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Az MME Dombóvári Madártani Csoportjának 2021. évre tervezett táborai: 
 
1. turnus: Természetvédelmi és ornitológiai tábor: 
 

Helyszín: Dombóvár-Tüske, Horgásztavak (Madárvárta) 
Időpont: június 28 – július 2.  
Érkezés 27-én vasárnap 17 órától, távozás (pénteken) 15-17 óra között. 
Elhelyezés: faházban, ill. saját sátorban egyéni igény esetén.  Ellátás: napi 4 étkezés 
  
Program: Madárbefogás és gyűrűzés; Bagolyköpet vizsgálat; Madárismeret, madármúmiák – 40 faj ; Egyéni 

kutatómunka – a Természettudomány Bemutatóteremben; Hajnali távcsöves madármegfigyelés, Hagyományos 
vagy természetkímélő gazdálkodás (füves élőhelyek); Helyi értékek. Natura 2000-es madárfajok védelmi, 
telepítési lehetőségei halastavakon, szikes tavaknál (gémek, sirályok, csérek és parti madarak); Hol, hogyan és 
milyen engedéllyel alakíthatunk ki költésre alkalmas partfalakat?  Parti fecskék gyűrűzése, megfigyelése; Fecske 
műfészkek készítése. Odútelepek ellenőrzése; Egy kis növényismeret a Konda-patak völgyében (mikroszkóp 
használat – növényi szövetek, pollenvizsgálat) 
 
Előadások: Az év madara a cigánycsuk, az év kétéltűje a zöld varangy;  A fehér gólya állománya, költése, 
táplálkozása, vonulása és védelme; Az MME legsikeresebb fajvédelmi programjai 

 
Szabadidős lehetőségek: röplabda, sakk, malom, asztaltenisz, este természetfilmek, fecskefészkek készítése, 
Kirándulás egész napos programmal: Lengyel (parkerdő és kastélypark) 
 
Költség: 25.000 Ft./fő (ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, szállás, buszköltség, belépők, napi 6 órás 
szakmai program, foglalkozások anyagköltsége) 
Egyeztetett időpontban csoportokat, vagy osztályokat is fogadunk (ökoiskolák kedvezménnyel). 

 
 
2. turnus: Vonuláskutató és madárgyűrűző tábor 
 

Helyszín: Dombóvár-Tüske, Horgásztavak (Madárvárta) 
Időpont: augusztus 22-26 (5 nap) 
Érkezés: augusztus 22-én 8-10 óra között 

Elhelyezés: faházban, ill. saját sátorban (kérésre). Ellátás: napi 4 étkezés 
Program: 6-21 óráig gyűrűzés, faunisztikai megfigyelés különböző élőhelyeken, közben odútelepek ellenőrzése, 
hat hálóálláson 300 m madárbefogás, diavetítés, fakultatív programként faunisztika és gyűrűzés a Béka-  
tavaknál és a tüskei tölgyesben 
Költség: 20.000 Ft  (ellátás, szállás, egy buszköltség, múzeum, előadás) 
Érdeklődni: Nagy Sándor, 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 42/a 

 

Telefon: 30/296-4501,  
e-mail: mme28dvar@gmail.com  
 
Madarászok (14 éves kortól), szakkörösök, baráti csoportok, családok jelentkezését várjuk, jelentkezés esetén a 
lapra kérjük az e-mail címet. 
 
 
 

A csoportunk honlapja: www.madarvarta.atw.hu 
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