Csatlakozás a programhoz

MME tagság

MADÁRBARÁT KERT

Eddig megközelítôen 5 000
regisztrált madárbarát kert
mûködik az országban,
legyen Ön is a partnerünk!
További információ a www.mme.hu honlap Madárbarát
kert oldalán olvasható. Amennyiben többet szeretne tenni
a madár- és természetvédelemért, legyen tagja egyesületünknek, kérje tagfelvételét elérhetôségeink valamelyikén.
Odúk, etetôk, itatók, téli madáreleség és szakkönyvek rendelhetôk az MME web boltjában (www.mme.hu).

Már egyetlen madárodú kihelyezésével, egész
éves itatással és téli etetéssel megszerezhetô a
Madárbarát kert elismerô cím és fémtábla!
Ennek menete:
1. Jelentkezés az MME postacímére

vagy központi e-mail címére
küldött levéllel. Ezt követôen
elküldjük a regisztrációs lapot
és az egyszeri 2 500 Ft-os regisztrációs díj befizetéséhez a csekket.
A regisztrációs lap visszaküldését követôen postán megküldjük
a Madárbarát kert kalendáriumot,
jelentôlapot, ajándék madaras
kitûzôt és könyvjelzôt tartalmazó csomagot.

Az

„A madárbarát Magyarországért!”

2. Folyamatos madárvédelmi munka, odúzás, itatás és téli

etetés a Madárbarát kert kalendárium ajánlásai alapján.
3. Egy évet követôen a kitöltött jelentôlap visszaküldése,

melynek értékelését követôen postán megküldjük az
elismerô fémtáblát.

MME

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
1121 Budapest, Költô u. 21.
e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247
www.mme.hu

Csatlakozzon hozzánk!
Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!
Fotók: Imre Tamás, Lóki Csaba, Orbán Zoltán

Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43

www.mme.hu

Madárbarát kert program

Madárbarát kert

Eszközök · Módszerek

A családi házak, hétvégi telkek,
parkok és arborétumok,
templom-kertek, temetôk számára
kínál madárvédelmi megoldásokat.
A madarak jelenléte nem csak
a kártevô rovarokat segít féken
tartani, de az inni-fürdeni érkezô,
a téli etetôn nyüzsgô tollas
vendégek megfigyelése remek
kikapcsolódást is jelent.
Az MME célja, hogy különösebb
madártani ismeretek nélkül
bárki tehessen, és tegyen is
valamit a madarakért, egyszerûen
használható madárvédelmi
eszközök és módszerek: mesterséges költôodúk, itató és téli
madáretetés alkalmazásával.
A Madárbarát kert program
a különbözô lakó- és munkahelyi
viszonyokhoz alkalmazkodva
ajánl alprogramokat:
• Madárbarát kert
• Madárbarát óvoda
• Madárbarát iskola
• Madárbarát panel
• Madárbarát munkahely
• Madárbarát település
A madarak életében, így a mindennapi madárvédelemben is, két
nagy idôszakot: költési és nyugalmi
periódust különböztetünk meg.
A tavasz és a nyár a fészekrakásról
és a fiókanevelésrôl; az ôsz és a
tél a nálunk maradó, hozzánk
érkezô madarak esetében a téli
túlélésrôl szól. A madárbarát
kertész feladata, hogy egész
évben folyamatosan, a megfelelô
módon segítse a madarakat.

2008-as kiadvány

• Fecskepelenka (ürülékfelfogó tálca)
felszerelése a fecskefészkek alá.
• Fészekanyag-csokrok kihelyezése
az ágakra.
• Toronysüvegenként egy-egy
gyöngybagoly költôláda kihelyezése
templomtornyokba.

fecskepelenka

Alkalmazható eszközök és
módszerek:

• A lombhullató fák mellett búvóés fészkelôhelyet, táplálékot
nyújtó bokrok és bokorcsoportok, tuják ültetése.

denevér odú

• 1-4 A, 1-10 B, 1-4 D típusú odú
kihelyezése fákra, esetleg
nagyobb bokrokra.
• C típusú odú kihelyezése az
eresz alá, a terasz és tornác
tetejéhez, épületfalra.
• Verebek telepes megtelepedését
segítô „veréblakótelep”
kihelyezése fára, épületfalra.
Sajnálatos módon Európa
nyugati felének jelentôs részén
annyira megfogyatkoztak vagy
már el is tûntek ezek a madarak,
különösen a mezei veréb, hogy
kontinentális szinten
elengedhetetlen a védelmük.
Ezért ma már nem idôszerû
kizárólag verébmentes odúk
és etetôk alkalmazása.

B típusú odú

• Nagyobb kertekben, öreg fákkal
tarkított környezetben kuvik
költôláda kihelyezése az eresz alá
vagy vastagabb faágra.

darázs garázs

• Denevér odú kihelyezése fára,
épületfalra.
• Itatáshoz mûanyag vagy égetett
agyag virágalátét itatótálca, kerti tó.

C típusú odú

• Orgona, fagyal, gyöngyvesszô,
nyáriorgona-bokrok vagy sövény,
egynyári virágok ültetésével a kertünk
lepke- és rovarbaráttá is válik.

béka garázs

• Gyíkvár, darázs-, sün- és béka
garázs alkalmazása.
• Téli madáretetéshez ablaketetô,
dúcetetô, függô etetô, cinkegolyó
kihelyezése.
veréblakótelep

cinkegolyó

