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A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

9:00    Regisztráció az előadók részére

9:30    Köszöntő
   Harkai Ákos elnök, Arcus Környezetvédő Egyesület

9:45    Megnyitó
     Sihelnik József titkár, Arcus Környezetvédő Egyesület

10:00  Előadások
       Suturović Edita: A tavi béka (Rana ridibunda Pallas, 1771)
            helmintológiai vizsgálata a Topolyai-tó környékén

10:30  Vinkó Tamás: A természetvédelmi zónabeosztás elméleti és
       gyakorlati lehetőségei a Palicsi-tó esetében

11:00  Nagyapáti Sarolta: A Topolyai-tó ökológiai potenciáljána
           felmérése mikrobiológiai tényezők alapján

11:30  Szünet

11:45  Lévai Anna: Természetes és mesterséges kisvízfolyások
    növényzetének elemzése

12:15  Vukajlović Pecze Natália: A Büdös-tó és Betyár-völgy nádasainak
     pókfaunája

12:45  Sihelnik József: Az erdei fülesbagoly (Asio otus)
       táplálkozásökológiája

13:15  Az elhangzott előadások értékelése

14:00  Ebédszünet

15:30  A tudományos előadásokról (kötetlen beszélgetés)
           Levezető: Sihelnik József

16:30  A II. Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozójának zárása
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Az Arcus Környezetvédő Egyesület története és tevékenysége

  
   Az Arcus Környezetvédő Egyesület a topolyai gimnázium tanulóinak 
kezdeményezésére 1988-ban kezdte meg működését, mint az Ifjúsági Szövetség 
szakcsoportja. A megalakulását követő néhány évben tagsága gyorsan gyarapodott, 
s a középiskolások és egyetemisták mellett az idősebb korosztály is betagosodott,
illetve támogatta a csoport munkáját.
     A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület 1991 óta önálló civil szervezet, 
melynek alapszabályzatbeli céljai között első helyen a fiatalság környezet-
védelmi tudatának fejlesztése, illetve a környezet- és természetvédelem áll. 
Különböző tudományágakkal foglalkozó aktív szakcsoportjai működnek, mint az
ornitológiai, botanikai, entomológiai és arachnológiai. Az egyesület tevékenysége 
a már kialakult hagyományoknak megfelelően több síkon fut. A polgárok tá-
jékoztatása, felvilágosítása céljából, periodikus jelleggel ismeretterjesztő, illetve 
oktató-nevelő előadásokat szervezünk, amelyeken szakemberek foglalkoznak 
az aktuális környezet- és természetvédelmi, illetve ökológiai problémákkal, a 
közember számára is megvilágítva azokat. Kiemelten foglalkozunk a gyerekekkel 
és a fiatalokkal, nagy hangsúlyt fektetve a környezeti nevelésre. A közel három 
évtizedes hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő tábor, a téli előadássorozat, 
a képzőművészeti és irodalmi pályázatok, az óvodások játékos utcai foglalkozá-
sai mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a jövő generációit a természettel való 
együttélés szükségességére neveljék. Az említett akciók többségét a mai napig 
rendszeresen megszervezzük. Emellett az egyesület tagjai különféle konfe-
renciákon, szemináriumokon és táborokban vesznek részt, úgy hazánkban, mint
külföldön.
     Ezen kívül a természetbarátok egészen kézzel fogható munkát is végeznek.
Rendszeresen szervezünk városrendezési és tisztítási akciókat, s civil szerve-
zetként közreműködünk a környék védett területeinek megóvásakor fellépő szak-
mai, adminisztrációs és szervezési problémák megoldásában, valamint szakem-
bereink segítségével a begyűjtött adatokat az illetékes szerveknek továbbítjuk 
(Tartományi Természetvédelmi Intézet, Belgrádi Természettudományi Múzeum, 
Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület, Újvidéki Egyetem). Nem szabad
megfeledkezni az egyre komolyabb kutató jellegű munkáról sem.

    Az Arcus Környezetvédő Egyesület tagságának létszáma száz fő felett van,
ám az aktív tagok száma ettől csekélyebb, akik között az egyetemista korosztály 
van többségben, de vannak általános iskolások, s diplomás biológusok, mezőgaz-
dasági mérnökök, informatikusok és egyéb szakemberek is.

Harkai Ákos
az Arcus Környezetvédő Egyesület elnöke
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ÖSSZEFOGLALÓK
(A programban meghatározott sorrend szerint)
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A TAVI BÉKA (RANA RIDIBUNDA PALLAS, 1771) HELMINTOLÓGIAI
VIZSGÁLATA A TOPOLYAI-TÓ KÖRNYÉKÉN

Szerző: Suturović Edita
Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2.

e-mail: editasuturovic@gmail.com

Témakör: állattan
       
 
 A  farkatlan kétéltűek (békák) parazitológiai szempontból, mint gazdaszervezetek, 
különböző féregélősködő fajok számára igen fontosak. A madarak és az emlősök para-
zitái a fejlődésük során jelentős számban köztigazdaként a békákat használják.
 A Topolyai-tó környékén folytatott kutatás során a tavi béka (Rana ridibunda)
62 példányát (39 hím és 23 nőstény) vetettük helmintológiai vizsgálat alá. A mun-
ka során a békák belső szerveinek (tüdő, középbél, utóbél és húgyhólyag) átvizs-
gálásával a belső féregélősködők jelenlétét kutattam. Elvégzésre került a talált 
élősködők faunisztikai és taxonómiai áttekintése, a gazdaszervezet fertőzöttségének 
extenzitása és intenzitása, valamint a féregélősködők kvalitatív és kvantitatív elemzése.
 A talált paraziták példányai három féreg osztályba tartoznak: Trematodes - méte-
lyek (82,76% extenzitás), Nematodes - fonálférgek (24,14%) és Acanthocephala - buzo-
gányfejű férgek (84,48%). Részletesebb vizsgálatra a mételyek és a fonalférgek kerültek.
A megvizsgált tavi békáknál magas fokú fertőzöttség volt megállapítható (93,55%).
 A mételyek és a fonalférgek fertőzöttségi extenzitása 80,65% volt, a fertőzöttség 
szintje a mételyekkel nagyobb (77,42%) volt, mint a fonalférgekkel (22,58%). A gaz-
daszervezet nemét illetőleg az infesztáció mértéke a nőstényeknél nagyobb volt, mint 
a hímeknél (Trematodes: ♀86,96%; ♂71,79%, Nematodes: ♀26,09%; ♂20,51%.).
 A mételyek egy alfaja és hat faja lett meghatározva: Haematoloechus variegatus
variegatus, Haematoloechus odeningi, Skrjabinoeces similis, Opisthioglyphe 
ranae, Pleurogenes claviger, Cephalogonimus retusus és Diplodiscus subclavatus.
 A mételyeken kívül még három fonálféreg faj is: Aplectana
acuminata, Cosmocerca ornata és Oswaldocruzia filiformis.
 A mételyeknél a fertőzöttség extenzitásban és mennyiségében is a C. retusus
faj dominált, a  fonalférgek esetében pedig az A. acuminata faj.
 A gazdaszervezet belső szerveinek vizsgálata alapján a mételyekkel való
infesztáció extenzitása a középbélben volt a legnagyobb (63,64%), a fonálférgeket illetőleg 
pedig az utóbélben (100%). A tüdőben az infesztáció extenzitása alapján a mételyek között a 
H. v. variegates dominált, a mennyiség alapján pedig a H. odeningi.  A középbélben, fölény-
ben a C. retusus volt, utóbélben pedig a D. subclavatus. Fonálférgek között az utóbélben 
az  A. acuminata faj volt fölényben, középbélben pedig egyedül ez a faj lett meghatározva.
 A békák fertőzöttségének intenzitása alacsony, a legtöbb példány egy, 
vagy legfeljebb három féregélősködő példánnyal fertőzött. Az eredmények arra 
utalnak, hogy a tavi béka helmintofaunája az élőhelyi sajátosságoktól, élet- 
és táplálkozásmódoktól, illetve a köztigazda populációjának sűrűségtől függ.
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A TERMÉSZETVÉDELMI ZÓNABEOSZTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 
LEHETŐSÉGEI A PALICSI-TÓ ESETÉBEN

Szerző: Vinkó Tamás
Riparia Természetbarátok Egyesülete, 24000 Szabadka, Corvin Mátyás utca 9.

e-mail: vinko.tamas.palics@gmail.com

Témakör: természetvédelmi biológia

               A kutatás tárgya a Vajdaság északi részén található Palics Természeti Park határainak 
és zónabeosztásának felülvizsgálata, amely magába foglalja a tó védelmét szolgáló puf-
fersávhoz kapcsolódó felméréseket is. Rámutattunk a tudományos igények és a valós le-
hetőségek közötti különbségekre, melyek a terület további leromlását vonhatják maguk után.
      Az eredetileg szikes jellegű tó vízminősége a múlt század folyamán megvál-
tozott: Szabadka szennyvizének a tóba vezetése és a diffúz szennyezés által meg-
jelenő tápanyagtöbblet miatt eutróf lett. Természetvédelmi jelentőségét az ott elő-
forduló ritka fajok mellett növeli a Palicsi-tó madárvonulásban betöltött szerepe, 
valamint másfél százados idegenforgalmi hagyománya és kulturális értékei.
                          A természetvédelmi értékek és a tájhasználat kapcsolatának felmérésekor a tó mintegy 
500  méteres körzetében folyt élőhely térképezés, majd felbecsültük a tájhasznosítás hatásait a 
tó vízminőségére és a környező életterekre. A tájtörténeti áttekintés történeti térképek és irodal-
mi források alapján történt. Az élőhelytérkép a 2009-es terepbejárás idején készült ArcView 
GIS 3.2 szoftverrel, melynek módosításával készült a területhasználat és a természetvédelmi 
szempontú értékelés térképe. Az irodalmi adatok alapján meghatároztuk a puffersáv ajánlott 
szélességét, majd ezt módosítottuk a helyi adottságoknak megfelelően. Az eredményeket 
térképen ábrázoltuk és összevetettük a jelenlegi természetvédelmi zónabeosztással.
          A tájtörténeti áttekintésből kitűnik, hogy a természetes növényzetet szinte egészé-
ben felemésztették a mezőgazdasági területek. A tópart beépítettsége folyamatosan 
növekszik, a negyedik mederrészben már elérte a kritikus mértéket. A természetes és 
természetközeli állapotú élőhelyek aprók és szétszórva, egymástól izolálva helyez-
kednek el. A fás területeket tájidegen fajok uralják. A vízszintszabályozás által a ter-
mészetes védőfunkciókat ellátó nádállomány visszaszorult, ezáltal csökkent a nedves 
élőhelyek nagysága. A területrendezési tervek által előrelátott változások továb-
bi élőhely-csökkenéshez vezetnek. A parti övezet természetességének javítása (ezál-
tal a tó védelme) puffersáv alkalmazásával elméletben kivitelezhető, a gyakorlati 
megvalósítás azonban legnagyobb részt az érintett felek együttműködési szándékától függ.
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A TOPOLYAI-TÓ ÖKOLÓGIAI POTENCIÁLJÁNAK FELMÉRÉSE
MIKROBIOLÓGIAI TÉNYEZŐK ALAPJÁN

Szerzők: Nagyapáti Sarolta, Čučak D. I.*, Radnović D. V.*
*Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Kar, Biológia és Ökológia Tanszék, 

21000 Újvidék, Dositej Obradović tér 2.

Témakör: mikrobiológia

            A helyes gazdálkodási gyakorlatnak és a felszíni vizek fenntartható használatának 
előfeltétele a rendszeres vízminőségi monitoring. Az EU Víz Keretirányelv (Water 
Framework Directive) célkitűzése, hogy a 2015-ös évig az összes európai felszíni víz-
testnél jó ökológiai állapotot, valamint az összes erősen módosított vagy mestersé-
ges víztestnél (pl. víztározó) jó ökológiai potenciált lehessen megállapítani. Az ökoló-
giai állapot vagy ökológiai potenciál helyes megállapításához összetett monitoring 
rendszer kiépítésével számos elemzés elvégzésére van szükség, amely magában fog-
lal fizikokémiai és biológiai tényezőket egyaránt. Továbbá előnyös az elemzése-
ket egy egész év folyamán végezni a szezonális változások rögzítése érdekében.
                A Topolyai-tó egy mesterséges víztározó Vajdaságban, amely jelentős öntözőfor-
rás, de rekreációs, halászati és turisztikai célokból egyaránt fontos szerepe van a régióban.
A tóba azonban folyamatosan szennyezőanyagok kerülnek a Krivaja patak beáramlása mi-
att, valamint további szennyezést okoz a műtrágya lemosódása a környező mezőgazdasági 
földterületekről. Ezért jelen munkában ennek a víztározónak a vízminősége került vizs-
gálatra különböző fizikokémiai, bakteriológiai és szaprobiológiai tényezők segítségével. 
Az eredmények az európai és hazai jogszabályoknak megfelelően kerültek feldolgozás-
ra, amelynek köszönhetően átfogó értékelést kaptunk a víztest ökológiai potenciáljáról.
             A vízmintákat szezonálisan gyűjtöttük a 2016-os év februárjában, májusában, júli-
usában, szeptemberében és decemberében, minden alkalommal négy különböző pontról: a tó 
északi, középső és déli részéről, valamint a strandról. Nyílt vízen, csónakból 30 cm mélység-
ből vettünk mintákat steril palackokba, amelyek 24 órán belül elemzésre kerültek az Újvidé-
ki Egyetem Természettudományi-matematikai Karának mikrobiológiai laboratóriumában.
     A vízminőséget meghatározott fizikokémiai, bakteriológiai (szerves és feká-
lis szennyeződés indikátorai), szaprobiológiai (klorofill koncentráció és fitoplankton 
abundancia) és trofikus státusz paraméterek alapján vizsgáltuk, és a különböző paramé-
tercsoportok elemzése alapján az ökológiai potenciál különböző értékelését értük el. 
Összesítve pedig, mikor a paraméterek legrosszabb rögzített értékeit vettük figyelembe,
a Topolyai-tó ökológiai potenciálja a 2016-os év folyamán rossz volt. Ez az értékelés 
főként a cianobaktériumok százalékos arányának őszi megnövekedésének következménye. 
Hasonló eredményeket rögzítettek korábbi kutatások során is, ami arra utal, hogy
a Topolyai-tó ökológiai potenciáljában nem volt jelentős változás az elmúlt három évben.
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TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES KISVÍZFOLYÁSOK
NÖVÉNYZETÉNEK ELEMZÉSE

Szerző: Lévai Anna
Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2.

e-mail: levai.anna@gmail.com

Témakör: növénytan

         
 A XX. század elejére Magyarországon a vízügyi kezelések hatására lecsökkent a
természetes vizes élőhelyek száma, területe és ebből kifolyólag fajgazdagságuk is. 
Kutatásunk alapfeltevése, hogy a csatornázások hatására az Alföld növényzete sok 
esetben száraz, és a helyenként megmaradt vizes élőhelyek növényeire ez hatás-
sal van. A kapott eredményekkel arra szeretnénk rámutatni, hogy a csatornaparti 
növényzet mennyire függ a bolygatástól, mennyiben különbözik egy régebbi, meg-
maradt természetközeli, bolygatott meder növényvilága egy mesterséges meder 
növényvilágától. Feltételeztük, hogy a mesterséges és természetes partszakaszokon elő-
forduló növényfajok, a mindkét területen előforduló zavarások hatásainak ellenére, mu-
tatnak különbséget, és a természetközeli szakasz kevésbé zavart, mint a mesterséges.
        Vizsgálatainkat a Szegedtől keletre, Kiskundorozsmától nyugati és déli irányban
elterülő Maty-ér partszakaszain előforduló növényvilágon végeztük. Ezeket a szakaszokat 
mezőgazdasági megművelésű földek, lakott területek, illetve gazdasági létesít-
mények határolják. A Maty-ér két ágának egy természetközeli, bolygatott szakasznak 
és egy mesterséges csatorna part menti növényzetének összehasonlítását végeztük el.
          A Maty-Subasai és a Maty-Fehértói főcsatornánál elvégzett mintavételek elemzé-
sei alátámasztották, hogy mindkét terület ki van téve bolygatásnak, mindkét területen elő-
fordulnak olyan fajok, amelyek a fajkészlet romlását jelzik. A természetközeli, bolyga-
tott csatornaszakasznál, kevésbé figyelhetők meg degradációs folyamatok eredményei a 
növényvilágon, mint a Maty-Fehértói főcsatornánál vizsgált mesterséges csatorna szakasznál.
        A féltermészetes csatornaszakasz növényzete annak jobb állapotára utal, mint a
mesterséges csatorna növényvilága. Viszont a Maty-Fehértói főcsatornánál kapott ada-
tok nem mutatnak jelentősebb zavarást, mint a Maty-Subasai főcsatornánál vett minták-
ból származóak. Így arra lehet következtetni, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált
Maty-Fehértói csatornaszakasz nem természetes képződmény, a meder menti növényzete 
nem sokkal rosszabb minőségre utal a Maty-Subasai főcsatorna féltermészetes szakaszának 
állapotához képest. Ennek az lehet az oka, hogy a mesterséges csatorna elég öreg ah-
hoz, hogy a tájra jellemző növényzet megtelepedjen rajta, illetve az is közrejátszhat, 
hogy a féltermészetes csatorna mentén gazdasági épületek és szántóföldek találhatók.
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A BÜDÖS-TÓ ÉS BETYÁR-VÖLGY NÁDASAINAK PÓKFAUNÁJA

Szerző: Vukajlović Pecze Natália
Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2.

e-mail: natalija.v@stcable.net

Témakör: állattan, természetvédelmi biológia

 Az arachnológiai kutatások a Telecskai-löszháton 2006-ban kezdődtek. A ku-
tatások több élőhely típust ölelnek fel: nádasok, nedves és száraz gyepek, illetve
erdőfoltok, mindez elsősorban a Bács-ér völgyeiben található természetes és
természetközeli vegetációkban. Jelen kutatás helyszíne a Betyár-völgy és
a Büdös-tó nádasait, és közvetlen szegélyüket ölelte fel. A gyűjtés többféle
módon történt: Barber-féle csapdák használata által, melyek duplaedényes talajcsapdák
voltak az iszapos részen, Barber-típusú vízi csapdák a nádasban, valamint fűhálózás
a sziki káka (Bolboschoenus maritimus) és szittyó (Juncus compressus) együtteseiben,
illetve a gyékényesben és nádasban. A parti vegetációban sokszor történt kézi gyűjtés is.
             A pókok gyűjtése 2011-ben, valamint 2013-tól 2015-ig, áprilistól szeptemberig zaj-
lott. A csapdák 6 naponta kerültek kiürítésre, havonta 3 alkalommal. A csapdák ürítésekor 
történt a fűhálózás és kézi gyűjtés is. Összesen 821 egyed került bevizsgálásra, ebből 189 
juvenilis és 632 adult. A megvizsgált felnőtt egyedek közül 400 nőstény és 232 hím volt. 103 
faj lett beazonosítva, ezek 68 genust képviselnek és 16 családba sorolhatók. A Betyár-völgy 
és a Büdös-tó nádasaiból 8 olyan faj került elő, melyek először lettek regisztrálva Szer-
biában. Ezek a következő fajok: Singa lucina (Audouin, 1826), Clubona diversa O. P.-Cam-
bridge, 1862, Drassodes villosus (Thorell, 1856), Antistea elegans (Blackwall, 1841), 
Trichopternoides thoreli (Westring, 1861), Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939), Tetragna-
tha shoshone (Levi, 1981), Theridion hemerobium (Simon, 1914). Fontos kiemelni, hogy 
a csodáspókok családjából a szegélyes és a parti vidrapók, az ugrópókok közül pedig a
mediterrán nádiugrópók gyakori lakói a fenn említett élőhelyeknek. Mivel az élőhely a nádas, 
számos állaspókfaj gazdagítja az életközösségeket, közöttük olyan fajok is, melyek európai 
viszonylatban védelem alatt állnak. Külön figyelmet érdemel a farkos állaspók (Tetragna-
tha reimoseri Rosca, 1939), valamint a rejtett állaspók (Tetragnatha shoshone Levi, 1981) 
jelenléte. Mindkettő indikátorfaj, a kevésbé bolygatott, természetes élőhelyek lakói, ezért 
a környező országokban ritkaságnak számítanak. Az elkövetkező időszakban további ku-
tatásokra van szükség a pókfauna feltárására, így további új fajok előkerülése is várható:
Larinia jeskovi (Marusik, 1986); L. bonneti (Spassky, 1939), L. elegans (Spassky, 1939), vala-
mint a Trebacosa europaea (Szinetár & Kancsal, 2007) kalózpók. Fontos leszögezni, hogy az 
élőhely az emberi beavatkozás ellenére megőrizte eredeti jellegét. Részletes következtetése-
ket az élőhely állapotáról további populációkutatás és ökológiai analízis után lehet levonni.
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 Az erdei fülesbagoly a leggyakoribb bagolyfajunk, egész Európában elterjedt,
kivéve a kontinens legészakibb vidékeit. Elterjedési területének északi részén vonuló, 
délebbre, így a Kárpát-medencében is állandó. Ennek következtében hazai állományához 
télen, északabbról érkező telelők csatlakoznak. Az Alföld nagy részére jellemző, hogy 
télidőben kisebb-nagyobb telelő csapatok alakulnak ki településeken vagy azok környékén. 
Ez különösen jellemző a Vajdaságra, ahol a városok és falvak nagy részében található 
ilyen pihenőhely. Ezen nappalozó helyeken néhány példánytól, több száz példányig 
alkothatnak nappalozó csapatokat. Az ilyen pihenőhelyeknél nagy mennyiségben gyűjt-
hetők a baglyok köpetei, melyek elemzés után különböző vizsgálatokhoz használhatók 
fel. Ilyen lehet a kisemlősök előfordulása, valamint sűrűségük megállapítása, egyes 
rágcsálók gradációjának előrejelzése vagy a baglyok táplálkozásökológiai vizsgálata.
             A kutatás során arra kerestem a választ, hogy folyamatos felméréssel és rendszeres
köpetgyűjtéssel való táplálék-összetétel vizsgálat milyen eredményt adna az időjárási 
körülmények függvényében. Vizsgálataimat Topolya község területén végeztem, több minta-
vételi ponton a 2007/2008-as és a 2008/2009-es tél idején. A Topolya központjában található 
erdei fülesbagoly telelőhelyről első évben október és március között heti rendszerességgel 
történt a köpetek gyűjtése, míg a többi helyről túlnyomóan egy vagy két esetben. Következő 
évben november és március között havi szinten, úgy Topolyán, mint a közeli faiskolában. 
A baglyok táplálkozását a begyűjtött köpetek analízisével, valamint három számszerű jel-
lemző, a köpetenkénti zsákmányállat-darabszám (PN), a köpetek átlagos biomassza tar-
talma (BEP) és a gerinces zsákmányállatok átlagos testtömege (MWVP) segítségével ír-
tam le, kiegészítve az egyes zsákmányfajok gyakoriságával a mintában. Jelentős szerepet 
játszott a hőmérsékleti és csapadék adatok figyelembevétele, melyek ismeretében képet 
kaphatunk a baglyok táplálékhoz történő hozzájutásával kapcsolatban. A vizsgálat tárgyát 
képezte továbbá az eltérő területeken gyűjtött minták összehasonlítása és az azok közötti 
lehetséges különbségek megállapítása. Ezen kívül lényeges a begyűjtött mintákból előkerült 
madárzsákmány faj- és példányszáma, melyek növekedése vagy csökkenése függhet az idő-
járás változásától, valamint a pihenőhely környékén található élőhelyektől is. Lényegében 
azt találtam, hogy a baglyok tápláléklistáján a leggyakoribb és legkönnyebben hozzáférhető 
zsákmányállat szerepel legnagyobb számban, melyre a téli időjárás kihatást gyakorolhat.
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Méltatás helyett

 A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület már megalakulása óta számos prog-
ramot szervezett, és mindig arra törekedett, hogy civil szervezetként aktívan 
részt vegyen a város életében és fejlődésében. Önkéntes munkájuk során szá-
mos kezdeményezés megvalósult, főként természet- és környezetvédelmi téren.
 Legrégebbi, és egyben legismertebb rendezvényük az Öko-camp, amelyet eddig 
minden évben sikerült megszervezniük annak ellenére, hogy bizonyos években komoly 
fejtörést és kalkulációt vett igénybe ez a munka. Szerencsére pályázatok útján évről évre 
támogatást kapnak, ezzel együtt pedig lehetőséget arra, hogy egy érdekes tábor kereté-
ben olyan oktató-nevelő munkát végezzenek, melynek során a táborban részt vevő fi-
atalok környezettudatosabbá válhatnak. Egyéb, általuk szervezett rendezvények során 
szintén a fiatalság, illetve a felnőtt lakosság figyelmét szeretnék felhívni a természet- és 
környezetvédelem fontosságára. A Föld Órája elnevezésű megmozduláshoz csatlakozva az 
energiatakarékosságra, a Bagolyles, a Fülemülék éjszakája, az Európai Madármegfigyelő 
Napok, a Sáfrány-túra pedig azt a célt szolgálják, hogy a polgárok minél jobban megismer-
hessék a közvetlen környezetünkben élő fajokat, amelyek napjainkban komoly védelemre szo-
rulnak. A Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozójával pedig remek lehetőséget biz-
tosítanak arra, hogy a kutatók tapasztalatot cserélhessenek, valamint fejlesszék előadásmód-
jukat mind saját expozéjuk előadásával, mint mások előadásainak meghallgatásával.
 Az egyesület tagsága önkéntes munka során több akciót is szervezett, 
vagy vett részt olyan akciókban, melynek célja a város, illetve a község arcu-
latának megóvása. Több sikeres faültetést tudhatnak maguk mögött, ami nem csak 
a városi környezetet javítja, hanem élőhelyet biztosít a városban élő madaraknak is.
 A község vezetőségével, valamint más civil szervezetekkel való sikeres együtt-
működésnek köszönhetően sikerült védetté nyilvánítania Topolyai-tó környékét, és a hozzá 
tartozó völgyeket, melyek együttesen a Topolya Völgyei Természeti Park nevet viselik. 
A védett területen való további kezelési munkákban pedig továbbra is a kezelő s
egítségére lesznek.
 Munkásságáért az egyesület idén, 2017. szeptember 15-én emlékplakettet ka-
pott. Tevékenységük huszonhét évének eredménye, elismerése volt ez, ami minden bi-
zonnyal arra sarkalja az egyesület tagságát, hogy továbbra is hatékonyan munkálkodjon.
 Gyakorta találhatták szemben magukat azzal a jelenséggel, hogy akár a 
polgárok, akár más egyesületek kétségbe vonták az Arcus szakembereinek szak-
mai tudását, vagy az egyesület hatékonyságát. Az Arcus Környezetvédő Egyesület 
azonban soha nem süllyedt le a sárdobálás, vagy mások befeketítésének szintjére.
 Amennyiben továbbra is figyelemmel kísérjük az Arcus Környezetvédő Egyesület 
munkásságát, biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben is megszervezik hagyományos ak-
cióikat, de számíthatunk újabbakra is. Biztosak lehetünk abban, hogy tovább folytatják a 
fiatalok környezettudatos nevelését előadások, valamint az Öko-camp keretében, és a 
környékünkön fellelhető védett fajok továbbra is személyes védelmük alatt állnak majd.

Sihelnik Ágnes
újságíró
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A II. Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozóját támogatta:




