Farmosi Madárgyűrűző és Vonuláskutató tábor
Időpont: 2021. július 19-től szeptember 12-ig tart.
A korábbiakhoz hasonlóan ebben az évben is szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik a madárgyűrűző
tevékenységen kívül bepillantást nyerhetnek egy igazi nomád tábor hétköznapjaiba éppúgy, mint a
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet roppant gazdag növény- és állatvilágába.
A Pest megyei Farmoson, a Nagy-nádas szélén álló egykori gátőrház udvarán működik a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság Madárvártája, mely a fészkelő és átvonuló madárállományról gyűjt
adatokat tavasztól őszig. A gyűrűző tábor előzetes bejelentkezés alapján fogad egyéni érdeklődőket,
családokat, vagy akár kisebb csoportokat, de szívesen látja azokat az önkéntes segítőket is, akik már
korábban szereztek némi gyakorlatot a madárgyűrűzés terén. A jó hangulat garantált!
A NYÁRI IDŐSZAKBAN A MADÁRGYŰRŰZÉS 10-18 ÓRA KÖZÖTT SZÜNETEL A MADÁRGYŰRŰZÉS
SZAKMAI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATAINAK ÉRTELMÉBEN A MADARAK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN, EKKOR A
FOGÓESZKÖZÖK FOGÁSKÉPTELENNÉ VANNAK TÉVE, EKKOR AZ ÉRKEZŐKNEK NEM TUDUNK
PROGRAMOT BIZTOSÍTANI.
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól; alatt szülői kísérettel.
Étkezés önellátással, szállás saját sátorban!
AJÁNLOTT: sátor, hálózsák, fejlámpa (fejlámpa hiányában az esti és hajnali madárszedésben való
részvétel tilos), szúnyog és kullancsriasztó, vízhatlan lábbeli, időjárásnak megfelelő ruházat (a 2020-as
év augusztusában a hajnali hőmérséklet 5 celsiusfokra csökkent).
Lehetőség van közösségi szolgálatos középiskolások számára az érettségihez szükséges órák
teljesítésére délután 18 és 21 óra között, valamint reggel 5-9 óra között ( 10-18 ÓRA KÖZÖTT NEM
TUDJUK FOGLALKOZTATNI A DOLGOZNI ÉRKEZŐKET).
FELTÉTELE: egyeztetés a kapcsolattartóval, érvényes szerződés a Tápió-vidék Természeti Értékeiért
Közalapítvánnyal (https://www.facebook.com/hajtapartja/?fref=ts), a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Tápió-vidéki Helyi Csoportjával
(https://www.facebook.com/mmetapio/) vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal.
Sajnálatos módon az áramhálózati eszközeink a februári nádastűzben megrongálódtak, így a
mobiltelefonok, fejlámpák, egyéb eszközök töltése időszakosan oldható meg, illetve
hűtőszekrényeink sem üzemelnek, ezt figyelembe véve készüljön élelemmel. Farmos község boltjai
1,5 km-es sétával is megközelíthetők, így minden nap lehetőség van bevásárlásra.
Helyszín: Farmos, gátőrház (GPS: 47.3595302; 19.8274247)
Kapcsolattartó: Sári Gergő e-mail: sarig@dinp

