A ny�lon t�l is van H�sv�!

<p align="justify"><img class="caption" border="0" alt="" align="right" width="160"
src="images/stories/cikkek/tulanyulon.jpg" />A ny�lk�cs�z� a megold�! <strong>Ne vegyen
hullajel�tet aj�d�ba!</strong></p> <p align="justify">H�sv� ut� az �latkertek, menhelyek,
illetve parkok, erd?k megtelnek megunt nyuszikkal - � ez �y megy �r?l �re, hi�a fogadkozik a
legt�b sz�l?, hogy ? azt� nem engedi, hogy a gyerekei p� nap eltelt�el megfeledkezzenek
az etet�r?l, almoz�r�.</p> <p align="justify">A tapasztalat az, hogy a kisgyerekek bizony
hamar �jabb kedvencet tal�nak maguknak, � a sz�l?k sem b�j� az �lattart�sal j��anyagi
terhet. A ny�l �lagos �ettartama 6-7 �, maxim�isan 12 � k��l van! Komolyan be akar
fogadni ilyen hossz� id?re egy el?bb pici � aranyos, k�?bb viszont m� egyre nagyobb, � el�
k�l�c �latot?</p> <p align="justify">A szabadba val�elenged�t a sz�l?k hum�us
megold�nak v�ik, de egy�tal� nem az! A nyulak nem tudj� megv�eni magukat,
pr���v�nak vagy egy aut�kerekei alatt v�zik. � az is szomor� tapasztalat, hogy sok
kisny�l, kiscsibe v�zi a kuk�an, mert agyonszeretgett�, az �latot t�l sok stressz �te, nem
megfelel? �elmet adtak neki, � ezzel a hal�� okozt�.<br /> �ente 200-250 ny�l v�zi
szerencs�len m�on az utc�, esetleg pusztul el a gondoskod� hi�ya miatt.</p> <p
align="justify"><strong>A Feh�kereszt �latv�? Liga k�i az embereket, hogy ne aj�d�ozzanak
�?�latot, vegyenek ink�b pl�ss nyuszit!</strong> K�z�ljenek csal�i programokkal, fessenek
toj�t, menjenek j�sz��ba, �latkertbe...</p> <p align="justify"><strong>Csak nyulat
ne!!!</strong></p> <p align="justify">A F?v�osi �latkert id� sem fogadja be a megunt
nyulakat. Azt javasolj� a h�sv�i ny�lv��l�on gondolkod�embereknek, fontolj� meg, hogy
tudnak-e tart�an, a j�gazda gondoss��al elj�ni a ny�ltart� sor�, betartva az �latv�elmi
t�v�yben r�z�ett szab�yokat is! &quot;Az utols�olyan �ekben, amikor az �latkert m�
befogadta a h�sv�i nyuszikat, f?k�t olyanok �tek ezzel a lehet?s�gel, akik eleve az�t nem
foglalkoztak az �lattart� felel?ss��ek k�d��el, mert kifejezetten sz�oltak azzal, hogy az
�nnep ut� a nyulakat - � ezzel a felel?ss�et is - �gymond „lepasszolj�” az �latkertnek. Az
�lattart�hoz val�ilyen hozz�ll�t azonban nem �l sz�d�unkban b�or�ani - olvashat�a
F?v�osi �latkert honlapj�. Az int�m�y nagyszombaton, illetve h�sv� vas�napj� vagy
h�f?j� is v�ja a l�ogat�at, a Parasztudvarban 9 � 17 �a k��t a h�omnapos �nnep
valamennyi napj� feleleven�ik a h�sv�i �nnepk�ben megjelen? szok�okat, j��okat. Lesz
k�m?ves foglalkoz� toj�ping��sal � gyapj�b��y k�z��sel, toj�j�� toj�dob�sal �
toj�gur��sal. Vas�nap � h�f?n zen�-t�cos hagyom�y?rz? felvonul�ok emelik a hangulatot,
s a b�rabbak r�zt vehetnek a locsolkod�ban � a j��os vessz?z�ben.</p> <p
align="justify">Az �latkert - � a Feh�kereszt �latv�? Liga is - arra buzd�ja az �latbar�
kisgyermekeket � sz�l?ket, hogy fogadjanak ��be jelk�esen egy nyulat az �latkertben,
simogass� � etess� azt. <br /> Nagyon ��ln�k neki, ha egyre t�b �latkeresked�,
�latteny�zt? v�lalkozna arra, hogy k�cs�be ad nyulat a h�sv�i �nnepekre.<br /> Egy
aranyos pl�ssnyuszi pedig szint� nagy ��� tud okozni a gyermeknek, m� alv��snak is
bev�ik.</p> <p align="justify"><strong>�latk�z� h�sv�kor</strong></p> <p
align="justify">Eur��an egy�k�t sem szok�, hogy �? nyulat aj�d�ozzanak H�sv�ra.<br />
A Feh�kereszt �latv�? Liga azt szeretn� ha �latk�z�nak min?s�en� a k�ter�leten t�t�?
ny�l�us��t - ezzel elej� lehetne venni annak, hogy t�gyk�t, h�sv�i kell�k�t b�janak egy
�?l�nyel. <br /> Sok kisnyulat rendk��l kor� v�asztanak el az anyj��, nem is biztos, hogy
�etben maradnak. Ez m� �mag�an �latk�z�! R�d�ul zs�folt ketrecekben, dobozokban
�us�j� ?ket - mivel van r�uk kereslet a sz�l?k r�z�?l.<br /> J�lenne, ha a sz�l?kben is
tudatosulna: a teny�nyi m�et? kisnyuszib� egy �es kor�a ak� hat kil� p�d�y is lehet,
r�d�ul term�zetes �?hely� f��k, gyanakv� a nyugalmat szereti. Ha zajos k�nyezetben �,
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az ?t �t stressz miatt a k�nyezet�e � mag�a k�os tulajdons�okat vesz fel, �jel zajt csap, a
r�sot &quot;pattogtatja&quot;, a lak�ban k�okat okoz. Tudt�, hogy a ny�l emelget�kor
r�gkap���al komoly s��l�eket is okozhat a gyereknek?</p> <p align="justify"><strong>Egy
kis h�t�</strong></p> <p align="justify">A magyar h�sv� szavunk a h�s ekkori
elfogyaszt�� jel�i. T�b eur�ai nyelven a Teuton (Norsze) �tra istenn? �nnep�ek a neve
ragadt a h�sv�ra: Oster(n�et), Easter(angol). Az istenn?t szimboliz�ta a toj� � a nyuszi.<br
/> A toj�t toj�ny�l &quot;�lete&quot; az 1700-as �ekben sz�letett meg az Egyes�lt
�lamokban. A pennsylvaniai holland telepesek az &quot;Osterhase&quot; vagy &quot;Oschter
Haws&quot; (azaz a H�sv�i Ny�l) elj�etel� v�t�, a j�gyerekek - a Mikul�hoz
hasonl��nnepi szok� szerint - aj�d�ot, f?leg sz�es toj�okat kaptak.</p> <p
align="justify"><strong>�j�nk a m�an, �j�nk �latv�?k�t - tartsuk tiszteletben az �latok
jogait is!</strong></p> <p align="justify"><strong>Boldog h�sv�i �nnepet
k��unk!</strong></p> <p align="justify">Kapcsol��cikk : <a target="_blank"
href="http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/66835/1/gazdasag/Gyoznek_a_bertapsik">Hol a
sz�ny, a ny�l m��t?</a></p> <p align="justify"><strong>{jcomments on}</strong></p>

2/2

