Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- május -

Denevérek testközelből
Egyesületünknél a május a természetvédelem jegyében zajlik. A hónap első hetében egy különleges estére
invitáljuk azon tagjainkat, akik szeretnének minél többet megtudni egy ritkán látott, de a városi környezetben
gyakran előforduló emlősállatról, a denevérekről. Akik pedig igazán tenni szeretnének a környezetükért, azokat
várjuk az országos TeSzedd akció keretein belül meghirdetett szemétszedésre.

Ez történt áprilisban:
Bodrog ártér vízitúra
Április utolsó hétvégéjén 19 fős csoporttal látogattunk el a Bodrog-ártérre. A 2013-as túránkhoz képest sajnos
jóval kevesebb víz fogadott minket, így az eredeti túraútvonalon is módosítani kellett, ez azonban senkinek nem
vette el a kedvét, és végül egy nagyon jó hangulatú, esőtől mentes evezést és hétvégét tudhatunk a hátunk
mögött. A kenuzás mellett jutott idő borozásra Tokajban, tábortűznél üldögélésre a vízparton, és nagy
kajálásokra is.
A következő víztúránk júniusban lesz, mely során a Poroszló környéki nádasokat fogjuk bejárni egy nap
alatt.

Ősmaradvány gyűjtő túra Bánhorvátiban
A tavasz beköszöntével Egyesületünk újra a régmúlt korok emlékeit
tárta fel a paleontológia kedvelői számára. Úti célunk ezúttal Bánhorváti
volt, ahol kárpáti korú fosszíliákat gyűjtöttünk.
A Csiga-tetőn szép számban kerültek elő osztrigahéj-töredékek, a
legifjabb ősmaradvány-vadászok mohatelepek nyomaira bukkantak a túra
alkalmával. A gyűjtés során talált ősmaradványokat a bánhorváti
homokbánya alsó-miocén rétegei őrzik a mai napig, koruk megközelítőleg
16-19 millió év körüli. A megtalált osztrigák héján különféle életnyomok
figyelhetőek meg, melyek kacslábú rákok lakásnyomaira utalnak. Az
akkori élővilág változatosságáról tanúskodnak a marószivacsok és férgek
nyomai is.
A borongós áprilisi égboltnak köszönhetően különleges arcát mutatta meg a
környező táj, az Upponyi-hegység vonulatai sejtelmes sziluettet alkottak
körülöttünk. A szeszélyes időjárás kedvezett a gyűjtőknek, hazafelé indulva egy friss
zápor tette élménydússá a túrát.

Májusra tervezett programjaink:
Zöld Kör előadások – Denevérest az Érsekkertben
Szakmai előadás és terepi hálózás, detektorozás során ismertetjük meg az
érdeklődőkkel e repülő emlősök változatos, csodás világát, eloszlatva ezzel a denevérek
köré szőtt tévhiteket, hiedelmeket. Testközelről is megismerkedhetnek a bőregerekkel
azok a gyerekek és felnőttek, akik a hálózás alkalmával a befogott állatokat
megsimogatják. A detektor segítségével, pedig az állatok által kibocsátott ultrahangokat
fölfogjuk és beazonosítjuk a különböző fajokat a sötétben.
A hallgatóság sok hasznos információt szerezhet e repülő emlősök életéről: megtudhatják miért csak
szürkületkor, vagy este láthatjuk őket, mi az oka annak, hogy egyre gyakrabban költöznek be az emberi
településekre, hogyan tájékozódnak a sötétben.
A lelkes érdeklődők a bőregerekkel kapcsolatos tévhitekről is megtudják az igazságot: hogy nem szívnak
vért, és nem ragadnak a lányok hajába, de még az ajtófélfára szögezett denevér sem tartja távol a gonoszt a
háztól.
Előadó: Gombkötő Péter (zoológiai referens, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)
Időpont: 2014. május 8. csütörtök 20:00
Találkozó: az Érsekkert felőli Strandbejáratnál

Az Egri Zöld Kör előadássorozatára a belépés ingyenes.
Az előadássorozat a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében „Közel a természet”
címen megvalósuló ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1-017 azonosítójú mini-projekt keretében támogatásban részesült.

Filmklub

Egy mű a természetfilm őskorából. A vadőr
minden reggel elindul gyalog, vagy lóháton
idomított szirti sasával, rövidszőrű magyar
vizslájával és drótszőrű foxijával, hogy vigyázzon
az erdőre. Közben pedig betekintést nyerünk az
erdő lakóinak mindennapjaiba.
A vetítések helyszíne: Egyesületünk irodája
(Eger, Dobó tér 6/A III. emelet 1. – a volt
/elbontott/ Stella pizzéria feletti irodaházban)
A vetítés időpontja: 2014. május 22.,
csütörtök 19:00
Tervezett film: Gyöngyvirágtól lombhullásig

A vetítések ingyenesek!

Ősmaradvány-gyűjtő túra
Egyesületünk az idei évben ismét lehetőséget
kínál a Magyarországon előforduló nevezetesebb
fosszíliák
megismerésére
hétvégi
programok
keretében.
2014.
május
18-án
vasárnap
ősmaradványgyűjtő túrára invitáljuk a paleontológia
szerelmeseit. Mónosbél határában megfigyelhető
Európa egyik legjelentősebb negyedidőszaki édesvízi
mészkőképződménye. A forrásmészkő domb üreges
szerkezetű
mésztufája
holocén
növényi
maradványokat rejt magában és levéllenyomatok
emlékét őrzi.
Az ősmaradványgyűjtéshez szükséges felszerelés:
kényelmes túracipő, véső, kalapács.
További ajánlott eszközök: védőszemüveg,
kesztyű, illetve puha csomagolóanyag, nejlonzacskók
és dobozok a gyűjtött fosszíliák tárolásához.
Időpont: 2014. május 18. vasárnap, 8:00
Találkozóhely: Eger, Autóbusz pályaudvar
Utazás: a 8:20-as jósvafői autóbusszal vagy
előzetes szervezés esetén autóval
Jelentkezés Várnai Ibolyánál:
e-mail: varnai.ibolya@gmail.com
telefonszám: 06 30 339 2997

TeSzedd!
Az országos TeSzedd akció keretében a Kaptárkő Egyesület a
nagylaposi "szemétlerakó" felszámolását tűzte ki célul. Szemét van
bőven, kell az emberi erőforrás! Aki tud, jöjjön, vagy legalább hívjon
másokat az eseményre. Jó lenne felnémetieket is bevonni, mivel
valószínűleg helyben lakó illetve tevékenykedő Urak és Úrhölgyek
hordják ki üzletszerűen a szétbontott hűtőket és tévéket ide, de
akadnak aktív konyhai hulladék-elhelyező választópolgárok is, kik időt
és fáradságot nem kímélve gyarapítják e közösségi emlékművet, hogy
dicsőséges létük bizonyítéka itt mindörökké fennmaradhasson.
A terület az Egert Felnémettel ősszekötő földút, ami az egyetlen kerékpáros alternatívája a műútnak.
Megközelíthető a Lidl felől (az Eger-patak túloldalán) illetve Felnémet, Nagylaposi út felől. Futók, kutyások és
repülőmodellezők is használják, szép hely lenne, főleg nyáron, mikor a vegetáció elrejti a bokrok alatti szemetet.
Időpont: 2014. május 11. vasárnap, 9:00
Helyszín: Eger (Felnémet), Nagylaposi út felnémeti vége

További tervek 2014-re
Június

Szeptember

7. szombat – 15. vasárnap: Albániaibarlangkutató expedíció
21. szombat: Kaptárkövek 55/30/TRAIL30/12
teljesítménytúra
28. szombat: Tisza tó – Poroszló, vízitúra (1
napos túra)
28. szombat – 29. vasárnap: Barlangnap
Filmklub

27. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)
Filmklub
Kaptárkövek – ismeretterjesztő túra

Október
Filmklub
Bükkalja – ismeretterjesztő túra

Július
12. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)

November
Filmklub

Augusztus
2. szombat – 3. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
16. szombat -24. vasárnap: Nyári Kutatótábor a
Bükk-hegységben

December
Filmklub
Évzáró gyűlés

