
Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2008. évi 
közhasznú tevékenységéről: 
 
Egyesületünk szerteágazó tevékenységet folytatott a természetvédelmi kutatás, oktatás, illetve 
környezeti nevelés terén a 2008-as évben is. Kutatási tevékenységünk az ország nagy részére 
kiterjed, számos Nemzeti Parkkal vagyunk aktív munkakapcsolatban. 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. 
 
Kutatási projektjeink: 

♦ NBMR kétéltű-hüllő protokolljának folytatása. A NBMR országos felméréseit 
végezzük illetve koordináljuk. A kutatási területek az Aggteleki-karszt, az Őrség, A 
Pilis és a Gödöllői Dombság valamint Ócsa környékén találhatók. Ezen kívül az 
Egyesület részt vesz a Baláta-tó kétéltű-hüllő monitorozásában is. 

♦ A Tihanyi-félsziget vadméh faunisztikai felmérését folytattuk ebben az évben, melyet 
2006-ban kezdtünk el. Az eredményekkel részben a Nemzeti Park területkezelési 
vizsgálatait segítjük, részben tudományos publikációk születnek belőle.  

♦ A Budapesti Önkormányzat megbízásából fölmértük a még védelem alatt nem álló 
természeti értékeket a főváros területén. 

♦ Pele és gőtemonitorozási munkákat végeztünk a Bükki Nemzeti Park megbízásából. 
♦ Szintén a BNP megbízásából botanikai és zoológiai felméréseket végeztünk a „bujáki 

Hényeli-erdő” javasolt különleges természetmegőrzési területen. 
 
Oktatási és ismeretterjesztő programjaink: 

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

♦ 2008-ban is sor került az egyesületi évadnyitó és évadzáró összejöveteleink 
lebonyolítására a Zemplénben, Simán, illetve a Bakonyban, Vinyén. 

♦ Az idei nyáron is sor került a hagyományos, vizes élőhelyek monitorozásával 
kapcsolatos táborunkra, melyet ezen a nyáron a Bodrogon és a Tiszán bonyolítottunk 
le kb. 35-40 résztvevővel. 

♦ A tizenegyedik természetvédelmi táborunkat rendeztük meg idén az Aggteleki 
Nemzeti Park területén, kb. 20 fő részvételével. 

♦ A 2008-as 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 idén is 
részt vettünk, elsősorban a gerinctelen állatokkal kapcsolatos programokban. 

♦ Óvodai természetismereti szakkör szervezése a Hétszínvirág Óvodában, Zuglóban. 
♦ Íjász foglalkozások beindítása az egyesületi tagság, és egyéb érdeklődők számára. 

 


