XIV. Fürkész Tábor a
Dévaványai-síkon

Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont – Dévaványa
2019. július 08-13.
Részletes tábortervezet
Helye: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság – Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont - Dévaványa
Ideje: 2019. július 08-13.

Programterv napi bontásban:
Július 08. hétfő:
10.00 óráig

- szállásfoglalás, regisztráció

10.00-10.30

- köszöntő, bemutatkozás, házirend ismertetése,

10.30-12.00
- kézműves foglalkozás - a rendelkezésre álló anyagok, eszközök
segítségével plakát készítése, / a csapat nevét bemutató, csatakiáltás
szerkesztés stb. /
hűtőmágnes készítése, kavicsfestés,
12.30-14.30

- ebéd / majd csendes pihenő- munka csoportok kialakítása, a heti
rendszeres feladatok megbeszélése /meteorológiai mérések,
tálalás stb./és játék

14.30-16.30

- meteorológiai előadás, vizsgálatok / ismerkedés a meteorológia
állomás eszközeivel, mérések, laborvizsgálatok /meteorológiai totó
kitöltése

17.00-18.30

- tanösvény bejárása / rövidebb túra, kiemelten a túzokkal kapcs.
információk, növénygyűjtés /
- madárvédelmi feladatlap töltése

19.00-20.00

- vacsora

20.30-21.30

előadás a csillagos égbolttal, csillagászattal kapcsolatosan,
csillagképek ismerete

21.30- 22.00

- „ Csillagtúra „ / égitestek, csillagok, csillagképek
teleszkópos, lézerfényes megfigyelése tiszta idő esetén/

22.00-22.30

- esti tisztálkodás

Július 09. kedd:
6.30 -7.00

- ébresztő, tisztálkodás,

7.00- 8.00

- reggeli, szobákban rend kialakítása

8.00- 9.30

- szakmai program: gyűrűzés megkezdése, hálók
felállítása, rövid, bemutató tájékoztatás ennek a munkának a
jelentőségéről, céljáról

10.00- 12.30

- térségünk talaja – talajtani vizsgálatok, túra, ismerkedés a
talajkuckóval, tesztfeladatok megoldása

- porterhelés mérő és rovarcsapdák kihelyezése
13.00-14.00

- ebéd

14.30-16.00

- kézműves tevékenység: virágóra és „talpalatnyi zöld „ készítése

16.30-19.00

- hálók, mérések ellenőrzése,
sporttevékenység: foci meccs, sorjátékok
-kerékpártúra – növényismereti vizsgálódások

19.00-20.00

- vacsora

20.30-21.30

- „Mi is az a fényszennyezés ?” filmvetítés előadással,
- „A fényszennyezés hatása az élővilágra” - előadás, filmvetítés,

21.30 -

- esti tisztálkodás, takarodó

Július 10. szerda:
6.00-8.30

- ébresztő
- hajnali madárles a Túzokvédelmi Állomás
megfigyelőtornyánál, az erdőben /faunisztikai megfigyelések, az
erdő szintjei / esetlegesen kerékpárral/

8.30-9.30

- reggeli, szobák takarítása
- hálóellenőrzés, gyűrűzés

9.30-12.00

- ragadozó madarainkról- ea., helybeli szakemberek
bemutatója - ragadozó madarak kézben, fotózásra
– az elhangzottak visszakérdezése kis csoportokban, írásban a
madárvédelmi feladatlap segítségével

12.30-13.30

- ebéd

14.00-16.30

- hálóellenőrzés, madárvédelmi munkafüzet töltése
- porterhelés mérő és rovarcsapda elemzése,
fajmeghatározások,
- ízeltlábúak megfigyelése és vizsgálata rovarvizsgálóval

16.30-17.30

- kézműves tevékenység: ragadozó madár árnykép és virág
készítése többféle anyagból és technikával

17.30-19.00

- vacsora , betyáros- tájjellegű étel elkészítése szabadtűzön,

19.30-20.30

- „Az éjszaka hangjai” c. előadás filmvetítéssel egybekötve,

21.00-22.30

Kuvik les – túra, ahol az éjszakai élet hangjait, neszeit azonosítjuk
be,

22.30 -

- tisztálkodás, takarodó

Július 11. csütörtök:
8.00-9.00

- reggeli, hálóellenőrzés, gyűrűzés

9.00-12.00

- gyógy-és fűszernövényeink: a térség ismertebb gyógy-és
fűszernövényeinek ismerete, felhasználásuk-bemutató túra az
„Illatvarázs” gyógynövény kertben, előadás a gyógy-és
fűszernövényeinkről, utána teafőzés-kóstolás, illat zsákocskák
és/vagy olajos üveg készítése,
- gyógynövényes társas játék bemutatása, játék

12.30-13.30

- ebéd

14.30-17.30

- Biesel-féle vízminőség vizsgálat - makrogerinctelen fajok
határozásával, feladatlap töltéssel,
- vízminőség vizsgálat különféle, más módszerekkel
/ vízvizsgálati és detektív koffer használata /

17.30-19.30

-kötetlen program: pihenés, játék, beszélgetés, foci
- gyógynövényes társas játék
- népi játékok ismerete, játék,
- kézműves tevékenységek: nemez tulipán készítése

19.30-20.00

- vacsora,

20.30 – 21.30
- „Fűben-fában orvosság „ c. előadás,
- gyógynövényes játék folytatása
21.30 -

- esti zuhanyzás, takarodó

Július 12. péntek:
8.00 - 9.00

- reggeli ébresztő, reggeli

9.00 -13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 18.00
18.00-19.00
19.00-21.00

- utazás a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba
- ebéd, pihenő
- záró VETÉLKEDŐ kis csoportokban
- vacsora
- tábortűz
- a tábor értékelése, búcsúest,

21.00-

- esti takarodó, tisztálkodás,

Július 13. szombat:
8.009.00-

- reggeli, összecsomagolás, takarítás
- hazautazás

Alternatív programok: filmvetítés, csoportépítő játékok,
kiselőadás
készítése, feladatlap töltése, gyógynövény ismereti társas játék , kézműves
tevékenységek, sport tevékenységek stb.
Cím, elérhetőség: Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont 5510
Dévaványa
Tel.: 06/66/483-083 vagy 06/30/ 445-2409,
E-mail: rehely@kmnp.hu

