonylag 
igénytelen, azonban a sok fényt szereti.
Egész Európában, valamint Ázsiában az 
Altaj hegységig elterjedt, Afrika északi 
részén is jelen van.

A már említett apró fekete termések a leírá-
sok szerint igen kellemetlen ízűek. Egy 
ősünket a régmúltban mégis rávette valami, 
hogy komolyabban megkóstolja. Különben 
nem vált volna a varjútövis „bogyója” év-
századokon át használt gyógynövénynyé.
Ugyanis nagyon hatásos hashajtóról van 
szó: a népi gyógyászat máig használja a 
szárított bogyókat erősebb székrekedés 
esetén. A felhasználás módja változó: 
egyesek a bogyók elrágcsálását javasolják, 
mások teaként fogyasztják, míg tőlünk 
nyugatabbra a termések kipréselt levéből 
készítettek cukorral, mézzel, gyömbérrel, 
szegfűborssal (valamivel szelídebb hatású) 
szirupot. A hashajtó, vízhajtó, vértisztító 
hatást a modern módszerekkel is igazolták, 
ugyanakkor a túl erős (túladagolás esetén 
komoly mérgezéshez vezető), nehezen 
szabályozható „következmények” miatt ma 

boger-
nyőkben nyílnak, május-júniusban. 
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pigmentek elterjedése előtt. A kéregből nyert 
sárgát például textília, papír, bőr, bútorok 
színezésére használták.

A varjútövis fája nagyon szép, finom 
szövetű, kemény; szíjácsa sárgás, gesztje 
narancsvörös színű. A termetesebb rönkök 
anyagából az esztergályosok igényes tár-
gyakat készítettek.

A sokféle népi elnevezésre tehát részben 
választ kaptunk. De vajon mire utal a 
„hajtisztító” név? És miért varjú? Erre még 
az etimológusok sem tudják a pontos választ. 
Várjuk a megfejtéseket!

Aki személyesen szeretne megismerkedni a 
varjútövissel, bátran ültessen belőle a 
kertjében. Legalkalmasabb a szaporításra a 
félig fás dugvány lehet (így legalább tudjuk, 
hogy inkább fiú vagy lány lesz a telepített 
növény), de magról is meg lehet próbálkozni 
(bár hajlamos az átfekvésre). Egy madárbarát 
kertben mindenképpen helyet érdemel a 
sövény részeként, de kis fácskát is nevelhe-
tünk belőle. Nem lesz kertünk leglátvá-
nyosabb dísze, de aki meglátja a szépséget az 
egyszerű, szerény, nem tolakodó természetű 
jelenségekben, annak sok öröme telhet 
benne. A mai új építésű, rikító színű, hivalko-
dó kertes házak korában azt hiszem, ránk fér.

Dr. Szigetvári Csaba

már csak nagyon kis (sőt: homeopátiás) ada-
gokban fordul elő gyógykészítményekben. 
Az állatgyógyászatban kissé jobban meg-
őrizte szerepét.

Hogy milyen ősi gyógynövényről van szó, 
azt az is jelzi, hogy az egyik legősibb írott 
formában megmaradt irodalmi műben, a 
Gilgames-eposzban is megemlítik a varjú-
tövist. Mégpedig feltehetőleg ő lenne a 
„halhatatlanság füve”, amit a címszereplő 
oly nagy viszontagságok közepette szerez 
meg (majd veszít el). A magyarázatok 
szerint a varjútövis vélhetőleg valóban nagy 
szerepet játszott az ősi misztikus rítusok-
ban. Nem mint a halhatatlanságot (vagy 
ahhoz hasonló illúziót) előidéző drog, 
hanem a szertartásokat megelőző rituális 
megtisztulást elősegítő szer.

Volt még egy fontos felhasználási területe a 
varjútövisnek. Egyike volt a leggyakrabban 
használt festőnövényeknek. A bogyók ned-
véből feldolgozással nyert, igen népszerű, 
úgynevezett „nedvzöld” vagy „bengezöld” 
festék mellett sárga, narancssárga, barna 
szín előállítására is használták. A gazdag, 
élénk, bár gyorsan fakuló nedvzöldet 
elsősorban akvarellekhez használták.
Perzsabogyó, illetve „avignoni bogyó” 
néven (más rokon ázsiai fajokkal együtt) 
fontos kereskedelmi cikk volt a mesterséges 
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Az amarilliszfélék 
(Amaryllidaceae) családjába 
tartozik. 
Virágzás: febr-ápr. 
Virág: a fehér  lepel három belső 
levele jóval kisebb, zöldes 
mintájú, csonka kicsípett csúcsú. 
A tőkocsányon egy kétivarú virág 
van. 
Termés: tok. Kétlevelű hagymás 
növény. A párhuzamos erezetű 
levél a csúcs felé szélesedik.
Gyökér: bojtos, mellék. 
Védett!
Élőhely: üde talajú ligetekben, 
hűvös, árnyas erdőkben, 
hegyeken, dombokon  gyakori.
Középhegységekben, 
Dunántúlon elterjedt.

A Nyíri Arborétum bemutatja: 

Hóvirág - Galanthus nivalis L.
A liliomfélék (Liliaceae) családjába 
tartozik. 
Virágzás: márc-ápr. Virág: belül sárga, 
kívül zöldes, tompa csúcsú
Lepellevelek alkotják 
kétivarú virágait. 
A tőkocsány tetején a 
virágok fürtöt alkotnak. 
Tőlevelei mellékeresek, 
lándzsásak, keskenyek, árkoltak. 
Alacsony termetű hagymás növény. 
A hagymát barna, hártyás buroklevelek  
fedik.
Mellékgyökérzete van. Évelő.
Élőhely, elterjedés: száraz, homokos, 
szikes talajokon gyakori. É-Középhegy-
ség és Dunántúli-középhegységben, 
Dunántúlon általánosabb, az Alföldön 
szórványos.

Kis tyúktaréj - Gagea pusilla 
(F. W. Schm.) R. et Sch.
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Engem őszintén szólva felháborít, amikor a 
tej káros hatásairól beszélnek, mert a szám-
talan élelmiszeripari készítmény sokszor 
már inkább sorolható valamiféle vegyészeti 
vívmányok közé, mint a valódi élelmisze-
rekhez. Sokkal szívesebben beszélném le az 
embereket a különféle félkész ételekről, 
levesporokról, bizonytalan eredetű, gyanú-
san olcsó húskészítményekről, cukros vagy 
aszpartámos üdítőkről, mint a házi tejről. 
Sőt, ösztönözni szeretném ez utóbbi 
választását és az előzőek elkerülését.

A házi tejre szavazunk!
2008 végén készítettek egy felmérést a 
Kosár magazin munkatársai, amelyben 
kilenc helyről vásárolt nyers tejet vettek 
szemügyre szín, illat, íz és laboratóriumi 
vizsgálatok alapján. Tény, hogy ezek nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, 
így például kettő savanyú volt, fele vizezve 
volt, és a zsír- és fehérjetartalom sem volt 
minden esetben elég magas. Megnyugtató 
viszont, hogy tejidegen gátlóanyagot (pl. 
antibiotikumot, hormont, vegyszermara-
dékot) egyikben sem találtak. Ez a felmérés 
mindenesetre jó volt abból a szempontból, 
hogy így hátha könnyebben kikerülnek a 
rendszerből a megbízhatatlan őstermelők, 
árusok, vagy törekszenek a jobb minőségre.
Jó néhányunk tapasztalata alapján azonban 
elmondható, vannak megbízható ősterme-
lők is, akiktől nyugodtan vásárolhatunk. 
Nemcsak tejet, de túrót, tejfelt, vajat és sajtot 
is tőlük vegyünk, ha tehetjük, mert pl. egy jó 
házi tejfel esetében ég és föld a különbség a 
boltihoz viszonyítva.

Számomra (és hál' Istennek vagyunk még 
így jó páran) nagyon fontos és örvendetes, 
hogy a nyíregyházi piacon jelenleg még sok 
őstermelő árul nyers tejet. Emellett 
tejesautó is járja a várost, amely mozgó tej-
boltként megáll a város különböző pontjain, 
és a „Boci, boci tarka” dallamát meghallva 
vihetik a lakosok a flaskát, hogy megtöltsék 
nekik finom friss tejjel. Ezen kívül házhoz-
szállítás is létezik. A választék elég széles 
ahhoz, hogy eldöntsük, kinek a tejével 
vagyunk elégedettek, nem kell a savanyú, 
vagy a vizezett tejet megvenni. Az ára pedig 
mindenképp jobb a boltiétól, ez Nyíregy-
házán 150 Ft/liter. 

Tejút
Hány tehén van manapság egy faluban? 
Egy se vagy nagyon kevés…. Még akár 
két évtizede is megállította az autófor-
galmat a vonuló csorda, a mai gyerekek 
ilyennel nem is találkoznak. 
Pár éve még sokkal nagyobb becsülete volt 
mind a tejnek, mind az állattartásnak. A mai 
átlagos valóság a boltban vásárolt olcsó 
reggeli ital vagy dobozos ultrapasztőrözött, 
különböző zsírtartalmú tejek, ilyen-olyan 
tejfel, frissföl, változó minőségű túró, egyes 
sajtok pedig szánalmas „fejlődésen” mentek 
keresztül (a trappista például már sehogy-
sem hasonlít régi önmagához). És ha az 
állatjólét felől közelítjük meg a kérdést, 
nyilvánvaló, hogy a nagyüzemi körülmé-
nyek között tartott tehenek élete egyáltalán 
nem irigylésre méltó.
Különböző problémákat vet fel a tej útja is: a 
hazai fogyasztás 30%-át külföldről behozott 
tej teszi ki, miközben 300 millió liter tejet 
exportálunk. Így amíg eljut a termelőtől a 
fogyasztóig, hozzáteszi a maga részét a 
szállítás, kis- és nagykereskedelem, csoma-
golóipar, melyek a környezeti terhelés és a 
minőségi változások szempontjából is 
jócskán hagynak kívánnivalót maguk után.

Házi tejből túrós palacsinta 
vagy kóla chips-szel?
A tej egyes irányzatok szerint kifejezetten 
káros, vagy pedig egyszerűen csak haszon-
talan. Aki mégis fogyasztja, sokszor inkább 
a boltit választja, gyakran még az a korosz-
tály is, akik házi tejen nőttek fel. Pedig akár-
hogy is nézzük, minősége, íze és felhasznál-
hatósága messze alulmarad a házi friss 
tejhez képest.
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A vajat a tejszínből vagy a tejfelből csináljuk: 
kb. félig töltünk egy befőttes üveget és kitar-
tóan rázzuk, amíg összeáll a vaj (mixerrel is 
lehet „köpülni”). A habosodás miatt térfo-
gatnövekedésre kell számítani, ezért kell a 
nagyobb edény. Kivesszük az íróból, ki-
nyomkodjuk belőle a maradék írót, és ennyi. 
Ez így valószínüleg lágy lesz, de a hűtőben 
megkeményedik, de akár így, akár úgy, máris 
kész a finom saját vaj! Az író szintén nagyon 
finom, ezt régen főzéshez is használták, ná-
lam erre nem kerül sor, mert megiszom.
Ne feledkezzünk el a belső értékekről sem! 
A tej tápértéke, ásványi anyag és nyomelem 
tartalma igen jelentős. Kitűnő kálcium-for-
rás, ami jó a fogaknak, csontoknak, vitami-
nok közül az A, K, E, D, B, C található meg 
benne.

Kolos Lívia

Saját vajjal sütni nem ördöngősség
Akármit is mondanak a valódi vagy önjelölt 
tudósok a tej pozitívumairól, negatívumai-
ról, a házi tej vitathatatlan jó tulajdonsága, 
hogy számos tejterméket mi magunk is 
előállíthatunk belőle. Néhány dolgot bárki 
meg tud csinálni, nem kell hozzá szakérte-
lem: ha a tejet nyugalomban állni hagyjuk, 
feljön a tetejére a zsírja, azaz a tejszín, ha ezt 
hagyjuk megsavanyodni, az lesz a tejfel, 
alatta pedig ott az aludttej. Ez utóbbi köztu-
dottan egészséges, nyáron frissítő, helyre-
rakja az antibiotikumtól megbolygatott 
bélflórát, és sütés-főzéskor is használhat-
juk joghurt, kefír helyett. 
Ebből készül a túró is: az aludttejet hevítjük, 
de nem forraljuk, óvatosan forgatjuk, hogy 
egyenletesen hevüljön, látni fogjuk, ahogy 
fokozatosan külön válik a túró és a savó. 
Állni hagyjuk, majd egy darab anyagba köt-
ve kicsepegtetjük (a visszamaradt savót 
régen főleg a disznóknak adták). 

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

A földikutya a tapasztalatok szerint ragaszkodik az 
ősgyepekhez, vagyis kizárólag olyan (rendszerint löszös 
vagy homokos talajú) füves területekhez, melyek soha nem 
voltak megszántva. Ennek némiképp ellentmond az a tény, 
hogy alkalomszerűen mezőgazdasági területeken is felbuk-
kan a földikutya, ahol rágásával gyümölcsfák gyökerében 
vagy különféle mezőgazdasági kultúrákban károkat 
okozhat. (Ahol ma még nagylétszámú földikutya populá-
ciók élnek, ott ez a kár igen jelentős is lehet, így például 
Izraelben ahelyett, hogy védenék, lapáttal ütik őket agyon. 
Sajnos szó szerint.)
A genetikai vizsgálatok legújabb eredményeinek tükrében a 
nyugati földikutyát nem fajnak, hanem fajkomplexnek kell 
tekinteni. A Kárpát-medencében négy formája különböz-
tethető meg a nyugati földikutyának, melyek között 

kromoszómaszám, kromoszómaszerkezet, elterjedés- és 
viselkedésbeli különbségek is kimutathatók. A rendszertani 
kérdések gyors tisztázása azért kívánatos, mert a védelem 
jogi hátterét alkotó törvények (s nem mellékesen a nemzet-
közi egyezmények is) fajokról szólnak…
A földikutya legjelentősebb hazai populációi a Hajdúság-
ban (Hajdúbagos, Hajdúhadház, Debrecen-Józsa) vannak.
Ezen kívül vannak még elszórtan kisebb létszámú állomá-
nyai az Alföld különböző pontjain. Sajnos területi védelmet 
élőhelyeinek csak egy része élvez. 

Takács Attila

„Fogasvakony” c. írásunk (hátsó borító) folytatása…
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Az E-misszió Egyesület októbertől ismét elindította természetvédelmi klubját. 

Helyszín: Egyesületünk irodája (Nyíregyháza, Malom u. 18/a.)
Időpont: csütörtökönként 16.00 óra

Klubfoglalkozásainkon a gyerekek megismerhetik hazánk élővilágát, természeti kincseit 
és a globális környezetvédelmi problémák okait. Ezek mellett betekintést nyerhetnek 
Egyesületünk tevékenységébe és részt vehetnek gyakorlati természetvédelmi 
munkáinkban. A benti foglalkozásokat kirándulásokkal színesítjük.

Érdeklődni: Szőke Zsuzsa, szokezs@e-misszio.hu, www.e-misszio.hu, 
Tel/fax: 42/504-403, 423-818, 20/431-8086

Zöldike Klub!
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2008 Bálintbokorban
Lassan két és fél éve, hogy megvásárol-
tuk bálintbokori tanyánkat. Ahogy mú-
lik az idő, egyre inkább úgy gondolom, 
jól választottunk.
Voltak és vannak ugyan kezdeti nehézségek - 
melyek főleg rutintalanságunkból adódnak-, 
de ezeket az újszerű tevékenységek, a közös 
munka és alkotás kalandja ellensúlyozza.
A tanyasi hétvégéknek köszönhetően meg-
ugrott Egyesületünk önkénteseinek száma 
is, olyan barátokra tettünk szert, akik önzet-
len segítségére mindig számíthatunk.
Támogatók is szép számmal jelentkeztek, 
építőanyagok, bútorok, használati tárgyak 
leltek új otthonra a tanyán. Kiemelném a 
Nyíregyházi Waldorf  Iskola pedagógusait és 
diákjait. Az iskola amellett, hogy bútorokat, 
használati tárgyakat adományozott Egyesü-
letünknek, diákjai segítségét is felajánlotta.
A felső tagozatos diákok az iskolai időszak-
ban, péntekenként a “kertművelés” óráikat a 
mi tanyánkon töltötték, ezzel nagy segítsé-
get nyújtottak a kerti munkálatokban. 
A foglalkozások során a tanulók gyomláltak, 
ástak, kapáltak, fát ültettek, illetve részt 
vettek a betakarítási munkákban is. 
2008 őszén egy régóta dédelgetett álmunk is 
valóra válhatott. Az Újfehértói Gyümölcs-
termesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 
segítségével létrehozhattunk egy saját gyü-
mölcsöst is. Az európai hírű kutató-állomás-
ról több mint 20 különböző alma- és körte-
fajtát (hagyományos, régi tájfajtákat) kap-
tunk ajándékba. Így ősztől több különleges 
gyümölcsfajta is színesíti kertünket. 

A tavalyi év legnagyobb eredménye, hogy 
megkaptuk az engedélyeket az oktatóköz-
pontunk megépítésére, a tavasszal megter-
vezett szalmabála épületre. 
Örömünk azonban felemás, sajnos az épít-
kezésre beadott pályázatunkat elutasí-
tották. Idén tovább próbálkozunk a 
források keresésével. 
A 2009-es év a tanya szempontjából igen 
bíztatóan alakul, hiszen a Környezet és 
Energia Operatív Program támogatásával 
elindíthatjuk a tervezett beruházásokat.
Sajnos ebbe a pályázatba nem tudtuk bele-
illeszteni a szalmabála házat, de a program 
keretében felújíthatjuk a jelenlegi házunkat, 
megvásárolhatjuk a szomszédos ingatlant, 
kialakíthatunk egy fedett kézműves foglal-
koztatót.
Továbbra is folytatódnak az önkéntes prog-
ramok, idén még több segítő kézre lesz 
szükségünk. Köszönjük mindenkinek az 
önzetlen segítséget, és az adományokat! 
Ígérjük, megháláljuk! 

Révész Márton

Támogatóink: 
Beregi Tímea és családja, Görbedi Lajos, 
Bodnár Éva, Suga Mária, Vágvölgyi 
Gusztáv és Szép Éva, Baranya Tamás, 
Kendi Zsolt, Dr. Szemes Ferenc és családja, 
Tölgyesi Lászlóné, Nyíregyházi Waldorf  
Iskola, Újfehértói Gyümölcstermesztési 
Kutató és Szaktanácsadó Kht., Újfa-Vill 
Kft.       

Vissza - és elõre - tekintõVissza - és elõre - tekintõ
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
Adományokat várunk a tanyánkra!

Az E-misszió Egyesület tanyáján található kis parasztház 
felújításához, illetve berendezéséhez szeretnénk adományozó kedvű 
tagjaink, baráta-ink segítségét kérni! Ha van olyan felesleges, vagy 
megunt holmi, aminek mi hasznát vehetnénk, 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)

További információ:  
Révész Márton - reveszmarci@freemail.hu - 20/803-57-93
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kának tartottam a gyűjtést, s a rendszerbe-
rakást. Aztán megszületett a könyv, melyet a 
hazai lágyszárú növényekről írtam. (Most 
pedig kiadásra vár a „nagytestvére”, mely a 
fás-, s lágyszárú növényekről szól.) 
A következőkben majd megismerhetjük a 
„Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultú-
ráért Egyesületet” azaz rövidebb nevén az 
Arborétumért Misszió” Kht. munkáját. 

Molnár Ibolya

Mint ahogy előző cikkemben leírtam, a Nyíri 
Arborétum Nyíregyháza-Sóstóhegy és 
Nyírpazony-Kabalás határán fekszik, igen 
szép elhelyezkedésű területen. Talaja 
változatos. A sárgás színű homokon kívül 
megtalálható ott középkötött, kötött talaj 
egyaránt. Egy kisebb foltban pedig szürkés 
színű kvarctól csillog a  homok, melynek 
megvan a jellegzetes növényvilága. Itt él 
többek között a homoki ballagófű és a 
homoki zsellérke…
Sok-sok fáradozás után sikerült a fajgazdag-
ságot visszaállítani a területen. Ez a 
törekvés, mely sokszor küzdelmes, a mai 
napig fennáll. S mint már olvastuk, egyik 
fontos célja az Arborétumnak: a természet-
elvű gondolkodás kialakítása. Idetartozik 
tehát először is megismertetni élővilágát.

Hiszen tudhatjuk, hogy amit megisme-
rünk, ahhoz már közünk van. Amihez 
közünk van, csak egy lépés, hogy felelős 
szeretettel közeledjünk hozzá. 

Ezzel a felelős szeretettel nevelgetem, 
„pátyolgatom” az Arborétum növényeit. 
Vizsgálgatom, rajzolom őket nagyító 
mellett. A grafikák tollal készülnek, a 
legkisebb részleteket is igyekszem ábrázolni, 
pl. a virág belső felépítését, egyes szervek 
kapcsolódásait. Az idők során leírások is 
készültek a lágyszárú növényekről, bemu-
tatva még azok élőhelyeit, származását. 
Végül feljegyzéseimet rendszerbe rakva, 
kibővítve, csiszolgatva alakult ki egy 
kiadvány mai formája.
 A könyv címe: „Itt élnek közelünkben”. Kb. 
200 hazai fajról szól virágzás ideje szerinti 
sorrendbe szedve. 
Tanulmányaim, s a tapasztalataim segítettek 
abban, hogy írjak a gyógyhatásról is. Hiszen 
manapság tudott dolog, hogy pozitívan 
befolyásolja az életünket a „természet 
anyagainak” használata, legyen az gyógytea, 
vagy a ruhafestésre használt céklalé, vagy a 
hímestojás festésére alkalmazott hagyma-
levél főzete, a dióburok, a fűzfakéreg  stb. 
Nagy élvezettel kérdezgettem ismerőseimet, 
idős rokonaimat régi szokásokról, népi 
elnevezésekről. Már gyermekéveimben is 
érdekeltek a „tájnevek”, a tájszólás. Hiszen 
kislányként mindig rácsodálkoztam arra, 
hogy a bihari nagymamám a burgonyát 
kolompirnak mondja, a rétközi nagyszüleim 
pedig krompénak nevezték. Izgalmas mun-

A NYÍRI ARBORÉTUM bemutatása II.

Molnár Ibolya: „ITT ÉLNEK KÖZELÜNKBEN” c. könyve 
kapható Nyíregyházán a Krúdy Könyvesboltban (Zrínyi u. Sávház alatt), 
az E-misszió Egyesület zöldboltjában (Nyíregyháza, Malom u. 18/a.). 
Kikölcsönözhető a Móricz Zsigmond Könyvtárból (Nyíregyháza). 
Vásárlásával segíti a Nyíri Arborétum természetelvű szemlélet-formáló 
munkáját.  

A Nyíri Arborétum bemutatja: 

Martilapu - Tussilago farfara L.
Népi név: szattyú, lókörműfű, farkastalpfű, körömfű, kereklapu, partilapu, 
szamárlapú, kisédeslapú

A fészkesvirágzatúak (Compositae) családjába tartozik. 
Virágzás: márc-máj. Virág: a fészkek kb. 2 cm átmérőjűek. Sárga, keskeny 
sugár- és csöves virágokból állnak. Virágzáskor még levelei nincsenek. Kb. 
15-25 cm magas pikkelyleveles, pihés szőrrel borított szárán helyezkedik el 
virágzata. Később megjelennek a hosszú, nyeles főeres levelek. Ezek tőből 
erednek. Lemezük szíves, kerekded vagy szögletes, fogazott, kb. 15-25cm 
nagyságú. Felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, szőrös. Gyöktörzse 
kúszó, kisujjnyi vastag, amiből vékonyabbak erednek. Évelő növény. 
Élőhely, elterjedés: agyagos, nyirkos helyeken gyakori. Középhegysé-
gekben, Dunántúlon elterjedt.
Gyógyhatás.: félig nyitott virágzatát, levelét gyűjtik. Teája légzőszervi 
megbetegedések ellen alkalmazható. Teakeverékek alkotóeleme (pl. 
asztma, köhögés ellen, gyomor- és nyombélfekély ellen). 
Fiatal levelei főzelékként fogyaszthatóak.

Grafika: Molnár Ibolya

BemutatkozóElérhetőségek: 42/475 268 - arboretum@postafiok.hu
 www.arboretum.hu



A fánkkirályA fánkkirály Elmesélem, mi történt velem, mikor 
édesanyám sütötte fánkot ettem.
Vasárnap délután volt. Testvéreimmel 
együtt a konyhában voltunk és vártuk, 
hogy kisüljön a fánk. Mikor már félig 
volt a nagy fehér tál, elkezdtük 
eszegetni. Én is beleharaptam egy 
hatalmas fánkba, de olyan nagy volt, 
hogy nem érte körül a számat. Ahogy 
beleharaptam, egy óriási, fehér üreg 
tárult elém. Belenéztem, és képzeljétek, 
mit láttam ott. A hófehér üreg legfehé-
rebb részén egy pici ajtó volt. A csodál-
kozástól még fel sem ocsúdtam, mikor 
kinyílott az ajtó és egy iciri-piciri fehér 
király állt előttem. Halványkék szeme 
olyan okosan csillogott, hogy szentül 
hittem, ő csak a fánkkirály lehet. Intett 
nekem, hogy menjek oda hozzá.
- Mennék én, kérem, de nem férek be a 
fánkba - feleltem illendően.
- Próbáld, és főképpen akard, akkor 
sikerülni fog! - mondta a király.
Én fogtam magam és beléptem a fánk-
ba. A király már nyújtotta felém hófe-
hér kezét és bementünk a pici fehér 
ajtón. A szemem-szám elállt a csodál-
kozástól, mert egy hatalmas fánkhegy 
lábánál álltunk.
- No, ugye, ilyet még nem láttál - 
mondta a király.
- Nem én! - válaszoltam, de még akkor 
sem vettem le a szemem a hegyről.
- Látod-e a fánkhegy tetejét? - kérdezte 
mosolyogva a király.
- Nem én! - feleltem kissé bátortalanul.
- A palotám a hegy tetején van és ott 
foglak vendégül látni, ha elfogadod a 
meghívásomat - mondta a király.
- Igen, de hogyan fogunk oda feljutni? - 
kérdeztem kételkedve. - Ne aggódj, 
nagyon könnyen fel fogunk menni a 
fánkrakétámmal, amelyet mindig ma-
gamnál hordok - felelte a király 
mosolyogva.
Az egyik zsebéből elővette a rakétát, a 
másikból a picike pumpát. Ezen meg-
nyomott egy gombot, ami pillanatok 

alatt felfújta a fánkrakétát akkorára, 
hogy ketten is elfértünk rajta. Hisz 
mind a ketten olyan picik voltunk, 
hogy én magam is csodálkoztam ezen. 
Kényelmesen elhelyezkedtünk, majd a 
király megnyomott egy gombot és a 
fejünk felé egy etető ereszkedett, de 
természetesen az is fánkból volt. Na-
gyon jó volt a fánkrakétán utazni. Alig 
vártam, hogy meglássam a palotát.
Minden képzeletemet felülmúlta a 
látvány. Fánkból volt az egész palota, 
az ágyak, az asztalok, a székek és per-
sze fánk volt az ebéd is. Mivel nagyon 
szeretem a fánkot, úgy gondoltam, ez 
lesz csak a csudavilág.
Ebédre fánkot ettünk, majd kényel-
mesen elhelyezkedtünk a fánkfotelbe 
és beszélgettünk. A király elmesélte 
tegnapi vadászatát. Az egyik nyulat 
csak a lábán sebesítette meg, ezért 
sikerült élve hazahoznia és így a királyi 
állatkertbe került. Ebéd után kisétál-
tunk az állatkertbe és megnéztük az 
állatokat, de én a törött lábú nyúlra 
voltam legjobban kíváncsi.
Képzeljétek, fánkból volt a nyuszi és a 
többi állat is! A törött lábú nyúl nagyon 
ügyesen ugrált bekötözött lábbal is. 
Lehetett úgy délután négy óra, mire a 
végére értünk. Nagyon megéheztem, a 
király mintha megérezte volna, s meg-
kérdezte:
- Kérsz egy kis fánkot uzsonnára?
- Éhes vagyok nagyon, de már a fánkot 
nem kívánom, most már szeretnék 
hazamenni - feleltem kicsit félve.
- Jól van, hazaviszlek a te világodba - 
mondta a király.
A fánkkirály és én ismét felültünk a 
fánkrakétára, még a szélnél is sebeseb-
ben repültünk, amikor hirtelen édes-
anyám konyhájában eszméltem föl.
Nagyon örültem, hogy ismét otthon 
vagyok, de még mindig fánkországban 
jártam képzeletben.

Pányáné Sipos Erzsébet

ZöldfülûZöldfülû

18
Süvöltõ



Termékeink:
-  növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: 

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
- 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

Környezeti 
Tanácsadó Iroda
Környezeti 
Tanácsadó Iroda

ZÖLDÖVEZET 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

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

Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Az E-misszió Egyesület és a Campus Rádió közös 
környezetvédelmi műsorral jelentkezik hetente, 

szerdánként  9 órától a 97,9 Mhz-en a Campus Rádió 
Lyukasóra című műsorában.(www.campusradio.hu)
A műsorban aktuális természet- és környezetvédelmi 

hírekkel, valamint Egyesületünk tevékenységeivel 
ismerkedhetnek meg a hallgatók, illetve aktuális 

eseményekről értesülhetnek.
Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket a műsorral 

kapcsolatban az Egyesület elérhetőségein.

Környezetvédelmi Óra 
a Campus Rádióban

Lábápolás
Izzadó lábra 10 dekagramm gyógynövényt - 
cserszömörce-levelet, diólevelet, kamillát - 
főzz fel egy liter vízben, várd meg, amíg kihűl, 
szűrd le, úgy öntsd bele a lábáztató vízbe. 

Frissító és felújító lábfürdő
Egy marék friss vagy három evőkanál szárított 
kakukkfüvet és egy evőkanál tengeri sót tégy 
egy tálba. Annyi forró vizet önts rá, hogy 
lábfejedet ellepje. Amikor éppen kellemes 
melegre hűlt, áztathatod a lábad.

Nyugtató lábfürdő
2-3 liter meleg vízben oldj fel egy csésze 
szódabikarbónát, ezzel mosd a lábad.

Duzzadt lábra
Vágj félbe egy paradicsomot, és körkörös 
mozdulatokkal dörzsöld be a levét a lábadba. A 
megszáradt pépet egy éjszakán át hagyd rajta, 
reggelre leapad a daganat.

Izomlazító
Az erős izomfájdalmakat enyhíti a bőrbe 
dörzsölt rozmaringolaj. Lehűti és fellazítja a 
görcsös izmokat. A levendula- és a 
majorannaolaj szintén jó a merev izmokra és a 
reumatikus fájdalmakra. Ha a fájdalom nem 
múlik, borogasd be a lábad.

Borogatás fájó lábra
Mindig a fájdalom megszabta gyógynövényt 
válaszd. Az izomfájdalmakat majorannás, 
levendulás, rozmaringos borogatás csillapítja. 
Reumatikus fájdalmakra majorannából és 
levendulából készítsd a borogatást. Az 
összeaprított vagy passzírozott gyógynövényt 
finom pamutvászonba, muszlinba csomagolva 
10 percre tedd forró vízzel telt tálba, majd 
csavard ki, és helyezd a fájó testrészre. Száraz 
pamutkendővel kösd át, és hagyd hatni, míg 
kihűl.



A fogasvakony
…ilyen névvel illette Petényi Salamon az 1800-as években a 
nyugati földikutyát (Spalax leucodon), amely a hazai 
emlősfauna egyik, ha nem a legveszélyeztetettebb tagja. 
Izgalmas témák egész sorát veti fel ez a jószág rendkívüli ritkasága 
mellett ökológiai igényeinek, életmódjának, rendszertani helyze-
tének tisztázatlanságával. Mint oly sok tipikus sztyepplakó faj, a 
földikutya is a Kárpát-medencében éri el elterjedésének nyugati 
határát. Unikális ritkaságnak számít, becsült hazai egyedszáma 
nem több 1000 példánynál! Az egyedszám becslés persze igen 
problémás, lévén hogy a földikutya nevének megfelelően a 
földfelszín alatt tölti élete jelentős részét. Anatómiailag messze-
menőkig alkalmazkodott ehhez az életvitelhez. Farka, fülkagylója 
nincsen, míg csökevényes szemeit szőr és bőr fedi, ilyen módon 
azok funkciójukat veszítették. Mondhatnánk: vakabbak a vakon-
doknál, de a helyzetet bonyolítja, hogy a különböző érzékszervek 
(pl.: bajusz szőrök, szemöldök-sávban elhelyezkedő érzékszőrök) 
által felfogott mechanikai ingerek ingerületként a látóközpontba 
futnak. Hogy mennyit és hogyan érzékelnek a külvilágból, az 
vizsgálat tárgyát képezi. Emellett szaglásuk is kiváló.
Földalatti járatrendszerüket (a vakondokkal ellentétben) rendkí-
vül nagy, erős metszőfogaik segítségével ássák. Katakombáik falát 
a fejükkel „döngetik” keményre, hogy azok ne omoljanak be. Sőt, 
az egyedek közti kommunikáció alapját képezi az a rezgés, amelyet 
a fejnek a járat falához való ütögetése idéz elő. Ez azért fontos, 
mert territórium tartó állatokról van szó. Szaporodási időszakon 
kívül még a különböző nemű egyedek sem tűrik egymás közelsé-
gét, ugyanez a hímek esetében pedig egyenesen vért kíván.
A járatok építése során jelentkező földfelesleget túrások formájá-
ban tolják a földfelszínre, ezek a túrások azonban a vakondtúrás-
hoz képest nagyobbak és nem egyszerű rögökből, hanem 
„hurkákból” állnak.

Takács Attila írását a 15. oldalon folytatjuk

Ajánlja fel adója 1%-át a környezet - és 
természetvédelem érdekében!
Ajánlja fel adója 1%-át a környezet - és 
természetvédelem érdekében!1%
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