Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2005. évi
közhasznú tevékenységér l:
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a korábbi éveknek megfelel en 2005-ben is folytatta
tevékenységét a természetvédelmi kutatás, oktatás, illetve ismeretterjesztés és környezeti
nevelés terén.
Ez évi kutatási projektjeink a következ k voltak:
• A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kétélt -hüll protokolljának lebonyolítása
illetve koordinálása. 2005-ben egy további helyszínnel b vült az NBMR protokoll.
• A fokozottan veszélyeztetett haragos sikló (Coluber caspius) lehetséges él helyeinek
felmérése, védelmi tervének kidolgozása.
• A Magyarországról kihaltnak hitt, de újra el került óriás poszméh (Bombus fragrans)
él helyeinek további felmérése, az állat védelmi lehet ségeinek feltérképezése.
• A fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) állományának pontszer felmérése Vácduka
térségében.
• A Naszály hegy természeti értékeinek felmérése (vadméh faunisztikai, és talajbiológiai
vizsgálatok), különös tekintettel a bányászat hatására. A Göncök Alapítvány által
koordinált projektben sok más él lénycsoport vizsgálatára is sok kerül.
Természetvédelmi oktatási és ismeretterjeszt tevékenységünk keretében a következ
programokat valósítottuk meg a 2005-ös évben:
• Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk Gödöll n, ahol
az érdekl d k (els sorban egyetemisták, de más „civilek” is) tudományos illetve
ismeretterjeszt el adásokat hallgathattak családias teázgatás közben.
• Az idén is megrendeztük a már hagyományos egyesületi évad nyitó és évad záró
összejöveteleinket, melyekre ebben az évben a Bükkben illetve a Vértesben került sor.
• Vízi él helyek biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista tábort szerveztünk a
Szigetköz területén, 25 egyetemi hallgató részvételével, július végén.
• Az el z höz hasonlóan évek óta hagyományosan megrendezésre kerül természetvédelmi
táborunkat az idei évben az Aggteleki Nemzeti Park területén tartottuk, szeptember elején,
kb. 30 hallgató részvételével.
• Idén negyedszer került megrendezésre a „Zöld Forgatag” cím rendezvény, amelyet
hagyományosan a GATE Zöld Klubbal, a Szent István Egyetemmel, és a Göncöl
Szövetséggel közösen szervezünk Gödöll n, számos más környezet- és természetvédelmi
civil szervezet részvételével. Ebben az évben a kiállításokon illetve el adásokon többek
között ott voltak a következ szervezetek: Börzsöny Akciócsoport, GATE Zöld Klub,
Göncöl Alapítvány, Göncöl Szövetség, Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Leveg
Munkacsoport, Ökotárs Alapítvány, Ökoszolgálat, Pangea Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesület, Tölgy Természetvédelmi Egyesület.
• Idén is részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezet képzési
programban. A 2005-ös évben a már korábban tanfolyamot végzett pedagógusok számára
továbbképzési kurzust hirdetett a Magosfa Alapítvány, melyen belül a rovartani ismeretek
kifejtésével foglalkozó részt tartotta meg Egyesületünk.
• Az év folyamán az egyesület új honlapot készített, melyen az aktuális programok,
tevékenységek folyamatosan nyomon követhet k, és a kutatási és ismeretterjeszt
tevékenységeink részletes leírása is megtalálható.
Mindezeken túl Egyesületünk tagjai rendszeresen részt vesznek a SZIE zoológiai, ökológiai
illetve természetvédelmi oktatási tevékenységében, a hallgatók szemléletformálásában. A
kutatási programjainkhoz kapcsolódóan számos egyetemi hallgató tudományos diákköri
dolgozata illetve diplomamunkája készült az elmúlt évben is.

