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Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Március 22. a Víz világnapja, mely nap arra figyelmeztet, vigyázzunk sérülékeny 
készleteinkre. Közeledik a húsvét, a húsvéti böjtről is olvashat hírlevelünkben. Itt a tavasz, 
ébred a természet, egyre több időt tölthetünk a szabadban, mind több visszatérőt 
figyelhetünk meg vonuló madaraink közül. A kertben is sok feladat vár ránk. Hírlevelünkben 
a kerti „kezdéshez” is találhat néhány ötletet, tanácsot. 

Kellemes olvasgatást! 
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A Víz Világnapja - Március 22. 

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a víz 

világnapjának. A föld népessége egyre gyarapszik - nemsokára 

7 milliárd élünk a földön - és a megnövekedett vízigényt 

bolygónk lassan nem tudja kiszolgálni. 

Az UNECSO becslése alapján, amennyiben a népesség 

növekedése, továbbra is ilyen drasztikus lesz és nem 

változtatunk a környezetünkhöz való hozzáállásunkon 2050-re 

majdnem 50 országban szükséges lesz bevezetni a 

vízkorlátozást. Szakértők szerint az eljövendő háborúkat nem az 

olajért, hanem a vízért fogják vívni... 

 

A víz: maga az élet. 

 Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik. 

 Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll. 

 A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) 

mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek is nagy része (2,2 %) 

jég. 

Évente 20 millió ember - köztük 5 millió gyermek - hal meg a világon ivóvíz által közvetített 

betegségben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül ömlik a 

folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek 

négyötödében már nem élnek halak. A 

világ vízfelhasználásának üteme a 

huszadik században kétszeresen 

meghaladta az emberiség létszámának 

egyébként is robbanásszerű bővülését. 

Az USA fejenként naponta 500 litert 

fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 

100-at, Etiópia 20-at. 

A WHO szerint 1,2 milliárd ember nem 

jut megfelelő ivóvízhez. Az egy főre jutó 

ivóvízkészlet a következő két évtizedben 

a harmadára csökken. Az UNESCO 

szerint, ha a jelenlegi trendek (drasztikus 

klíma- és ökológiai változások, népesség-növekedés, nagyfokú urbanizáció) folytatódnak, 

http://antalvali.com/imagebrowser/view/image/5274/_original
http://antalvali.com/hirek/tisztul-a-duna-vize.html
http://antalvali.com/imagebrowser/view/image/5274/_original
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2050-ben legalább 48 országban több mint kétmilliárd ember 

komoly vízkorlátozással lesz kénytelen szembenézni. 

 Az Egészségügyi Világszervezet, a 

WHO becslése szerint a fejlődő 

országokban valamennyi betegség 80 

százalékáért és évente kétmillió 

ember idő előtti haláláért a 

szennyezett víz okolható. Az UNICEF, 

az ENSZ Gyermekalapja, arra hívja föl 

a figyelmet, hogy a világon, naponta 

mintegy kétezer, ötévesnél fiatalabb 

gyermek hal meg a szennyezett víz 

okozta hasmenéses 

megbetegedésekben. Hogy ez a szám 

csökkenjen, az ENSZ 2005. és 2015. közötti 

időszakot a "Víz az életért" cselekvés nemzetközi évtizedének nyilvánította. Célul tűzték ki, 

hogy a ciklus végére az érintettek több mint fele tiszta ivóvízhez juthasson. 

A népességrobbanás eredményeként az elmúlt ötven évben megháromszorozódott a Föld 

vízigénye. A nem megfelelő szennyvízelvezetés és szennyvíztisztás, a pazarló vízfelhasználás, 

az urbanizáció, az iparosodás súlyosan károsítja bolygónk édesvízkészletét - emlékeztet az 

UNICEF közleménye. 

Sajnos, a sós vizek is veszélyben vannak, az óceánokban és tengerekben sok a szemét, de 

gyakran hallunk vegyianyag-szennyeződésről is. Kína tengerpartjánál, 2011-hez képest, 

tavaly egyes helyeken több mint 50 százalékkal nőtt a szennyezett terület - derült ki az Állami 

Óceánhivatal jelentéséből. A legrosszabb állapotban lévő területek nagysága 68 ezer 

négyzetkilométer, 24 ezerrel több, mint egy évvel korábban. 

A Világbank szerint a következő század háborúi a víz miatt fognak kitörni. 1 kg búza 

megtermelése 1790 liter vizet igényel, 1 kg marhahús előállítása 9680 litert.  Magyarország 

vízkészleteinek 90-95 %-a az országhatárokon túlról származik. (Ez csak a felszíni vizekre 

vonatkozik!!!) Vízmennyiségben a 12. helyen vagyunk Európában. Sajnos, a vízpazarlásban is 

az élen járunk. Évente 1,3 milliárd köbméter szennyvíz tisztítatlanul jut vissza vizeinkbe. 

Forrás: 

www.bocs.hu 

MTI 

 

 

http://bocs.hu/
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Húsvéthoz közeledve - A húsvéti böjt 

A nagyböjt időtartama 40 nap.  A keresztények körében elterjedt szokás a húsvétot 

megelőző megtisztulási időszak. Egy húsvét előtti, könnyed, tavaszi böjtöt a nem vallásosak is 

tarthatnak: segíti a vitaminraktárak feltöltését és a méregtelenítést, salaktalanítást. 

A böjt egészségmegőrző céllal történő alkalmazása manapság ismét reneszánszát éli. A 

húsvét előtti, tavaszi időszakban egy részleges 

böjt mindenkinek felszabadítólag hathat a 

testére. A hús és egyéb nehezen emészthető ételek 

visszaszorítása a zöldségek, gyümölcsök, 

gabonák javára ellenszere lehet a tavaszi 

fáradtságnak. Persze az alkoholt is érdemes 

emellett tiltólistára tenni, ez is felesleges teher a 

szervezetnek. 

 

A böjt segíthet kimoccanni az enerváltságból azáltal, hogy a szervezet kicsit megpihen és 

több vitaminhoz, ásványi anyaghoz jut. Néhány klasszikus böjti étel típus, alapanyag, amit 

bevethetünk: 

- krémlevesek zöldségből (pl. zöldborsóleves, krumplileves, céklaleves), 

- saláták (répa, retek, alma, saláta, káposzta, bab), egyéb zöldség ételek: pl. savanyú 

káposzta gombával 

- gabonából (rizs, köles, hajdina, zab, kukorica, búza, árpa, amaránt) készült ételek: pl. tészta 

ételek, egytálételek (piláf, zöldséges rizsfasírt, hajdinakrokett, köles brokkolival) 

- édesség vagy „nasi” gyanánt: aszalt gyümölcsök, pattogatott kukorica, rizspuding (tej 

nélküli) 

Eleink hagyományos böjti ételként ciberelevest is fogyasztottak. 

Számunkra a fő irányelv a tavaszi, húsvéti böjt során a hús elhagyása, a zöldségek, 

gyümölcsök, gabona emelt dózisa, a minél kevesebb cukor (lehetőleg egyáltalán ne!) 

használata, s a minél kevesebb zsiradék (ha már mégis, akkor növényi) alkalmazása legyen. 
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Farsang és Böjt harca · 1559 · olaj, fatábla · 118 × 164,5 cm · Kunsthistorisches Museum, Bécs 

 

A nagyböjt eredete, története 

Böjt divat ide vagy oda, azért illik tisztában lenni a húsvéti böjt vallásos hátterével is: a 

keresztények számára a nagyböjt a megtisztulás, a lelki útkeresés és rátalálás, az Isten iránti 

szeretet és a vele szembeni alázat kifejezése. 

A 40-es szám a Szentírásban többször is felbukkan, szent szám. Szemléltetésképpen: 

- 40 évig vándorolt a zsidó nép 

- Jézus 40 napot böjtölt a pusztában, aktív közösségi részvétele előtt 

- 40 napig tartott a vízözön 

- 40 napig böjtölt a Sínai-hegyen Mózes 

- 40 napos kegyelemidőt hirdetett Jónás Ninivének 
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A 7. század óta a nagyböjt hamvazószerdával kezdődik és a 

nagyhét végéig tart. (Hamvazószerda: mozgóünnep, febr. 4. 

a legkorábbi időpont. 2014-ben március 5-re esik, 2015-ben 

– február 18-ára, 2016-ban – február 10-re, 2017-ben – 

márc. 1-re, 2018-ban – febr. 14-re, 2019-ben – márc. 6-án 

lesz) A 11. századig a nagyböjt sokkal szigorúbb szabályok 

szerint zajlott, mint most: naponta egyszer ettek, és húst, 

tojást, tejterméket egyáltalán nem fogyasztottak. 

A katolikus egyház mára enyhébb szabályokat szab meg: hamvazószerdára és nagypénteken 

kell szigorú böjtöt tartani. Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti hívek naponta 3x ehetnek, 

1x lakhatnak jól), továbbá az előbbi napokon valamint a többi pénteken nem fogyaszthatnak 

húst a 14 évnél öregebbek. 

Testi és lelki tisztítókúra, terápia 

A böjt, mint terápiás eszköz alkalmazása elég régi időkre nyúlik vissza. A feljegyzések szerint 

a görög gyógyító, Hippokratész (i. e. 460 – i. e. 375) is alkalmazta. De a görögökön kívül 

alkalmazták a perzsák, egyiptomiak is. A böjtterápiát használták gyógyítási és lelki 

megtisztulási céllal egyaránt. Megfigyelték, hogy a visszafogott táplálkozás által a szervezet a 

betegségre, gyógyulásra jobban tud fókuszálni. (Az emésztés nem viszi el az energiáját.) 

A test böjt általi megnyugtatása és pihentetése hasznosnak bizonyult, ha bizonyos 

betegségek gyötörték a testet, de egészségmegelőző, fiatalító kúraként is használták. A böjt 

során ugyanis a szervezet az öngyógyításra koncentrál, illetve a böjt alatt megszabadul 

minden olyan méreg- és salakanyagtól, ami terhet jelent a számára. 

 

Forrás: 

www.csaladivilag.hu 
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Tavaszi munkák a kertben 

A hosszú, téli napok után végre itt a tavasz, reményeink szerint sok napsütéssel és 

megfelelő csapadékmennyiséggel. Most kezdenek újjáéledni a kertünk növényei és az 

időben, szakszerűen elvégzett kerti munkákkal elősegíthetjük, hogy egész évben szemet 

gyönyörködtetve fejlődjenek.  

Ha kimegyünk a kertbe és jó alaposan körülnézünk, akkor csak úgy sorakoznak a kerti 

munkák egymás után. 

Metszés:  

Kezdjünk először a metszéssel, a télen elfagyott, elszáradt növényi 

részek levágásával. A metszéssel alakítjuk növényeink sorsát az 

idényben, ezért tartsuk szem előtt, hogy más-más metszési módot 

kell alkalmazni a gyümölcsfák, a bogyósok, a szőlő, az örökzöldek, a 

díszfák, a díszcserjék és az évelő lágyszárúak esetében. A 2 centiméter 

átmérőnél nagyobb metszési felületet kezeljük sebkezelővel. 

 

Gyeplazítás:  

A gyepes területeken először gereblyézzük össze az őszi faleveleket, 

majd végezzük el a gyeplazítást. A gyeplazítás lényege, hogy a fű tövét 

levegőhöz juttassuk. Ez igen látványos fejlődést és szép gyepet 

eredményez két-három hét alatt. 

 Tavaszi lemosó permetezés, növényvédelem:   

Az elkötelezett biokertészek szerint fontosabb a növények jó kondíciója, 

vagyis a jó tápanyagellátás, mint a tavaszi lemosó permetezés, tehát van, 

aki el is hagyja.  A legjobb, ha teljesen vegyszermentesen végezzük (pl. 

növényi alapanyagokból (csalán, hagyma, gyógynövények stb.) ún. 

ázalékot vagy főzetet készítünk), vagy biotermesztéshez használható 

vegyszereket használunk.  

Közvetlenül a metszési munkák után végezzük el a tavaszi lemosó permetezést az áttelelt 

rovarok és a gombatelepek ellen, mind a gyümölcstermő növényeknél, mind a 

dísznövényeknél. Fontos megjegyezni, hogy a tavaszi lemosó permetezés nem védi meg a 

növényeket a teljes vegetáció alatt. Tehát ha kártevők és betegségek lépnek fel áprilisban, 

vagy májusban, akkor célzottan, megfelelő növényvédő szerrel újból permeteznünk kell. A 

növényvédelmi munkát meteorológiai és növényvédelmi előrejelzésekre alapozva végezzük 

el az integrált növényvédelem keretein belül. Ez azt jelenti, hogy az élő környezet 

működésébe csupán a szükséges mértékben avatkozunk be, így a kártevőket és károsítókat 

nem teljesen pusztítjuk el, hanem azok egyedszámát csak a kertfenntartás gazdaságossági 

szintje alá csökkentjük.  
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Tápanyag utánpótlás:  

A tápanyag utánpótlásról se feledkezzünk meg. A legjobb a 

környezetünknek, ha szerves trágyát, komposztot használunk. A 

műtrágyázásnál figyeljünk, hogy az adott növényekhez a megfelelő 

összetételű műtrágyát válasszuk és az adagolásnál feltétlenül 

kövessük a gyártó utasításait. 

Öntözés:  

Fontos a növények vízellátása, melynek gyakorisága és 

mennyisége is fontos. Az elmúlt időszak száraz, aszályos évei 

egyre több kerttulajdonost győztek meg arról, hogy érdemes 

automata öntözőrendszert telepíteni, ahhoz, hogy kertjükben 

egész évben szép és egészséges növények fejlődjenek. Az automata 

öntözőrendszer, amellett, hogy egyenletesen juttatja ki a megfelelő vízmennyiséget, 

víztakarékos megoldás is a hagyományos, locsolótömlős öntözéssel szemben. Az automata 

öntözőrendszert a gyepen kívül sövények, dísznövényágyások, sziklakertek, erkélyen levő 

balkonládák öntözésére is ki lehet építeni. 

A tiszta víz látszólag korlátlanul áll rendelkezésünkre, de még Magyarországon is, ahol sok a 

természetes forrású víz, hosszú utat tesz meg kinyerési helyétől a háztartásunkig. 

Takarékoskodjunk a vízzel - használjuk fel az esővizet 

Már nagyszüleink is, ahol tehették, hordóba, kádba összegyűjtötték az esővizet, annak 

ellenére, hogy a kutakról még ingyen hozhattak vizet és nem volt csatornadíj sem. Tudták, 

hogy az esővíz jobb, mert folyamatosan a rendelkezésünkre áll, illetve mikor sok van belőle, 

összegyűjthetjük, mikor kevesebb jut, elöntözhetjük vagy pl.: moshatunk vele. 

Emellett a talajvizekhez képest lágy az esővíz, hiszen nincs benne mész, így a mosószerek, 

szappanok és öblítők könnyebben és intenzívebben felhabzanak, kevesebbet kell azokból 

használni. 

Tehát ha az esővíz begyűjtése által rendkívül jó minőségű vízhez jutunk, pénztárcánkat és 

környezetünket kímélve! 

Kertalakítás:  

Tavasszal kezdhetjük el megvalósítani a télen megálmodott 

kertátalakítást vagy teljesen új kert építését. Ha jól terveztünk, 

akkor kertünk arányos, átlátható, könnyen gondozható, letisztult 

formában újul meg. 
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Konyhakert az erkélyen 

Kis cserepes kerteket minden erkélyen berendezhetünk. A legszerényebb igényekhez még 

az ablakpárkány is elegendő helyet kínál.  

Egy nagyobb edény vagy balkonláda különböző illatos 

fűszernövényekkel beültetve már magában is teljes 

fűszerkert lehet. Ha ehhez még illatos paradicsomot vagy 

kúszó borsót, babot társítunk, már előttünk áll a legkisebb 

haszonkert. Aki még ezzel sem elégszik meg, az ültethet 

ezek mellé néhány kokárdavirágot, bársonykát, és máris 

egy komplett kert változatosságában gyönyörködhet. A kis 

helyen gazdálkodók nagyon ügyesen használhatják az ún. 

szamócás cserepeket: ezeknek a nagyméretű tálaknak az 

oldalán zsebeket képeztek ki, amelyekbe további növények 

ültethetők. 

Általában csak az erkély vízszintes felületére tervezünk növényeket, pedig a függőleges 

kiterjedés is hasznosítható csüngő ámpolnákkal, fali kosarakkal, növényállványokkal, 

polcokkal. A ház falát kúszónövényekkel befuttatva a zöld oázist szinte kitágíthatjuk. 

A szerkezetek szilárd fölerősítésére azonban nagyon gondosan ügyeljünk!  

 

Virágos zöldséges  

Semmilyen szabály nem tiltja azt, hogy a 

virágokat és a zöldségeket egymás mellé 

ültessük. Tény az, hogy a zöldségeskert 

hasznára válik, ha virágokat és 

fűszernövényeket ültetünk bele. Nem csak az 

esztétikai előnyök miatt, hanem azért, mert 

védelmet nyújtanak a zöldségek számára a 

rovarok okozta károk ellen és 

termékenyebbé teszik a talajt. 

A zöldségeskertben a virágok és fűszernövények 

a zöldségsorok közé ültetésének jótékony hatásai: 

1. A virágok vonzzák a beporzókat 

A zöldségeknek nem mindig van színes virága. Tegyünk róla, hogy a méhek megtalálják 

zöldségeinket és ültessünk virágokat a zöldséges sorok közé, melyek nektár koncentrációja 

http://www.edenkert.hu/diszkert/erkely-es-terasz/hidegturo-szarazsagturo-szelturo-novenyek/2602/
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nagy és/vagy kék, sárga vagy fehér színűek. Néhány választási 

lehetőség: pillangóvirág, közönséges csillagfű, menta, napraforgó, szagosbükköny és a zinnia 

(rézvirág). 

2. Vonzzák a hasznos rovarokat 

Vannak olyan rovarok, bogarak, amelyek jelenléte a kertben hasznos. Ilyenek a katicabogár, 

fátyolka, darázs és a mezei méh. Mint minden más rovarnak, a hasznos rovaroknak is van 

néhány kedvenc növényük. Ha ezeket a növényeket a zöldséges kertünkbe ültetjük, akkor 

magukhoz vonzzák a hasznos rovarokat, amelyek megvédik kertünket a kárt okozó 

rovaroktól. A petrezselyem, kapor, koriander és az őszirózsák családjába tartozó virágok 

különösképpen vonzzák a hasznos rovarokat. 

3. Csökkentik a rovarok okozta károkat a kertben 

Próbáljuk meg a következő virágokat, illetve fűszernövényeket a zöldséges sorok közé 

ültetni: 

    Az ánizs izsóp elűzi a káposztamolyokat. 

    A borrágófű elűzi a paradicsomot támadó hernyókat. 

    A macskamenta elűzi a levéltetveket, a burgonyabogarakat és a poloskákat. 

    A muskátli (Pelargonium) elűzi a japán cserebogarakat. 

    A körömvirág elűzi a spárgabogarakat. A zsálya elűzi a káposztamolyt és a sárgarépalegyet. 

4. Csalétek 

Ha nem tudjuk elűzni a bogarakat, akkor ültessünk olyan növényeket zöldségeink közé, 

amelyet nyugodtan megtámadhatnak a kártevők. Így a káposzta közé ültessünk kelkáposztát, 

melyet a káposztamoly igencsak kedvel. Természetesen a tönkretett kelkáposztát utána 

eltávolítjuk a kertből. Ebben az esetben a kelkáposzta a csalétek szerepét játssza, és 

magához csalogatja a kártevőket. A legnépszerűbb virág-csalétkek a sarkantyúvirág, amely a 

levéltetveket vonzza, de a dohánylevél is megfelelő csalétek. 

5. Biológiai változatosság 

A sorok közé ültetés egy nagyon régi kertészkedési módszer, melynek alapja a biológiai 

változatosság elve, vagyis az, hogy ültessünk többféle növényt egy helyre, tehát az adott 

területen ne csak ugyanazt a fajtát termesszük. A kártevő rovarok megtévesztése érdekében 

kedvenc növényeink közé olyanokat ültessünk, amelyeket messze elkerülnek. A különböző 

növényfajták közötti szimbiotikus kapcsolatok még mindig sok tanulmány tárgyát képezik. 
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6. Vágott virágoknak tervezett kert 

A virágok ültetésének a zöldséges kertbe van még egy gyakorlati haszna. Nem kell azzal 

foglalkoznunk, hogy virágos kertünk, milyen látványt nyújt, a zöldségek között megbújó 

virágokat ugyanúgy levághatjuk és gyönyörködhetünk bennük a szobában is. Ugyanakkor 

hasznosak, mivel távol tartják a zöldségek kártevő rovarait. Ha vágott virágnak valót 

szeretnénk ültetni, akkor nyugodtan tegyük a sárga százszorszépet, magyarparéjt, szalviát és 

rézvirágot a zöldségeink közé, mivel nem a látvány számít, hanem a rendeltetés. Így ezek a 

virágok kettős feladatot látnak el: vonzzák a beporzó méheket és virágcsokorba is köthetők. 

 

Forrás: 

www.edenkert.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Programajánló: 

Víz világnapi program a közelben: Víz világnapja a Szegedi Vadasparkban 

(www.zoo.szeged.hu) 

 

Március 22-én, szombaton 10 és 16 óra között víz világnapi szórakoztató családi program, 

játékos vetélkedővel, látványos állatetetésekkel. 10-15 között a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv bemutató kísérletekkel fűszerezett 

játékos kérdés-felelet programmal várja a látogatókat. 

 

 

 

http://www.edenkert.hu/
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Tavaszi utazók – vonuló madaraink visszatérnek  

A minden ősszel és tavasszal 

megfigyelhető madárvonulás az 

egyik leglenyűgözőbb természeti 

jelenség. Milliószámra kelnek útra az 

északi félteke madarai, hogy a 

hideg elől a mérsékelt éghajlatú 

vidékekre, vagy akár a trópusokra 

költözzenek, míg tart a tél. Az 

esetenként több ezer 

kilométeres út megtétele 

természetfeletti teljesítménynek 

tűnik a madaraktól, az 

emberiség fantáziáját ősidők óta 

izgatja, hogy hogyan képesek 

tartani a bonyolult vonulási 

formációkat, hogyan nem 

tévednek el, és egyáltalán 

honnan tudják, mikor kell 

indulniuk, és hová kell menniük. 

A költöző madarak tavasszal 

általában északra, ősszel pedig 

déli irányba vándorolnak az 

északi félgömbön. A költözést a 

nappalok rövidülése, a táplálék 

mennyisége és a keltetéséhez 

kedvezőbb hőmérséklet 

motiválja, amiért egyes fajok 

kontinenseket is képesek 

átrepülni. Az útvonalak 

genetikailag kódoltak, és tanulással 

is öröklődnek a generációk között. Tájékozódási pontként hegyláncokat, folyókat és 

jellegzetes széljárásokat használnak. 

Tavasszal visszatérők: 

Március közepétől április közepéig számos vonulásból megérkező madárfajjal találkozhatunk 

a terepen. A teljesség igénye nélkül említünk néhányat. Gémféléink közül ebben az 
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időszakban a vörös gém megjelenésére számíthatunk. A 

vonuló ragadozó madár fajaink is már rendre mind megérkeznek április közepére: a vonuló 

ölyveink közül elsőként a kígyászölyv és a darázsölyv. A vonuló vércse fajunk, a kékvércse 

első példányait is megfigyelhetjük ebben az időszakban.  

Tavasz közepén érkező madarunk a pettyes vízicsibe, a csigaforgató, továbbá a csérek és a 

szerkők. A vonuló gerlefajunk, a vadgerle első példányai is megérkeznek április elején.  

Március végétől már a kakukk jellegzetes hangját is lehet hallani a határban. Fecskéink első 

példányai is rendre megérkeznek a szóban forgó időszakban: molnárfecske, partifecske, 

sarlósfecske. Egyetlen vonuló harkályfélénk, a nyaktekercs is megérkezik március végére.  A 

gyönyörű énekű csalogányunk, a fülemüle édesen csengő dallamait szintén március végétől 

hallani. A nádi énekesek közül az adott időszakban a következő fajok érkeznek meg: nádi 

tücsökmadár, nádirigó, foltos nádiposzáta. A tövisszúró gébicset láthatjuk április közepétől. 

 

 

Madárgyűrűzés 

A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul. A 

sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy 

megkerülése sokat árul el életükről, különösen mozgásukról, vonulásukról. A madárgyűrűzés 

segítségével - sok más igen hasznos eredmény mellett - megismerhetjük az egyes madárfajok 

szezonális vonulási útvonalait, pihenő- és táplálkozó helyeit, telelőterületeit, végső soron a 

madárvonulási rendszerek egész Földünket átfogó hálózatát. 

 

 

 

Forrás: 

www.mme.hu 


