
A 2006-ban életre hívott Sólyomcsalogató 2013-tól megújul, hogy lehetőségeihez mérten az 

eddigieknél jobban betölthesse szerepét, és aktívan szolgálja a hazai ragadozómadár-

védelemmel és kutatással foglalkozó szakemberek közötti információcserét. Az országos 

fajvédelmi programok éves beszámolója mellett több interaktív, a párbeszédet és 

véleménycserét lehetővé tévő programpont is helyet kap. Kérjük valamennyi előadót, hogy 

a szoros program miatt tartsa be az előadásokra rendelkezésre álló időt! Projektort 

biztosítunk. Az elhangzott előadásokat, beszámolókat a Heliaca című évkönyvben 

szeretnénk közzé tenni, ezért kérünk mindenkit, hogy beszámolóját MS Word 

formátumban küldje el a heliaca@mme.hu email címre 2013. március 31-ig! 

A rendezvény 2013-ban a "Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés 

Operatív Program 2007-2013" keretében zajló "Madárvédelem és kutatás határok nélkül" 

(HUSK/1101/2.2.1/0336) projekt, valamint "A Parlagi sas védelme Magyarországon" 

(LIFE10NAT/HU/019) elnevezésű LIFE projekt támogatásával valósul meg. 

 

További információ: 

Bagyura János (30/251-08-84, bagyura.janos@mme.hu), Horváth Márton (30/525-40-71, 

horvath.marton@mme.hu), Solt Szabolcs (20/569-84-36, solt.szabolcs@mme.hu) 

 

 

Azon meghívottak számára tudjuk a rendezvény szolgáltatásait biztosítani, akik 

február 11. (hétfő) 10 óráig jelzik részvételi szándékukat, valamint szállás és étkezés-

igényüket a http://www.mtbk.hu/mtbk08/?page=regisztracio címen. 

 A regisztráció és a kávészüneteken való részvétel ingyenes (ne vezessen tehát 

félre senkit a hivatalos regisztrációs felületen megjelenő költség, a kizárólag a 

szombati Sólyomcsalogatóra jelentkezők nem kell, hogy regisztrációs költséget 

fizessenek). 

 Azok a résztvevők, akik a szombati napra ebédet vagy vacsorát kérnek, 

étkezésenként 2300 Ft/fő térítés ellenében vehetik mindezt igénybe (ezt is a 

regisztrációs felületen lehet jelezni). 

 Szállást a Park Hotel Táltos biztosít 5000 Ft/fő/éjszaka áron (az ár az 

idegenforgalmi adót tartalmazza). 

Regisztrációval kapcsolatos kérdésekkel keressétek bizalommal az MTBK szervező 

csapatát az mtbk08.szervezok@gmail.com email címen. 

  

 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya ezúton szeretettel 

meghívja Önt a 

VIII. Sólyomcsalogatóra. 

 

 

 

 

Időpont: 2013. február 23. 

Helyszín: Park Hotel Táltos  

3324 Felsőtárkány, Ifjúság út 1. 

(Megközelítés: lásd a térképen a túloldalon) 
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FEBRUÁR 23. (szombat) 

9:00 - 10:00 Regisztráció 
09:00 - 09:05 Köszöntő (Grédics Szilárd - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Sándor 

István – MME, Ragadozómadár-védelmi Szakosztály) 
Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztályának beszámolója (2012) 
09:05 - 09:45 Országos fajvédelmi programok beszámolója (Bagyura János) 
09:45 - 10:00 RMVSzo beszámoló, szavazás– Kerecsensólyom-díj átadása 

(Sándor István) 
Előadások (az előadóknak 15 perc áll rendelkezésükre + 5 perc időtartam a 
kérdésekre, elhangzottakkal kapcsolatos közös vitára, megbeszélésre) 
10:00 - 10:20 Rétisas színes gyűrűzés és jeladózás eredményei 2004-2012 

(Horváth Zoltán és mtsai) 
10:20 - 10:40 Parlagi sas műholdas nyomkövetés eredményei 2003-2013 (Horváth 

Márton, Kovács András, Prommer Mátyás és mtsaik) 
10:40 - 11:00 Madárvédelem és kutatás határok nélkül / Ochrana a výskum 

vtáctva bez hraníc  (HUSK/1101/2.2.1/0336) projekt  bemutatása 
(műholdas jelölések) (Papp Ferenc) 

11:00 - 11:20 Kávészünet 
Interaktív vitafórum, és Előadások (az előadóknak 15 perc áll rendelke-
zésükre + 5 perc kérdésekre, közös vitára, megbeszélésre) 
11:20 - 11:50 Tapasztalatok megvitatása, jövőképek megbeszélése – (interaktív 

megbeszélés) 
11:50 - 12:10 A karbofurán mellett újabban alkalmazott más hatóanyagok okozta 

mérgezések tünetei, elkülönítő kórjelzése, terepi segélynyújtása és 
kórházi ellátása, rehabilitációja (Dr. Déri János) 

12:10 - 12:30 Egy etetőhely működésének vizsgálata a Hortobágyon 2012-ben - 
avagy, ha mások mérgeznek, mi etetünk... (Sándor István) 

12:30 - 13:30 Ebéd 
13:30 - 13:50 Mozgásérzékelős kamerák alkalmazása ragadozó madarak 

megfigyelésében (Váczi Miklós) 
Gyakori ragadozómadarak felmérése - RMM, MRMVT (2012-2013) 
13:50 - 14:20 A gyakori ragadozómadár fajok monitoring (RMM program) első 

évének eredményei (Nagy Károly) 
14:20 - 15:20 RMM tapasztalatok megvitatása, jövőképek megbeszélése 

(interaktív vitafórum) 
15:20 - 15:40 Kávészünet 
15:40 - 17:30 Az RMM megbeszélése, a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács 

szerepe, aktuális feladatai, a szakosztályi működés és a Tanács 
feladatköreinek összehangolása (interaktív vitafórum) 

17:40 - 22:00 Párhuzamos szekciók előadásai (kutatási programok, 
élménybeszámolók, külföldi utak beszámolói) 

 

 

 



FEBRUÁR 23. (szombat) 

17.40 – 22.00 

 

Párhuzamos szekciók előadásai (kutatási programok, élménybeszámolók, külföldi utak beszámolói) – kötetlen előadás idővel, interaktív jelleggel 

 

 

Konferenciaterem 

 

Sándor István: Látogatóban az utolsó kárpát-

medencei keselyűkolóniánál – 2012 

 

Bozó László: Ragadozómadarak Kelet-Szibériában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörös-kő terem (Vadászterem) 

 

Palatitz Péter: Kék vércsék élőhely-használatának 

vizsgálata és az eredmények felhasználási lehetőségei 

 

Prommer Mátyás: Magyar kerecsenek az arab 

solymászatban - a líbiai kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisterem (Társalgó) 

 

Bérces János: Karvaly-projekt 

 

 

Dr. Déri János: Mérgezés és áramütés együttes 

előfordulása egerészölyvön 

 

Dr. Déri János: Áramütött kerecsensólyom és 

halászsas sikeres rehabilitációja mágnes és 

lézerterápiával a hortobágyi Madárkórházban 

 

 

 

 

 

 

 

 


