Vásárhelyi Természetvédő Egyesület
Madárgyűrűzés
Egy naptári évben 36-38 tanulót tudunk fogadni, akiknek többnyire szombatonként és
vasárnaponként (március 7 - november 23-ig), valamint a téli hónapokban 1-1 hétvégén tudunk 33 órás munkát biztosítani. A munka kizárólag terepen zajlik. Feladatuk, hogy a madárgyűrűzéshez
a madarak befogására szolgáló hálók felállításában segítsenek, illetve, ha szükséges egyéb terepi
munkák (pl. ágak metszése, szemétszedés stb.).
Egy-egy alkalommal 4 tanuló lehet kint egyszerre, és ajánlott lenne, hogy ugyanaz a 4 tanuló
jöjjön ki az egymást követő hétvégéken, amíg letelik a 23 órájuk, hogy ne kelljen többször is újra
betanítani őket. A másik 23 órát a következő évben ugyanilyen feltételek mellett teljesíthetik majd
nálunk a tanulók. A jelentkezésnél, majd előnyt élveznek azok, akik már előző évben nálunk
teljesítették az első felét a ledolgozandó óráiknak.
Előre meghatározott időpontokat nem tudunk megadni, mivel terepen dolgozunk. Munkánkat nagy
részben az időjárás határozza meg.
Az adott hétvégét megelőző héten tájékoztatjuk majd a tanulókat, ezért szükségünk lesz a tanulók,
lehetőleg telefonos elérhetőségére.
Tudományos kutatást végzünk, így a nem megfelelő hozzáállás nem megengedhető a tanulók
részéről. Aki nem tartja be az előre megbeszélteket, annak az adott ledolgozott óráit aláírjuk, de
tovább nem áll módunkban foglalkoztatni.
A terület, ahova a tanulókat várjuk (Téglagyári tavak), közvetlenül a város határában található.
Kerékpárral 30-40 perc alatt a városból bárhonnan megközelíthető, így utazásról, szállításról,
szállásról és étkezésről nem áll módunkban gondoskodni.
A tanulóknak időjárásnak megfelelő, terepi öltözékben (túracipő/bakancs, ha szükséges
gumicsizma, vízhatlan cipő, hideg esetén réteges ruházat, kesztyű, sapka) kell megjelenniük.
Étkezésről mindenki önállóan gondoskodik.
A munkához szükséges eszközöket mi biztosítjuk.
Elsősorban olyan tanulókat várunk, akik érdeklődnek a természet és azon belül is a madarak iránt
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tereprendezésre van lehetőség. A helyszínt rendszerint kerékpárral közelítjük meg, a munkához
szükséges eszközöket a Szervezet biztosítja, a szükséges védőfelszerelésről (pl. kesztyű) a
tanulónak kell gondoskodnia. A biztonságos munkavégzés érdekében a tanulók tűz- és
munkavédelmi oktatáson vesznek részt. A szemétszedési és ösvénytisztítási munkákra
alkalmanként maximum 10 tanulót várunk.
A szemétszedés és ösvénytisztítás ősszel és tavasszal, több helyszínen, várhatóan 1 alkalommal
szombat és vasárnapi napokon kerül megtartásra.. A diákok az iskolai előírásoknak megfelelően,
életkorhoz kötött munkaidő beosztás mellett dolgozhatnak.

