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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)

Az Egyesületet 1974-ben hozta létre 200 alapító tag. Az MME politikától független tár-
sadalmi szervezet, amelynek fõ célja a természet - ezen belül elsõsorban a madarak
- védelmének társadalmi támogatása. Az egyesület céljai elérése érdekében
elõsegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitûzéseinek megismerését,
népszerûsítését. Növeli a természetvédelem támogatóinak körét, aktívan részt vesz

az ifjúság természetvédõ szemléletének kialakításában, természetvédelmi kutatá-
sokat és védelmi programokat szervez és hajt végre, szaktanácsadással segíti az állami

és önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek ter-
mészetvédõ tevékenységét, együttmûködik más nemzeti és nemzetközi természetvédelmi
szervezetekkel a Föld biológiai sokféleségének megõrzése érdekében.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Közép-Európa legnagyobb társadalmi ter-
mészetvédelmi szervezete. Nem véletlen, hogy egy ilyen jelentõs természetvédelmi szervezet
Magyarországon alakult ki, hiszen a madár- és természetvédelemnek komoly gyökerei vannak
hazánkban. Napjainkban több mint 9600 tagdíjfizetõ tag segíti az Egyesület munkáját.

Az MME tagjai 32 területi szervezet és 6 szakosztály (ragadozómadár-védelmi, vízimadár-védel-
mi, hüllõ- és kétéltûvédelmi, gyûrûzõ- és vonuláskutató, környezeti nevelési, valamint lepke- és szi-
takötõ-védelmi) keretében tevékenykednek országszerte. Minden megyében mûködik legalább egy
aktív madártani csoport. A központi szervezésû programok az ország minden területét érintik. 

A programok között különösen népszerû a gyerekek részére szervezett Madarász Suli, és a védett
madárfajok (túzok, fehér gólya, ragadozómadarak) védelmét célzó akciók. Sokan kapcsolódnak be a
gyakorlati madárvédelmi tevékenységbe, számosan érdeklõdnek pl. a kerti madárvédelmi teendõk
iránt. Az Egyesület Madártávlat címen saját ismeretterjesztõ, és Ornis Hungarica címen saját
tudományos folyóirattal rendelkezik.

Az MME a BirdLife International magyarországi partnere. A BirdLife International – amelyet
1922-ben Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) néven alapítottak – a legrégebbi nemzetközi ter-
mészetvédelmi szervezet és több milliós tagsággal rendelkezik. Az Egyesület kiemelkedõen jó kap-
csolatot ápol a külföldi tagszervezetekkel, valamint a svájci, német és angol természetvédelmi
egyesületekkel.

Az MME Gömör-Tornai Helyi Csoportja 1986 óta mûködik. Tevékenységi köre szerteágazó, a
gyakorlati madárvédelmen kívül egyéb természetvédelmi, kutatási és oktatási tevékenysége is jelentõs.
Mûködési területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sajó, Hernád és az országhatár által határolt
2200 km2 nagyságú terület. Kiemelkedõ szintû szakmai kapcsolatot tart fenn az Aggteleki és Bükki
Nemzeti Park Igazgatóságokkal, illetve a régió természetvédelmi társadalmi szervezeteivel. A csoport
tevékenységei közül legfontosabbak (1) a védett és fokozottan védett állatfajok állományainak
felmérése, térképezése, a veszélyeztetõ hatások kutatása (fehér gólya, gyöngybagoly, haris, gyurgyalag,
denevérek), (2) a védettség alatt nem álló területek értékeinek természetvédelmi, környezetvédelmi
és kultúrtörténeti szempontú feltárása, (3) a védett és nem védett területek értékeinek monitorozása,
(4) az elektromos légvezetékek természetvédelmi felmérése és szigetelése, (5) az oktatás és
ismeretterjesztés.
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1121 Budapest, Költõ u. 21., www.mme.hu
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Bevezetõ

A Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor 1986 óta minden évben 2-3
hónapig várja a madártan és a természetvédelem iránt érdeklõdõket. A hosszú távú madártani moni-
toring mellett a tábor legfontosabb feladata a fiatalok szemléletformálása, az Aggteleki Nemzeti Park
természeti értékeinek bemutatása, a gyakorlati természetvédelmi ismeretek továbbadása. 2005 óta
ehhez a munkához nyújt segítséget a terület értékes élõhelyeinek bemutatására létrehozott tanösvény.
Perkupa és a tábor között egy minden évben bõvülõ, jelenleg 16 táblából álló, közel 2,5 kilométer
hosszúságú sétaút teszi lehetõvé, hogy a táborba érkezõ csoportok szakmai vezetõ nélkül is nyitott
szemmel járhassanak, és megismerhessék az õket körülvevõ természet gazdagságát.

A Bódva-folyó a Gömör–Szepesi-érchegység déli lejtõjén ered, majd a szlovákiai szakasz után
átlépi a magyar határt. Ezután áttöri a Perkupa–Szalonnai-szurdokot, áthalad a Cserehát és a Borsodi-
dombság között, majd a kiszélesedõ Borsodi-medencében keresztülfolyva végül a Sajóba torkollik. A
folyó teljes hossza 110 km, amelybõl 56 km esik Magyarország területére. A nyári és a kora õszi
hónapokban – különösen az aszályos években – nagyon kevés víz van a mederben.

A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik jelentõs ökológiai folyosója, azaz olyan hosszan
elnyúló természetes és természetközeli területek hálózata, amely lehetõvé teszi a fajok vándorlását az
egymástól földrajzilag távol elhelyezkedõ élõhelyek között. A vízparti kaszálórétek és ártéri területek
az állatok vándorlását segítik, a folyó pedig a növények magvainak, vegetatív szaporítóanyagának szál-
lításával biztosítja a fajok terjedését. Ennek köszönhetõ, hogy a Bódva mellett ennyire gazdag élõvilág
alakulhatott ki. 

A természetes folyamatokon kívül már évszázadok óta jelentõs tájformáló hatású az emberi
tevékenység is. A nedves réteket, a folyó által elárasztott mélyebb részeket többnyire lecsapolták, majd
szántóként hasznosították, a gyepnek meghagyott területeket pedig legeltették, kaszálták. E kettõs
hatásnak köszönhetõ a Bódva-völgyében kialakult növény- és állatvilág sajátos arculata, melybe bepil-
lantást nyerhetünk a tanösvény segítségével.

A tanösvény célja tehát, hogy bemutassa a folyópart természetes és természetközeli élõhelyeit és
az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatását. A sétaút áthalad ártéri ligeterdõn, gyertyános tölgye-
sen, kaszálóréten, egyéb vízhez kötõdõ növénytársulásokon. A kihelyezett táblák segítségével megis-
merhetjük a terület jellegzetes növény- és állatfajait, valamint az agresszíven terjeszkedõ, más õsho-
nos növényfajokat kiszorító, úgynevezett özönnövényeket is. A táborba érkezve a madárgyûrûzés 100
éves történetét, illetve az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott madárfajokat bemutató ismertetõ
táblákat láthatjuk.

2011-ben a Zöld Iránytû Alapítvány támogatásával felújítottuk és kibõvítettük a tanösvényt . A
bõvítés eredményeként a tanösvény kiindulópontja Perkupa központjába került, ahol a nyitótábla mel-
lett Perkupa építészeti nevezetességeit is bemutatjuk.

A füzetben a tanösvényhez kapcsolódó feladatlapokat is elhelyeztünk, amelyeket kitöltve a gyer-
mekek mélyebben rögzíthetik a kirándulás során szerzett új ismereteket. 

A tanösvény megtekintését minden természetkedvelõnek, de különösen családoknak és a bioló-
gia, természetismeret és környezetismeret tantárgyak kiegészítéseként szakköröknek és osztályoknak
ajánljuk.



Bódva- völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor

A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik kiemelt jelentõségû ökológiai folyosója. 
A folyó mentén változatos élõhelyek alakultak ki. A völgy hazai szakasza megközelítõ-
leg É-D-i irányú, ezért vonulási folyosó jelleggel a kisebb és a nagyobb testû madarak
egyaránt szívesen használják. Erre alapozva az MME Gömör-Tornai Helyi Csoportja

és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 1986 óta minden évben megrendezi Szalonna
és Perkupa között a Bódva partján természetismereti és természetvédelmi táborát.

A tábor elsõdleges célja az énekesmadarak vonulásának kutatása, a Bódva-völgy madárközösségének
hosszú távú monitorozása, és nem utolsó sorban a gyermekek és felnõtt érdeklõdõk természetközpontú
szemléletformálása.

A tábor az õszi vonulási idõszakban
mûködik. A madárvonulás hosszan elhúzódik
az õsz folyamán, egyes fajok már augusztus
második felében megkezdik a délebbre
húzódást, mások viszont még jóval késõbb
is találnak megfelelõ táplálékot
fészkelõhelyükön. Ez utóbbiak enyhébb
idõjárás esetén akár õsz végéig is itt marad-
hatnak. A vonulási idõszak csúcsa általában
szeptember végére, október elejére esik.

A táborban gyûjtött adatok nem csupán a terület
madárvilágának és vonulási jellemzõinek a megismerését teszik lehetõvé, segítségükkel természetvédelmi
monitoringot is végzünk. A hosszú távú kutatási program lehetõséget biztosít arra, hogy
következtetéseket vonjunk le az élõhely változása, illetve az itt élõ madarak fajösszetételének,
valamint az átvonuló egyedek számának alakulása közötti kapcsolatokról, összefüggésekrõl.

A tábor indítása óta több mint 105 000 madárra került gyûrû. Ezek közül sokat a késõbbi évek-
ben is visszafogtunk. 2010 végéig legalább 70 nálunk gyûrûzött

madár került meg külföldön, a legtöbb Olaszországban (37) és
Szlovákiában (19), melyek mellett kilenc másik országból is

érkezett visszajelzés. A legmesszebb megkerült madár egy
csilpcsalp-füzike volt, amely a Bódva-völgyétõl 2430 km-re

Izraelben került ismét kézre. A külföldön jelölt madarak
közül eddig 28 példányt sikerült visszafogni, melyek
többsége barátka és vörösbegy. A legtöbb, 21

példány, Szlovákiából érkezett.



A tábor szerepe a hazai madárvonulás-kutatáson kívül
a környezeti nevelésben is kiemelkedõ. Évente

több tucat alternatív biológiaórát, terepi
kiselõadást és bemutatót tartunk a láto-

gatók számára, mely kiemelkedõ jelen-
tõséggel bír a régióban végzett
oktatási tevékenységek között. 

A környezõ települések és a régió na-
gyobb oktatási intézményeit minden évben

meghívjuk a táborban szervezett bemu-
tatókra. Ennek köszönhetõen a tábort igen nagy

számban látogatják családok, óvodások, általános és
középiskolások, valamint fõiskolai és egyetemi hallgatók.

Évente 1000-1200 gyermeket fogadunk szervezett csoportokban.

A kutatómunkában nagy számú önkéntes vesz részt. A legtöbb résztvevõ augusztus utolsó két het-
ében érkezik, de a tábor végéig is minden héten több önkéntes diák tölt kint hosszabb idõszakot. Az
ilyen táborozók száma évente a 100-140 fõ között mozog, a résztvevõk az ország legkülönbözõbb
részeirõl érkeznek. 

A tábor tökéletes lehetõséget teremt
arra, hogy a diákok természetes
környezetükben figyelhessék meg
az élõlényeket és így közvetlen
tapasztalatokat szerezzenek. 
A rendszeresen kinn tartóz-
kodóknál az tapasztalható,
hogy a korábban szerzett
ismereteket hatékonyan
elraktározták, azokat sikere-
sen alkalmazzák, és nagy
lelkesedéssel készek ismereteik
gyarapítására is.

A tábor munkájába való bekapcsolódás lehetõségeirõl, az egyéni és csoportos látogatás illetve
részvétel feltételeirõl részletes információ található:

www.mme.hu, Táborok menüpont
www.anp.hu



Néhány érdekesség a táborban gyûrûzött
madarak külföldi megkerüléseirõl:



































FELADATLAP

A BÓDVA-VÖLGYI TANÖSVÉNYHEZ

Általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára

A feladatlapot nem kell visszaküldeni, az a tanösvény anyagának és a
madárgyûrûzésrõl hallott információknak a feldolgozását segíti.

Tetszõleges számban sokszorosítható.



1. feladat: Sorolj fel néhányat az elmúlt évek „Év madara(i)“ közül!
………………………………….............................................................................................

2. feladat: A felsoroltak közül válaszd ki, hogy melyik fajok élnek erdõben!

harkály fekete gólya fehér gólya
jégmadár széncinege füsti fecske
csuszka holló parlagi sas

3. feladat: Melyik folyó mellett sétáltál be a táborba? A helyes megoldást húzd alá!

Duna
Bódva
Jósva
Bodrog

4. feladat: Kösd össze az összetartozókat:

nagy fakopáncs rovar
réti boglárka fa
gyertyán madár
cincér virág

5. feladat: Sorolj fel erdõben és réten élõ állatokat:

ERDÕ RÉT
………….. ……………
………….. ……………
………….. ……………
………….. ……………

6. feladat: Milyen színekben pompázik a jégmadár?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………

7. feladat: Miért gyûrûzik a madarakat?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................



FELADATLAP

A BÓDVA-VÖLGYI TANÖSVÉNYHEZ

Általános iskolák felsõ tagozatos tanulói számára

A feladatlapot nem kell visszaküldeni, az a tanösvény anyagának és a
madárgyûrûzésrõl hallott információknak a feldolgozását segíti.

Tetszõleges számban sokszorosítható.



1. feladat: Sorolj fel néhányat az elmúlt évek „Év madara(i)“ közül!
………………………………………..............................................................................................

2. feladat: Sorolj fel 3-3 erdõben, réten és vízközelben élõ madárfajt:

ERDÕ RÉT VÍZPART
………….. …………… ………………
………….. …………… ………………
………….. …………… ………………

3. feladat: Mi történik a kaszálóréttel, ha sokáig nem kaszálják le?
Húzd alá a helyes választ (több válasz is helyes lehet)!

a) fokozatosan kiszárad
b) elszaporodnak rajta az özönnövények
c) lassan becserjésedik, füzesedik és néhány évtized alatt teljesen eltûnik
d) változatlan marad

4. feladat: Hol ered és melyik folyóba torkollik a Bódva?
…………………………………………………………….….
………………………………………………………….…….

5. feladat: A felsoroltak közül húzd alá az agresszíven terjedõ özönnövényeket!

kanadai aranyvesszõ réti imola
terebélyes harangvirág japánkeserûfû
kocsánytalan tölgy süntök
tavaszi kankalin sokvirágú napraforgó

6. feladat: A következõ fafajok közül melyek jellemzõek a gyertyános tölgyesre és melyek az
ártéri ligeterdõre?
enyves éger, kocsánytalan tölgy, gyertyán, fehér fûz, fehér nyár, nagylevelû hárs, korai juhar

GYERTYÁNOS TÖLGYES LIGETERDÕ
……………….......... ………………........
…………….............. …..……………......
………………......... ……………..…......
……………….........

7. feladat: Miért gyûrûzik a madarakat?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................
.......................................................…………………………………………………………………



Aggteleki Nemzeti Park

Az 1985-ben kialakított Aggteleki Nemzeti Park hazánk nemzeti parkjai közül az elsõ,
melyet elsõsorban az élettelen természeti értékek, a felszíni formák és a barlangok

megóvása érdekében hoztak létre. A nemzeti park területe 20 224 hektár, amely
rendkívül változatos élõhelyi adottságokkal rendelkezik. A nemzeti park
területének jelentõs részét erdõk borítják. A terület természetföldrajzi adottságai

miatt az itt található növény- és állatvilág legfontosabb vonása a peremhelyzet és az
átmeneti jelleg. Az északi oldalakon, hûvös töbörperemeken kialakult középhegységi

bükkösökben, a meredek völgyek szurdokerdeiben számos hegyvidéki, leginkább kárpáti flóra- és fau-
naelem található. A meredek kõkibúvásos letörések sziklaerdõ fragmentumait illír-kárpáti elemek
gazdagítják. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe, mely Borsod-Abaúj-Zemplén
megye északi részén terül el, 4330 km² nagyságú. 

A nemzeti park területén közel 300 barlang található. A világhírû természeti értékeknek köszön-
hetõen az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai 1995-ben felkerültek a Világ Természeti és
Kulturális Örökségének listájára. A terület egyik legféltettebb kincse a több bejárattal nyíló
Baradla–Domica-barlangrendszer, amely közel 25 km hosszúságú. A legjelentõsebb barlangok tu-
risztikai látványosságok, amelyeket az Igazgatóság szervezésében egész évben meg lehet tekinteni. A
barlangtúrákon kívül az Igazgatóság falusétát és különféle felszíni, botanikai, zoológiai és ökotúrákat
is szervez vendégei számára.

A legfontosabb feladatok közé tartoznak a természetvédelmi gyakorlati és õrzési munkák. Az
Igazgatóságon természetvédelmi õrszolgálat mûködik.

Az Igazgatóság jelenleg több mint 12 500 hektáron látja el a vagyonkezelõi feladatokat, melynek
kétharmad része erdõ, míg a többi gyep és régi gyümölcsös. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság számára is kiemelt jelentõségû feladat a mûködési
területen elõforduló botanikai és zoológiai értékek kutatása. A legjelentõsebb megalapozó jellegû
kutatási program a nemzeti park állapotfelmérése volt, melynek keretében az összes fontos élõlény-
csoport vizsgálata közel két évtizeddel ezelõtt megtörtént. Az Igazgatóság kutatási feladatai között
további kiemelkedõ jelentõségû a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében
végzett kutatási tevékenység. Fontos feladat az Európai Unió jogrendjéhez kapcsolódó Natura 2000
területek folyamatos kutatása, megõrzésük szakmai megalapozása, a védett és a védelemre tervezett
területek állapotfelmérése, ill. a hatékony megõrzéshez szükséges kezelési tervek szakmai
elõkészítése. Több mint egy évtizede folyik a Nemzeti Park határain kívül végzett botanikai és zooló-
giai kutatássorozat, mely az egyes kistájak szisztematikus vizsgálatát tûzte ki célul. Ennek a keretében
jórészt lezárult az Észak-Cserehát, a Hernád-völgy és a Putnoki-dombság jelentõs részének feltárása.

Az Igazgatóság oktatási és ismeretterjesztési feladatai kiemelkedõ jelentõségûek. E munka
keretében természetismereti táborokat, elõadássorozatokat, pedagógus-továbbképzéseket
szerveznek. 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafõ, Tengerszem oldal 1.
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