IX. Sólyomcsalogató
- Fertőújlak
Váczi Miklós
*Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
Email: vaczister@gmail.com

A hagyományos szezonindító összejövetelünket ebben az évben március 1-2. között tartottuk Fertőújlakon, a Csapody István Természetiskolában a Fertő-Hanság NPI szervezésében.
A korábbi gyakorlattól eltérően az egész rendezvényt két nagy téma köré szerveztük, az egyik
a jeladós projektekben elért eddigi eredmények áttekintése, a másik pedig – mintegy hiánypótlásként – a hazai bagolyfajok helyzetének ismertetése volt. Utóbbi témába bevontunk olyan, eddig
kevéssé ismert hazai szervezeteket, amelyek már
évek óta ezzel a témával foglalkoznak, de eddig
nem volt aktív kapcsolatunk velük. Így ismerkedtünk meg a Kuvikoltalmi Egyesület és a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársaival és eredményeikkel. A baglyokkal foglalkozó blokk végén
egy interaktív eszmecsere során vitattuk meg az
előadásokban szereplő fajok helyzetét, és javaslatokat tettünk a minisztérium jelen levő képviselőjének a Natura országjelentésben szereplő fajok állománynagyságának becsléséhez.
Annak ellenére, hogy a rendezvény önköltséges
volt, mégis több, mint 90-en regisztráltak, és bár
betegség miatt többen távolmaradtak, a rendezvény mégis nagy sikerrel zárult – ami talán a va-

9th 'The Falcon Lure' meeting
Our traditional season starter event, “The Falcon
Lure” was held on 1 and 2 March in the István
Csapody Nature Conservation Education Centre
in Fertőújlak, organized by the directorate of
the Fertő-Hanság National Park. Unlike on previous occasions, the entire event was focusing
on two main topics, the results of Hungarian
radio-tagging projects and, to address a long
standing deficiency, the situation of owl species
in Hungary. In the discussion of the latter less
known organizations were involved, too, such as
the Little Owl Conservation Union and the Barn
Owl Conservation Foundation. The situation of
the species addressed in the presentations was
later on discussed in an interactive way, and recommendations were made for the estimation of
the population sizes of species included in the
Hungarian Natura 2000 country data report.
With over 90 registered participants the event
was a success. We hope to participate in a lot of
similar, thematic Falcon Lures in the future.

sárnap délelőtti terepi programnak is köszönhető volt, továbbá annak, hogy nem engedtünk teret
a csak keveseket érintő tudományos és projekt-bemutató előadásoknak.
Reméljük, hogy a jövőben sok hasonló tematikus
Sólyomcsalogatón tudunk részt venni, a korábbi,
előadásokkal túlzsúfolt, fárasztó és ezért kevésbé
hatékony rendezvények helyett.

A Sólyomcsalogató résztvevői (fotó: Tamás Enikő Anna) The participants of the meeting
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Dr. Solti Béla a Kerecsensólyom-díj oklevelével (fotó: Kalocsa Béla) Dr. Béla Solti with the diploma of the Saker Falcon Award

Terepi program a házigazda Váczi Miklós (Fertő-Hanság Nemzeti Park, bal szélen) vezetésével (fotó: Tamás Enikő Anna)
Field visit guided by the host, Miklós Váczi (Fertő-Hanság National Park, to far left)
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