ÉLET-FA pályázat
Vörösberényi Általános Iskola 2. a osztálya
Balatonalmádi
Az osztályunkat nagyon lelkes, természetszerető
gyerekek alkotját, akik szívesen mennek ki a
szabadba bármilyen terepi foglalkozásra. Szeptember
19-én már el is kezdtük az Élet-fa pályázatunkat.
Körbenéztünk az iskola környékén, hogy
kiválasszunk egy mindenki számára érdekes fát.
Három jelöltünk volt: az iskola előtti Mandulás
parkban egy szép, öreg mandulafa, a park szélén egy
juhar, illetve az iskola mellett folyó Séd-patak
partján egy odvas, öreg fűzfa. Szavazással
döntöttünk a fűz mellett.
A fehér fűz a Séd-patak partján áll. A patak
környékére máskor is lementünk már vizsgálódni, de
sajnos a városi vízelvezetési munkálatok a patakot,
mint természetes élőhelyet „felszámolták”, medrét
betonelemekkel
„kövezték ki”. A
patakpart egyéb élőlényeit, bokrait, fáit szerencsére nem
érintette a pusztítás. Úgy éreztük, hogy ezt az öreg fát
kötelességünk megfigyelni, szeretni, védeni, óvni. Minden
héten kijártunk hozzá, nagyítóval, zsebmikroszkóppal,
távcsővel és mérőszalaggal felszerelve igyekeztünk
megismerni a fán folyó életet.
A tankönyvünkben leírt módszerrel megpróbáltuk
meghatározni a fa korát. 1, 50 méter magasságban
megmértük törzsének kerületét
(295 cm), majd a kapott számot
elosztottuk 2,5-tel. Vagyis a fa
ezek szerint 118 éves.
Hihetetlenül magas számot
kaptunk, a környékben élőket is
próbáltuk megkérdezni a fa
koráról. Az biztos, hogy a 100
évhez közel jár a mi kedves öreg
fűzfánk. Megölelni egy gyerek
nem is tudta, hárman érték csak át vaskos derekát.
Vastag törzse, óriási odút is rejt, ami különösen szimpatikussá tette őt. Égbenyúló ágai közül
vannak letöröttek is, de a fa magassága így is kb. 13-15 m lehet. Rajta, körülötte igen színes
élet folyik.

Közönséges borostyán öleli körül és fut a magasba
rajta. Mohák, zuzmók figyelhetők meg a törzsén.
Óriási laskagomba nőtt rajta egyik hétről a
másikra, az odúban is találtunk egy pici gombát.
Korábban már láttunk rajta sárga gévagombát is.

Lombjában madarak élnek. Saját szemünkkel láttunk széncinegéket, hallottuk a szajkó
hangját a fejünk fölött, és találtunk madártollakat a törzsön felakadva, ami bizonyítja, hogy
szívesen felkeresik a madarak.
Igaz, ezek tulajdonosát egy kis
tollból nem sikerült
beazonosítani, de mint
bizonyíték madár jelenlétére,
megállja a helyét.
Nagyobb sikerrel találtunk
további lakókat az ízeltlábúak világából. A leglátványosabbak a zöld lombszöcske és több
orrszarvú bogár volt. A szöcske valószínűleg a patakot övező mezőről érkezhetett a fához.
Orrszarvú bogaraknak találtuk számos egyedét (egy hímet és öt nőstényt). Sajnos legtöbbjük
már nem élt. Viszont jelenlétük azt sugallja, hogy nagyszerű élőhely ez a fa.

A fa kisebb rovarlakói között találtunk verőköltő bodobácsot a kérgen sétálgatni, a poloskák
népes családjának kisebb-nagyobb képviselőit, illetve szöcskéket. Számos pókféle lakja a fát,
volt amelyiket személyesen is láthattunk, pl. keresztespókot, illetve kisebb pókokat, mások
jelenlétére csak a pókhálójuk utalt. A fa mellett a földön kis lyukban farkaspókot is
találtunk, a lágyszárúakon virágpók ült.
Az éppen virágzó
borostyánon méheket
figyeltünk meg,
levéldarazsat is láttunk,
illetve kis legyek is
körbedongták azokat.

A fa kisméretű ízeltlábúi között biztosan tudjuk, hogy szúbogarak is
vannak: a fa odvában változatos járataik árulták el jelenlétüket. A
kéreg alatt lapult mélyen egy piros kis bogár, amit vörös
fűzlevelészként találtunk meg. Hangyák is felkeresik a fát, minden
alkalommal találtunk rajta.
Csigaházakat találtunk a törzs
mellett, illetve a csigák árulkodó
nyomai, fényesen csillogó „nyálkájuk” jelezte, hogy ezek a
puhatestűek is a fa lakói közé tartoznak.
Lárvákat is találtunk a fa környezetében.
Sajnos tudásunk még nem elegendő ahhoz, hogy ezeket az
apró állatokat beazonosítsuk, de minden alkalommal szívesen keresgéltünk újabb lakók után.
Szeretett fánkat és környékét
igyekszünk rendben tartani, ezért
szemétgyűjtési, takarítási munkák
is járultak a vizsgálódáok mellé.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tiszta
környezetbe nem nagyon került újra
szemét!! Talán sikerül a szemetelő
embereket leszoktatni káros
magatartásukról.
Az utolsó megfigyelésünk október 21-én volt. 6 héten át, összesen öt alkalommal járt
osztályunk a fehér fűznél. De kedvet kapva egy-egy gyerek családjával is meglátogatta Őt. Az
utolsó két alkalommal már látványossá vált fánk készülődése a télre: lombja halványan
sárgulóba fordult. Úgy döntöttünk, hogy Ő már igazán a MI FÁNK lett, a pályázat hozott
össze minket vele, de ezután is szívesen ellátogatunk hozzá időről időre. Nem hivatalosan, de
örökbe is fogadtuk Őt!
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