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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Csoportja által működtetett és fenntartott oktatóközpont 1983 óta működik Tolna megyében. Alapító tagja
volt a Szalay-Marzsó Lászlóné Enikő (OKTH) kezdeményezésére létrehozott országos
oktatóközponti hálózatnak. A KOKOSZ-nak megalakulása óta tagja. Bázis- és befogadó
intézménye az 1982 óta működő dombóvári Belvárosi Általános Iskola. Az intézmény
1991-től termet biztosított az oktatóközpont működéséhez, udvarán 1995-ben „Madárbarát mintakert” alakítottunk ki, amit állandóan fejlesztettünk. A madártani csoport felnőtt
tagjai és a Belvárosi Általános Iskolában dolgozó kollégák biztosítják az oktatóközpont
szakmai hátterét.
CÉLJAINK
• a fiatalság minden korosztályának szemléletformáló nevelése, terepi programokon,
aktív részvétellel,
• bázisiskolánkkal – az „Öko címet” elnyert - Belvárosi Általános Iskolával való jó
együttműködés,
• a tüskei és pacsmagi erdei iskola működtetése, szakmai programnyújtás,
•
madarász-sulis csoportok működtetése, pedagógusképzés,
• a jeles napok és hagyományteremtő terepi programok, bemutatók szervezése,
• az oktatóközpont állandó kiállítási anyagának fejlesztése (Tolna megye madárvilága
– kiállítás)
• jó kapcsolat a térség és a város zöld szervezeteivel,
• nyári természetvédelmi és madárgyűrűző táborok szervezése,
• fajvédelmi és állományfelmérő programokban való aktív részvétel,
• a madárbarát-, és a madárvédelmi mintakert gondozása, fejlesztése,
• szakmai segítség és közreműködés az ökoiskolák programjaikban.
IFJÚSÁGNEVELŐ MUNKÁNK PILLÉREI
♦ az 1981 óta működő madarász –suli,
♦ az 1980 óta működő nyári szaktáboraink, 31 év alatt 119 turnussal és 3800 tanulóval,
♦ erdei iskoláink (Pacsmag és Dombóvár-Tüske)
♦ jeles napjaink (Madárkarácsony, Madármegfigyelő Világnap, Vizek Élőhelyek Világnapja, Madarak és fák napja)
♦ „Madarak és fák napja” verseny, Fülemülék éjszakája,
♦ az oktatóközpontunk ismeretterjesztő foglalkozásai és előadásai.

BÜSZKÉK VAGYUNK
a két erdei iskolánkra (Tüske-Pacsmag),
az oktatóközpont felszereltségére (Herman Ottó Oktatóközpont, Dombóvár),
madárvédelmi és madárbarát kertünkre (Tüske, városközpont),
a gazdag programot kínáló jeles napi rendezvényeinkre,
az országos tanulmányi verseny helyi szervezésére és lebonyolítására,
akcióinkra (békamentés, környezetvédelmi őrjárat, ponttérképezés, odúellenőrzés),
volt madarász-sulisokra, akik közül 40 fő lett biológus,
fajvédelmi programjaink eredményeire (fehér gólya, gyöngybagoly, gyurgyalag, réti
sas, cigányréce)
Pacsmag és a Konda völgyének védetté nyilvánítására.
SZOLGÁLTATÁSAINK
(Előzetes egyeztetés és felkérés alapján)
* Szakvezetés a pacsmagi
természetvédelmi területen,
* Erdei iskola- programmal
(Tüske-Madárvárta),
* Nyári szaktáborok
(Tüske-Madárvárta),
* Ornitológiai- és gyűrűző táborok,
* Témanapok (víz, erdő, rét, helyi értékek),
* Szakmai előadás, terepi módszertani
BEMUTATÓHELYEINK
bemutató,
* Pacsmag Természetvédelmi Terület
* Tárlatvezetés (Kaposvár, Dombóvár)
(tanösvény),
* Módszertani ötletbörze,
* Béka-tavak (odútelep, madármegfigyelés), * Szakvezetés a „Madárbarát minta* Konda-patak völgye, mint ökológiai
kertben”,
folyosó,
* Hazai terepi programok szervezése,
* Tolna megye madárvilága – múzeumi anyag * Madarász-suli,
* „Madárbarát mintakert” – Belvárosi
* CES-program – április-július Tüske,
Általános Iskola,
* Odútelepek – gondozása, rendszeres
* Madárvédelmi bemutatókert – Tüske,
ellenőrzése.
Madárvárta,
* Szigeterdő (maradványerdő, lakótorony,
odútelep),
* Szőlőhegyi-parkerdő (odútelep),
* Oktatóközpont (előadás, foglalkozás,
tárlatvezetés).

