Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2006. évi
közhasznú tevékenységér l:

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a korábbi éveknek megfelel en 2006-ban 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.
• A fokozottan veszélyeztetett haragos sikló (Coluber caspius) lehetséges él helyeinek
felmérése, védelmi tervének kidolgozása.
• 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.
• A Tihanyi-félsziget vadméh faunisztikai felmérése.
• A közönséges mókus (Sciurus vulgaris) elterjedési adatainak b vítése („Mókusles ”).
• Az M8-as autópálya Kunadacs-Kunpeszér környéki nyomvonalával kapcsolatos
hatástanulmányban való részvétel.
• A Szent László-víz vízgy jt területének botanikai felmérése.
• Budapest védett területeinek botanikai felmérése.
Természetvédelmi oktatási és ismeretterjeszt tevékenységünk keretében a következ
programokat valósítottuk meg a 2006-os 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 Kab-hegyen illetve Vérteskozmán került
sor.
• Vízi él helyek biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista tábort szerveztünk a Tisza-tó
és a Közép-Tisza 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 ötödször 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.
• Idén is részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezet képzési
programokban.
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.

