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MEGHÍVÓ
TEREPI BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT FÓRUMRA
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata ezúton
meghívja a sajtó képviselőit az
„Összefogás a Pannon Életföldrajzi Régió gyepterületeit megőrző gazdálkodásért”
című fórumsorozat 2. alkalmára, melynek címe:

A kaszálás természetbarát módszerei
Gazdálkodók, állattenyésztők és természetvédők terepi bemutatóval egybekötött fóruma
A fórumsorozat célja, hogy a hagyományosan legelőként és/vagy kaszálóként hasznosított gyepek külterjes,
kíméletes használatában érdekelt szektorok között konstruktív párbeszéd létesüljön az egymásrautaltság
kölcsönös megértése és az együttműködés kialakítása érdekében.
A mostani alkalom célja, hogy megvitassuk a kaszálás különböző módszereinek alkalmazhatóságát
természetvédelmi és gazdasági szempontokból. A fórumon terepi gyakorlati bemutatót tekinthetünk meg a
kaszálás néhány kipróbált és újabb természetvédelmi irányzatairól. A különböző módszerek élővilágra
gyakorolt hatásáról így személyesen is meggyőződhetnek a résztvevők, és mód nyílik arra is, hogy a
különböző szektorok megvitathassák a tapasztaltakat, és jobban megismertethessék egymással a
gazdálkodás során alkalmazandó szempontjaikat.
Számítunk a természetvédelmi szakma (nemzeti parkok, zöld hatóságok, civilek), az állattenyésztők,
gyepgazdálkodók, érintett minisztériumi szaktárcák, egyetemi oktatók, kutatóintézetek képviselőinek
részvételére.
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Közlekedés:
Gépkocsival: lásd a térkép mellékletet. A fekete nyíllal jelzett Fornai út nevű földút vezet a házhoz.
Tömegközlekedéssel: Csákvárra Budapestről rendszeres Volán busz járatok közlekednek. A csákvári buszmegállóba
érkezőkért gépkocsival kimegyünk, de csak előzetes kérés esetén!
Szervező: MME - Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat
Társszervező: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány

A fórumot az EU LIFE-Nature alapja támogatja.

PROGRAM

1000-1020: Kovács Zoltán (Magyar Állattenyésztők Szövetsége): A kaszálás szempontjai
állattenyésztő szemmel
1020-1040:

Sipos Katalin (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
Osztályvezető): A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel

Természetmegőrzési

1040-1100: Viszló Levente: a terepi bemutató felvezetése
1100-1400: Gyakorlati bemutató terepen: Kaszálás különböző módszerekkel, és hatásaik az élővilágra
(géptípus, módszer, kasza beállítás, tarlómagasság, búvósáv, vadriasztó lánc, stb.).
A terepi programot vezeti: Viszló Levente
1400-1445: Ebéd (Bográcsban főtt szürkemarha pörkölt. Vegetáriánus étel igényét a jelentkezéskor
jelezze!)
1500-től: A terepi tapasztalatok kötetlen megvitatása. A fórumot felvezeti: Viszló Levente
(A vitaindító témája: A kaszálás természetkímélő módszerei).
A program közben a szervezők és az előadók tudnak interjúkat adni.
Az előzetes regisztráció szerint a résztvevők száma kb. száz fő lesz, többek között a KVvM-ből, FVM-ből,
MVH-ból, állattenyésztő szervezetektől, egyetemekről, kutatóintézetektől, nemzeti parkoktól, zöld
hatóságoktól, stb.

