Ragadozó-madár védelmi tevékenységeink között felvilágosító-kampányt folytatunk, mesterséges fészkeket építünk, téli etetést végzünk, és elindítottuk a keselyű Kárpátmedencei visszatelepítésére irányuló programunkat.

3. Csillagászat
Egyesületünk harmadik fő tevékenységi köre a csillagászat, a csillagászati ismeretterjesztés.
Ennek keretében táborainkban és egyéb alkalmakkor
számos bemutatást, előadást tartottunk. 2004 őszén megszerveztük az első magyar fényszennyezés elleni konferenciát Debrecenben, és azóta is jelen vagyunk minden
vonatkozó hazai és a fontosabb nemzetközi rendezvényeken. Legfontosabb eredményünk a Hortobágyi Csillagoségbolt-park létrehozása.
Honlap: http://hortobagy.csillagpark.hu/

A ragadozó madarak védelmét népszerűsítő füzeteink

Debrecen helyi jelentőségű védett területei megóvására
a Polgármesteri Hivatallal együttműködési megállapodást
kötöttünk. Ennek keretében kezelési terveket készítünk, és
részt veszünk megvalósításukban. Az elmúlt időszakban
létrehozott új helyi védett területeket szinte kivétel nélkül
mi terjesztettük fel védettségre.

Csillagászati programjainkban a „Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen”-nel folytatunk együttműködést.

A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában
hozták létre.
Az Egyesület 2011. márciusában vett fel jelenlegi új nevét és bővítette alapszabály szerinti tevékenységi körét,
mely az alábbi:
„Hatékonyan közreműködni a Kárpát-medence, elsősorban az Észak –Alföldi és Észak-Magyarországi régió, kiemelten a debreceni Nagyerdő, Erdőspuszta, a dél-nyírségi
és bihari, hortobágyi valamint dél-bükki táj megóvásában,
környezetének védelmében, természeti- kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában, az ökológiai, csillagászati és
etnográfiai kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartható életmód és gazdálkodás terjesztésében, a fényszen�nyezés ellenes küzdelemben, az esélyegyenlőség segítésében,
és a fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, ismeretterjesztésben, különös tekintettel az ifjúságra és a hátrányos
helyzetűekre.”

2. Kulturális értékőrző munka
Fontos feladatunknak tartjuk a népi hagyományok őrzését, ápolását.
Elsősorban debreceni iskolákban, táboraink és kampányaink során népi játszóházi, hagyományőrző és kézműves-programokat szervezünk.
Programjainkat a Varázsfa Alkotóműhellyel együttműködve valósítjuk meg.

Kézműves program fenntarthetósági kampányunk részeként a
Nagyerdei Kulturparkban.

Ladányi Tamás fotója
a csillagfényes Hortobágyon.

A Csillagoségbolt-park logója.

Székhely: 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 23.
Telephelyek: 4032 Debrecen, Tessedik u. 115.,
3556 Kisgyőr Szőlőkalja u. 8.
Honlap: http://ronaorzo.csillagpark.hu
E-mail: ronaorzo@gmail.com
Telefon/fax: +36-52-429150
Adószám: 18545898-1-09 (1%!)

Rónaőrző
Természetvédelmi
Egyesület

Címszavakban tevékenységünkről:

Kisgyőrben létrehoztuk a „Természet házát”, ahol előadásokat, szakköröket, nyári táborokat szervezünk, és tanösvényekkel, természetbarát mintakerttel várjuk az érdeklődőket. Szintén részt veszünk a Debrecen-Hármashegyi
Természet Háza működtetésében.

1. Természet és környezetvédelem
Ismeretterjesztés, szemléletformálás, kampányok:
Legfontosabb feladatunknak a környezet- és természetvédő szemlélet kialakítását, a fenntarthatóság népszerűsítését tartjuk. Ennek érdekében eddigi fennállásunk alatt számos kiadványunk jelent meg, tanösvényeket, kiállításokat
létesítettünk, illetve előadások szervezése, kampányok lebonyolítása szerepel programjaink között.
Fő partnereink: a Magyar Természetvédők Szövetsége és a
hajdúböszörményi Zöld Kör.

Jónás-részi tanösvényünk vezetőfüzete, népszerű Élő-táj tanulmányköteteink egyike és gazdálkodóknak szánt ismeretterjesztő
füzetünk.

Kampányt indítottunk a külföldön már elterjedt
„backyard wildlife conservation” mintájára „természetbarát kert” címmel.
A fenntartható életmód, helyi termékek fogyasztása,
biogazdálkodás (bioméhészet) népszerűsítésére kampányokat, előadásokat szervezünk (pl. Zöldellő Univerzum Kör a debreceni Romkertben, Kisgyőri Zöld Esték a
kisgyőri Természet Házában).
Természetvédelmi és természetismereti táborokat, kirándulásokat szervezünk, gyermekeknek és felnőtteknek.
Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetűekre.

A Remete völgy Kisgyőr mellett.

A Kék-Kálló völgy Bagamérnál

A Kék-Kálló völgyében (Bagamér-Álmosd-Létavértes)
földterületeket bérlünk és vásároltunk, itt természetvédelmi kezelést, rekonstrukciós programokat folytatunk.

A Daru-láp, és Kék-Kálló programunk honlapja
(http://kekkallo.csillagpark.hu/)

A Kisgyőri Természet Háza a Bükki Nemzeti Park mellett.

Aktív természet és környezetvédő munka
Másik alapvető feladatunknak a természet védelméért
folytatott munkálkodást tekintjük. Számos aktív természetvédelmi beavatkozás, élőhely és fajvédelmi tevékenységek mellett kutatási és monitoring programokat is folytatunk.
„Land trust” programunk keretében a Bihar és Tiszatáj
Közalapítvánnyal karöltve holland segítséggel (EECONET
Action Fund) lápréteket és szikes tavakat vásároltunk meg
(kb. 100 ha területen).

A Zöld Körrel lebonyolított Interreg programok keretében felmértük Hajdú-Bihar és Bihor megyék határ menti
védett és védendő területeit, védetté nyilvánításokat indítottunk el.

Kutató csapatunk a határ menti Lennhelyen.

Védett és veszélyeztetett növényfajok védelmére (szaporítás és mesterséges visszatelepítés) programot folytatunk
a Debreceni Egyetem Botanikus kertjével közösen.

Táblakihelyezés partifecsketelepnél létavértesi táborunk résztvevőivel, kirándulás a Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben.

A létavértesi Falu-rét

Védett növények visszatelepítése
eredeti élőhelyükre önkéntesekkel.

