
Az MME
„A madárbarát Magyarországért!”

Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület

Csak néhány érdekes madárfaj,

melyeket ezeken a területeken

láthat:

kis kárókatona, üstökösgém, kanalas

gém, kék vércse, kerecsensólyom,

parlagi sas, hamvas rétihéja, túzok,

réti fülesbagoly, lappantyú, búbos

banka, gyurgyalag, szalakóta, fekete

harkály, fehérhátú fakopáncs, kis

ôrgébics, rozsdás csuk, hajnalmadár,

meggyvágó, bajszos sármány.

Ökotúráink helyszínei

• Bükk

• Borsodi-Mezôség

• Hortobágy

• Nagy-Sárrét

• Hevesi-sík

• Jászság

Ökotúrára jelentkezés, további információ:
birding@mme.hu

06 20 325 63 19

Fotók: ifj. Vasuta Gábor, Orbán Zoltán, Lóki Csaba, Csonka Péter, Adri Hoogendijk, 

Simay Gábor, Balázs István, Bagyura János, Lóránt Miklós www.mme.hu » Támogatás » Ökotúrák

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

1121 Budapest, Költô u. 21.
e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247

www.mme.hu

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!

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

MADÁRMEGFIGYELÉSSEL 
A MADARAK VÉDELMÉÉRT

ÖKOTÚRÁK
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Madarász helyeinken számtalan kelet-európai madárfajt
láthat, köztük több ritkaságot is.

Egyedülálló látványosságokat mutatunk vendégeinknek,
részesei lehetnek a kék vércsék gyülekezésének, 
a lappantyúk éjszakájának, és a daruhúzásnak is. 

A túrák alkalmával bejárt területek kiváló ismerôi vagyunk.

Megismerheti kitartó munkánkat, amivel óvjuk hazánk 
veszélyeztetett madárfajait és azok élőhelyeit. 

Változatos, programokat kínálunk több helyszínen, legyen
szó néhány órás vagy 2-3 napos túráról!

Ha részt vesz túráinkon természetvédelmi programjaink 
támogatójává válik, adományával a támogatói klub tagjai 
közé kerülhet, ahol kedvezmények várják.

Kapcsolódjon be Ön is, 

és legyen a vendégünk a

„Madármegfigyeléssel 

a madarak védelméért”

akciónkban!  

VÁLJON ÖN IS
TÁMOGATÓNKKÁ, 

LEGYEN KÖZÖS AZ ÉLMÉNY!

zöld küllô

kerecsensólyom

vörös gém

túzok

• 3, 5, 10 órás; igény esetén 

2-3 napos túrák

• kis létszámú csoportoknak

• MME terepjárókkal vagy 

saját gépjármûvel

A terepi megfigyelésre a legjobb
idôszak a tavasz és az ôsz, 
de a nyár és a tél is tartogat
meglepetéseket!

Tájékozódjon honlapunkon 

a programjainkról: 

www.mme.hu 
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Válasszon minket!ÖKOTÚRÁK

Segíthetünk?

• ötleteket és 

tanácsokat adunk 

az adott régiók egyéb     

lehetôségeirôl!


