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A "Cetek nyomában" a Kék Bolygó és Méder Áron közös projektje.
Melynek során az Adriai-tengerről elindulva a Kanári szigeteket érintve a Lullaby vitorlással

Előzmény
• Méder Áron, aki egyedül hajózta körbe a
Földet

Megosztás

átkelnek az Atlanti óceánon.
Cikkünk a hirdetés után folytatódik

A rovat további cikkei
• Interaktív régiófejlesztés- Tanácskozás
Székesfehérváron a régió országgyűlési
képviselőinek részvételével
• A logisztika a gazdaság meghatározó eleme lett
• Etnoklub a Csík Zenekarral
• Év Bortermelője 2010 - Megvan az 5 jelölt!
Köztük egy balatonboglári borász
• Egyre több a külföldi vendég
• Férfi kézilabda NB I: a Balatonfüred legyőzte a
Kecskemétet
• Lengyelországba utaztak a fiatalok a devecseri
térségből
• Diabétesz Világnap 2010
• Két éve élen a Ford!
• Méder Áron újra tengeren

Önkéntes csapat, Méder Áron földkerülő vitorlázó és a Kék Bolygó Természetvédő Egyesület
elhivatott munkatársai, 2010. szeptemberében elindultak egy Oceanis 423 Clipper típusú
vitorlásjachttal Horvátországból a Kanári-szigetek felé, majd tovább a Karib térségbe. A hajó
egyfajta mozgó oktató központ , az adriai ismeretterjesztő programsorozat egyik folytatása. A 6
hónapos út célja, hogy információt gyűjtsenek, és folyamatos tájékoztatást adjanak a bálnák és
delfinek előfordulásáról.
A csapathoz még lehet csatlakozni, hiszen folytatódik önkéntes kampányuk, mely azoknak az
erősen motivált embereknek szól, akik szeretnének bekapcsolódni ismeretterjesztő munkába,
akiknek fontos a tenger élővilágának sorsa, akik elég motivációt éreznek arra, hogy belevágjanak
egy felfedező túrába, szeretnek vitorlázni vagy megtanulni vitorlázni! A hajón közösen
filmeznek, fotóznak, adatokat gyűjtenek a cetekről, előfordulási helyükről, viselkedésükről
oktató anyagokhoz, előadásokhoz, cikkekhez. A túrán összegyűjtött adatok lehetőséget
biztosítanak egy hosszú távú kutató munkához is.

- 2010. Szeptember 7.-én elindultam vitorlázni ismét. Most egy 13m-es (Oceanis 423)
vitorláshajóval és váltott legénységével vitorlázok Horvátországból Karib-tengerre. Ezt a 8
hónapos projektet a Kék Bolygó Nemzetközi Természetvédő és Ismeretterjesztő Egyesület
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szervezi és én vagyok a hajó kapitánya. Jelenleg Mallorca szigetén tartózkodunk – nyilatkozta
hírportálunknak Méder Áron.

(A hajóról információk: típus: Beneteau Oceanis 423 Clipper (2004), hossza: 13,09m, vízvonal
hossza: 12,6m, szélessége: 3,90m, merülése: 2,10m, vízkiszorítás: 8,8t.)
További információk, cikkek, beszámolók, filmek, érdekességek:
Képek: http://picasaweb.google.com/Lullabyyacht
Videók: http://www.youtube.com/user/LullabyYacht
Útvonal: http://meder.hu/Lullaby/utvonalunk.html
A Kék Bolygó Egyesület oldala: http://www.kek-bolygo.hu/hu/atlanti-ocean-atkeles és naplója.
Méder Áron honlapja: www.meder.hu
Vissza az elejére
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A legtöbb hozzászólás

Név:
5

Hozzászólás:

• Bikádi László polgármester a "Szeretet programját" ismertette
Sólyban 29 komment
• Majdnem botrányba fulladt a Balaton átevezés – 200 fotóval!

6

29 komment
• Szédületes szombati Strandparty Almádiban - Képgalériával!

Írja be a képen látható számsort:

12 komment
Hozzászólás elküldése

• Füredi beszélgetés dr. Kiss Zsuzsannával a III. karaoke verseny
győztesével 12 komment
• A balatonfüredi Kiss Zsuzsanna lett a III. "Csopak Hangja" karaoke
verseny győztese - Képgalériával! 12 komment
• Fedélzeti beszélgetés Kovács Leventével, a Kékszalag verseny egyik
legfiatalabb versenyzőjével - képgalériával! 9 komment

vehir.hu 2008 // Minden jog fenntartva.
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