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Az utolsó nemesi felkelés 
során, Győr mellett a nemesi 
sereg megütközött a francia 
hadseregel.

Megszületett Harriet Beecher 
Stowe amerikai írónő, aki a 
rabszolgaság ellen emelt szót 
(Tamás bátya kunyhója).

Megszületett Laky Adolf öt-
vösművész, a Szent Korona 
javítója, aki szétosztotta va-
gyonát.

Isaac Fischer Jr. szabadal-
maztatta a smirglit vagyis 
dörzspapírt.

Szatymazon megszületett 
Dankó Pista cigány származá-
sú nótaszerző.

Megszületett Alois Alzheimer 
német orvos, pszihiáter, pa-
tológus.

Megszületett Margaret 
Bourke-White amerikai újság-
írónő, fotós, aki a II. világhá-
ború első hivatalos női fotóri-
portere volt.

Budapesten meghalt 
Mechwart András tervező-
mérnök, feltaláló.

Megszületett Darvas Iván 
kétszeres Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas, színművész, a 
Nemzet Színésze.

Megszületett Baranyi László 
színész, aki a família Kft soro-
zatban a Nagypapát játszotta.

Meghalt Jerome K. Jerome, 
angol író, publicista (Három 
ember egy csónakban). 

Megszületett Che Guevara 
orvos, forradalmár, a harma-
dik világ forradalmárainak 
példaképe.

Megszületett Abody Béla 
József Attila-díjas író, műfor-
dító, irodalmi- és zenekritikus, 
humorista és szerkesztő.

Megszületett Steffi Graf né-
met teniszezőnő.

47 éves korában elhunyt Rory 
Gallagher ír gitárvirtuóz, az 
európai blues egyik legna-
gyobb alakja.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A kosár maga sokféle lehet, 
egyik oldalon a zsebünk, 
másik oldalon a fantázi-

ánk szab csak határt. Ha csak 
egy egyszerű vesszőkosarat 
függesztünk fel három lánccal, 
még szebb is, mint egy felakaszt-
ható, műanyag virágedény. Ha tel-
jesen virágok közé szeretnénk 
rejteni a virágedényt, akkor er-
re a dróthálóból készült tartók 
a legalkalmasabbak. Ezeket az 
edényeket először száraz mohá-
val kell kibélelni, és ültetéskor 
lehetőségünk van a kosár oldalán 
kidugni egy-egy virágpalántát, 
amelyek később majd teljesen el-
fedik virágaikkal az edényt.

Ha a vesszőkosarak mellett dön-
tünk, tanácsos ezeket is kibélelni 
egy műanyag zacskóval, aminek 
az aljára lyukat vágunk, hogy ön-
tözéskor a többletvíz kicsoroghas-
son, de maga a kosár anyaga ne 
ázzon át és több évig újra felhasz-
nálható legyen. Az előregyártott, 
felakasztható műanyag edények-
hez legtöbbször tálka is csatolható, 

s így, bár nem annyira természete-
sek, bizonyos körülmények között 
praktikusabbak.

Mivel töltsük meg a kosarat?

Az ültetéshez használjunk la-
za, humuszos földet, komposz-
tot vagy vásárolt virágföldet, mert 
az egész nyáron virágot hozó nö-
vényeknek sok tápanyagra lesz 
szükségük. Ezt a tápanyagfelvé-
telt a nyár folyamán tápoldatos ön-
tözéssel kell majd pótolni, hiszen 
a függőkosarak egyik jellemzője, 
hogy nagyon kevés talajban sok 
és bőségesen virágzó növény van.

A növényeket ízlés szerint válo-
gathatjuk össze, van, aki az egy-
növényes függőkosarakat kedveli, 
míg mások a vegyest. Az egyik 
legelterjedtebben használt nö-
vény erre a célra a futómuskátli. 

Egy-egy edénybe elég, ha két-há-
rom, fiatalabb növényt ültetünk. 
Ha színesebb kosarat szeret-
nénk, akkor a legjobb, ha középre 
egy álló muskátlit vagy fuksziát 
ültetünk, majd utána körbevesz-
szük lefolyó virágokkal. Ehhez 
használhatunk lobéliát, petúni-
át, kerti sarkantyúkát, színes le-
velű kerti pletykát, aszparáguszt, 
függőkosárba való paradicsomot, 
bármit, ami lefolyó és szépen dí-
szít. Míg régebben nehéz volt be-
szerezni egy-egy virágfajtát, ma 
bármelyiket ezek közül megvá-
sárolhatjuk, ha még nincs saját 
magról nevelt vagy gyökerezte-
tett növényünk.

Napi öntözés szükséges

Ha már beültettük a kosara-
kat, alaposan öntözzük meg és 

a későbbiekben is folyamatosan 
gondoskodjunk a talaj nedvessé-
géről. Mivel a függőkosarak nö-
vényei általában nagyon nagy 
lombfelületet növesztenek ah-
hoz képest, hogy mekkora hely-
ről nyernek nedvességet, ezért 
naponta legalább egyszer ön-
tözni kell őket. Akárcsak a víz, 
a tápanyagok is hamar kimerül-
hetnek a maréknyi földből, ezért 
tápoldatot is adjunk az öntöző-
vízhez a későbbiekben, hogy a 
folytonos virágzás ne szakad-
jon meg. A függőkosarakat ugyan 
minden nap kell gondozni egy 
kicsit, de nagyon látványosak, 
mutatósak és teljesen átváltoz-
tatják, felvidítják környezetün-
ket, így a rájuk szánt idő mindig 
megtérül.

Örömteli kertészkedést!
FARKAS ATTILA

Az elhízott kutyák viselkedése 
hasonlóságot mutat a túlsúlyos 
emberek egyes személyiség-
jegyeivel – állapították meg az 
ELTE Etológia Tanszéke és a 
Padovai Egyetem kutatói, akik-
nek közös tanulmánya múlt héten 
jelent meg a Royal Society Open 
Science című folyóiratban

Akárcsak az embereknél, a ku-
tyáknál is egyre nagyobb gondot 
jelentenek a túlsúllyal járó prob-
lémák. Mivel az elhízás mind 
egészségügyi, mind állatvédel-
mi szempontból fontos kérdés, 

az ebeknél is élénken kutatják 
a lehetséges kiváltó okokat és 
háttértényezőket. A négylábú 
ugyanabban a környezetben él, 
mint az ember, ezért sokszor 
ugyanazok a külső tényezők hat-
nak rá, beleértve a hízékonyság-
ra hajlamossá tevő faktorokat. 
Így a kutya, kiegészítve a klasz-
szikus, rágcsálókon végzett vizs-
gálatokat, ideális modellállata 
lehet az elhízás okait és követ-
kezményeit vizsgáló kutatások-
nak, különösen ami a jelenség 
lelki, szociokognitív okait illeti – 

olvasható az ELTE MTI-hez eljut-
tatott közleményében.

A z  E t o l ó g i a  T a n s z é k e n  
Pongrácz Péter egyetemi docens 
vezetésével Torda Orsolya PhD-
hallgató ezúttal arra volt kíván-
csi, hogy a táplálék minősége mint 
motiváló tényező eltérő fontossá-
gú-e kövér, illetve nem elhízott 
kutyák esetében. Az eredmények 
szerint a túlsúlyos kutyák inkább 
törekednek az energiában gaz-
dag táplálék megszerzésére, mint 
normál súlyú társaik. Ezzel jól 
összhangban van az, hogy a ma-

gas kalóriatartalmú ételekhez va-
ló vonzódás az emberi elhízással 
kapcsolatban is jól ismert.

A második teszt azon alapult, 
hogy egy rövid tréning során az 
állat megtanulja, az egyik olda-
li cserépben mindig van jutalom-
falat, míg a másik oldaliban soha 
nincs. Majd a teszt végén a cserép 
középre kerül, vagyis bizonyta-
lan, hogy vajon tartalmaz-e táp-
lálékot vagy sem. Ez esetben az 
elhízott kutyák lassabban és ki-
sebb valószínűséggel közelítették 
meg a középre helyezett tálkát, 

vagyis mondhatni negatívabban 
ítélték meg a helyzet kifizetődő-
ségét. Embereknél is megjelenik 
ez a fajta pesszimizmus, amit a 
depresszió és az elhízás kapcso-
latával hoznak összefüggésbe.

A két rövid viselkedési teszt 
eredményei nagyon hasonlók az 
emberek esetében egyes sze-
mélyiségjegyeket és az elhízást 
vizsgáló kutatások eredményei-
vel, ezért úgy tűnik, a kutya va-
lóban jó alanya lehet az elhízást 
tanulmányozó kognitív etológiai 
vizsgálatoknak.

Megtérül a rájuk szánt figyelem: egész nyáron virágoznak a felakasztható virágkosarak

Hogyan ültessünk függőkosarat?

Mutatós dísz. Készíthetünk egy növényből, de vegyesen összeállított függőkosarat is

Ha egy szép és egysze-

rű székely házat kép-

zelek el magam előtt, 

akkor ebben a képben 

mindig jelen van a tor-

nácon vagy az ablakban 

a cserepes muskátli. 

Ezek a vidám, élénk vi-

rágok olyan hangulatot 

adnak otthonunknak, 

amiről nem szabad le-

mondani. A tornácon a 

függőkosarak is nagyon 

jól érvényesülnek, és a 

lecsüngő fürtök egy kis 

odafigyeléssel egészen 

őszig virágoznak majd.

FOTÓ: FARKAS ATTILA

Hasonlóan viselkednek az elhízott emberek és az elhízott kutyák




