Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2009. évi
közhasznú tevékenységéről:
Egyesületünk a 2009-es évben is szerteágazó tevékenységet folytatott a természetvédelmi
kutatás, oktatás, illetve környezeti nevelés terén. Kutatási tevékenységünk az ország nagy
részére kiterjed, számos Nemzeti Parkkal vagyunk aktív munkakapcsolatban.
Természetvédelmi kutatási programjaihoz kapcsolódóan egyetemi PhD ösztöndíjas munka is
folyik. 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.
♦ Részt vettünk a Naszály-hegy természeti értékeiről, illetve állapotáról készülő, a DINPI
által koordinált monográfia elkészítésében. A monográfia várhatóan ez év közepén
kerül kiadásra.
♦ A Tihanyi-félsziget vadméh faunisztikai felmérésének folytatása.
♦ Részt vettünk a „Poszméheket vonzó szántóföld-szegélyek hatékonysága” című kutatási
projektben, melynek célja a poszméhek diverzitásának növelése agrárterületeken.
Ez évi természetvédelmi oktatási és ismeretterjesztő programjaink:
♦ Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk Gödöllőn,
ahol az érdeklődők tudományos illetve ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak.
♦ A teadélutánok mellett szórványosan egynapos kirándulásokat is szerveztünk, melyeken
mindenki számára nyitottak, bár elsősorban az Egyesület tagsága vett részt rajtuk.
♦ Az egyesületi évadnyitó és évadzáró összejöveteleink lebonyolítása a Mecsekben,
Zobákpusztán és a Káli-medencében, Mindszentkállán.
♦ A 12. természetvédelmi táborunk az Aggteleki Nemzeti Park területén, kb. 30 fő
részvételével.
♦ Idén tízedik alkalommal került volna megrendezésre a vizes élőhelyek
biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista táborunk, de mivel éppen a tábor tervezett
időpontjában és helyszínén, a Szigetközben nagy áradás volt, a tábort kénytelenek
voltunk az utolsó pillanatban lemondani.
♦ A 2009-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 idei évben is részt vettünk a GATE Zöld Klub szervezésében, a Gödöllői Zöld
Kerekasztal civil szervezetinek segítségével rendezett, a gödöllői iskolák számára tartott
természet és környezetvédelmi témájú terepi vetélkedőben.
♦ Részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezető képzési
programokban a gerinctelen állatokkal kapcsolatos ismeretek oktatásával.
♦ Az idei év folyamán kidolgoztunk olyan programokat, melyek lehetővé teszik
különböző korosztályoknak terepi ízeltlábú vizsgálatokba való bevonását, és ezzel
bizonyos gerinctelen csoportok népszerűsítését.
♦ A Babits Milhály Gimnáziummal közösen tíz napos középiskolás természetjáró,
természetismereti és kézműves tábort szerveztünk az Őrségben, Őrimagyarósdon,
melyben a túraprogramok mellett botanikai, madarász és rovaros programokat, valamint
kézműves foglalkozásokat is biztosítottunk a résztvevő kis- és nagygimnazistáknak.
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Pénzesgyőri
Oktatóközpontjának környékén annak érdekében, hogy a leggyakoribb rovarfajokból
„vezető füzetet” tudjunk összeállítani az oktatóközpont számára.
♦ Az egyesületen belül létrehoztunk egy hagyományőrző íjász és kézműves csoportot,
melynek rendszeres összejövetelein 10-20 lelkes résztvevőre számíthatunk minden
alkalommal.

