
SZITAKÖTŐZÉS TOLNÁBAN

A  Magyar  Biodiverzitás-kutató  Társaság  közreműködésével  lehetőség  nyílt  egy  kétnapos  rendezvény
lebonyolítására, mely a tolnai  régió szitakötő-kutatásának jelentős lendületet kíván adni a lefényképezett
szitakötők meghatározásán keresztül. A Társaság 100.000 Ft-tal járul hozzá a terembérlet, a szállásdíjak és az
étkezés kompenzációjához.

A rendezvény időpontja május 15-16. (péntek és szombat).

A rendezvény három részből tevődik össze: 1) előzetes felkészítés, 2) egész napos terepmunka, szitakötők
fotózása. 3) eredmények összegzése.

A helyszín Pakson vagy annak közelében tervezett – a jelentkezők létszámától függően. A pontos helyszínről
a résztvevőket később értesítjük.

● Gyülekezés a felkészítés helyszínén május 8-án 17.00-tól.
● 18.00-kor dr. Ambrus András, szitakötő-szakértő tart vetítéses előadást, illetve elméleti felkészítést a 

másnapi terepi munkához.
● 18.45-től megbeszéljük a másnapi terepfotózás helyszíneit. A helyszínek kiválasztása a meglévő 

saját tapasztalatok vagy a szervezők irányítása alapján fog történni.
● 19.30-tól közös vacsora, utána szükség szerint szállást biztosítunk.
● Május 9-én, szombaton a szálláshelyről vagy otthonukból a résztvevők elindulnak a vállalt területre 

és megpróbálnak minél több szitakötőt becserkészni, lefényképezni.
● 18.00-tól lehetőség szerint mindenkit várunk vissza az előadás helyszínére. Ekkor szakértők átnézik 

a fotókat, meghatározzák a fajokat. Vetítésre is van lehetőség.
● Értékelés és összegzés.

Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével jelezze szándékát!

Az alábbi lehetőségek közül jelölje*, ha részt kíván venni rajta. A jelölés után írja be, hány fővel jelentkezik.

Név és e-mail cím: …...........................................................................................................................................

Péntek esti felkészítés   ….. fő

Péntek esti vacsora   ….. fő

Péntek esti szállás   ….. fő

Szombat esti összesítés   ….. fő

Szombat esti vacsora   ….. fő

Szombat esti szállás   ….. fő

A terepnapon a következő helyszínen szeretnék szitakötőket fotózni:.................................................................

………………………….........................................................................…………..........................................…

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
Farkas Sándor

florisztika@freemail.hu

Megjegyzés:  A rendezvény nem támaszt  különösebb  elvárásokat,  nem szükséges  profi  természetfotókat
készíteni.
*A PDF űrlap a „Kitöltés és Aláírás” fül „Szöveg hozzáadása” és „Kipipálás” lehetőségeivel kitölthető, majd „Mentés mint ...”
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