Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2011. évi
közhasznú tevékenységéről:
Egyesületünk a 2011-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 munkák is
folynak. 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 protokollja sajnos ebben az évben, a minisztérium anyagi
forrásainak hiánya miatt felfüggesztésre került. A NBMR országos felméréseit illetve
azok koordinálását a 2012-es évtől újra folytathatjuk, amennyiben a financiális háttér
újra biztosítva lesz.
- Részt vettünk a „Poszméheket vonzó szántóföld-szegélyek hatékonysága” című
kutatási projektben, melynek célja a poszméhek diverzitásának növelése
agrárterületeken.
- A leggyakoribb hat hazai poszméhfajt tartalmazó ismertető kiadványt jelentettünk meg
2011. első negyedévében a Syngenta támogatásával.
- 2011-ben is részt vettünk az OTKA által támogatott tudományos kutatási projektben,
mely az agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságának tesztelését tűzte ki
céljául.
- Folytattuk poszméh faunisztikai felméréseinket az Északi Középhegység több
fáslegelőjén, a területek természetvédelmi kutatásának és felmérésének részeként. A
vizsgálat fő célja a fás legelők különböző mértékben bozótosodott illetve erdősült
területeinek természetvédelmi értékesség szerinti összehasonlítása.
- 2011 szeptemberében pataktakarítási és élőhely-rekonstrukciós vizsgálatokat
végeztünk egy újonnan fölfedezett szalamandra élőhelyen, Pesthidegkúton.
Ez évi természetvédelmi oktatási és ismeretterjesztő programjaink:
- Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk Gödöllőn,
ahol az érdeklődők tudományos illetve ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak. Egy
új típusú teadélutánt is beindítottunk melynek keretében aktuális természet- és
környezetvédelmi problémák megvitatását tűztük ki célul.
- Idén is megszerveztünk egy „őstölgyes kirándulást”, ahol a több mint 10 éve működő
Egyesületünk régi tagjait próbáltuk meg összeszedni. A kirándulás nagy sikerrel
zajlott le, a régi és új tagok egyaránt részt vettek az eseményen.
- Az egyesületi évadnyitó és évadzáró összejöveteleinek lebonyolítása Biharugrán,
illetve a Cserhátban, Terényben.
- Idén tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a vizes élőhelyek
biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista táborunk a Szigetközben.
- Lebonyolítottuk a 14. természetvédelmi táborunk az Aggteleki Nemzeti Park területén,
kb. 20 fő részvételével.
- A GATE Zöld Klub 2011-ben, kisebb időtatartamban ugyan, de ismét megszervezte a
„Zöld Forgatag” című rendezvényt, amelynek több éve hagyományosan Egyesületünk
is társszervezője.
- 2011. őszén három egyesületi taggal képviseltettük magunkat a Lisszabonban,
Portugáliában megrendezett „Fenntarthatósági vásáron”, amely egy 30 ország

-

intézményei által elnyert, „Innovációs gyakorlatok a fenntarthatósági oktatásban,
Európában” c. pályázat keretében került lebonyolításra.
Részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezető képzési
programokban a gerinctelen állatokkal kapcsolatos ismeretek oktatásával.
Az Egyesület hagyományőrző íjász és kézműves csoportja az év folyamán rendszeres
foglalkozásokat tartott, és részt vettünk a „Nyílzápor” című rendezvényen,
Ópusztaszeren. Valamint a Tisza-átlövésen, Kenézlő és Vencsellő határában.

