2016 évi Beszámoló és 2017 évi Munkaterv
Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület
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Beszámoló 2016 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.
2016-ban 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, elindítottuk a Zöldellő Debrecen programsorozatot.
Ismét pályázatok (Zöld Forrás, Visegrádi Alap) és támogatók (Bihar Közalapítvány, Cuthbert
Horn Alapítvány) segítették munkánkat.
Önkénteseink mellett 3 közfoglalkoztatottnak és a kulturális közfoglalkoztatás két
munkatársának is köszönhetjük azt, hogy 2016-ban ismét sikeres évet zártunk.
Álljon itt felsorolás-szerűen legfontosabb tevékenységeink listája.
1. Projektek
a. Előző évről áthúzódó, 2016-ban befejezett és lezárt pályázat:
„Természetvédelmi és fenntarthatósági szemléletformáló programok Debrecenben és
Kisgyőrben” (Zöld Forrás PTKF/1128/2015) 2015-2016
b. 2016-ban elindított pályázatok
- Visegrádi 4 Asztro-turizmus projekt: Asztro-turizmus a csillagoségbolt-parkokban” (ID
21520067: “Astro-Tourism - Promotion of innovative products of astro-tourism in the V4
countries) - 2016
- „Természetvédelmi szemléletformáló, monitoring és fajvédelmi programok Debrecenben és
Kisgyőrben” (Zöld Forrás PTKF/766/2016) 2016-2017
2. Előadások, ismeretterjesztés, szemléletformálás, környezeti nevelés, kampányrendezvények
-Hortobágyi Esték a Fecskeház erdei iskolában: téma a Hortobágyi Csillagoségbolt-Park
-Előadást tartottunk a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról a Csapókerti Művelődési Házban
-Filmvetítés: “Ez mindent megváltoztat” címmel a DATE Zöld Klubjában
-Látogatást tettünk az Erdődi biogazdaságban Hajdúhadházon
-Madarak és Fák Napja előadást tartottunk 2016 év madaráról és fájáról a József Attila-telepi
Könyvtárban
-A kisemlősök élete címmel előadást tartottunk a József Attila-telepi Könyvtárban
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-Zöldellő Debrecen Teaház sorozatot indítottunk a Karakter 1517 kávézóban. Téma: A Főnix
terv bemutatása, környezet- természet- és építészeti örökségvédelmi vonatkozások, Debrecen
fái, parkjai, a város jelölése Európa Zöld Fővárosa címre.
1. alkalom: vendégünk Dr. Barcsa Lajos alpolgármester.
2. alkalom: vendégünk Kuhn András főkertész
3. alkalom: vendégünk China Tibor főépítész
- Részt vettünk a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozaton, csoportvezetéssel,
standolással és Naptávcsöves bemutatóval, - Debrecen, Békás-tó
- Szakköri foglalkozások
A Zöld Forrás pályázat keretében szakköri foglalkozások a Debrecen – bánki Általános
Iskolában
- Fenntarthatósági Programok
Láss a polcok mögé kiállítást szerveztünk a DEHÖK Környezetvédelmi Bizottságának
közreműködésével a fenntartható, környezetbarát vásárlási szokásokról

- Kisgyőri programok
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta a Kisgyőri Természet Háza “kulturális
intézmény” státuszát.
- Óvodásoknak tartottunk természetismereti programot a Kisgyőri Természet Házában
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- Madárbarát kert tanösvényt létesítettünk a Kisgyőri Természet Háza kertjében
- “Ökoanyu nap”-ot szerveztünk a fenntartható háztartásról Kisgyőrben, F.Nagy Zsuzsa
vezetésével.
- Biokertész napot tartottunk a Kisgyőri Természet Házában
- Ragadozómadár-felmérést végeztünk Kisgyőrben

4

3. 2016-ban megjelent kiadványok

-Elkészült a “Holtfa szerepe az erdő életében” című munkafüzetünk
-Megjelent Kisgyőri kincsek nyomában című albumunk
-Honlapunkon közzétettük Dudás Miklós és Endes Mihály: Kisemlős monitorozás a
Hortobágyon című tanulmányát
- Elkészült Debrecen gyakori denevérfajait bemutató leporellónk.
4. Természetvédelmi programok

-Különböző típusú odúkat helyeztünk ki Nyírábrány-Szentanna puszta térségében
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-Részt vettünk a “Raptors prey” Life projektben (ürge kutatás, monitorozás, visszatelepítés)
-Védett növények kitelepítésének monitoringja, terepbejárás Haláp és Bagamér térségében.
-Terepmadarász programot szerveztünk a Fancsikai tavaknál
-Ragadozómadár felmérést végeztünk nyírségi erdőkben
-TeSzedd akciót szerveztünk a Tócó völgyben
-Fásítási programunkat folytattuk a Tócó völgyben.
-Élőhelyvédelmi programokat végeztünk a kezelésünkben lévő területeken
- Debreceni orchideák nyomában-pompás kosbor fotóstúrát szerveztünk Debrecenben a Józsai
legelőn
- A Szoboszlói Úti Óvoda óvodásainak természetismereti túrát szerveztünk a Fancsikai tavaknál
- Két nagy-hőscincér fotóstúrát szerveztünk a Debreceni Nagyerdőn
-Nyári természetismereti túrát bonyolítottunk le a Tócó-patak mentén
-Szakvezetéses gyalogtúrát szerveztünk a mikepércsi „ezeréves” tölgyhöz és a Nyárfáshegyilegelőre
-Lepkész fotóstúra és monitorozás programot bonyolítottunk le a Nagyerdőn
- Terepejárást végeztünk a Magyar Közút Kft. és a Bükki Nemzeti Park képviselőivel az M3
autópálya mellett általunk feltárt ürge állomány védelme érdekében.
- Denevérodúkat helyeztünk ki két alkalommal Debrecenben
-Gyöngybagoly költőládákat helyeztünk ki és denevérfelmérést végeztünk Hajdú-Bihar és
Békés megyékben
-Ragadozómadarak fészkeinek feltérképezését végeztük- hasonlóan az elmúlt évekhez- a
Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Területen és ismeretterjesztő túrákat tartottunk a
fészekfelmérések jelentőségéről
-Barátkeselyű (Aegypius monachus) fiókákat gyűrűztünk Spanyolországban a Sierra de
Guadarrama Nemzeti Parkban
-Vízirigó túrát szerveztünk a szlovákiai Szádelő-völgybe
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5. Csillagászati ismeretterjesztés, fényszennyezés
-Részt vettünk a V4 workshop sorozaton: Lengyelország, Lutowiska - „Asztro-turizmus
értékes természeti területeken”, Csehország, Stare Hamry: -„A csillagoségbolt-park mint a
turizmus központja”, Szlovákia Kolonica : “A csillagoségbolt-park: esély egy nem iparosodott
régió számára”, Magyarország, Hortobágy: -„Asztro-turizmus és környezeti nevelés”.
- A fenti témáról több előadást (pl. Tarján, MCSE tábor, MACSED foglalkozások) és
sajtótájékoztatót is tartottunk (utóbbit a debreceni Agórában).
-Csillagászati bemutatót tartottunk a kisgyőri Gaia csillagdában
-Vendégünk volt Demeter János a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület vezetője, aki a
Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról tájékozódott
-Részt vettünk a kolozsvári ALAN (Artificial Light at Night) konferencián
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6. Táborok, kézműves programok, hagyományőrzés

-Megtartottuk a IV. Kisgyőri természetvédelmi és kézműves tábort
-Hortobágyon, Góréstanyán idén is részt vettünk az alkotótábor szervezésében
-Természetkutató és képzőművészeti alkotótábort szerveztünk a Kisgyőri Természet Házában
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7. Érdekvédelem
-Levélben fordultunk az emődi Autópálya mérnökséghez az igrici autópálya pihenők ürge
állományának védelmével kapcsolatban.
-Csatlakoztunk az illegális hulladéklerakók felmérésére és felszámolására alakult TrashOut
hálózathoz. Itt mobiltelefonos applikáció révén könnyen létrehozható egy térképes adatbázis.
Felvettük a kapcsolatot a témában Debrecen illetékes alpolgármesterével, a
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral (Tasó László) és a Nyírerdő Rt-vel.
-Levélben fordultunk a DEHUSZ Kft-hez a Józsai legelőn található általunk összegyűjtött
hulladék elszállítása és az együttműködés kialakítása érdekében.
8. Foglalkoztatás, önkéntesség, együttműködés,
részvétel rendezvényeken
-Az év során három közfoglalkoztatott segítette
munkánkat
-A Nemzeti Művelődési Intézet további két
kulturális közfoglalkoztatottal segítette
tevékenységeinket
-Tárgyaltunk az MME és Egyesületünk
együttműködéséről Budapesten, illetve az MME
helyi irodavezetőjével
-Részt vettünk a “Sólyomcsalogató” programján
-Egyesületünk az MME Ragadozó-madár Védelmi
Szakosztálya által szervezett országos héja
(Accipiter gentilis) állomány felmérési programjába
kapcsolódott be
-Elektorként részt vettünk a NEA “Új nemzedék
kollégiuma” választásán
-Részt vettünk a Bükk-térségi Leader Egyesület
közgyűlésén, mely egyesületünket taggá fogadta.
-Részt vettünk az MTVSZ „Irány a sikeres zöld
civil, társadalmi, közösségi vállalkozások felé”
képzésén
-Megbeszélést tartottunk nagyváradi partnerekkel
(Bihar Megyei Tanács, Nagyváradi Önkormányzat) illetve a Zöld Körrel a leendő RO-HU
pályázat előkészítése trágyában
-Megbeszélést tartottunk a debreceni Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referensével az
együttműködés lehetőségeiről
- Tárgyalást folytattunk a Nyíreredő Rt-vel az együttműködés lehetőségeiről
-Részt vettünk a Vulture MsAP – European Regional Workshop-on (National Park of
Monfragüe) Spanyolországban
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- A Quebec-Labrador Foundation által szervezett természetvédelmi konferencián vettünk részt
Barcelonában
-Vendégünk volt a Birdlife Málta képviselője
9. Támogatás
-A Hankook adomány programban 4 db gumiabroncsot nyertünk Ford Ranger terepjárónkra.
-A Cuthbert Horn Alapítvány 4000 Font támogatásban részesítette egyesületünket, amit
gépjárművünk üzemeltetésére, és működési költségeinkre fordítottunk, illetve egy részét
tartalékoltuk.
-A Bihar Természetvédelmi Közalapítvány 500000 Ft-tal támogatta egyesületünket. A
támogatást táborok, előadások, kirándulások szervezésére és madárvédelemre fordítottuk.
2017 évi tervek
Folytatjuk természetvédelmi, csillagászati és kulturális értékőrző programjainkat.
1. Pályázatok megvalósítása:
1.a. 2016-ról áthúzódó
Zöld Forrás 2016-os pályázat
1.b. Új pályázatok (eddig ismertek)
- KEHOP-5.4.1 Energia hatékonyság (beadva)
- EFOP-3.3.2 Környezeti nevelési programok (beadva)
- NEA 2017 – működés (beadva)
1.c. Tervezett pályázatok
-RO-HU Interreg: csillagoségbolt-parkok létrehozása, monitoringja, népszerüsítése
- Outdoor pályázat: Létavértesi és vámospércsi területeink védelme, fejlesztése, bemutatása
- Zöld Forrás 2017-es pályázat: Az év emlőse, a pele
- Leader pályázat: a kisgyőri Természet Háza fejlesztése, kisgyőri programok
- MOL faültetési pályázat
2. Élőhely és fajvédelmi programok, monitoring
- Az álmosdi Daru-lápon megkezdett élőhelykezelési program folytatása – forrás: önkéntes
munka
- Védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése (a
Debreceni Egyetem Botanikus Kertjével együttműködve). – önkéntes munka, illetve 2 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
- 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 a termelő-fogyasztói közösség („dobozrendszer”) működtetésében. - önkéntes
munka, kulturális közfoglalkoztatottal
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- 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
- 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
Partnereink, támogatóink:
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