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Kedves Diákok! 

 

A Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézete a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(MME) Nyíregyházi Helyi Csoportjával közösen Partifecske kutatótábort rendez Szabolcs/Kenézlő községek 

határában 2019. július 5.- július 12. között, amelyre várja a madarak életét aktívan kutatni vágyók, a nomád 

táborok légkörét szerető és annak munkáját vállaló jelentkezőket.  

A tábor során a résztvevők a Szabolcs/Kenézlő község határában lévő partifecske telepen folyó, Prof. Dr. 

Szép Tibor által vezetett kutatómunkába kapcsolódhatnak be, amely fő célja a hosszútávon vonuló madarak 

jelentős csökkenését kiváltó hatások feltárása. A kutatással kapcsolatos további információkat, videókat, képeket a 

http://partifecske.mme.hu  oldalon olvashattok.  

A táborban folyó kutatómunka során maximum 8 fő középiskolás, a kutatással járó kihívásokat vállaló 

és érdeklődő diák számára van módunk lehetőséget adni a részvételre. A tábor során a következő 

vizsgálatokban működhettek közre: 

- Afrikai vonulási/telelési területek feltárását segítő geolokátorral ellátott egyedek visszafogása, fészkük, 

párjuk azonosítása, fiókaetetési magatartásuk, fiókáik kondíciójának vizsgálata 

- Fiókákat etető madarak táplálkozása térbeliségének és időbeliségének vizsgálata rádiótelemetria adók és 

vevők alkalmazásával 

- A szülő egyedek fiókaetetési intenzitását befolyásoló hatások (időjárás, táplálék, ragadozók,…) 

vizsgálata 

- A vizsgált telepen költő és kirepülő egyedek gyűrűzése, biometriai jellemzőjük mérése 

A kutatás során napjaink legmodernebb terepi vizsgálati eszközeit és módszereit használjuk (rádiótelemetria, 

geolokátor, videóendoszkóp, nagyfelbontású 4K videókamerák,..) a tradicionális módszerekkel (távcsöves 

megfigyelések, madárgyűrűzés,..) együtt, hogy fontos ökológiai és viselkedésökológia kérdésekre kaphassunk 

válaszokat. 

 

A tábor központja az MME szabolcsi Madárvártája lesz, ahonnan motorcsónakkal, illetve terepjáróval közelítjük 

meg a telepet. Kedvező időjárás esetén a partifecske telep közelében sátrakban éjszakázunk, napközben van mód a 

Madárvárta épületében zuhanyozásra, felfrissülésre, amely Madárvártán éjszakázunk kedvezőtlen időben. Ebéd 

Szabolcs község éttermében, reggeli és vacsora a tábor résztvevői által készített szendvicsekkel. 

 

Néhány fontos információ a tábori részvétellel kapcsolatban: 

- Az elvégzendő munka körülményei és jellege miatt 14. évét betöltött, lehetőleg úszni tudók jelentkezését várjuk. 

- A munkák zavartalan, folyamatos működtetése miatt kérünk, hogy az egész tábor idejére jelentkezz. Ha nincs 

lehetőséged, hogy végig ott legyél, akkor lehetőleg minél hosszabb időre gyere el, azonban akkor pontosan add 

meg, hogy mely napokon tudnál jönni, s meddig (délig, estig). 

- Az étkezési díj 1200 Ft/nap, amiből a napi háromszori étkezést (reggeli/ebéd/vacsora) tudjuk magunknak 

biztosítani. 

- Sátorról, hálózsákról mindenkinek magának kell gondoskodnia, de mód van más sátrában való elszállásolásra is. 

- A tábor létszáma limitált (max. 8 fő + szervezők) a rendelkezésre álló hajó, gépkocsi és a munka sajátosságai 

miatt, így túljelentkezés esetén a jelentkezési lapok beküldési ideje, a részvétel hossza, valamint a jelentkező rövid 

írásos bemutatkozása alapján fogadjuk el az első 8 jelentkezőt.  

- A jelentkezőket 2019.06.21-ig tájékoztatjuk a részvételről és a szükséges egyéb információkról. 

 

- A jelentkezésedet 2019. június 18-ig küld el a szep.tibor@nye.hu címre a következő oldalon lévő 

adatok megadásával!  

 

Üdvözlettel:  Prof. Dr. Szép Tibor 

 

  

http://partifecske.mme.hu/


Jelentkezéshez szükséges adatok, információk: 

Név: 

 

Lakcím (+ telefon, e-mail): 

 

Rövid bemutatkozás (iskolád, életkorod, érdeklődési területed, miért szeretnél a kutatótábor munkájában részt 

venni): 

 

Tábori részvétel: 

- 2019.07.05.- 07.12. IGEN – NEM   Ha nem tudsz végig ott lenni, akkor mikor (tól-ig) tudnál jönni ?:  

 

Gépkocsival érkezel ?:  IGEN – NEM   Sátrat tudsz hozni ?: IGEN – NEM 

 


