ZÖLDSÁRKÁNYOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT
Bizonyára csalódást okozunk azok számára, akik községünk, Bakonysárkány neve kapcsán azt
várják, hogy most a nálunk valaha élt ősi sárkányokat, valamilyen különleges hüllőket fogunk
bemutatni.
Településünk három természetföldrajzi középtáj peremén fekszik: a Komárom-Esztergomisíkság, a Bakonyvidék és a Vértes-Velencei-hegyvidék találkozásánál.
Bár az Északi-Bakony e lankás peremvidékén, Bakonysárkányban országos jelentőségű
természetvédelmi terület egyáltalán nincs, mi itt élők mégis fontosnak tartjuk, hogy védjük
ezt a vidéket, és óvjuk a természeti értékeket.
Ezért iskolánkban már 16 éve működik természet- és környezetvédelmi csoport, melyről a
diákok többsége tudja, hogy a ZÖLDSÁRKÁNY nevet viseli. Azt azonban nem mindenki tudja,
hogy fennállása óta mi mindet tettek környezetünkért a Zöldsárkányok. Mi összegyűjtöttük
és most bemutatjuk.
Az ezredfordulón a Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársaival feltérképezték
Bakonysárkány környékének természeti értékeit, erről egy kiadványt jelentettek meg.
A vizsgálódások szerint a település környékének legértékesebb növényei a hússzínű
ujjaskosbor és a turbánliliom. Fokozottan védett gerinces állatok: a fehér gólya, a gyurgyalag,
a hamvas réti héja és a vörös kánya. Ezek eszmei értéke 100 ezer és 250 ezer forint között
van.
A Zöldsákány Csoport tagjai fennállása óta heti rendszerességgel találkoznak, vizsgálódnak,
kísérleteznek. Évente több akciót szerveznek, melyek során hulladékmentesítésre és
zöldítésre ösztönözik a lakosságot. Összegyűjtik a papírhulladékot, és megszervezik a
veszélyes hulladékok elszállítását. Parlagfű összegyűjtéséért muskátlit adnak cserébe.
Az iskola alkotópadlásán madáretetőket készítettek és egész télen gondoskodtak az élelem
kihelyezéséről. Felkutatták településünk környékének szemetes területeit, öröm és
bánattérképet készítettek.
Az udvaron felállítottak egy mini meteorológiai állomást. Méréseiket számítógépre vitték és
grafikonon szemléltették. Vizsgálataikat egy helyi kiadványban is összefoglalták.
Településünk felszíni és felszín alatti vizeit több alkalommal vizsgálták.
A Bakonysárkányon átfolyó ér mindkét mintavételi helyén jónak találták a vízminőséget. A
felszín alatti vizek esetében viszont mind a nitrát, mind a nitrition jelentős mértékben jelen
volt a mintákban.
Vizsgálódásaikat mélyítve megállapították, hogy a szennyeződések mezőgazdasági
tevékenységre, és a háztartási szennyvizek nem megfelelő kezelésére vezethetők vissza.

Mérési eredményeiket nyilvánosságra hozták.
Három éve mi is tagjai lehetünk a csoportnak. Tevékenységünk során különös figyelmet
fordítunk a környezetvédelem jeles napjaira. Akciókat szervezünk a Föld Napján vagy a
Takarítási Világnapon. Rendszeresen megismerkedünk az év madarával és az év fájával.
2011-ben különös figyelmet fordítottunk a fák védelmére, hiszen az ENSZ ezt az évet
választotta az Erdők Nemzetközi Évének. Tavaly 30 mázsa papírt gyűjtöttünk, ezzel
megközelítőleg 45 fát mentettünk meg.
Büszkék vagyunk a településünket körülölelő tölgyesekre. Címerünkben, zászlónkon és
kiadványainkban is bemutatjuk a községnek ezt a természeti értékét. Mi zöldsárkányok
elhatároztuk, hogy ebben az évben több őshonos fát fogunk ültetni. Mottónk:
„Ha nem találsz árnyékot,
ne a napot okold, hanem magad,
hogy nem ültettél egy fát…”
Bár sárkányokról nem szóltunk, úgy gondoljuk azt sikerült bemutatnunk, hogy mi,
ZÖLDSÁRKÁNYOK sokat teszünk környezetünk megóvásáért. Örülnénk, ha több követőnk
lenne.
Szép erdőt, mezőt, egészséges környezetet kívánunk! Köszönjük a figyelmet!

