MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület neve mára összefonódott a
madárvédelemmel, természetvédelemmel, szemléletformálással. Egyre szélesebb
körben ismert köszönhetően annak, hogy minden megyében aktívan működnek
területi irodáik, nemcsak a szakemberekhez, de a kezdő hobbi-madarászokhoz,
kicsikhez és nagyokhoz egyaránt szólnak. Az egyesületet 43 évvel ezelőtt, 1974.
január 6-án alapították.
Míg sok más európai országban már az 1960-as években egyre nagyobb teret nyert
a természetvédelem, egyre inkább kezdték felismerni szükségességét, hazánkban
erre csak az 1970-es években került sor. Igény ugyan korábban is volt arra, hogy madárvédelemmel,
természetvédelemmel aktívan foglalkozó, tudományos háttérismerettel rendelkező szervezet működjön,
de a Magyar Madártani Egyesület létrejöttéig ilyen egyesület nem volt Magyarországon.
Az MME-t 196 lelkes ornitológus hozta létre Budapesten. A tagok nagyrészt a Madártani Intézet
szakemberei voltak, ám agilis újoncok is csatlakoztak hozzájuk. Időközben egyre szaporodtak a helyi
munkacsoportok is, és olyan aktív madárvédelmi tevékenység kezdődött, melyre korábban nem volt
példa hazánkban. Az egyesületi tagok szervezett madárgyűrűzési, szinkron madárszámlálási, gyakorlati
élőhely- és fajvédelmi tevékenységének köszönhetően az MME európai színvonalú szervezetté fejlődött.
Mi az a madárgyűrűzés?
A madárgyűrűzés a madarak jobb megismerését szolgáló kutatási
módszer. Ahhoz, hogy egy madarat „meggyűrűzzenek”, speciális
hálóval fogják meg, majd egy egyedi kódsorral ellátott pici gyűrűt
tesznek a lábára. Pontosan feljegyzik a madár adatait, mint például
súly, ivar, kor, a befogás helye. Ha később a gyűrűs madár máshol
bukkan fel, az új adatok sok információt elárulhatnak: merre vonul
a madár, mennyire messzire repült el, vagy éppen hol telel.
Így zajlik a madárgyűrűzés:
https://www.youtube.com/watch?v=uVOLI0KXwyg )
Az alapításkori taglétszám azóta szépen növekedett. Manapság több mint nyolcezer taggal bír a szervezet,
és rengeteg önkéntes segíti a munkáját. A madárvédelem mára már csupán egy része a tevékenységének.
Létezik emlősvédelmi, kétéltű -és hüllővédelmi, vagy éppen nappalilepke védelmi szakosztálya is. Ha
csatlakozni szeretnél az MME-hez mint tag vagy önkéntes, csak a honlapjukat kell felkeresned.
Az MME látványos és jól használható honlapján (http://www.mme.hu/) a hétköznapi madárvédelmi
lehetőségekről és tevékenységekről is olvashatunk. Így hozza el az egyesület minden otthonba a
„madárbarát kertet”, amely egyébként egy ténylegesen elnyerhető cím. Legyen szó akár a madáretetésről,
vagy odúk kihelyezéséről, egyéb mindennapi praktikákról, az érdeklődő biztos forrásból kaphat
információkat. (Nemcsak a madarak, de a kisemlősök megóvása érdekében tett védelmi intézkedésekről
is tanulhatunk, például megtudhatjuk mi az a darázsgarázs vagy a gyíkvár).

Az MME igyekszik minden korosztályt elérni és megnyerni: van madarász ovi és suli programja, táborokat
szervez, munkájukba az önkéntesek kortól függetlenül kapcsolódhatnak be.
Azok, akik szeretnének többet tudni a madarakról, felismerni a fajokat, esetleg hang alapján beazonosítani
őket, ha van módjuk rá, kezdjenek otthon madáretetésbe, jó időben tegyenek ki itatót, porfürdőt, odúkat,
fészekanyagot! Szerezzenek be egy távcsövet, és kezdjék el megfigyelni a fajokat! A beazonosításhoz
szükségük lesz egy madárhatározó könyvre is, de kezdetnek kipróbálhatják az MME saját fejlesztésű
madárhatározó mobilalkalmazását. „Az MME és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület Android és iOS
rendszereken futó mobiltelefonos alkalmazása hazánk 157 leggyakoribb madárfajának határozásában
segít.”
Az App itt érhető el:
		Android: 				iOS:

Ismerd meg az MME-t! – „40 éve a természet szolgálatában” című kisfilm:
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