
19. TATAI VADLÚD SOKADALOM  

2019. november 30. 

Tatai Öreg-tó, Építők parki madármegfigyelő torony 

Szervező: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei 

Csoportja, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület   

Védnök: Michl József, a Ramsari Egyezmény 2018. évi világkonferenciáján „Wetland City” 

címmel kitüntetett Tata város polgármestere   

A rendezvény díszvendége: a Filmdzsungel Stúdió!  

2019. november 10-től on-line közvetítés a Tatai Öreg-tó vadlúdjairól a 

www.vadludsokadalom.hu oldalon!  

Tatai Öreg-tó, Építők parki madármegfigyelő torony 

530 Az országos madármegfigyelő versenyre érkezők regisztrációja, nevezés „felnőtt” és 

„ifjúsági” kategóriában  

600 12 órás madármegfigyelő verseny kezdete   

700-tól Sok ezer vadlúd kirepülésének megtekintése! – Orbán Zoltán, kiváló ornitológus 

tolmácsolásában követhetik nyomon a tavi eseményeket  

815  A 19. Tatai Vadlúd Sokadalom ünnepélyes megnyitója: Michl József, Tata város 

polgármestere, dr. Kézdy Pál. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

igazgatóhelyettese, dr. Halmos Gergő, Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület igazgatója  

845  Helló, itt vagyunk! Vadlúdvonulás Magyarországon. Körkapcsolás a nemzetközi 

jelentőségű vizes élőhelyekre  

1000 Harkálymegfigyelő és ismereti séta a tófarokba Gerard Gormannal és Ónodi Gáborral 

– Találkozó a madárgyűrűzés standnál! 

1000 Az alkalmazkodás mesterei – állatbemutató Tóth Gáborral  

1130  Solymász bemutató – Krekács Zoltán lovas solymász, hagyományőrző 

1230  Az alkalmazkodás mesterei – állatbemutató Tóth Gáborral  

1330  Envirotis – Madarak a víz tükrében 2019 fotópályázat eredményhirdetése  

1530 – 1700 A vadludak esti behúzásának megtekintése a tóparton. Narrátor: Orbán Zoltán, 

ornitológus, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

1600  A hazaérkező vadludak köszöntése: Soltész István vonóstrió  



1800 12 órás madármegfigyelő verseny zárása  

A gyermekek számára hirdetett programok a „Gyerekprogramok” nagy 

rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra.  

1100  MintaPinty zenekar gyerekműsora  

1330  Cincér Kázmér mesejáték 

1430  Envirotis madaras kvízshow gyerekeknek Ferencz József, Fittikémmel   

Előadások, filmvetítések az „Előadások” nagy rendezvénysátorban kerülnek 

lebonyolításra.  

910  Tatai halgazdálkodás az Esterházyaktól napjainkig – Magyarics Gábor  

930  Négy évszak a Vértesben és a Gerecsében – író, olvasó találkozó – Müller Nándor 

1000  Akcióban a természet őrzői, minden, ami a kulisszák mögött van! – Tóth Zsolt Marcell, 

Bilek Ferenc, Halpern Bálint   

1030  Akcióban a természet őrzői – Elhivatott munka a természetért c. film vetítése  

1100  Madárbarátok nagykönyve dedikálással egybekötött bemutatása – Orbán Zoltán 

ornitológus  

1130  A szirti sas és védelmi helyzete – Béres István, ornitológus 

1200  Akcióban a természet őrzői – Nyomkeresők a nagyragadozókért c. film vetítése  

1230  A rétisas és védelmi helyzete – Szelényi Balázs, ornitológus 

1300  A kígyászölyv és védelmi helyzete – Papp Gábor, ornitológus 

1330  A békászó sas és védelmi helyzete – Pongrácz Ádám, ornitológus  

1400  Ismerje meg haza harkályfajainkat és védelmi helyzetüket – Ónodi Gábor, biológus  

1430  "Végtelen változatosság. Fészkelő madaraink fészkei, tojásai" – Haraszthy László 

ornitológus, az MME elnökségi tagja    

1500  A parlagi sas és védelmi helyzete – dr. Horváth Márton, ornitológus 

1700  Az őszi csillagos égbolt látványosságai. Derült idő esetén távcsöves bemutatóval – MCE 

Tatabányai Amatőrcsillagászati Klub és TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és 

Múzeum 

Öreg-tó Kemping 

1930 Akcióban a természet őrzői, minden, ami a kulisszák mögött van! – Tóth Zsolt Marcell, 

Bilek Ferenc, Halpern Bálint   

2015 Eredményhirdetés – 12 órás madármegfigyelő verseny 

2030  Kuvait madárvilága – Barkóczi Csaba, ornitológus 



2100 Peru madárvilága – Gál Szabolcs, ornitológus  

Egész napos programok:  

– Envirotis – Madarak a víz tükrében – 2019 digitális fotókiállítás 

– Madárgyűrűzés (800, 900, 930, 1030, 1130, 1400 órakor) 

– „Cincér” Játszóház: kreatív játékok a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban 

– Madármegfigyelés teleszkópbokrokban  

– Természetvédelmi tanácsadás 

– Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai tevékenységének 

bemutatása önálló standokon  

– Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standja: Komárom-Esztergom megyei 

természetvédelmi programok, helyi akciók 

– Könyvdedikálás: Madárbarátok nagykönyve  

– Könyvdedikálás: Négy évszak a Vértesben és a Gerecsében 

– Könyvdedikálás: Végtelen változatosság. Fészkelő madaraink fészkei, tojásai  

– Madár- és természetvédelmi eszközök vására 

– Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, információk  

– Teleszkópok és kézi távcsövek tesztelési lehetősége  

– Játékos távcsöves madárkeresés, madaras memóriajáték, mYnest természetfotós 

játszótér bemutatása 

– Természetvédelmi könyvek, kiadványok és madárfestmények vásárlási lehetősége 

– Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népművészek 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!  

A rendezvény és annak valamennyi programja ingyenes!  

A rendezvényre hozd magaddal saját poharad, edényed, tányérod és használd, 

hogy ezzel is csökkentsd a Tatai Vadlúd Sokadalom ökológiai lábnyomát! 

A rendezvény ideje alatt a tómederben tartózkodni hatóságilag tilos!  

A Ramsari Egyezmény által nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként nyilvántartott Öreg-tó teljes 

területén a madarak zavartalan pihenését a Természetvédelmi Őrszolgálat hatósági apparátusa biztosítja!  

További információ: www.vadludsokadalom.hu 

 

http://www.vadludsokadalom.hu/
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