FELHÍVÁS
I. Csanád-pusztai Természetvédelmi Tábor ̶ 2017. július 18-25.
Kedves Kolléga!
Ezúton szeretettel hívjuk a természetvédelmi élőhelykezelés és a természetvédelmi célú monitorozás iránt
érdeklődő hallgatókat az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság közös szervezésében megrendezésre kerülő I. Csanád-pusztai Természetvédelmi Táborba! A
táborban hallgatók, természetvédők és kutatók dolgoznak majd együtt.
A tábor célja, hogy jobban megismerkedjünk a természetvédelmi élőhelykezelések tervezésének
szempontjaival és végrehajtásával, a természetvédelmi monitorozással, és belelássunk abba, ami a kezelések és
monitorozások mögött van: a védett területek természeti értékeibe, az élő rendszerek működésébe, a tájak
történetébe, a tájak és az ember közti kapcsolatokba stb.
A tábor helyszíne: A Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták törzsterülete és környéke. A tájban
különlegesen értékes szikes puszták, mocsarak és löszgyepek, ill. dinamikusan változó, sokféleképpen kezelt
élőhelyek vannak és országos viszonylatban is kivételes módon nagy, összefüggő területeken a kezeléseket a
Nemzeti Park Igazgatóság végzi.
A tábor időpontja: 2017. július 18. estétől július 25. reggelig (6 nap).
A tábor nomád jellegű, sátrazós lesz, a Montág-puszta keleti részén. Finom meleg vacsora lesz, amúgy
önellátós. Étkezési és szállásdíj, valamint részvételi díj nincs.
A tábor kiemelt célja, hogy a táborban végzett munka és tanulás közvetlenül segítse a helyi aktív
természetvédelmi kezelést. A résztvevők egy vagy több csoportban dolgoznak majd a hét során.
A tábor főbb témái (és vezetőik):
• természetvédelmi élőhelykezelések tervezésének szempontjai és terepi megvalósításuk (Balogh Gábor);
• mocsarak kezelése vízvisszatartással és legeltetéssel (Balogh Gábor);
• pásztoroló legeltetés, pásztorok ökológiai tudása (Molnár Zsolt);
• gerinctelen fajok monitorozása és természetvédelmi kezelése (Gallé Róbert);
• löszgyepek flórája, mezsgyék természetvédelmi jelentősége (Csathó András István);
• élőhelydinamika, élőhely-térképezés, élőhelykezelések monitorozása (Molnár Ábel).
Az előzetes jelentkezéseket február 28-ig várjuk. Írjátok meg, hogy melyik témakör érdekelne Benneteket, ezek
alapján szervezünk csapatokat.
A jelentkezés módja:
Név:
Intézmény:
Egyetemi szak / kutatási szakterület:
Témakör a táborban:
Telefonszám:
E-mail cím:
A jelentkezést és az adatokat Bánfi Péternek küldjétek a peter.banfi@kmnp.hu címre.
Ha kérdésetek van, akkor is írjatok! A tábor híre szabadon terjeszthető.
Üdvözlettel: Molnár Zsolt, Bánfi Péter és Balogh Gábor

