MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat
1134 Budapest, Lőportár u. 16.
www.grasshabit.hu; www.ttsz.hu. Telefon: 1/412-50-90

MEGHÍVÓ
„Összefogás a Pannon Életföldrajzi Régió gyepterületeit megőrző gazdálkodásért”
című fórumsorozat 2. alkalmára, melynek címe:

A kaszálás természetbarát módszerei
Gazdálkodók és a 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.
Számítunk a természetvédelmi szakma, az állattenyésztők, gyepgazdálkodók és más, a természetkímélő
gyepgazdálkodásban érdekeltek részvételére.
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.
Időpont: 2007. július 4. 1000-1700
Helyszín: Csákvár, Dohányos-ház (ld. a térkép mellékletet!)
A fórumon a részvétel ingyenes, de kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!
A résztvevők száma praktikus okokból limitált, a regisztráció jelentkezési sorrendben történik.
Jelentkezés és további információk:
Rév Szilvia
rev.szilvia@ttsz.hu; tel.: 20/264-33-23
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 (Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Majorság vezető): 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).

JELENTKEZÉS MÓDJA:
E-mail vagy telefon útján Rév Szilviánál (20/264-33-23; rev.szilvia@ttsz.hu), az alábbi adatok megadásával:
Résztvevő neve:
Intézmény/ képviselet:
Postacím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Vegetáriánus étel igény:

