A Felsővárosi Általános Iskola diáklapja
2011. április
6. évfolyam 1. szám
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Ezt az újságot környezetbarát papírra nyomtattuk. Védjük a természetet!
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Jeles napok a természet- és
környezetvédelem jegyében

Szerkesztői levél
Kedves Olvasók!
Hatodik éve olvashatjátok megújult formában iskolaújságunkat. Idén rendhagyó módon
egy
ökológiai
különszámmal
kedveskedünk olvasóinknak.
Iskolánk Ökoiskola és Madárbarát iskola
címmel is büszkélkedik, alsós és felsős
Öko-szakkörök is működnek nálunk. Munkájukról már olvashattatok az előző lapszámokban.
Ebben a különszámban az Ökoszakköröseink írásait olvashatjátok a természet- és környezetvédelem időszerű
kérdéseiről.

Április 7. – Egészségügyi világnap. 1948ban e napon kezdte meg működését az
ENSZ Egészségügyi Világszervezete.
Április 22. – Föld napja. Környezetvédelmi akciónap. Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. Célja,
hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Április 24. – Kísérleti
állatok védelmének világnapja. Az állatvédők minden évben felhívják a figyelmet
április 24-én a laborállatok védelmének
fontosságára, illetve arra, hogy a tudomány
lehetőség szerint alkalmazzon élőlénybarát
alternatívát.
Április 30. – Méhek napja. A Magyar
Méhészek Egyesületének kezdeményezésére
1994-től ünneplik Magyarországon.

Kellemes időtöltést kívánok!
Szalayné Fodor Dorottya
felelős szerkesztő
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Május 10. – Madarak és fák napja. A
természet és a környezet értékeinek
megismerésére,
védelmére mozgósít. Ez az ünnep
Herman Ottó nevéhez fűződik, 1906 óta ünnepeljük.
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Föld alatti odújában apró kölykei
vannak a menyétnek. A 4-7 kölyök egyelőre még vak és magatehetetlen, a nőstény
éjjel-nappal vigyáz rájuk. Ebben az időben
a menyétek különösen sok rágcsálót, pockot és egeret
pusztítanak.
A téli
álmukból
ébredt zöld
gyíkok
is
megjelennek
az erdőszélen. Napsütéses időben rendkívül gyorsak,
ha megzavarjuk őket, nyomban a sűrű bokrok oltalmába menekülnek.
Kígyóink közül tavasszal elsőként a
vízisikló jelenik meg. Tavak mentén, többnyire olyankor pillanthatjuk meg, amikor a
napozó állat a nád közé siklik vissza.
Tiszta vizű tavakban, patakokban
ilyenkor ívnak a halak. A nőstények az ikrákat a meder aljára, kavicsra vagy homokra rakják le.

ÁPRILIS
30 napos.
A latin aperit (kinyit) szóból származik.
Régi magyar neve: Szent György hava.
Az erdő fái között, a bokrosokban,
parkokban és kertekben harsog a madárének. Madaraink ebben a hónapban kezdik meg a
fészkelést, és
ez a hímeket a
kiválasztott
terület fokozott
védelmére serkenti.
Az
erdőszéleken, parkokban mindenütt hallhatjuk éneküket.
Hazatértek telelő területeikről fecskéink, s megkezdik
a régi fészkeik tatarozását. Hazánkban
három fecskefaj él:
a füsti fecske, a
molnár fecske és a
parti fecske.
A kertben az öreg diófa vaskos
ágán a nagy fakopáncs ácsolja odúját. A
fa tövében egy rakás friss faforgács jelzi
szorgalmas munkáját. Vízmosások mentén,
gyökerek között, erdei hidak alatt ilyenkor
építkezik a vörösbegy is. Mohából, száraz

Szalayné Fodor Dorottya
szerk.
(A 12. oldal megfejtése: Tiszafa.)

levelekből készíti fészkét, belsejét finom
gyökerekkel, szőrrel béleli.
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Madárbarát iskolánk

udvarán élő madarak

4. ábra: Erdei pinty

1. ábra: Csicsörke

5. ábra: Fekete rigó

2. ábra: Csilpcsalp füzike

6. ábra: Házi veréb

3. ábra: Énekes rigó
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11. ábra: Tengelic
7. ábra: Kék cinege

12. ábra: Zöldike

8. ábra: Mezei veréb

9. ábra: Nagy fakopáncs
13. ábra: Házi rozsdafarkú

14. ábra: Balkáni gerle

10. ábra: Széncinege
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A Felsővárosi Általános Iskola megkapta
a
MADÁRBARÁT
ISKOLA
címet,
mivel annyi gondot
fordít a madarak ellátására, élőhelyeik
megtartására.
Ez a cím azonban
nagy felelősséggel
jár: télen etetni kell a madarakat, fontos,
hogy mindig legyen víz egy kis tálkában,
az odúkat ki kell tisztítani minden évben.
Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően
egész évben csodálatos madarakat figyelhetünk meg a földszinti tantermek ablakaiból. Például a feketerigót, az erdei pintyet,
a csicsörkét, a balkáni gerlét, a kerti rozsdafarkút, a csilpcsalp füzikét, a széncinegét.

kákat, majd új fészekaljat rak le. Érdekességként
megjegyezhető,
hogy
a
feketerigónak 13 alfaja van.
A feketerigó eszmei értéke: 10 000 Ft.

Azonban ne feledkezzünk meg a
széncinegéről (10. sz. kép) sem, mert
2011. év madara lett ez kedves kis jószág.
A verébalakúak rendjébe, azon belül a cinegefélék családjába tartozik. A széncinegének 36 alfaja van. Madarunk feje, csőre
igencsak díszes, torokfoltja fekete. A torok
feketéje a sárga has közepén egészen a farokig folytatódik, a lábak között a hímek

15. ábra: Öko szakkörösök napraforgóval töltik
meg az etetőt.

esetében jelentősen kiszélesedik. A hát
zöldes színű, a szárnyak és a farok némileg
sötétebb. A szárnyakon fehér sáv fut végig.
A hím némileg nagyobb a tojónál, átlagos
testtömege 16-22 gramm, míg az utóbbiak
14-20 grammot nyomnak. A széncinege 14
cm hosszú, szárnyfesztávolsága 22 centiméter. Megismerhetjük a „nyitnikék” és
„tí-cső” kiáltásairól, díszes tollazatáról ezt
a mindenevő madarat. Étlapjukon főleg rovarok, különféle ízeltlábúak: pókok, szöcskék, poloskák, és hernyók szerepelnek. A
nagyobb vagy keményebb falatokat karmos lábukkal a fákhoz szorítják, erős, hegyes csőrükkel feldarabolják és lenyelik
(akár a fákból is kiszedik a hernyókat, petéket). Télen főképp az olajos magvakat

Lássuk most a feketerigót (5. sz.
kép)! Ez a csodálatos fekete madár (a tojó
barna) Európában és Ázsiában található
meg, de a Kanári-szigeteken és Északnyugat-Afrikában sem ismeretlen ez az élőlény. A városokban is megtelepszik, de
mezőkön is fellelhető. Testhossza 24-25
cm, szárnyfesztávolsága 34-38 cm. Fészkét
bokorra, tüskés cserjére építi, a fészek
gallyakból, sárból és fűszálakból áll. A hím
énekével csalogatja magához a tojót, a többi versenytárs hímet elüldözi. A tojó négyöt halványzöldes tojást rak le a fészekbe,
melyeken két hétig kotlik. A 14 nap végén
a fiókák kiugrálnak a fészekből, a rigópár
további két héten keresztül még eteti a fió6
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között, olykor a fűben keresi táplálékát,
mely rovarokból és pókokból áll, ősszel a
bogyókat sem veti meg. A talajra a tojó teljesen egyedül elkészíti a fűszálakból álló
fészket. 5-7 tojást tojik, 13 napig kotlik rajtuk. Egy évben kétszer is költ. Magyarországon védett.
Remélem ebből a cikkből ráébredtetek arra, hogy egy picit kell csak odafigyelni a körülöttünk lévő világra, és
találhatunk benne ezernyi kis csodát. Engedjétek meg, hogy Csokonai szavaival
búcsúzzak: „Az oly madár igen ritka, /
Melynek kedves a kalitka.” Védjétek a madarakat!

fogyasztják. Ebben a hideg évszakban
gyakran kóborol táplálékkeresés közben.
Ilyenkor akár más madarakkal (pl. kék ci-

nege, őszapó) is csapatokba verődik. Amikor kitavaszodik, a tojó szűk nyílású odút
keres a fán, majd abba rakja 8-14 tojását. A
fészeklakó fiókáknak mind a két szülő
gondját viseli. Állandó madarunk, így segíthetünk neki madáretető kirakásával.
(Élesztőanyag tartalma miatt kenyeret
TILOS adni!) A széncinege erdőkben, parkokban, kertekben fészkel különféle faodvakban, de előszeretettel veszi igénybe a
mesterséges fészekodúkat is. A mélyedésben igen puha, kényelmes fészeképítményt
hoz létre gyökerekből, fűszálakból és mohából, amit szőrszálakból készített bélés
tesz teljessé. Évente általában kétszer költ,
tavasszal és nyáron. A 6-13 fióka kb. két
hét költést követően kel ki, amelyben
mindkét szülő felváltva részt vesz. A fészeklakó utódokat szintén a pár mindkét
tagja eteti, elsősorban hernyókkal. A kis
cinegék 20-22 nap múltán repülnek ki.
Ha madárbarát vagy, „B” típusú madárodúval könnyen megtelepítheted kertetekben vagy a közeli parkban a széncinegéket.
A csilpcsalp füzike (2. sz. kép) is
gyakran vendégeskedik nálunk. Ezt a furcsa nevet a hangjáról kapta: „csilp-csalp”
csicsergése egészen fantasztikus. Európában, Ázsia déli részén és Észak-Afrikában
él. Ritkás erdők, parkok aljnövényzetében
él. A füzikének 9 alfaja van. Testhossza
10-12 cm, szárnyfesztávolsága 15-20 cm,
testtömege 7-10 gramm. Tollai felül barnásszürkék, alul világossárgák. A bokrok

Készítette: Szabó Dominik 7. b

Iskolánk udvarának
jellegzetes madarai
Erdei pinty
Egész Európában, Kis-Ázsiában és ÉszakAfrikában költ. Elterjedése egész Európától, Ázsiában Nyugat-Szibériáig terjed.
Hazánkban mindenütt előfordul az Alföldtől, a dombvidéken át, középhegységeink
legmagasabb pontjáig.
Eredetileg kifejezetten erdei madár volt. A
nagyobb kiterjedésű középhegységi lombés tűlevelű erdőket éppen úgy kedveli,
mint az ártéri ligeterdőket vagy a kisebb alföldi erdőtelepítéseket. Szívesen megtelepszik
nagyobb
parkokban,
gyümölcsösökben, idős fákban gazdag kertekben, sőt mezővédő erdősávokban és útszéli fasorokban is.
Költési ideje általában április végétől - melegebb időjárás esetén április közepétől június végéig tart. Egy évben kétszer költ.
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dulásai. Egyébként kertségekben, parkokban, nagyobb temetőkben, utcai fasorokon,
facsoportokban egyaránt előfordul. Hazai
legmagasabb
fészkelése
a
Bükkhegységből ismert (kb. 600 m). Szlovákiában a Nyugati-Tátra lábánál fekvő
Prybilina településen (765 m) is megfigyeltük költését.
Jellegzetes, folyamatosan csikorgó hangja
leginkább üvegkristályok csörömpölésére
vagy kulcscsomó zörgésére emlékeztet.
Nagyon élénk, mozgékony, magevő madár.
Fiókaneveléskor kis lárvákat, levéltetveket
hord utódainak.

Fészkét vízszintes ágakra, elágazásokra,
mohából, zuzmóból építi, és szőrrel, pihével béleli. A 9-11 cm átmérőjű és 6-8 cm
magas fészket a tojó készíti. A hím közben
hangos énekléssel védi leendő fészkét és
családját.
Főleg növény-, elsősorban magevő. Táplálékát a földön járva szedegeti össze, de rovarokat és más állati eredetű táplálékot is
elfogyaszt. Fiókáit hernyókkal, bogarakkal,
kétszárnyúakkal és pókokkal eteti.

Készítette: Horváth Zsuzsanna 7. c

ÁLLATI HUMOR
- Apu! Mi az a kolibri?
- Az? Az egy... különleges halfajta.
- Hal? De hát itt azt írják, hogy a kolibri virágról virágra száll.
- Látod, most már azt is tudod, hogy milyen ügyes!
☺
- A róka nagyon ravasz jószág, igen könynyen rászedi az embert - meséli egy vadász
a barátainak. - Nemrég egy álló napig voltam a nyomában egynek, és mikor végre
lelőttem, akkor derült ki, hogy kutya.
☺
Egy kutató egereket tanít be arra, hogy ha
megnyomnak egy csengőt, akkor ennivalót
kapnak. Egy hét múltán megszólal az egyik
egér:
- Sikerült végre ránevelnem azt az alakot,
hogy ha megnyomom a csengőt, dobjon
ide egy sajtot!

Csicsörke
A csicsörke a legkisebb európai pintyféle,
alig 11 cm a testhossza. A tollazat alapszíne sárgás, testén sötétebb sávozással. Az
öreg hím fejének nagy része, a begy- és a
melltájék sárgászöld, csíkok nélkül. Egyes
öreg hímek has oldala különösen szépen
egyöntetű sárga.

Hazai élőhelye csaknem kizárólag lakott
területekre korlátozódik. Főképpen a mediterrán térségekre emlékeztető élőhelyek
madara. Betelepülő egyedei is ilyen élőhelyeken jelentek meg. Tipikus előfordulása
a Balaton-felvidék mandulaligetei, leven-

Gyűjtötte: Szabó Dominik 7. b
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zéseket raktunk ki, például etetőket, (etetőből hány darab van, madárodúból hány
darab van), itatjuk-e a madarakat. Vannake fészkelésre alkalmas és táplálékot adó
bokrok, fák? Ezeket kellett felmérni és az
adatlapon beküldeni.

Szeretem a madarakat
Dóri nénivel, iskolánk könyvtárosával készítettem interjút, akit a gyerekek „Madaras tanár néninek” is hívnak. A köpenyén
látható madár kitűzőről minden gyerek
könnyen felismerheti. Ő szerkeszti az aula
„Év madara – hónap madara” faliújságot,
és péntekenként ő mutatja be a madárhangokat az iskolarádióban.

V. A.: Az alsósok minden reggel etetik a
madarakat.
Sz. F. D.: Igen, be volt osztva minden hétre
egy osztály, a gyerekek hármas csoportokban jöttek etetni.
V. A.: Ez minden napos program volt?
Sz. F. D.: Igen, november végétől március
elejéig történt.
V. A.: Amikor etettek a gyerekek és madarakkal találkoztak, akkor tanárnő elmondta
nekik, hogy melyik-milyen madár?
Sz. F. D.: Elmondtam, hogy milyen madarat látnak, mivel táplálkozik. Külön a cinkékről,
pintyekről,
fekete
rigókról
beszéltünk, hogy nekik más-más táplálékra
van szükségük, sőt még mókusok is vannak az udvaron.

Veréb Alexandra: Először is azt szeretném
megkérdezni Dóri nénitől, hogy milyen
egyesületeknek a tagja?
Szalayné Fodor Dorottya: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Heves megyei csoportjának vagyok a tagja.

V. A.: A gyerekek és Dóri néni kifejezetten
csak a madarakat etették vagy adtak ételt
más állatoknak is az udvaron?

V. A.: Dóri néni fontosnak tartja, hogy a
gyerekek madárbarát környezetben éljenek?

Sz. F. D.: A mókusnak is adtunk enni, de
más állat télen nincs a madarakon kívül,
maximum a gondnok bácsi kutyája, de azt
nem etettük. A hüllők, kétéltűek, rovarok
és más rovarevő emlősök elbújnak, téli álmot alszanak.

Sz. F. D.: Nagyon fontosnak tartom. Ha
védjük a madarakat, akkor a természetet is
védjük, mert úgy alakítjuk ki nekik a környezetet, hogy az nem csak madárbarát,
hanem emberbarát is legyen.

V. A.: Tanárnőnek is vannak gyerekei, ők
is nagyon szeretik a madarakat?

V. A.: Az iskolánk megkapta a "Madárbarát Iskola" kitüntetést. Ezt mivel érdemeltük ki?

Sz. F. D.: Igen, mert otthon is vannak madáretetők, fecske műfészek, madárodúk és
ezeket együtt szoktuk kitakarítani. Amikor
épp költés van, nagyon óvatosan föl lehet
emelni az odú tetejét, akkor megmutatom
nekik, hogy milyenek a madárfiókák, óvatosan visszarakjuk úgy, hogy ne sérüljön
meg, és ők is örömmel figyelik.

Sz. F. D.: Egy éven keresztül, minden hónapban megfigyelési adatlapot kellett beküldenünk a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesületnek. Meg kellett figyelni a madarakat: milyen madarak
járnak az iskola udvarába, csak táplálkozni
járnak vagy fészkelnek is. Részletesen le
kellett írni, milyen madárvédelmi berende-

V. A.: Akkor lényegében ez családi vonás,
9
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hogy mindenki szereti a madarakat.

elterjedtebb madarakat.

Sz. F. D.: Igen, édesapám volt az, aki engem megismertetett a madarakkal. Sokat
jártunk a természetbe, elmagyarázta, hogy
miket látok. Télen együtt készítettünk madáretetőt, tőle örököltem a természet szeretetét.

V. A.: Tanárnő meg szeretné mutatni a
gyerekeknek, hogy hogyan lehet élhetőbb
környezetet kialakítani maguknak és az állatoknak? Ha bejönnek ide a könyvtárba a
gyerekek, ha kérdeznek a madarakról, akkor örömmel válaszol nekik?

V. A.: Dóri néni hány éves korában jött rá
arra, hogy érdeklik a madarak?

Sz. F. D.: Igen, és ismernek annyira, hogy
ha bármilyen madaras kérdésük van, akkor
hozzám fordulhatnak. Volt úgy, hogy találtak madárfiókát, és rögtön hozták ide, hogy
milyen fióka, mit kell csinálni vele.

Sz. F. D.: Végülis én minden állatot szeretek. Már gyerekkoromban mindig tartottam
valamilyen állatot: vagy gyíkot, vagy sündisznót neveltem, de ha más nem, akkor
fehér egér, hörcsög, tengeri malac, kutya
vagy macska volt otthon. A gyerekeim is
ugyanilyenek, soha nem tiltottam meg nekik, hogy állatot hozzanak haza, néhány
extrém eset (pl. ló) kivételével.

V. A.: Dóri néninek öröm maga az ÖKO
újság megszerkesztése is. A Madártani
Egyesületen kívül más egyesületnek is a
tagja?
Sz. F. D.: Azon belül van a Madárbarát
kert, Madárbarát iskola program és ezt koordinálom.

V. A.: A madarak iránti szeretet a túrázások alkalmával jött?

V. A.: Tanárnő tudna javasolni az olvasóknak olyan dolgokat, amiket otthon is meg
tudnak
tenni,
hogy
környezetüket
madárbarátabbá tegyék?

Sz. F. D.: Igen. Elkezdtem őket figyelni,
most meg már be tudom azonosítani, hogy
milyen az a madár, amit látok. A hangjuk
alapján is megpróbálom felismerni őket
madárhang CD alapján.

Sz. F. D.: Télen elsősorban a madáretetők
kihelyezését javaslom, mert meg lehet figyelni közelebbről is a madarakat. Egy-két
odút kirakni lakótelepen, erkélyeken is lehet, meg lehet próbálkozni akár fecske műfészekkel is. Az emberek szemléletét
kellene megváltoztatni, hogy ha meglátnak
egy madarat, akkor azt nem szabad megdobálni, sem leverni a fészkét. Sajnos leggyakrabban a felnőttek szokták a fecske
fészkét leverni, hogy ne piszkoljon oda a
járdára. Ezt egy fecske pelenkával, tehát a
fészek alá szerelt deszkával ki lehet küszöbölni. Ha ezt már a gyerekek tudják, és
elmondják otthon a szüleiknek, akkor már
jobbá lehet tenni a felnőtteket is.

V. A.: Mennyi ideje tagja tanárnő a Madártani Egyesületnek?
Sz. F. D.: Kb. tíz éve.
V.A.: Akkor, gondolom, ott is vannak gyűlések.
Sz. F. D.: Igen, még madárgyűrűző táborokat is szoktak tartani.
V. A.: Ezeken Dóri néni is részt szokott
venni?
Sz. F. D.: Ha időm engedi, akkor igen.
V. A.: A madarak szeretetét szeretné továbbadni az iskola tanulóinak is?
Sz. F. D.: Igen, rendszeresen tartok az osztályoknak természetismeret órán vagy
ÖKO napon Power Pointos előadásokat,
hogy hogyan lehet kialakítani egy madárbarát kertet, hogyan lehet felismerni a leg-

Készítette: Veréb Alexandra 7. b
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bokrok között hangosan
énekel a barátka, de
nyomban abbahagyja,
és fekete fejtollait felmeresztve izgatott csettegésbe kezd, ha macska bukkan fel a kert
ösvényein.
A tuja sűrű ágai között fészkelő feketerigó

A kertek lakói
Ha megkérdezném tőletek, ismeritek-e saját kerteteket, a válasz biztosan így
hangzana: - Hát persze, hogy ismerem! Ott
áll a pirosló cseresznyével teli nagy fa, naponta többször is felmászom rá. A barackfánk termése a legjobb az egész környéken,

már a hajnali szürkületben flótázni kezd, az
almafa legmagasabb ágán kedvesen csicsereg a tarka tollú tengelic, és néha a félénk
sárgarigó is megjelenik a kertben, hogy a
cseresznyefán torkoskodjon.
Esténként zöld lombszöcskék adnak hangversenyt a fák lombjai között, de
előbukkannak a varangyok is, hogy segítsenek
rendben tartani a kertet.
Hernyót, csigát, gilisztát,
bogarakat, mindent felfalnak, ami csak eléjük
kerül. A kertész ingyenes napszámosainak
is nevezhetnénk őket.
A kert rengeteg látni- és figyelnivalót kínál, és ahhoz, hogy mindent észrevegyetek,
nincs
szükségetek
varázsszemüvegre.
Csak egy kis türelem és
persze kíváncsiság kell
ahhoz, hogy a természet
apróbb-nagyobb
csodái sorra feltáruljanak előttetek.

van jóízű nyári almánk, ősszel pedig a diót
verjük le az öreg fáról.
Ha csak úgy átszaladtok a kerten az
utca felé, valószínűleg csupán a gyümölcsfákat, a szőlőtőkéken csábítva mosolygó,
illatos fürtöket, vagy a levelek alól kikandikáló kövér eperszemeket látjátok, de őket
is csak futólag, futás közben, labdával a
hónotok alatt. De ha leültök a kerti padra,
és egy kicsit csendben figyeltek magatok
köré, csodálkozva veszitek észre, mi mindent rejteget a kert, mennyi állat mondhatja
magáénak a kerítéssel körbevett területet.

A virágok felett náluk is tarkább
pillangók libegnek. Az öreg diófa törzsébe
a harkály éppen azt az odút ácsolja, amiben majd fiókáit nevelgeti, és kora reggel
megleshetitek a sünt is, amint kissé megkésve a sarokban álló sűrű bokor felé
igyekszik. Ahol a kert napos sarkában kőkert díszlik, biztosan felbukkan néhány
karcsú testű, fürge mozgású fali gyík. A

Schmidt Egon könyve alapján írta:
Szalay Emma 3. a
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Mellékelünk egy listát az iskola cserjéinek,
fáinak fajtáiról. Készíts fotót a kedvenc
fádról, bokrodról!
• Közönséges nyír
• Cseregalagonya
• Madárberkenye
• Cseresznyeszilva – vérszilva
• Közönséges luc
• Örökzöld puszpáng
• Szívlevelű szivarfa
• Közönséges tiszafa
• Tulipánfa
• Közönséges duglászfenyő
• Szerb luc
• Ezüstfenyő
• Török mogyoró
• Közönséges jegenyefenyő
• Mocsári hamisciprus
• Nyugati tuja
• Kislevelű hárs
• Tűztövis
• Keskenylevelű ezüstfa
• Nehézszagú boróka

Tudtad, hogy az iskolánk udvarán él egy
különleges fa? A leírás alapján találd ki, mi
a neve?
Ismertetőjegyei a következők:
• Örökzöld fa, amelynek a törzse
csavarodott, göcsörtös, elágazó.
• Kérge vékony, vörösesbarna, cserepesen leváló.
• Levelei sötétzöldek, a tűlevelek a
vezérhajtásokon körkörösen, az oldalhajtásokon fésűsen állnak.
• Virágzata apró.
• Zöld színű magját húsos, piros
magköpeny fedi. Augusztustól
szeptemberig láthatjuk.
• Nyitvatermő növény, toboza azonban nincs.
• Védett. Lassan nő, de hosszú életű.
• A fa minden része mérgező, kivéve
a magköpenye.
• Latin neve: Taxus baccata.

Készítették: Ördög Bertalan 6. c, Lukács
Nóra 6. b, Milkovics Liliána 6. b,
Hrabár Éva 6. b

Közeledik április 22. a Föld napja. Néhány
gondolat a környezetünk védelméről.
(5-6. évfolyamos Öko-szakkör gyűjtése.)
„Az igazi természetvédő az, aki tudja,
hogy a világot nem szüleinktől örököltük,
hanem gyermekeinktől kölcsönözzük.”
(John James Audubon)
„Amint az utolsó fát kivágtuk, az utolsó
halat kifogtuk és az utolsó folyót is megmérgeztük, rájövünk majd, hogy a pénz
nem ehető.”
(GREENPEACE)

A megfejtést a 3. oldal alján olvashatjátok.
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Kis-Ázsiát átszelve, a Földközi-tenger keleti partvidékén haladnak tovább, és a Szuezi-öbölnél érik el Afrikát. Innen a Nílus
folyását követik, majd Ugandán, Kenyán,
Tanzánián és Zimbabwén keresztül Fokföldig vonulnak. Az állomány egy része a
kelet-afrikai szavannán telel.
Fészkelő helyükre január végén, február
elején kezdenek visszatérni, a tavaszi vonulás rendszerint március második felére,
április elejére fejeződik be. Először a hímek jönnek, fészket foglalnak (többnyire a
régi fészküket) és elkezdik tatarozni.
A magyarországi fészkelő állomány 48005200 párra tehető. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

Megjöttek gólyáink
Március első felében érkeznek haza a gólyák előhírnökei. Magyarországra elsőként
mindig Charlie érkezik, a Somogy megyei
Vörsre. Idén pár nap késéssel landolt fészkén, a helyiek már nagyon várták.

Charlie a fészkén.

Farkas László polgármester beszámolója
szerint az elmúlt napokban már aggódva
figyelte a házukkal szemben lévő üres
fészket. A korábbi években Charlie ilyenkor már javában szépítgette, rendezgette a
villanyoszlop tetején épített fészkét, hogy a
néhány nap késéssel érkező párja mindent
rendben találjon. A polgármester azért is
aggódott, mert gólyájukhoz hosszú éveken
át naptárt lehetett igazítani, ugyanis mindig
elsőként, napra pontosan február 26-án érkezett, s rá néhány napra valóban be is köszöntött a tavasz. Mostani késését - ahogy
néhány korábbi alkalommal is - az elmúlt
napok télies időjárásával magyarázza a lakosok által már gólyafelelősnek titulált
Farkas László.
Gyöngyösre csak április 6-án érkezett meg
a gólyalegény, felesége hátra maradt, ő később szokott megjönni az „asszonyokkal”.
A fehér gólya (Ciconia ciconia) vonulási
útvonala és telelőterülete a gyűrűzési
eredményeknek köszönhetően jól ismert. A
gyülekezés augusztus elején kezdődik, augusztus 20-30 között, az öregek szeptember elején indulnak útnak. A magyar
gólyák a Boszporusz felett kelnek át, majd

Az európai madarak vonulási útvonala.

(Lapzártakor érkezett a szomorú hír:
Charlie mérgezésben elpusztult.)
Készítette: Ördög Bertalan 6. c
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ják. Mindazonáltal a tavaszi vonulás jóval
gyorsabb folyamat, mint az őszi, mert a
madarakat nagyobb sebességre késztetik a
hosszabbodó nappalok-rövidülő éjszakák
(ez működteti a sokat emlegetett biológiai
órát) hatására kiválasztódó nemi hormonok, a közeledő szaporodási időszak kényszerítő ereje.
Az első feladat - túlélni a Szaharát

Fecskéink "szuper hímekből"
álló első előőrsei hazaindultak a
homok és a víz sivatagán
keresztül
Annak ellenére, hogy a fecskéink többsége
április második és május első felében érkezik haza, a legkorábban érkező "szuper
hímek" első példányai már március elején
elindultak a nagy úton a Szaharán, majd a
Földközi-tengeren keresztül.

A friss szárny- és farok evező tollazatú, és
reményeink szerint elegendő zsírtartalékkal
rendelkező fecskék az elkövetkező két hónapban folyamatosan indulnak északra, az
európai költőterületek felé. Ebben a több
ezer kilométeres utazásban nem sok "lötyögős" szakasz van, a madaraknak minden
erejükre, és rengeteg szerencsére is szükségük van a sikeres átkeléshez. A Szahara
feletti első résztáv talán a legnehezebb.
A második feladat - átkelni a Földközitenger "köves gázlóin"

A vonulásra készülő fecskéink eddig két nagy felkészülési eseményen vannak túl: vedléssel lecserélték az
elhasználódott repülőtollaikat, majd a
Száhel-övezetben vonulási zsírtartalékot
halmoznak fel. Ez után következik a legnagyobb erőpróba.
A vonulás többnyire nem egy rövid időintervallumú esemény, hanem egy adott faj
azonos állományán belül is akár egymásfél hónapig elhúzódó folyamat. A madárgyűrűzésre is épülő hazai és nemzetközi
kutatások kiderítették, hogy a fecskéink (és
sok más faj) esetében a költőterületekre
először a legjobb "minőségű", többnyire 23 éves hímek érkeznek meg.
A tojók arra törekednek, hogy a
legkiválóbb kvalitású hímek termékenyítsék meg őket, genetikai állományát örökítsék át.
A legerősebb, leggyorsabb vonulásra képes, ezért legkorábban érkező hímek konkurensek nélkül foglalhatnak területet, ami
elengedhetetlen a szaporodási felkészüléséhez, a megfelelő szintű nemihormonkiválasztáshoz. A tojók esetében a sebességnél, a korai érkezésnél fontosabb, hogy
a lehető legjobb kondícióban érjenek haza,
ezért ők a vonulás későbbi hullámait alkot-

A Földközi-tenger déli partvidékét elérő
madarak a vándorút legnehezebb részét
maguk mögött tudhatják, itt megállhatnak
néhány napra pihenni, inni és táplálkozni,
pótolni az elégetett zsírtartalékokat, mielőtt
folytatnák útjukat a tengeren keresztül. A
tengerek és óceánok felett a legnagyobb
probléma számukra, hogy vihar esetén nem
tudnak leszállni a vízre, így mindenképpen
repülniük kell tovább vagy elpusztulnak.
Segítség viszont számukra az, hogy a
Földközi-tenger szigetei (ezek alkotják a
mediterrán tenger nagy léptékű köves gázlóit) között csak néhány száz km-es távolságokat kell leküzdeniük. Az európai
partvidéket sikeresen elérő fáradt vándorok
a további útjukat folyamatosan a szárazföld
felett tudják megtenni, ahol folyamatosan
tudnak
táplálkozni
és
pihenni.

Írták: Jámbor Csillag 5. a, Lévai
Martina 5. a és Korcsog Bence 5. c
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- Igen, az IKSZ az iskolai Öko-napon előadást tartott a gyerekeknek, amelynek keretében bemutatták az italos karton
csomagolás jellemzőit, felhasználási lehetőségeit valamint az italos kartondobozok
újrahasznosításának folyamatát.
Az italos karton doboznak 73%-a papír.
Egy átlagos fenyőfát, ha kivágnak, akkor
53 000 italos karton doboz készíthető, abból az 53 000 italos karton dobozból pedig
700 füzet állítható elő.

Iskolai italos karton dobozgyűjtő program

- Ági néni hasznosnak tartja ezt az akciót?
- Igen, nagyon hasznosnak tartom, hiszen
Ökoiskola vagyunk, a gyerekeknek meg
kell ismerkedni a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával.
Készítették: Gubicskó Regina 7. c
és Veréb Alexandra 7. b
Az Italos karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) hirdette meg ezt a felhívást,
mert 100 emberből csak 15 (!) teszi be a
szelektív hulladékgyűjtő ládákba az italos
karton dobozt.

Mi az újrahasznosítás?
Nos, ahelyett, hogy a műanyagokat,
az üveget és a fémet egy szemetesbe dobnád,
egyszerűen a speciális megkülönböztető jelű
szelektív hulladékgyűjtő tartályokba rakva
őket, ezek újrahasznosításra kerülnek, mint
új termékek. Például minden kartont bezúznak, és új kartondobozokat készítenek belőlük. Minden műanyag beolvasztásra kerül, és
új termékek készülnek ezekből.
Gondold végig, hogy egy ilyen kicsi
és egyszerű akció mennyire hasznos bolygónk számára, különösen, amikor milliónyi
ember együtt teszi ezt. Ma az újrahasznosítás
könnyebb, mint valaha. A gyártók könnyen
azonosítható újrahasznosítási jelekkel látják
el termékeiket. Az alábbiakban néhány módot említünk, hogyan javítja az újrahasznosítás közösségedet és a környezetedet:
• megóvja a természetes erőforrásokat,
• csökkenti a hulladéklerakók méretét,
• csökkenti a szennyezést,
• energiát takarít meg,
• pénzt takarít meg,
• munkahelyeket teremt.

Iskolánk szabadidő szervezője, Tóthné
Mátrai Ágnes irányítja nálunk ezt az akciót.
- Ági néni, mit kell tudni erről a programról?
- Az egyesület az italos karton dobozok
gyűjtésével fel szerette volna mérni, hogy
hányan gyűjtik össze a dobozokat. A gyűjtés eredetileg 2010. október 1-jén indult és
december 15-ig tartott volna. Ezalatt az idő
alatt kg-ként 15 Ft-ot kapott az iskola. A
nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították május 20-ig, aki összesen
50 kg-ot összegyűjtött, az 20 Ft-ot kap.
- Hogyan történik a begyűjtött mennyiségek utáni kifizetés?
- Nálunk azok az osztályok, akik gyűjtöttek
a saját mennyiségükért kapott pénz felét
megkapják vásárlási utalvány formájában,
amit a papír-írószer boltokban válthatnak
be.
- A gyerekek ismerik az újrahasznosítás folyamatát?
15
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Az újrahasznosítás segít a mindennap használatos termékek előállításában – az üdítőitalos dobozoktól az írógéppapírig, a
szőnyegtől az autókig. Az újrahasznosítás
során kinyerjük az értékes anyagokat a szemétből, hogy új termékeket készítsünk belőlük. Emiatt ez az egyik legrégebbi és
leginkább megtérülő környezetvédelmi tevékenység.

zei, melyek megfelelnek a jelenkor követelményeinek.
Gubicskó Regina 7. c

Környezettudatos autózás
- Jó tanácsok Nagy Zoltán 8. c
osztályos tanulótól –

Horváth Zsuzsanna 7. c

A környezettudatos vezetéssel sok energiát
takaríthat meg és a környezetét is védi. A
környezettudatos vezetés magába foglalja az
autóhasználat csökkentését, a takarékos vezetést és az autó megfelelő állapotának biztosítását.
Városban az autósok fele 3 km-nél kisebb
távot tesz meg. Ezt meg lehet tenni kerékpárral vagy gyalog. Ha autót vezet, akkor
egyenletesen haladjon, kerülje a felesleges
fékezéseket, és mindig a lehető legnagyobb
váltási fokozatban vezessünk. Az autó gumiját évszaknak megfelelően alkalmazzuk. A
nagyobb súrlódású gumikkal kocsija több
üzemanyagot fogyaszt.

Bemutatkozott a magyar
öko-autó az őszi Budapesti
Nemzetközi Vásáron
A Solo napenergiával és egy multifuel motor-generátorral, valamint pedálhajtással is
képes haladni. A hibrid autót az Autonóm
Ház nevű öko-házban leplezték le.
A Solo magyar fejlesztésű, hibrid elektromos autó. Alaptípusa 1,8 l/100 km-es átlagfogyasztással képes haladni, maximális
sebessége 140 km/h. Ha naponta legfeljebb
20 km-t autózunk vele, azt ingyen tehetjük,
mert napelemei ennyi energiát gyűjtenek
egy nap alatt.

Rövid hírek
A jövő járművei
•

•

Solo öko-autó az úton.
Ha házról van szó, a válasz az Autonóm
Ház, egy önellátó, megújuló energiákkal
működtetett, környezetbarát passzívház
működő modellje, bioszolár fűtési rendszerrel; napenergiával és széllel hajtott
áramellátással, esővíz hasznosítással, komposztáló toalettel.
Az Autonóm Ház és a Solo ökoautó egy
gyökeresen új, fenntartható életmód eszkö16

Az MDI (Motor Development
International) luxemburgi cég sűrített
levegővel működő autót mutatott be.
A jármű 70 km/h sebességre képes és
joystickkel irányítható.
A jövő egyik modern autója lehet a
magyar tudósok, a műegyetem tanárai által kifejlesztett Hidrocar (lenti
kép). Az elektromos szuper kocsi jelentősége, hogy bioetanollal és hidrogénnel is üzemel.
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Környezetvédelmi
riport
- Veréb Alexandra 7. b A papámmal a Selypi Cukorgyári tóhoz látogattunk el. Már egész kicsi koromban is
oda jártunk le pecázni, és már akkor sem
lehetett volna a legtisztább hely címére pályáztatni:)
Mikor odaértünk, a kapunál egy figyelmeztető tábla fogadott minket, ami már rozsdásodva, megkopottan figyelmeztette az arra
járókat, hogy „A szemét lerakása szabálysértés és tilos!” Ehhez képest, elég ronda
látvány fogadott: a szemét hegyekben állt.
Ezek közt csak kommunális szemét volt.
Amint beljebb mentünk, láthattuk a lerombolt gyár helyét, majd elértünk a tóhoz.
Tudni kell, hogy a tó két részre van osztva.
Az első részben a gyárhoz közelebb esőnél
volt a legelviselhetőbb a helyzet. Papámtól
tudom (ő a gyárban dolgozott mint szerelő,
a mamám pedig mint laboros, így már
nagyjából mindent tudok a területről),
hogy régen a tó ezen része strandként üzemelt, de később a higiéniai előírásoknak
nem felelt meg, így be kellett szüntetni a
legális strandolást. Amint a horgász-tóhoz
értünk tudtam, hogy itt már nem várhatok
semmi jót. A fűben bokáig álltam a PET
palackokban, naptejes dobozban (!) és tusfürdős flakonokban is. Ami számomra még
ennyi meglepetés után is durva volt az az,
hogy a gumiabroncsok a vízben is megtalálhatók voltak, ezáltal nem csak a horgásztó élővilága van veszélyben, hanem a
Zagyváé is. A képi bizonyíték pedig itt található:

A végére pedig egy idézet:
Az ember, ősi szerződését
a Természettel megszegőn,
bűnétől iszonyodva néz szét
megrontott erdőn és mezőn.
/Székely Zoltán/
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17.-én megemlékeztünk a Füstmentes világnapról. Januárban témánk a téli erdő
szépsége volt. Meghirdettük a téli Mátra
fotópályázatot. Műsort sugároztunk a téli
madáretetés fontosságáról. Februárban
megemlékeztünk a Vizes élőhelyek világnapjáról. Márciusban kiemelt témáink voltak a takarékosság az energiával és a víz
szerepe, fontossága életünkben. A Takarékossági és a Víz világnapjára ez alkalmakkor emlékeztünk. Áprilisban a tavaszi erdő
szépségéről szóltunk. Megemlékezünk április 22.-én a Föld napjáról, májusban a
Madarak és fák napjáról.
Az elkövetkező adásainkban a Környezetvédelmi napról, védett növényeinkről, nemzeti parkjainkról szeretnénk
tájékoztatni.
A műsor összeállításában és előadásában résztvevő tanulók nagyon lelkesek
és
szívesen
közreműködnek.
Tájékoztatásaikkal, „zöld” információkkal,
felhívják a figyelmet Földünk szépségére,
de a problémákra is, ami arra sugall mindenkit, hogy óvjuk, védjük a környezetünket.

Beszámoló a „Zöld
Hírek” rádiós műsor
programjáról
2008 szeptembere óta működik iskolánkban a Zöld rádió, amely rendszeresen sugározza a Zöld Híreket. Ez év
szeptemberétől az 5. a osztály 7-10 fős kis
csapata gyűjti az anyagot, az irodalmat a
különböző „zöld”témákhoz.

Néhányan saját fogalmazásukat,
gondolataikat írják le és mondják el. Eleinte heti rendszerességgel, majd később kéthetente élő vagy előre felvett műsort adunk
le. Műsoraink szerves részét alkotják az iskolában szervezett ÖKO programoknak.
Célunk az, hogy tanuló társainkat rádión
keresztül is a környezettudatos életre neveljük. Tájékoztatunk arról hol, mikor, milyen programok várnak iskolánk diákjaira,
mit tehetünk környezetünk és a természetvédelem területén. Felhívásokat teszünk a
tisztasági versenyre, a szelektív hulladékgyűjtésre, a természettel kapcsolatos fotópályázatokra. Szorgalmazzuk a PET
palackok gyűjtését. Ismertetjük sport és túra eredményeinket.
Műsoraink 80 %-ában beszámoltunk, megemlékeztünk a természettel, az
élővilággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokról: szept. 16.-án az
Ózon, 22-én az Autómentes világnapról,
októberben az Állatok világnapjáról. Felhívtuk tanulóink figyelmét, hogy a nemzetközi gyaloglónapon minél többen
gyalogoljanak fel a Mátrába. November

Fógel Blanka 5. a és Tóth Máté 5. a

Madárvédelmi faliújság az aulában.
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Hogyan közlekedünk?

Rejtvény

Ökoiskola vagyunk, ezért szerettük volna
tudni, mennyire környezettudatos diákjaink
és tanáraink közlekedése. A kérdőívünk
egyetlen kérdésből állt: Hogyan jutsz el az
iskolába?
A felmérés első része a diákokat célozta.
200 megkérdezett gyerekből 100 gyalog jár
iskolába. A tanáraink esetében is hasonló
eredményt kaptunk.
Mindannyian tudják, hogy ha autóval járnak, akkor szennyezik a környezetet, ha
gyalog akkor a bolygót és a saját egészségüket is védik.
Az eredmények szerintünk nem rosszak, de
lehet rajtuk javítani.

Ha ezt a rejtvényt helyesen megoldod,
megfejtésül megkapod 2011 fájának nevét.
Ez a fa az iskolánkban is megtalálható. Segítségként elárulom, hogy a fa mérgező.

1. Tolla fekete színű, csőre narancssárga. A
tojó színe barna.
2. Tavaszi hónap.
3. Egyre fontosabbá válik a mindennapokban. Egyik célja, hogy az ember által készített, nem természetes, főleg hulladékká
váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át.
4. 2011 madara.
5. A Föld legnagyobb kontinense.
6. 2010 madara.
7. 2011-ben itt volt súlyos földrengés és
cunami.

Diákok

29
gyalog:

24
100

busz:
kerékpár:
autó:

47

MEGFEJTÉS:…………………………….

Tanárok

Készítette: Szabó Dominik 7. b
gyalog:

19
23

busz:
kerékpár:
autó:

7

3

Készítette: Veréb Alexandra 7. b és
Harmat Alexa 6. a
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2010. október 14-én Öko-nap volt az iskolánkban. Részt vettünk erdészeti bemutatón, vízvizsgálaton, az Öko Pannon
bemutatóján, hulladék ruha divatbemutatón, megismerkedtünk az iskola udvarának
növényeivel és állataival, a környezetvédelem fontosságával.
Öko Pannon bemutatója

Öko-ház makettek

Vízvizsgálat

Hagyományainkhoz híven idén is lesz
Öko-túra júniusban.

Hulladékruha divatbemutató

A kép a tavalyi Öko-túrán készült, a Sár-hegyen.

Mottónk:
„Vendég vagy a természetben – viselkedj!”
(Hundertwasser)

Zöldségbáb készítés
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Öko-versenyek eredményei
Országos verseny
Curie Országos Környezetvédelmi
Emlékverseny
Döntőbe jutott csapataink:
• 3. osztály: Molnár Petra, Bartha
Benedek, Varga Lajos
• 4. osztály: Kenyeres Babett, Gadó
Zsófia, Fucskó Brigitta
6. osztály: III. helyen végeztek: Lukács
Nóra, Hrabár Éva, Milkovics Liliána (6. b)
Egészségteszt kitöltése.

Városi versenyek
„Élő örökségünk” városi verseny
•
•

II. helyezett csapat: Kenyeres
Babett (4.c), Fucskó Brigitta (4.a),
Gadó Zsófia (4.a), Csont Sára (4.a)
III. helyezett csapat: Molnár Petra
(3.b), Bartha Benedek (3.b), Kerek
Dominik (3.a), Reményi Áron
Dominik (3.a)

„Az élet bölcsője” – városi verseny a víz
világnapján
•
•

I. helyezett: Csont Sára (4.a),
Bartha Benedek (3.b), Galó Attila
(2.b)
II. helyezett: Fucskó Brigitta (4.a),
Petrovics Anna (3.a), Kerek
Dominik (3.a)

Gyalogtúra a Mátrába.

A Föld napja alkalmából rendezett fotópályázat kiállítása az aulában

Most zajlik a felsősöknek rendezett 3 fordulós Öko-verseny, ahol csapatunk a 2.
forduló után az 1. helyen áll.
Az Egészség világnapja (április 7.)
alkalmából rendezett programok
iskolánkban

„A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a Földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
Kiállítás az aulában: „Mit kell tudnunk a vitaminokról és az ásványi anyagokról?”

(Shakespeare)
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