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Bölömbika (Botaurus stellaris) 

A bölömbika a gólyaalakúak rendjébe,ezen belül a gémfélék családjába tartozó gázlómadár,
amely Európa és Ázsia nagy részén, valamint Északnyugat- és Délkelet-Afrikában költ. Ha-
zánkban mocsarakban, nádasokban mindenfelé elõfordul, de nem túl gyakori madár. A bö-
lömbika alapvetõen világosbarna rejtõszínû, tollazata sötétebb barna és fekete csíkokkal
mintázott.A feje teteje fekete,a szájzuga kékeszöld.Hossza mintegy 70–80 centiméter,szárny-
fesztávolsága a 125–135 centimétert is eléri – a valóságban azonban jóval kisebbnek látszik,
mivel rendszerint gubbasztó testtartásban látható. A nagyobb termetû gázlómadarak közé
tartozik, és a többi gémfélétõl eltérõen kizárólag költõhelyén, a sûrû vízinövényzet között ke-
resi táplálékát. Békákat, halakat, gõtéket, gyíkokat, madárfiókákat, ízeltlábúakat, õsszel és té-
len kis rágcsálókat is fogyaszt.

Vonuló madár, általában március elején érkezik és október közepén távozik. Meleg vizû kifolyók, egyéb be nem fa-
gyó vizek mellett egyes példányai – gyakran kisebb csoportokban – áttelelnek. Színezete kiváló rejtõzködési lehe-
tõséget biztosít számára a nádasokban. Ha veszélyt észlel, nyakát kinyújtja és csõrét felfelé tartja („cövekel”). Mi-
vel hosszú ideig képes mozdulatlanul maradni, gyakorlatilag észrevehetetlen. Ha hirtelen meglepik, szárnyát ki-
tárja, és nyitott csõrrel csapkod. Költéskor hallatott hangja, melyrõl nevét is kapta, jellegzetes mély, búgó, kétta-
gú bömbölés, mint a távoli ködkürt. Néha kilométernyi távolságra is elhallatszik.

Egy kis nyár végi kalandozásra invitáljuk

önöket lapunkkal. Elõször jöjjenek velünk a

fõvárosba, a Péterfy Sándor Utcai Kórház neuroló-

giai osztályára, ismerjék meg azokat az orvosokat,

nõvéreket, akik közel kétszáz betegtársuk kezelésé-

vel foglalkoznak. Gondoskodnak róluk, a gyógyítá-

son túl a rokonok, a közeli barátok támogató, együt-

térzõ magatartásának kialakításában is szerepet vál-

lalnak. Majd jöjjenek velünk Izraelbe, olvassák el

sorstársuk, Hajdú Károlyné élménybeszámolóját, aki

kerekesszékkel, családja segítségével olyan élmé-

nyek részese lehetett, amelyrõl korábban álmodni

sem mert! Utazzanak velünk a „grafológia országá-

ba”, olvassanak önök is a sorok között! Kalandozza-

nak a gasztronómia világába, ragadják meg a lehe-

tõséget: a lapunkban megjelent receptek alapján

készülõ gyümölcsös csemegék segítségével ké-

nyeztessék, varázsolják el önmagukat, családtagjai-

kat. Ha elfáradtak, az utazás végére kínálunk önök-

nek nézni-, hallgatni- és olvasnivalót! Ne tétovázza-

nak, lapozzanak bátran!

Jó utat!

Tisztelt Olvasóink!


