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Tervezett 
munkálatok

Természetvédelem, madáretetés
Október 25-től Természet-

védelmi Hét került megrende-
zésre településünkön, amely 
azt a célt szolgálta, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a termé-
szeti környezetünk sokfélesé-
gére, és törékenységére.

Méltatlanul keveset foglalko-
zunk azzal, hogy ez a csoda, amely 
körül veszi településünket, soká-
ig fennmaradjon egységben. Az 
egység részei nemcsak a növé-
nyek, hanem a körülöttünk lévő 
állatvilág is. 

Sok olyan fajt említhetnénk, 
amelyek megtalálhatóak telepü-
lésünkön, és országosan védet-
tek. Ilyen például az összes két-
éltű (békák, és gőték) és hüllőfé-
le (kígyók, siklók, gyíkok), vagy 
egyes gerincesek, például a kele-
ti sün, vagy akár az éjszakai mó-
kusnak becézett pelefélék, ame-
lyek előszeretettel költöznek fel a 
padlásra. 

Ez utóbbi esetben úgy tudunk 
védekezni ellenük, hogy a tetőre 
nyúló ágakat levágjuk. Említhet-
nénk a kertekben gyakorta elő-
forduló vakondot, amely ásásá-
val bosszantja az ott lakókat, de 
a kis egyedszámú populációja mi-
att mégis védett állat. Nagyon sok 
madárfaj szintén védett, kiemel-
hetjük a téli madáretetők gyako-
ri vendégét a zöldikét, vagy akár 
egyes cinege fajokat, a fecskéket 
vagy a mezei verebet. 

A védettség mértéke az eszmei 
érték, amely annál magasabb, mi-
nél ritkább az adott faj, minél ki-
sebb az egyedszám, minél na-
gyobb kincs a megőrzése. A ráko-
si vipera és a parlagi sas olyan rit-
ka, hogy fokozott védettséget ka-
pott, eszmei értékük egy millió 
forint. A tavainkban gyakori mo-

csári teknős, vagy kertjeinkben 
előforduló erdei sikló 50 ezer fo-
rintos eszmei értékkel védett ka-
tegóriába esek.

A közönséges vakond 25 ezer, 
a mezei veréb szintén. Ezek csak 
példák, az eszmei érték azt mu-
tatja, ha elpusztítjuk, vagy kiemel-
jük a környezetéből mekkora kárt 
okozunk. A nagy egész stabilitása 
attól függ, hogy az egyes fajok mi-
lyen kölcsönhatásban vannak, és 
nagyon fontos tényező ennek a 
sokszínűsége.

Minél több faj található a kör-
nyezetben, annál stabilabb az a 
rendszer, amit természetnek ne-
vezünk, amely közel van hozzánk- 
amiben élünk és amelytől füg-
günk is egyben. Szalatnak Község 
Önkormányzatának dolgozói cé-
lul tűzték ki, hogy besegítenek a 
természetnek, és intenzív téli ma-
dáretetésbe fognak. Erre buzdít-
juk a falu összes lakóját is, hiszen 
nemcsak jót teszünk, de színpom-
pás ékköve is lehet kertünknek, 
utcánknak is.

Éppen ezért a madáretetés ösz-
tönzésére igény esetén a Magyar 
Madártani Egyesülettől segítünk 
a megfelelő madáretető kiválasz-
tásában és megrendelésében. Az 
első 5 jelentkezőnek az önkor-
mányzat ajándékba veszi meg az 
etetőt. Ha valaki megkezdi az ete-
tést, egészen áprilisig - az első ro-
varok repüléséig nem hagyhatja 
abba, különben több rosszat csi-
nál, mintha el sem kezdte volna.

Döntésünket felelősségünk 
alapján hozzuk meg, és mérjük 
fel, a szükséges takarmányt bizto-
sítani tudjuk-e? Itt pedig az a fon-
tos, hogy a mennyiség állandó le-
gyen. Lehet az kismennyiség is, de 
fontos, hogy mindig ugyanannyi.  
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