На локалитету код Рама почело
пошумљавање Рамско-голубачке
пешчаре
Током ове недеље, у близини села Рам, започета је реализација
пројекта „Пошумљавање деградираних површина Рамско-голубачке
пешчаре или површина за које постоји опасност од
деградације земљишта ради заштите људи, добара и животне
средине од последица ерозије земљишта“.
Предвиђено је да на овом локалитету буде посађено 4.110
садница црног бора и аутохтоних тврдих и меких лишћара.
“На три локације, укупне површине 1,7 хектара се сади црни
бор, а за воћкарице смо изабрали пут који води према
археолошком локалитету Ледерата како би будући туристи могли
кроз дрворед аутохтоних воћкарица да прођу, да виде како то
изгледа. Идеја нам је да сваку воћку обележимо тако да ће деца
која буду долазила на екскурзије моћи да виде како је
изгледала дивља крушка и вишња коју су јеле њихове баке и
деке. План нам је да наставимо са садњом воћкарица у смислу
чувене српске максиме ‘Где год видиш добро место, ту дрво
посади јер дрво је благородно па ће да награди’. Наградиће
тако што ће да заштити и обогати ову средину.“, рекао је
заменик председника општине Велико Градиште Слађан Марковић.
Пошумљавањем ових површина у Раму постићи ће се заштита од
ерозије, унапређење животне средине и квалитетa ваздуха.
“На територији, и око Сребрног језера посађено је неколико
хиљада стабала, пет хиљада ружа, на пролеће смо заједно са
“Вуканом“ и са клинцима посадили на археолошком локалитету
келтског светилишта такође четинарске саднице. Идеја нам је да
сав тај деградирани простор пошумимо и обогатимо животну
средину.“, додао је Марковић.

Пројекат финансирају Министарство заштите животне средине и
општина Велико Градиште, а подржан је кроз Јавни конкурс за
доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у
2021. години.
Укупна вредност пројекта је 1.000.000 динара, од чега је
Министарство обезбедило средства у износу од 700.000, а
општина Велико Градиште у износу од 300.000 динара.

