Támogatás gyűjtése egy Jane Goodallról elnevezett természetvédelmi tanösvény építéshez

Cél
Jane Goodallról elnevezett 6 táblából álló, természetvédelmi és oktatási célú tanösvény felállítása a
pesthidegkúti vitorlázórepülő-tér melletti Vörös-kőváron. A tanösvény a helyben található rendkívül ritka
élővilágot, köztük a különleges haragossiklót és az ürgét valamint a megőrzésükre életre hívott védelmi
programot hivatott bemutatni.

Miért itt?
A
pesthidegkúti
Vörös-kővár
természeti
értékekben
gazdag,
különféle
szabadidős
tevékenységeknek helyszínt adó népszerű
kirándulóhely. Különös fontosságot ad a
területnek, hogy itt él a hazánkban fokozottan
védett haragossikló egyik utolsó még életképes
populációja és egyike az utolós hazai
ürgepopulációknak.
A
Magyar
Madártani
Egyesület
Kétéltűés
Hüllővédelmi
Szakosztályának Haragossikló-védelmi Programja
Jane Goodall elismerését is kivívta, aki budapesti
tartózkodása során személyes jelenlétével is kiállt
a civil szervezet által működtettt program mellett.

Kinek szól a tanösvény?
Elsősorban a kirándulóknak, valamint a
környékbeli oktatási intzézmények tanulóinak. A
terület kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy
mindenki számára megmutassa a hivatalos és civil
természetvédelem összefogásával sokat tehetünk
a természeti értékeinkért, és mindenkit arra
ösztönözzön, hogy maga is aktívan tegyen a
környezetéért.

A projekt ütemezése:
A táblák tartalmának elkészítése: 2017. február
A táblainstallációk legyárttatása 2017. április
A tanösvény megépítésének határideje: 2017.
május 15.

A tanösvény helyszíne
A projekt kezdeményezői
Jane Goodall Intézet, a Jane Goodall által létrehozott nemzetközi környezeti nevelési hálózat, a Jane Goodall
Institute magyarországi tagja
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya, a legnagyobb
magyarországi természetvédelmi egyesület, az MME hüllők és kétéltűek védelméért dolgozó szervezete
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a tervezett tanösvény helyszínéül is szolgáló védett terület
természetvédelmi kezelője

A projektért felelős személyek:
Dr. Babocsay Gergely, elnök MME Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztály
Tel: +36 30 2327134
E-mail: gergely.babocsay@gmail.com
Halpern Bálint, titkár, MME Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztály
Tel: +36 20 4787070
E-mail: halpern.balint@mme.hu

Kádár András, társelnök, Jane Goodall Intézet
Tel: +36 30 7240274
E-mail: akadar@janegoodall.hu
Novák Adrián, tájegységvezető, Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: +36 30 5048849
E-mail: novak.adrian@dinpig.hu

A tanösvény becsült költsége

Tanösvény elemei
Táblák info felülete
Táblainstalláció (faváz)
Táblák felállítása
Zárósorompó az ösvény elejére
Összesen:

Ft (bruttó)
120000
600000
100000
150000
970000

A költségvetésben feltüntetett összeg 100 %-áig bármilyen arányú felajánlást örömmel
elfogadunk.
Az 50.000 forint feletti támogatók logóját szerepeltetjük a tanösvénytáblákon.

