
Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2007. évi 
közhasznú tevékenységéről: 
 
Egyesületünk szerteágazó tevékenységet folytatott a természetvédelmi kutatás, oktatás, illetve 
környezeti nevelés terén a 2007-es évben is. Kutatási tevékenységünk az ország nagy részére 
kiterjed, számos Nemzeti Parkkal vagyunk aktív munkakapcsolatban. Természetvédelmi 
kutatási programjaihoz kapcsolódóan számos egyetemi diplomadolgozat született már. 
Közvetlen oktatási és ismeretterjesztő, illetve környezeti nevelési tevékenységünk kiterjed 
nemcsak az Egyesület aktív tagságára, hanem a SZIE Gödöllői campus-ának sok száz 
hallgatójára is. Oktatási és kutatási projektjeink az ország számos pontján zajlanak. 
 
Ez évi kutatási projektjeink voltak: 

• NBMR kétéltű-hüllő protokolljának folytatása. A NBMR országos felméréseit 
végezzük illetve koordináljuk. 

• Az M8-as autópálya Kunadacs-Kunpeszér környéki nyomvonalával kapcsolatos 
hatástanulmányban való részvétel. 

• A budapesti védett területek kezelési terveinek kidolgozása. A Fővárosi 
Önkormányzat az egyesület által készített tervek alapján végzi a kezelésébe tartozó 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek kezelését. 

• Részt vettünk a Naszály-hegy természeti értékeiről, illetve állapotáról készülő, a 
DINPI által koordinált monográfia elkészítésében. A monográfia várhatóan ez év 
közepén kerül kiadásra. 

 
Ez évi természetvédelmi oktatási és ismeretterjesztő programjaink: 

• Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk 
Gödöllőn, ahol az érdeklődők tudományos illetve ismeretterjesztő előadásokat 
hallgathattak. 

• Az egyesületi évadnyitó és évadzáró összejöveteleink lebonyolítása a Zselicben, 
illetve a Mátrában. 

• A tizedik természetvédelmi táborunk az Aggteleki Nemzeti Park területén, kb. 35 fő 
részvételével. 

• A 2007-es évben is fő szervezői voltunk a „Zöld Forgatag” című rendezvénynek, 
amelyet több éve hagyományosan a GATE Zöld Klubbal, a Szent István 
Egyetemmel, és a Göncöl Szövetséggel közösen szervezünk Gödöllőn.  

• A Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezető képzési programokban való 
részvétel. Több területen (Királyrét, Börzsöny; Farmos – Nagykáta) lebonyolított 
terepei vezető képzésekben a gerinctelen állatcsoportokkal kapcsolatos ismeretek 
oktatását végeztük a múlt évben. 

• Az idei évben aktívan részt vállaltunk a DINPI által, a Föld Napjára szervezett 
családi nap rendezvényeiben, melyre a Pál-völgyi kőfejtő udvarban került sor. 

 


