FTK programajánló
2022. tavasz és nyár
2022. február 27.:
Odúellenőrzés és kora tavaszi séta a Béka-tónál
A tavasz közeledtével énekesmadaraink fészekrakó kedve is hamar
megérkezik.
A számukra kirakott mesterséges odúkat még az előtt érdemes
lakhatóvá tenni az előző évi fészekanyag eltávolításával, mielőtt
elkezdik a fészek építését. Így teszünk mi is a János-hegy oldalában
kihelyezett telepünkön. Az odúk sok érdekes információt elárulnak
arról, kik fészkeltek benne előző évben, és hogy madarakon kívül
milyen más élőlények bújhatnak meg az ilyen helyeken. A séta
során az is kiderül, megjelentek-e már a petézni vágyó erdei békák
a Béka-tóban, és hogy előbújtak-e már az első konty- és hóvirágok.
Részletek és jelentkezés: Herényi Márton – mherenyi@freemail.hu

2022. március 5. 10:00-14:00: Beporzók Napja a Természettudományi
Múzeumban
A beporzók rendkívül fontosak az életünkben, hiszen nélkülük nem csak
kertjeink lennének sivárak, de az asztalunkra kerülő étel is megcsappanna.
Pont ezért nagyszerű a Beporzók Napja, mely ezeknek az élőlényeknek a
védelmére hívja fel mindenki figyelmét. Idén 5. alkalommal kerül
megrendezésre ez a népszerű rendezvény a Magyar Természettudományi
Múzeumban. Ha szeretnétek jobban megismerni a méhek, lepkék, sőt még
a legyek világát is, mindenképp ti is látogassatok el (vagy csatlakozzatok)
hozzánk!
Az FTK évek óta fontos feladatának tekinti a természetvédelem mellett a
környezeti nevelést is. Ezért idén is szeretnénk részt venni ezen az
eseményen, ami nélkületek nem sikerülhet. Várjuk azoknak a lelkes
tagoknak a jelentkezését, akik segítenének a feladatok előkészítésében
vagy lebonyolításában. Ha nem értek rá a programon személyesen részt
venni, ötleteitek még így is sokat segíthetnek, s várjuk szeretettel.
Jelentkezés: Csonka Kinga – csonka.adina@gmail.com
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2022. március 27.: A börzsönyi hiúz nyomában
Budapesttől nem olyan messze van egy gyönyörű, a Duna és az Ipoly által
részben körülvett, összefüggő vadon – a Börzsöny hegység. E vulkanikus
eredetű hegységünkben, mely a Duna–Ipoly Nemzeti Park része, rendszeresen
járunk programjaink során (tavaszi és őszi rákászatok, kirándulások). Most
azonban szeretnénk számunkra újabb oldalairól is, még jobban megismerni egy
börzsönyi programsorozat által.
Túrasorozatunk első „állomásaként” a hegység nagyvadjának, hazánk és Európa
legnagyobb macskaféléjének eredünk a nyomába. Bár kirándulásunk során
személyes találkozásra nem számítunk vele, szeretnénk belelátni a rejtélyes
hiúz, és közben akár a többi rejtőzködő életmódot folytató emlős életébe is az
erdőben.
Részletek és jelentkezés: Erős Ágnes – agneros@gmail.com

2022. április 9-10.:
Zselici csillagnéző hétvége
Április második hétvégéjén ellátogatunk
a Zselicbe, ahol a Duna–Dráva Nemzeti Park
területén csodás látványt ígérő Csillagoségbolt Park található.
Éjszaka lehetőségünk nyílik megcsodálni a
csillagos eget akár szabad szemmel, akár
távcsővel, nappal a Zselici Tájvédelmi Körzet
erdeiben kirándulhatunk. Tartsatok velünk!
Részletek és jelentkezés:
Csepinél – csonka.cseperke@gmail.com
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2022. július 16-23.: Szőcei nyári tábor
Az Őrség keleti szélén fekvő láprétek különleges világa és
hangulata elvarázsolja az ide érkezőket. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy már majdnem három és fél évtizede
táborozunk itt nyaranta egy hetet.
Ha eljöttök, bekapcsolódhattok az Örségi Nemzeti Park munkájába,
hagyományos magyar kézműves munkákat próbálhattok ki, a meghívott
szakemberek segítségével ismerkedhettek a lápok növény- és állatvilágával, és
még az is lehet, hogy főzni is megtanultok. Emellett métázunk, tehenészetbe
járunk (tejért) és madzaggal fogjuk a lepkéket, este pedig a tábortűz körül
csillagászunk, énekelünk és sokat nevetünk. A hagyományos FTK-s tábori
élmény tehát garantált.
A táborral kapcsolatban érdeklődjetek: Mecsnóber Melindánál –
mecsnober.melinda@gmail.com!
Jelentkezési határidő: július 1. vagy a táborhelyek beteltéig.

2022. nyár: Tisza-tavi evezés
Az egyik legjobb kikapcsolódás egy meleg nyári napon a vízitúrázás.
Tiszafüredről induló evezős túránkon megismerkedhettek az ottani
változatos madárvilággal, a Tisza-tó szépségével. Az evezés során izgalmas,
szűk csatornákon keresztül vezet majd az utunk. Gyakran megállunk majd
pihenésképpen fürdeni is.
Az időpont még tervezés alatt áll, de ha kialakul, időben értesítünk
benneteket.
Részletek és jelentkezés:
Pintér Zsófi – pinterzs55@gmail.com

www.mbt-ftk.hu

facebook.com/fiataloktermeszetismeretiklubja
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