
Természetismereti tábor programja hat napra (2018.06.24-29) 
 

 vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

 

 

fajismeret, etológia 
Csoportonként: egy-egy 

óra 

Élménymegfigyelő: 6-11 óra 

1 felnőtt + 4-5 tanuló 
1 felnőtt + 4 tanuló 

1 felnőtt + 4 tanuló 

Élménymegfigyelő: 6-8 

1 felnőtt + 4-5 fő 
Élménymegfigyelő: 6-8 

1 felnőtt + 4-5 fő 
Élménymegfigyelő: 6-8 

1 felnőtt + 4-5 fő 
Élménymegfigyelő: 6-8 

1 felnőtt + 4-5 fő 

8-9  reggeli, reggeli reggeli reggeli reggeli 

9-10 

 

 Madárbefogás, 

madárgyűrűzés 

8-12 óra 

Előadás: A csoport 

Köpethatározás 

lépésről-lépésre 

(felkészítés) 

Egész napos kirándulás a 

Nyugat-Mecsek területére 

Natura 2000 madárfajok védelmi 

és telepítési lehetőségei szikes 

tavakon, halastavakon. 

Csoportmunka – élőhely makett 

készítése 

Lengyel-kastélypark 

dendrológiai gyűjtemény 

10-11 

 

 hálókihelyezés, 

madárszedés, 

B. csoport 

Vizek és vízpartok 

növényei 

Irány a Jakab hegy: egy kis 

földtörténet, geológia, 

odútelep ellenőrzése  

B csoport 

Lengyel-lombkorona 

tanösvény 

11-12 

 

 madárfajok/latin 

10-15; 15-20 faj 

Vizek és vízpartok 

növényei 

növénytársulások, jellegzetes 

fajok. 

odútelep ellenőrzése  

A csoport 

Lengyel-lombkorona 

tanösvény 
12-13  ebéd ebéd hideg ebéd ebéd ebéd 

13-14 érkezés szabadidő 

múzeum,  

szabadidő 

(köpethatározás) 

Karsztbokor erdők, 

elegyerdők, tölgyesek. 

szabadidő pakolás 

14-15 

 

tábornyitó szabadidő 

múzeum 

szabadidő 

(köpethatározás 

Karsztjelenségek sport táborzárás 

értékelés 

15-16 

 

Ragadozó madarak, 

sólyomfélék. 

Előadás, beszélgetés 

Múzeum – egyéni 

kutatómunka.  

(A csoport)   csere 

Előadás: Szikes tavak 

madárvilága 

A múlt emlékei (Pálos 

kolostor romjai, Illír 

halomsírok…..) 

Gunarasi parkerdő, parti fecske 

telep - gyűrűzés 

elutazás 

1545-1615 uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna  

16-17 

 

Mit tehetünk a 

sólyomfélék védelme 

érdekében? 

Madárvédelmi eszközök – 

egyéni kutatómunka. 

(B csoport)   csere 

A;B csoport 

Hagyományos, 

természetkímélő 

gazdálkodás 

Abaligeti barlang és a 

Denevérmúzeum 

megtekintése. 

Gunarasi parkerdő, parti fecske 

telep – gyűrűzés 

Hol és hogyan alakítsunk ki 

költőhelyeknek partfalakat? 

 

17-1830 

 

Nyomolvasás-állatok 

Villámkérdések 

nyomolvasás – állatok 

(A), növények (B) 

( A-B csoport - csere) 

Fogalmak 15-15 

A-B csoport 

Füves területek 

Abaligeti barlang és a 

Denevérmúzeum 

megtekintése. 

fecske telep - gyűrűzés  

1845 vacsora vacsora vacsora vacsora vacsora  

19-22 szabadidő, tisztálkodás 

előadás: Az év madara 

szabadidő, tisztálkodás 

természetfilm: Ketten egy 

fészekben (kék vércsék) 

szabadidő, tisztálkodás 

Előadás: Nádasok és 

sekély vizű tavak, mint 

élőhelyek 

 

szabadidő, tisztálkodás 

 

Beszélgetés egy helyi vadásszal.  

 

 


