ZÖLDÜLJÜNK EGYÜTT
- CSAPATÉPÍTÉS CÉGEKNEK
SOLYMÁSZ-TÁBOR
Céltudatosság, kitartás, precizitás, gyors
helyzetfelismerés és döntés, a helyzet tökéletes
uralása: ezek nem csak a jó cégekre jellemző
tulajdonságok. A táplálékpiramis csúcsán álló
ragadozómadarak ezeknek a tulajdonságoknak
köszönhetik fennmaradásukat – valamint az
emberiség kitüntetett figyelmét. Nem véletlen,
hogy sok címerben van ragadozómadár. Az
emberek csodálják őket, a mai napig tanulnak
tőlük, és a mai napig felhasználják
képességeiket a solymászatban.
A magyar solymászat – a ragadozómadárral
történő vadászat – ezeréves múltra tekint
vissza, őseink már jóval a honfoglalás előtt
gyakorolták.
A
solymászat
rendkívüli
felkészültséget igényel: ismerni kell a
solymászmadarat, a vadat, a természet adta
lehetőségeket ahhoz, hogy sikeres legyen a
solymász. A solymászat igazi lényegét
elsősorban nem is maga a vadászat, hanem az
ember és az állatok, a természet között
kialakuló mély harmónia jelenti, ami által a
természet védelme is magától értetődővé válik.
A solymászatban a madár is „neveli” az embert,
és az szerzett ismeretek a munkában is
használhatók, hiszen olyan képességeket
fejleszt, mint a pontosság, a kitartás, a
helyzetfelismerés, a gyors döntési képesség,
vagy éppen az apró részletek megfigyelésének
képessége.

Csapatépítés: a tábor időtartamának
megfelelően, a résztvevők megismerkednek a
solymászat történetével, hazai helyzetével,
megtanulják az alapvető, solymászattal
kapcsolatos technikákat, részt vesznek az
állatok ellátásában, a solymásztelep körül
éppen aktuális egyéb munkákban, valamint
testközelből ismerhetik meg a solymászatra
használt
ragadozómadár-fajokat
(vándorsólyom, héja, karvaly, stb.), és
hallhatnak e fajok gyakorlati védelméről, és
általában
a
természetvédelemről
Magyarországon.
A program részét képezi a solymászbemutató, ahol különböző ragadozómadarak
kerülnek
repítésre.
Gyakorlati
természetvédelmi akciókra is sor kerül,
ragadozómadár-műfészkek,
és
téli
ragadozómadár-etetés formájában. Vadászati
szezonban (október – február) lehetőség van
részt venni solymászmadárral történő
vadászaton.
További lehetőségek a helyszínen: Kézműves
foglalkozás,
kenyérsütés
kemencében,
lovaglás, kirándulás, konferenciaterem. A
helyszínen lehetőség van saját tréningek
tartására is.
Évszak: az év bármely szakában tevékenységek évszak szerint változnak

a

Résztvevők
száma:
1 – 25
fő.
Szálláslehetőség: 1x4 ágyas; 1x3, 1x2 és 1x16
ágyas szobákban.
Időtartam: 1-1,5 nap

Helyszín: a Budapesttől 200 kilométerre (az
M7-es autópályától pár kilométerre) található,
a somogyi erdők közepén, Somogysimonyiban
közelében lévő erdészház
Nehézségi fok: könnyű, különösebb fizikai
felkészültséget nem igényel
Költségek: 12 000 Ft/fő/nap, amely magában
foglalja az étkezést és a szállást is
A
bevételek
hagyományőrzési
felhasználásra.

természetvédelmi
és
céllal
kerülnek

TERMÉSZETVÉDELMI
SZEMPONTBÓL
ÉRTÉKES GYEPEK HELYREÁLLÍTÁSA
A füves élőhelyek, a gyepek számos ritka és
veszélyeztetett növény- és állatfajnak adnak
otthont. Évszázadokon keresztül a gyepeket a
legeltetés, és a kaszálás tartotta fenn. Az elmúlt
két évtizedben azonban, a legelő állatok, és a

kaszálás visszaesésével az értékes gyepekben
megjelentek a cserjék, és elindult a
beerdősülés, ami egyben a ritka fajok eltűnését
is eredményezi.

Csapatépítés: a
műfészkek építése

A nemzeti parkok több helyen tervezik a
legeltetés újraindítását, azonban ehhez először
a cserjéket kell eltávolítani, ami manuális
munkát igényel.

Résztvevők száma: 5 – 15 fő

Évszak: nyár vége – tél közepe
Résztvevők száma: nem meghatározott
Időtartam: 1 nap
Helyszín: az ország több pontján (Budapesthez
legközelebb Esztergom közelében)
Nehézségi fok: közepes intenzitású fizikai
munka
Költségek: 8 000 Ft/fő, amely magában
foglalja az étkezést
A bevételek helyi természetvédelmi célok
elérését segítik elő.
MŰFÉSZEK és FÉSZEKODÚ KIHELYEZÉS
Az erdőművelés miatt sok erdőből hiányoznak
azok az öreg fák, amelyek fészkelőhelyül
szolgálnak az odúlakó madarak számára.

kihelyezése,

Évszak: nyár vége – tél közepe

Időtartam: 1 nap
Helyszín: az ország több pontján, igény szerint
(Budapesthez
a
Pilis-Visegrádi-hegység
területén)

A közös munka, és a csapatban való
tevékenykedés nagy szerepet kap a feladat
elvégzésében.
Csapatépítés: a kijelölt területen a cserjék, fák
kivágása, összeszedése

fészkelőodúk

Nehézségi fok: közepes intenzitású fizikai
munka
Ezért ezekben az erdőkben vagy egyáltalán
nem élnek, vagy sokkal kisebb egyedszámban
vannak jelen olyan fajok, mint például a
széncinege, a kékcinege, a csuszka.
Hiányuk miatt egyrészt csökken ezen
élőhelyek biológiai sokfélegése, másrészt
elszaporodhatnak olyan, a fákat károsító
rovarok, amelyek más fajokra negatív hatást
gyakorolnak. A madárfajok állományának
növelésére már régóta alkalmazott módszer a
madárodúk kihelyezése, és a már kihelyezett
odúk karbantartása.
A ritka, és védett ragadozómadarak többsége
ugyan épít fészket magának, azonban egy
ember által jól megépített fészek komoly
vonzerőt jelent számukra. Hasonlóan vonzó a
baglyok számára egy-egy jó helyre kihelyezett
fészkelőodú.
A csapatmunka kiválóan fejleszthető ebben a
tevékenységben.

Költségek: 8 000 Ft/fő, amely magában
foglalja az étkezést
A bevétel természetvédelmi célokat szolgál.

További információ: Mátyás Prommer , Főtitkár,
CEEweb for Biodiversity,
E-mail: prommer@ceeweb.org
TEL: +36 1 398 0135

