2017. június 26.
FELHÍVÁS
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete idén is VADBIOLÓGUS tábort szervez
kezdőknek és haladóknak a nyár utolsó hetében, 2017. augusztus 29. és szeptember 1. között.
A tábor célja, hogy megismertesse az érdeklődőket az Intézetben folyó fontosabb kutatásokkal
és bepillantást adjon a terepi adatgyűjtés és feldolgozás szépségeibe és nehézségeibe. A délelőtti órákban elsősorban előadások, míg a délutáni, esti időszakokban közös, műhelybeszélgetések keretében
lehet megismerkedni az Intézetben folyó tudományos programokkal, az azokhoz kapcsolódó terepi
módszerekkel.
A tábort idén először a Természet- és Vadvédelmi, Ökoturisztikai Központban tarjuk
(www.zoldkozpont.hu Pázmánd, Fejér-megye). A tábor tematikus napokra épül fel a következők
szerint:
1. nap (augusztus 29.): Miért érdemes vadgazdának tanulni? Mi lesz a vadgazda mérnökből?
(Előadóink: Prof. Csányi Sándor (VMI), Patkó László (CIC), Rung Áron (OMVK), Berger
Andor (FM), Szarka Piroska (Zöldközpont).
2. nap (augusztus 30.): Nagyvadtartás kerítés mögött. Mit, miért, hogyan? (Dr. Beregi Attila, Dr.
Biró Zsolt, Szarka Piroska).
3. nap (augusztus 31): Egy kis erdő változatossága. Mi minden él a zöldközpont körülötti kis
erdőben? (Szarka Piroska, Dr. Katona Krisztián, Dr. Biró Zsolt, Dr. Heltai Miklós).
4. nap (szeptember 1.): Beszélgetések a ragadozókról (Dr. Heltai Miklós és Dr. Szabó László).
5. Esténként és hajnalonként les, automata fényképezőgépek és kisemlős csapdák ellenőrzése,
tábortűz, beszélgetések.
6. A program az első napon délelőtt 10.00-kor kezdődik és a negyedik nap ebéd után ér végett.
A tábort javasoljuk a Szent István Egyetem minden a vadbiológia, vadgazdálkodás iránt érdeklődő hallgatójának, illetve a SZIE képzési programjai iránt érdeklődő, érettségi előtt álló középiskolásoknak is.
Gyakorlati tudnivalók







A tábor költsége 20.000 Ft/fő, melyet az érkezéskor a Zöldközpontban kell befizetni. A
befizetés a szállás lehetőséget, a programot és napi egy főétkezést fedezi.
A részvétel előfeltétele a regisztrálás. Regisztrálni Szabó Lászlónál a mag.polaris@gmail.com
elektronikus levélcímen lehet 2017 augusztus 15-ig.
A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre, a maximális létszám pedig
25 fő.
Szállás részben a Zöldközpont szobáiban, részben sátorban (sátrat, hálózsákot és derékaljat
mindenkinek magának kell hoznia).
A táborról további információkat Heltai Miklóstól kaphatnak, ha kérdésüket megküldik a
heltai.miklos@mkk.szie.hu e-mail címre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

