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Rovid szakmai beszamol6 a TOigy Termeszetvedelmi Egyesiilet 2012. evi 
kozhasznu tevekenysegerol: 

Egyestiletiink a 2012-es evben is szerteagaz6 tevekenyseget folytatott a termeszetvedelmi 
kutatas, oktatas, illetve komyezeti neveles teren. Kutatasi tevekenysegiink az orszag nagy 
reszere kiteIjed, szamos Nemzeti Parkkal vagyunk aktiv munkakapcsolatban. 
Termeszetvedelmi kutarnsi programjaihoz kapcsoI6d6an egyetemi PhD osztondijas munkak is 
folynak. Kozvetlen oktatasi es ismeretterjeszt6, illetve komyezeti nevelesi tevekenysegtink 
kiterjed nemcsak az Egyestilet aktiv tagsagara, hanem a SZIE Godo1l6i campus-anak sok szaz 
hallgat6jeira, valamint mas intezmenyek iskolas koni fiataljaira is. Oktatasi es kutatisi 
projektjeink az orszag szamos pontjan zajianak. 

Ez evi kutatasi projektjeink voltak: 
Az NBMR keteltii-hti1l6 protokolljanak orszagos felmereseit illetve azok 
koordinalasat a 2012-es evt61 ujra folytattuk, mivel erre az evre a financialis hatter 
ujra biztositva volt. 
Reszt vetttink a "Poszmeheket vonzo szantofold-szegeIyek hatekonysaga" cimii 
kutatasi projektben, melynek celja a poszmehek diverzirnsanak novelese 
agrartertileteken. 
2012-ben is reszt vettiink az OTKA altaI tamogatott tudomanyos kutarnsi projektben, 
mely az agrar-komyezetgazdalkodasi programok hatekonysaganak teszteleset tiizte ki 
celjaul. 
Folytattuk poszmeh faunisztikai felmereseinket az Eszaki Kozephegyseg t6bb 
faslegel6jen, a tertiletek termeszetvedelmi kutatisanak es felmeresenek reszekent. A 
vizsgalat f6 celja a fas legel6k ktilonboz6 mertekben bozotosodott illetve erd6stilt 
terUleteinek termeszetvedelmi ertekesseg szerinti osszehasonlitasa. 
Reszt vettiink a Gy6r keleti elkertil6 utra kesztil6 harnstanulmany terepi 
vizsgalataiban. 
Ebben az evben Egyesiiletiink vegezte a Paksi Atomer6mii" b6vitesehez sziikseges 
hatistanulmany zoologiai felmereseit. 

Ez evi termeszetvedelmi oktatasi es ismeretterjeszto programjaink: 
Az evek ota rendszeresen szervezett "Teadelutcinjaink" sorozatit folytattLi( Godo1l6n, 
ahol az erdekl6d6k tudomanyos illetve ismeretterjeszt6 el6adasokat hailgathattak. 
Ebben az evben is szerveztiink egynapos kirandulasokat az egyestilet tagjai, es egyeb 
erdekl6d6k szamara. 
Iden is megszerveztiink egy ,,6st6Igyes kirandulast", ahol a t6bb mint 10 eve miikod6 
Egyestiletiink regi tagjait probaltuk meg osszeszedni. A kirandulas nagy sikerrel 
zajlott Ie, a regi es uj tagok egyarant reszt vettek az esemenyen. 
Az egyestileti evadzeiro osszejovetelet iden Sopronban bonyolitottuk Ie. 
Iden tizenkettedik alkalommal kertilt megrendezesre a vizes el6helyek 
biomonitorozasaval kapcsolatos egyetemista rnborunk a Szigetkozben. 
A GATE Zold Klub 2012-ben ismet megszervezte a "Zold Forgatag" cimii 
rendezvenyt, amelynek t6bb eve hagyomanyosan Egyestiletiink is tirsszervez6je. 
Az Egyestilet hagyomany6rz6 ijasz es kezmiives csoportja az ev folyaman rendszeres 
foglalkozasokat tartott, es reszt vettiink a "Nyilzapor" cimii rendezvenyen, 
Opusztaszeren. Reszt vettiink a DINPI altaI szervezett Fold Napja rendezvenyen a 
Palvolgy KOfejt6ben. 


