2017 évi Beszámoló és 2018 évi Munkaterv
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Beszámoló 2017 évi tevékenységünkről
Egyesületünk jelentős fejlődést élt meg az elmúlt években.
A 90-es évek vége óta mi kezeljük az álmosdi Daru-lápot és más –korábban az ECONET
Action Fund segítségével megvásárolt területeket (létavértesi Falu rét, Vámospércsi tölgyes).
2014 óta működtetjük a kisgyőri Természet Házát, számos programot szerveztünk már ott.
2015-ben vásároltunk egy Ford Ranger terepjárót, mely sokat segít természetvédelmi, kezelési
és kutatási munkánkban.
2017-ben is több kiadványt jelentettünk meg, aktív természetvédelmi és kutatási programokat
végeztünk (többek között a „Raptor’s prey Life” program keretében). Előadásokon,
szakkörökön kirándulásokon és táborokban és a gyakorlatban is (pl. Debreceni Biodoboz
rendszer) népszerűsítettük a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a kulturális értékek ügyét
(Zöldellő Debrecen).
Ismét pályázatok (Zöld Forrás és támogatók (Bihar Közalapítvány) segítették munkánkat.
2017-ben is kirándulásokat, szakköri foglalkozásokat,és ismeretterjesztő előadásokat
tartottunk, ahol iskolásokkal és felnőttekkel is sikerült bevonnunk a természetvédelem
rejtelmeibe. Ezen felül újabb elnyert pályázatok segítették népszerűsítő munkánkat.
Önkénteseink mellett 3 közfoglalkoztatottnak és a kulturális közfoglalkoztatás két
munkatársának is köszönhetjük azt, hogy 2017-ben ismét sikeres évet zártunk.
Álljon itt felsorolás-szerűen legfontosabb tevékenységeink listája.
1. Projektek
a. Előző évről áthúzódó, 2017-ben befejezett és lezárt pályázat:
- „Természetvédelmi szemléletformáló, monitoring és fajvédelmi programok Debrecenben és
Kisgyőrben” (Zöld Forrás PTKF/766/2016) 2016-2017
b. 2017-ben elindított pályázatok
-“Védett és indikátorfajok monitorozása, élővilágbarát kert tanösvény létrehozása Debrecen
és Kisgyőr térségében” ( Zöld Forrás PTKF/728/2017) 2017-2018
-„Csökkentsd – használd újra – reciklálj!” Földművelési Minisztérium FM-LSZF/2017-01
számú ”Szelektálok” pályázata
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2. Előadások, ismeretterjesztés, szemléletformálás, környezeti nevelés, kampányrendezvények

-Zöldellő Debrecen teaház a Víztoronyban. Debrecen környezeti állapota és természeti
értékei. Vendégünk volt Bognár Réka ,a Polgármesteri Hivatal Zöldterületi osztályának
vezetője
- Zöldellő Extra “Hetes” -Fókuszban : A közösségi kertek
-Meghívást kaptunk a Debreceni Egyetemen tartott Denevér-napra, ahol bemutattuk
egyesületünket és a denevérekkel kapcsolatos tevékenységeinket
- Két napos műhelyfoglalkozáson vettünk részt Bodaszőlőn, a Zöld táborok szervezése című
továbbképzésen
-Idén is részt vettünk a Debreceni Egyetemen tartott Zöld Börze rendezvényen
-Egyesületünk meghívást kapott az álmosdi Bocskai István Általános Iskolában tartott
Pályaorientációs napra
-Pelevédelmi előadást tartottunk a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában
Szakköri foglalkozások
-több alkalommal tartottunk szakköri foglalkozást a Természettárban a Zöld Forrás pályázat
keretein belül.
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Fenntarthatósági Programok

-Őrzők (Közösen a természet védelméért) címmel kiállítást rendeztünk a Debreceni
Egyetemen
-Az Őrzők kiállításhoz kapcsolódóan a Zöld Pont Irodában Molnár Antal tartott vetített –
képes előadást a természet és madárfotózásról
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Kisgyőri programok

-A Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola kihelyezett képzése volt a Kisgyőri
Természet Házában. Téma: A fényszennyezés mérése, modellezése.
-Jóga hétvégét tartottunk a Kisgyőri Természet Házában
- Szakköri foglalkozást tartottunk a Természet Házában a Zöld Forrás pályázat keretein belül
- 2016-os Zöld Forrás Zárórendezvényt tartottunk Kisgyőrben a Természet Házában
- A kisgyőri Faluházban Bíró Lajos tartott előadást ”A szőlő és bor ősi magyar titkai” címmel
-II. Alkotóhétvége programot tartottunk a Természet Házában
-Gombász hétvégét tartottunk a Csapókerti Gombász Klub szervezésében a Természet
Házában
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4. Természetvédelmi programok

-Folytatódott a ragadozómadarak fészkeinek feltérképezése programunk a Debreceni
Nagyerdő Természetvédelmi Területen
-Madáretető sétára invitáltuk az érdeklődőket a Nagyerdőre a Natív Csoporttal és a
Természettárral közös rendezvényen
-A fekete harkály (Dryocopus martius) territóriumainak számlálását és ragadozómadarak
fészkeinek feltérképezését végeztük az apafai erdőben
-Zöldellő Debrecen-Madáretető Sétát és bagolylest szerveztünk
-Vízirigó – túrát tartottuk a szlovákiai Szádelői-völgybe Áj-völgyi vízesés-sorozattal
-I. Békaland címmel túrát szerveztünk a barna varangyok megismerésére
-Tizenkét darab vércse- és 2 db szalakóta költőládát helyeztünk ki Komádiban
- Szakvezetéses sétát tartottunk a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében
-a Raptors Pray Life pályázat keretein belül bemutató citelláriumot építettünk Túrkevén
- Debreceni orchideák nyomában címmel – pompás kosbor fotóstúrát szerveztünk
-Több alkalommal , önkéntes szakembereink bevonásával fokozottan védett pusztai ölyv
fiókákat gyűrűztünk
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- Sarlósfecske felmérést végeztünk önkéntes felmérők segítségével Debrecenben
-A Raptors Pray Life projekt részeként 3 citelláriumot állítottunk fel a Hortobágyi és a KörösMaros Nemzeti Parkok területein
A Raptors Pray Life projekt részeként a Budapest Airport területén végeztük engedéllyel a
közönséges ürgék befogását és citelláriumba való betelepítését
- Nyári természetismereti sétát tartottunk a Tócó-patak mentén a Zöld Forrás pályázat
keretein belül, ahol a környék szitakötőfaunáját mértük fel
-Terepbejárást tartottunk területeinken (létavértesi Falu rét, Vámospércsi tölgyes)
-Te Szedd akciót szerveztünk a Tócó völgyben
- 40 darab speciális peleodút helyeztünk ki mogyorós pelék számára a Monostori –erdőben
-Élővilágbarát kert tanösvényt hoztunk létre a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében
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5. Csillagászati ismeretterjesztés, fényszennyezés
- Folytattuk a fényszennyezés visszaszorításával kapcsolatos munkánkat és több csillagászati
bemutatást, ismeretterjesztő programot tartottunk. (Hortobágy ROHU)
6. Táborok, kézműves programok, hagyományőrzés

-Megtartottuk az V. Kisgyőri természetvédelmi és kézműves tábort a Természet Házában
-Hortobágyon, Górés-tanyán idén is részt vettünk az alkotótábor szervezésében
-Természetkutató és képzőművészeti alkotótábort szerveztünk a Kisgyőri Természet Házában
7. Foglalkoztatás, önkéntesség, együttműködés, részvétel rendezvényeken
-Az év során három közfoglalkoztatott segítette munkánkat
-A Nemzeti Művelődési Intézet további két kulturális közfoglalkoztatottal segítette
tevékenységeinket
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-Egyesületünk az MME Ragadozó-madár Védelmi Szakosztálya által szervezett országos héja
(Accipiter gentilis) állomány felmérési programjába kapcsolódott be
-Megbeszélést tartottunk nagyváradi partnerekkel (Bihar Megyei Tanács, Nagyváradi
Önkormányzat) illetve a Zöld Körrel a leendő RO-HU pályázat előkészítése trágyában
9. Támogatás
2017-ben a Bihar Közalapítvány 500 eFt-al támogatta munkánkat.

2018 évi tervek
1. Pályázatok
-Folytatjuk a „Csökkentsd – használd újra – reciklálj!” Földművelési Minisztérium FMLSZF/2017-01 számú ”Szelektálok” pályázatát
-Folytatjuk a -“Védett és indikátorfajok monitorozása, élővilágbarát kert tanösvény
létrehozása Debrecen és Kisgyőr térségében” ( Zöld Forrás PTKF/728/2017) című
programunkat
-Elkezdjük a A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.216-2016-00183) programunk megvalósítását
2. Élőhely és fajvédelmi programok, monitoring
- Az álmosdi Daru-lápon, a Vámospércsi tölgyesben és a Létavértesi Falu-réten megkezdett
élőhelykezelési program folytatása – forrás: önkéntes munka, Zöld Forrás pályázat
- Védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése (a
Debreceni Egyetem Botanikus Kertjével együttműködve). – önkéntes munka, illetve 3 fő
közfoglalkoztatott
- A fakó-keselyű visszatelepítését célzó program elindítása a Parcul Natural Apuseni-vel
együttműködve, ragadozómadár védelmi program. – önkéntes munka, RO-HU pályázat,
MME együttműködés
- Védett növény telepítés, odukihelyezés, élőhelyvédelmi munkák a Debreceni Nagyerdő
területén – forrás ROHU pályázat
- Szalakótavédelmi program Berettyóújfalu térségében. - önkéntes munka
- Részvétel a Raptors prey Life programban – a Nimfea Egyesülettel kötött szerződés alapján
- Részvétel a Te Szedd akcióban. – önkéntes munka
- Ragadozómadár fészek felmérés – önkéntes munka, Zöld Forrás
3. Civil összefogás, kampányok
- Részt veszünk az MTVSZ kampányaiban – önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatottal
MTVSZ szerződések
4. Ismeretterjesztés, kulturális értékőrzés, csillagászat
-Előadások, bemutatók, ismeretterjesztő túrák szervezése a természetvédelem és a csillagászat
területén, utóbbiak a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel kötött együttműködés alapján. –
önkéntes munka
-A Hortobágyi Csillagoségbolt-park működésével kapcsolatos programjaink folytatása
(halastavi éjszakai programok, erdei iskolai programok). – önkéntes munka
-Természetvédelmi és kézműves tábor, egyesületi tréning, valamint alkotótábor megvalósítása
a hortobágyi Górés-tanyán, a Motolla Egyesülettel együttműködve. – NEA támogatás
-Bio főzőklubokat szervezünk– önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatott
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- Filmklubokat szervezünk a Local futures című film vetítésére Debrecenben, Egerben,
Budapesten és Kisgyőrben - önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatott
-A népi játszóház program folytatása, kiterjesztése enyhe értelmi fogyatékosok,
mozgássérültek és a roma kisebbség felé. – önkéntes munka, illetve a programok bevétele
- Kisgyőri Zöld Esték, szakköri foglalkozások, képzések – Zöld Forrás pályázat, Leader
pályázat
- Kisgyőri természetvédelmi tábor gyerekeknek – önkéntes munka, NEA támogatás
- Kisgyőri tanösvényeken és a Természet Házában programok, kirándulások szervezése
(állami gondozott gyerekeknek, helyi iskolásoknak, stb.) – önkéntes munka
-Madárkarácsony szervezése Kisgyőrben – önkéntes munka
- A Gaia csillagda fejlesztése
- A csillagász szakkör újraindítása Kisgyőrben
- A kisgyőri tanösvények karbantartása, fejlesztése - önkéntes munka, közfoglalkoztatott,
LEADER pályázat
5. Működés (NEA forrásból, a Bihar Közalapítvány támogatásából)
- A kisgyőri ház üzemeltetése, gépkocsi üzemeltetése, irodabérlet, irodaszerek, könyvelői,
ügyvédi és bankköltség, postaköltség, internet előfizetés, utazás, tagdíjak, közfoglalkoztatás
önrésze, munkatárs bére (az ÉMOP pályázatban vállalt továbbfoglalkoztatás) – forrás: NEA
pályázat, támogatások
Ezeken kívül 2018-ban végezzük folyamatosan természetvédelmi, környezetvédelmi,
csillagászati és kulturális értékőrző programjainkat.
Partnereink, támogatóink:
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