VI. Fehértavi darvadozás, a madárvonulás Dél-alföldi ünnepe
2017. november 10-11.
Az európai darunépesség egyik legjelentősebb vonulási útvonala Magyarország keleti felén
húzódik keresztül. A százezres madártömeg őszi pihenőhelyéül néhány háborítatlan,
természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhely szolgál. Az októberben még nagyrészt a
Hortobágyon erőt gyűjtő darvak vonuló tömegei novemberre elérik a Kiskunsági Nemzeti
Park Tisza-völgyi tájegységét. A térség daruvonulásban betöltött szerepét jól jellemzi, hogy
az ezredfordulótól már tízezres csapatokban időznek itt a darvak. A legutóbbi 8 év monitoring
adatai szerint az őszi vonulás során a szegedi Fehér-tavon tartózkodó darvak létszáma
november közepén 25-35000-es példányszámmal tetőzik. E rendkívüli természeti
látványosság minél szélesebb körű megismertetésére, a természet értékeinek, valamint a
természetvédelem fontosságának bemutatására szervezett, fesztivál jellegű ökoturisztikai
program az VI. Fehértavi darvadozás.
PROGRAMOK
november 10. péntek
- 10:00 természetkutató akadályverseny iskolás csapatoknak
- 13:00 „Ősz szele zümmög” Gryllus Vilmos műsora
- 14:00 - fotós futam indítása
- 14:30 – megnyitó (Szatymaz, Dankó Pista művelődési ház)
„Varászlatos Magyarországon” természetfotó kiállítás
- 15:00 - darunéző túra
Helyszín: Szatymazi Postakocsi csárda (GPS: 46 21'0,96”é; 20 03'33,22”k)

-

18:00 - fotópályázat eredményhirdetése
18:30 - bemutatkozik a 20 éves Duna-Ipoly Nemzeti Park

november 11. szombat
A rendezvény helyszíne: Szatymazi Postakocsi csárda (GPS: 46 21'0,96”é; 20 03'33,22”k)
− 06:00 hajnali túra a Fehér-tóhoz, darules
8:00 órától
− kerékpártúra
− kisvonatozás a Fehér-tavi halvasúton a Fehértói Halászcsárdától 08:00-13:00-ig
minden egész órakor indul a vonat a KNP kutatóházig,
09:00 - madárgyűrűzési bemutató Ikerház (MME gyűrűző központ), 12:00-ig
− „Madárvonulás gyerekszemmel” rajzpályázat és természetfotós verseny kiállításai
− játszóház és kézműves foglalkozás
− természetrajzi előadások vetítéssel

− LEGO játszóház
− lovas kocsis túravezetés
− helyi termék bemutató
10:00
− „Állati meglepetések 1.” Tóth Gábor: az alkalmazkodás mesterei élő állatbemutató
11:00 - „daru futás” félmaraton
11:00
− bábos természetrajzi mesesarok
12:00 - LEGO építőverseny és a rajzpályázat eredményhirdetése
13:00
− „Állati” meglepetések 2. A „Pannon eagle” Parlagi sas védelmi program – kutyás
bemutatója
14:00 - fotós futam zárása
15:00
− „daru búcsúztató” túra a Fehér-tó esti darumozgalmának megtekintésére
18:00 – „Fotós futam” eredményhirdetés, és vetítés a nap képeiből a Postakocsi csárdában
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják
A VI. Fehértavi darvadozás támogatói:
Szegedfish Kft, Szatymaz önkormányzat, Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány, MME
Csongrád megyei HCS, MOL, Postakocsi csárda

