
Madarak és Fák Napja országos verseny 

 
A Pro Vértes Nonprofit Zrt. a 2009/2010. tanévre meghirdeti a "Madarak és fák napja" Országos 
Versenyt. A versenyre jelentkezhetnek a 10-14 éves tanulókból álló három fıs csapatok. 
 
A verseny célja: versenylehetıség biztosítása azoknak a természet iránt érdeklıdı 10-14 éves 
tanulóknak, akik tanórai, erdei-iskolai, szaktábori, madárgyőrőzı, vonulás-kutató, szakköri, 
természetjáró, madarász-suli programok során szerzett ismereteikrıl, terepi tapasztalataikról és 
megfigyeléseikrıl közösségben csapatverseny formájában szeretnének számot adni.  
 
Jelentkezés és részvétel feltételei: 

A területi fordulóra három fıs általános iskolás csoportok jelentkezhetnek az iskolájukhoz legközelebb 
esı területi versenyhelyszínen. A csapatnak legalább két tagja legyen 7-8. évfolyamos tanuló, egy 
tanuló lehet fiatalabb. 
 
A verseny tartalma: Az 5-6-7. évfolyam tananyagához kapcsolódó természeti, környezetvédelmi, 
biológiai alapismeretek, ill. a tanult növény és állatfajok ismerete. A Duna-Ipoly Nemzeti Park. Az év 
fája (ezüst hárs) és az év madara (fecskefélék). Általános madár- és élıhely-védelem. Fenyıerdık. 
Cinegefélék (9 faj). Szalakótafélék. Terepi munkához szükséges eszközök és kellékek ismerete és 
használata. Madárhang felismerés (1-25 faj a területi versenyen, 1-50 faj az országos döntın). 
 
Nevezés: iskolák, szakkörök, madarász-sulik háromfıs csoportjainak jelentkezését várja a 14 körzeti 
központ.  
 
Nevezési határidı: 2010. március 16. a körzeti központoknál.  
 
Ajánlott irodalom: Madártávlat, Búvár, Schmidt Egon: Madárvédelem c. könyv; Fürkész könyvek: 
Fák, termések, madarak; Magyarország fészkelı madarai; Duna-Ipoly Nemzeti Park címő kiadvány, 
füzet, Kis növényhatározó; Állathatározó; hanganyag (50 faj). 
 
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat (A területi verseny szervezıje ettıl eltekinthet). 
 
A körzeti versenyt lebonyolító helyszínek, címek:  
1. Horváth Ernı, 5005 Szolnok, Kaán K. u. 5.      Tel.: 20/5791-989, 

e-mail: szolnok@nefag.hu     Fax: 56/523014 
  

2. Lendvai Mária,     Tel.: 30/4884-568 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Természet Háza 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 
e-mail: lendvaim@knp.hu  
    

3. Pozsik Lajos, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 49.     Tel.: 92/511-587 
e-mail: pozsik@kfgz.sulinet.hu             70/5020-292 
    

4. Sebestyénné Tóth Gabriella     Tel.: 74/529-610  
Babits M. Mőv. Ház és Gyermekek Háza 7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.           
e-mail: info@babitsmuvhaz.hu 
 

5. Somogyiné Varju Hajnalka, 9121 Gyırszemere, Fı u. 27.    Tel.: 96/551-081  
e-mail: somogyinevh@freemail.hu             30/3238-169 
 

6. Ötvös Károlyné, 7625 Pécs, Tettye tér 8.      Tel.: 30/3003-091 
e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu     
 

7. Kelemen Tibor, 9700 Szombathely, Deák F. u. 54/b.      Tel.: 30/4113-447 
e-mail: boforc@freemail.hu 
   

8. Schmidt Emese, 1121 Budapest, Költı u. 21.    Tel.: 1/2756-247 (118-as mellék) 
e-mail: schmidt.emese@mme.hu             30/5797-141 
    



9. Szakál László, 4225 Debrecen, Északi sor 27.      Tel.: 30/2439-977 
e-mail: mmehbcs@gmail.com 
  

10. Aczél Gergely, 8085 Vértesboglár, Boglártanya     Tel.: 30/663-50-22 
e-mail: provertes@provertes.hu 

 
11. Rausz Rita, 3304 Eger, Sánc u. 6.     Tel.: 30/518-6113 

e-mail: bukk@mme.hu  
 

12. Takács Anett, 7400 Kaposvár, Bocskai út 13.     Tel.: 30/291-02-04 
 e-mail: takacs.anett@mme.hu  
 

13. Molnár Zoltán, 3121 Somoskıújfalu, Köztársaság út 22.    Tel: 20/5222-525 
e-mail: mzmadar@freemail.hu  

 
14. Polák Péter 3562 Onga, Tompa u. 10.     Tel:30/368-5973 
      e-mail: potykapocok@chello.hu    
 
A csapatok a településükhöz legközelebb esı központnál jelentkezhetnek.  
 
Fordulók: 
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2010. március 1. 
A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze. 
Javasolt tartalom: általános iskolai tananyag; az év madara; madárvédelem; madárhangok. 
A területi versenyen iskolánként egy, kivételes esetben két csapat vehet részt (feltétel: a házi 
versenyen 10-nél több csapat indul, vagy az elızı évben országos döntıs volt az iskola csapata). 
 
2. A területi fordulók idıpontja: 2010. március 26-án 10 óra 

A verseny szakmai anyagát a versenybizottság állítja össze. 
A verseny tartalma: a házi verseny anyaga, Duna-Ipoly Nemzeti Park; az év fája; cinegefélék. 
A kiírás szerinti többi anyag csak az országos döntıre kell. 
A területi verseny gyıztes csapata kerül az országos döntıbe. 
 
3. Az országos döntı idıpontja: 2010. május 14-15.  
Helye: Boglártanya Erdei Iskola, Vértesboglár 
Tartalma: a versenykiírás szerint 
A szállás és ellátás költségeit a szervezı fizeti. 
 
Madárhangok: Erdei pinty, fülemüle, vörösbegy, szén-, kékcinege, Fekete harkály, zöld küllı, 
sárgarigó, csilp-csalp füzike, barátka, ıszapó, csuszka, szajkó, örvös galamb, vadgerle, nyaktekercs, 
Kakukk, meggyvágó, énekes-, fekete rigó, nádi-, berki tücsökmadár, csíz, mezei pacsirta, parti-, füsti-, 
molnár-, sarlósfecske, tengelic, Búbosbanka, gyurgyalag, csicsörke, házi rozsdafarkú, nádirigó, 
Függıcinege, haris, bíbic, szarka, balkáni gerle, zöldike, csóka, lappantyú, fürj, füleskuvik, vörös 
vércse, gyöngybagoly, uhu, Erdei fülesbagoly, gatyáskuvik, kuvik, macskabagoly.  
 
Az eredmények közzétételének módja:  
Madártávlat, az MME honlapja, Pro Vértes Közalapítvány honlapja, Köznevelés, Búvár 
 
Díjazás: 
Valamennyi tanuló (a csapat tagjaként) oklevelet kap ill. könyv-, vagy tárgyjutalomban részesül. 
A legjobb öt csapat egy hetes természetvédelmi táborban vehet részt (Külön jutalom - sponzor).  
A tanárok azonos értékő könyvjutalomban részesülnek. 
 

A szervezık elérhetısége: 
Aczél Gergely    e-mail: provertes@provertes.hu,   Tel.: 06-30/663-50-22 


