Kutatótábor a Vértesben
Immár hagyománynak tekinthető őszi táborunk idén 2016. október 7-től 9-ig tartott.
Kőhányáson, a Steinau Vendégházban töltöttünk el egy hétvégét azzal a céllal, hogy bejárjuk a turisták
által ritkán látogatott erdős és füves élőhelyeket, és különböző vizsgálatokat végezzünk az élővilág jobb
megismerése végett.
A tábor pénteken kezdődött egy interaktív előadással, melyet az erdészettől érkezett Ruppert
József tartott, aki az őszi erdőről és a szarvasbőgésről beszélt a diákoknak. (Természetesen teával és
hagymás-zsíros kenyérrel körítve, ami egy tábor szabadtéri programjához elengedhetetlen.) Az előadás
után egy kis csapattal még megnéztük a szállásunk feletti erdőt, ahonnan csak sötétedéskor értünk vissza.
A túra során megkóstoltuk az erdő ajándékait: somot, szedret és csipkebogyót.
A szombati napra terveztük a legtöbb programot, több helyszínre is ellátogattunk. A reggel
fagyosan kezdődött, és köddel lepte be a völgyet. Miután a nap sugarai átjárták a tájat, egy kora reggeli
túrát is megejtettünk a közeli magaslatokra. Miután visszaértünk, következett a Gyaloglás Világnapja
alkalmára szervezett 5 km-es gyalogtúra. Ebéd után indultunk az Oroszlánkő várhoz. Remek időt
fogtunk ki, mert az erdő végig napos, bár kissé hűvös volt. Megmásztuk a várat, majd a közeli kis
barlangot is megnéztük. Az esti tábortűz elengedhetetlen volt a tábori hangulathoz. Vacsorára gulyást
készítettünk bográcsban, mely után egy kis pihenőt követően indultunk az éjszakai túrára. Izgalmas volt
az úti célig eljutni, ám az Eperjes platóján megpihenve jó érzés volt körülnézni a hegygerincről.
Vasárnap újabb izgalmak várták a társaságot. A Hartmann házaspárnak köszönhetően tíz órától
íjászkodtunk és a sportlövészetet is kipróbálhattuk. Miközben a bemutató tartott, egy kis csapattal
elmentünk az Eperjes sziklagyep foltjaira néhány talajcsapdát lerakni, majd azt követően
állapotfelmérést végeztünk a terület adottságairól. A visszaérkezést követően még egy kicsit
íjászkodtunk, majd ebéd után csomagoltunk és hazautaztunk.
Összességében jó hangulatban és kellemesen elfáradva tértünk haza, rengeteg élménnyel
gazdagodva.
Köszönettel tartozom Czeti Antóniának, aki segített a tábor vezetésében, és gondoskodott a
gyomrok finom ételekkel való megtöltéséről!

