meghívó
SZARVASBŐGÉST HALLGATÓ

B ASKÓI

K IRÁNDULÁS

A ZÖLD KOSÁ R KÖZÖSS ÉGG EL
Baskó, Kőrös-hegyi Fogadó
2015. szeptember 23-24. (szerda-csütörtök)
Az erdők egyik legméltóságteljesebb lakója, a gímszarvas kifejlett, párzásra kész bikái nász idején, szeptember tájt
sötétedés után bőgéssel hívják fel magukra a szarvastehenek figyelmét, míg a háremüket őrző hímek riválisaik
elriasztása, erejük fitogtatása céljából is bőghetnek. Az ivarérett gímbikák ebben az időszakban néhány ivarérett
nőivarú egyedet – ünőt és tehenet – terelnek kisebb csapatba, így alakítják ki az úgynevezett háremet. Fizikai
erejüket fitogtatva arra törekednek, hogy az általuk őrzött hárem kizárólagos urai maradjanak.
Amíg minden nőivarú egyedet meg nem termékenyít, a bika a hárem
körül marad, éberen vigyázza, hogy a „konkurencia” ne juthasson
közelébe. Ha másik, háremet alakítani még nem tudó bika közelít, ezt
észlelve a hárembika először hanggal figyelmezteti a trónbitorlót
távolmaradásra; ha ez eredménytelen, megverekszenek a
birtokjogért. Amelyik bika a párbajban alulmarad, az megfutamodik,
és a párzási időszak végéig folytatja más háremek felkeresését. Az
ilyen gyengébb, megfutamított, háremtől elkergetett, de ivarérett
bikákat nevezik viselkedésük miatt „kereső” bikáknak.
Ezt a viselkedést is a gímbikára jellemző hangadás kíséri, de más
hangot hallat az imponálni akaró, mást a kereső, és mást a
háremvédő, fajtársait riasztó bika. Sőt, a bőgés ezen túl az állat fizikai állapotáról, méretéről, és még a
vérmérsékletéről is tanúbizonyságot adhat. Így alakul ki az a jellegzetes hangorkán, a többszólamú és változatos
hangerejű szarvasbőgés, ami – mivel a nagyvad nem kedveli a hőséget – alkonyattól kezd erősödni, mikor már enyhül
az idő. Leggyakrabban az esti és a hajnali szürkületben szólalnak meg a bikák, de a bőgés csúcspontján a nap bármely
szakában számíthatunk a jellegzetes hangra.
Szerencsés esetben ilyenkor még az egymásnak feszülő, verekedő bikák agancsainak csattogását is hallani lehet,
habár a szakemberek óvatosságra intik a kirándulókat: a felajzott, harcra kész bikák közelébe menni nem
biztonságos, így mindenképpen figyelemmel kell követni az erdészetek által kihelyezett figyelmeztetéseket!
(Forrás: Pilisi Parkerdő)

Szeretettel várunk szarvasbőgést is hallgató, közösségfejlesztő esténkre.
Ha „zöld kosaras” vagy, tarts velünk!

„KIS KOSARAK SZÜLETNEK!” című projektünk az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.

szarvasbőgést hallgató
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Program:
2015. szeptember 23. SZERDA

2015. szeptember 24. CSÜTÖRTÖK

15:30 Gyülekező a KosárHáznál
(Miskolc, Avasalja utca 13.)
16:00 Indulás Baskóra

8:00 – 9:00

Reggeli

9:00 – 11:00

Kis túra Baskó körül

11:00 Indulás Miskolcra

17:30 Érkezés Baskóra, szállás elfoglalása
19:00 Vacsora

12:30 Visszaérkezés a KosárHázhoz
(Miskolc, Avasalja utca 13.)

Közösségfejlesztő beszélgetések
22:00 – amíg bírjuk: szarvasbőgés hallgatás a
réten

Projekt céljaink:
A rendezvény 30 fő jelentkező számára ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.
A jelentkezők között előnyt élveznek a Miskolci Zöld Kosár
Közösség tagjai.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 16. szerda 14:00
Regisztrálás: emff.alapitvany@upcmail.hu
Lemondási határidő: 2015. szeptember 18. péntek.
Ennél későbbi lemondás esetén kérni fogjuk a rendezvény költség
arányos részének megtérítését.

-

6 borsodi kistelepülés hátrányos helyzetű
lakossága számára is elérhető legyen a Zöld Kosár
a Zöld Kosár közösség nagyobb, összetartóbb és
társadalmilag felelősebb közösségé fejlődjön
megmutassuk, hogy a helyi civilek a társadalmi
vállalkozások révén többet tehetnek a közösségért

Kapcsolat:
Lenkey Péter, szakmai vezető
Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány
Miskolci iroda: 3530 Miskolc, Avasalja u. 13.
Mobil: +36 30 374 5465
E-mail: emff.alapitvany@upcmail.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk, de bármilyen változás
esetén azonnal értesítünk a részletekről.
Kérlek, kíméld a természetet, ha nem feltétlenül szükséges, ne nyomtasd ki ezt a meghívót!

„KIS KOSARAK SZÜLETNEK!” című projektünk az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.

