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Ültessünk több fát
Mint már szó esett róla, a Falco Természetkedvelők Egyesülete sikeres fásítási akciót szervezett a szemétdomb körül Csőke Csabával, a
közművállalattal és a mezőőrszolgálattal karöltve.
Röviden összefoglalva: a Csőke család juharfacsemetéket bocsátott rendelkezésre, amelyekből néhány önkéntesünk a múlt hónap elején
háromszázat készített elő és ültetett el.
A fatelepítés természetesen nem merült ki
ebben az egyetlen alkalomban, ez csupán része
volt a folyamatos vállalkozásnak, persze nem
gazdasági értelemben. Erdős területek tekintetében Vajdaság messze mögötte marad az európai standardnak, erről már többször volt szó.
Temerinben pedig még a vajdasági szintnél is
rosszabb a helyzet. Ehhez elég kilépni az utcára, utána pedig rövid szemlét tartani a település
környékén. Egyre kopárabb a vidék, a fásítás
lassabb és kisebb mértékű, mint a fakivágás.
Néhány próbálkozásunkat nem koronázta
siker, aminek oka a tűz, a fagy és az aszály volt.

Ettől függetlenül folytatjuk a munkát. Az idén az
állatkert mögötti csatorna- és földszakasz mentén elültettünk néhány száz fűz-, juhar- és nyárfacsemetét. Ugyanennyi tölgyfacsemete fejlődik
önkénteseink otthonában, melyek elültetésére
szintén sor kerül majd. További helyszínek és
aktivitások is esedékesek. Legjobb lenne, ha
lennének olyan kijelölt helyek, ahová nyugodtan
ültethetnénk a kis fákat, mert tudnánk, hogy ott
háborítatlanul fejlődhetnek.
Na, de mi a legszebb az egészben? Az, hogy
ehhez a maga módján szinte mindenki hozzájárulhat. Csak egy kis idő és akarat kell hozzá:
találjunk bárhol megfelelő helyet, helyezzünk
el 1-2 csemetét, hintsünk el magot házunk elé,
mögé, udvarba, kertbe, utcára, határba. Tehát,
a következő tél elején ásót a kézbe, és ajándékozzuk meg magunkat, környezetünket és
az utánunk következő nemzedékeket sok-sok
szép fával!
V. D.

Jönnek a gólyák!
Újra itt a tavasz, bár az időjárás igyekezett ezt
az utóbbi napokban és hetekben megcáfolni. Érkeznek és részben már meg is érkeztek a vándormadarak, köztük a mi nagy, méltóságteljes, hos�szú lábú madaraink, a gólyák. A Falco egyesület
tagjai a Bruno SZR magáncég segítségével az idén
is, immáron harmadízben szerveztek gólyafészekáttelepítést, központifűtés-kazán kéményéről egy
hosszú vasoszlopra kémény közelében. Erre a
tűzveszély elkerülése miatt van szükség.
Ritka és védett madárfaj a gólya, ezért megérdemli, hogy pár szóban szóljunk itt róla. Méltóságteljes, nem lopakodik, mint egyes más nagy vízimadarak, például a gémek teszik, hanem mindig
jellegzetes léptekkel és tartásban sétál. A fiókák
még nyöszörögnek az élelemért, de a kifejlett ma-

darak szinte némák, ezért hangjeleket jellegzetes
csőrösszeveréssel, kelepeléssel adnak. A szaglás
sem az erősségük, ezért képesek megtelepedni a
füstszagú kormos kéményeken. Táplálékul elsősorban rovarok szolgálnak nekik, a népi hiedelemtől eltérően a békák, pockok, egerek csak a
második helyen, a sáskák és más nagy rovarok
után kapnak helyet a menüben. Ezért hasznos
madár. Megesik, hogy hal és madárfióka is áldozatul esik, de ez ritkábban fordul elő. Jó nagy
távolságokat tesznek meg vándorláskor, képesek
a Dél-Afrikai Köztársaságig is „elvitorlázni”. A
mi tájainkról a Boszporusz-tengerszoros fölött
repülnek át, míg a nyugati szomszédaik a Gibraltári-szorost használják átjáróként. Márciusban
érkeznek és augusztus vége felé már újra útnak
indulnak a melegebb tájakra.
A fészekáttelepítés március 12-én zajlott le,
a Szirmai Károly utcában a Gusztony családnál.
Az előző két hasonló akció a Proletár és a Nikola
Pašić utcákban történt, az elmúlt két évben. Ezúttal szeretnénk megköszönni a Bruno SZR cégnek a ketreces emelő rendelkezésre bocsátását,
Dalibor Dobrićnak a munkagép türelmes kezelését és Adolf Schifflernek az akció előkészítését
és levezetését.
Csa

Évi közgyűlés
Február végén tartotta egyesületünk
rendes évi közgyűlését. Elemeztük a tavalyi
év gazdag tevékenységét, miután az elnök
pozitívan értékelte az elmúlt időszakot. Szó
volt az idei tervről, és kitűnt, hogy az egyesület tevékenységben igen gazdag év előtt
áll az idén is. A pénzügyi jelentés után a
résztvevők kiselőadást hallhattak-láthattak
a Római-sáncok gazdag növényvilágáról,
Szabó Dóra jóvoltából. A közgyűlés „hivatalos” része után a tagság vacsora mellett
társalgott tovább.
B. I.

Újabb
odútelepítés
Februárban újabb odútelepítést szervezett az egyesület. Öt nagyméretű odút
helyeztünk ki a ritkuló vörösvércsék számára, a Bánom környékén, valamint a fácánosban, ahol ezen kívül kihelyeztünk még
10 darab kisméretű odút az énekesmadarak számára.
B.I.

Felelőtlen

hulladékkezelés
Március első felében, egyik tagtársunk
terepjárás közben a Petőfi birtok közvetlen
szomszédságában elterülő gyep szélén,
több száz – félig elégett – vegyszeres flakonra bukkant. A veszélyes hulladéknak
számító különféle – valószínűleg lejárt használati idejű – mezőgazdasági vegyszerektől,
oly módon próbált valaki vagy valakik megszabadulni, hogy halomba rakva, egyszerűen meggyújtotta. Sokukból kifolyt, egy részükben azonban még mindig ott lötyögött
a bűzös vegyszer. A flakonok nagy mennyiségéből arra következtetünk, valószínűleg
nem magánszemély raktárából származnak.
Sajnos effajta (egyébként büntetendő!) környezetünk ellen elkövetett merényletekkel
nap mint nap találkozhatunk.
B.I.

Nagy öröm a kiskert
Bohócki Zoltán és Varga Balázs amint a
helyére navigálják a fészket
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A Falco Természetkedvelők Egyesületének meghívására szerdán, április 10-én este 7
órakor a kertészlakban Ördög Judit életmód-tanácsadó tart előadást az egészséges életmódról, táplálkozásról. Az érdekesnek, hasznosnak ígérkező előadásra minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők.
M. P.
TEMERINI ÚJSÁG

2013. április 4.

