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Kisgyerekkorom óta szeretem a természetet és benne különösen a madarakat. Óvodás 

koromtól etettem is őket télen és rendkívül szerencsés voltam, hogy édesapámtól tanulhattam 

meg a madárénekeket, mert ő mindegyiket ismerte. Különösen kedves volt számára az erdei 

pacsirta és a kis légykapó éneke. Ráadásul hétéves koromtól minden nyáron heteket 

tölthettem a természetben reggeltől estig egy távcsővel, rengeteg szép élményt szerezve. 

 

Biológia-kémia szakot végeztem az ELTE TTK-n, majd 

néhány évvel később a BME, az ELTE és a Párizsi 

Technológiai Egyetem közös szervezésében végeztem el 

angol nyelven a környezetvédelmi menedzserit, amelyen 

belül vízi és agrár környezetvédelemre szakosodtam.  

 

Az MME alapító tagja vagyok, 1974-ben első éves 

egyetemistaként léptem be, tagsorszámom a 204-es. 

Különleges élmény volt számomra édesapámon kívül 

Keve Bandi bácsival, Szabó László Vilmossal, vagy 

Simig Lajos bácsival és másokkal járni a Hanságot, a 

Vértest, a Hortobágyot vagy éppen a Budai-hegységet, 

tanulhattam tőlük sok érdekeset. 

Rendszeresen részt vettem a vízimadár 

szinkronszámlálásokban, sokszor a Budapesti Vízügyi 

Igazgatóság kitűző hajójáról írtuk össze a Dunán látott fajokat. Később éveken át őriztük a 

kerecsensólyom fészkét, mert akkoriban már csak néhány pár költött és az arab és német 

solymászok mindent megadtak volna egy fiókáért.  

Harminc éve önkéntes természetvédelmi őr lehettem nyáron az RSPB szervezésében először a 

Titchwell Marsh félsós tengerparti mocsaras természetvédelmi területen, majd később 

Skóciában őrizhettem a halászsas fészkét szintén önkéntesként, hat óránkénti éjjel-nappali 

beosztásban, lelkes fiatal madarászokkal.  

A ragadozó madarak különösen érdekelnek a kékvércsétől a szakállas saskeselyűig. A legtöbb 

európai ragadozó fajt őszi vonulásukon tudtam megfigyelni Isztambultól keletre a 

Boszporusznál, a Büyük Dere dombról szeptember 23-25 között.  

Tompai Katival, Déri Andreával, Solt Annával és Zsoldos Árpival párhuzamosan tíz éven át 

tartottam önkéntesként Madarászsulit a budai Marczibányi téren minden második héten és a 

közbülső szombatokon a terepen, jobbnál jobb helyeken Budapest 100 km-es körzetében, 

ahová csak el lehetett jutni vonattal vagy busszal. Különösen kedves helyeink voltak a 

rétszilasi és tápiószecsői halastavak valamint a Kiskunság egyes részei. Fülöpháza mellett 

gyerekeket is táboroztattunk. Az akkor 11-17 éves lelkes tanítványaim közül sokan 

választottak hobbijuknak megfelelő szakmát, ma is a természetvédelem különböző területein 

dolgoznak. Feleségemet, dr. Solt Annát is az Egyesületben ismertem meg. Született hat 

gyermekünk, akik közül ketten különösen szeretik a madarakat. 

 

Biológusként sok éven át vízminőség védelmi munkát végeztem, de közben sem szakadtam el 

a természettől. 2001-től 2003-ig az MME központi irodájában dolgoztam először 

természetvédelmi igazgató helyettesként, majd igazgatóként. Részt vettem több LIFE pályázat 

előkészítő munkáiban is, amelyek azóta sikeresen lezajlottak. Az MME-ből hívtak el a 

Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol főként a gyűjteménnyel, az állatcserékkel és a 

természetvédelmi programok szervezésével foglalkoztam. Nehéz, de tanulságos, szép munka 



volt. Majd újabb vízügyi-, környezet- és természetvédelmi feladatok után hívtak el a Jövő 

Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájába természetvédelmi és vízvédelmi stratégiai 

munkákra, melyet kitűnően összeválogatott kollégákkal, nagyon szívesen végzek. Valójában 

olyan visszásságokat próbálunk kideríteni és megszüntettetni, melyek a természet- vagy 

környezetvédelem valamelyik részének működését hátráltatják, a meglévő jogszabályi háttér 

ellenére is. Vezető szerepet játszottam a Duna ökológiai szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai 

párbeszéd, konferencia megszervezésében, illetőleg az azóta is sokszor hivatkozott 

állásfoglalás megírásában. A hajózás például környezetbarát közlekedés, de fejlesztése akkor 

sem okozhat ökológiai károkat. Ilyen döntések előtt minden érdekelt felet együtt kell leültetni, 

hogy közös nevezőre jussanak és egyetlen ingyen kapott ökológiai szolgáltatás se vesszen el a 

másik fejlesztése közben.  

 

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom az MME-ben a Madárbarát Kert programot, amely sok, 

madarakat szerető embert lelkesít és visz közelebb a természet védelméhez. Tizenkét éve 

veszek részt a Mindennapi Madarak Monitoringjában, amibe még most is érdemes 

bekapcsolódni és évről évre ugyanazt az egy vagy két, néhány km
2
-es területet felmérni a 

költési és akár a téli időszakban is. Most, több, mit tíz év távlatából látszik már igazán, 

mekkora szükség van az országos adatokra, amelyekből egyes fajok szignifikáns állomány 

változásai számolhatók. Előre nem is tudtuk, hogy ezek a hosszú, objektív adatsorok is 

segíthetnek a védett madarak vadászhatóvá tételét vagy további védettségét eldönteni, mivel 

az MME egyáltalán nem érdekelt a gyűjtött adatok esetleges torzításában. Itt (is) harc folyik a 

még megmaradt természeti értékeink védelméért! 

 

 

Célkitűzéseim: 

- Az MME-ben még erősebb összefogás kell, mert a természetet túl sok veszély 

fenyegeti. 

- A fajokat megvédeni csak a megőrzött élőhelyekkel lehet, melyek sokszor láthatatlan 

módon válnak élhetetlenné például az egyre hatékonyabb rovarirtószerek 

alkalmazásával. 

- Aki csak képes rá, rendszeresen vegyen részt a Mindennapi Madarak Monitoringja 

országos felmérésben, mert a védelemhez nagyon nagy szükség van a jó 

állományadatokra! 

- A szemléletformálás az egyik legnehezebb feladat, ezért fontos, hogy érezze mindenki 

magáénak a természetet, amire minden eszközzel vigyázni kell. 

- Az általános érdektelenséget gyakoribb média szerepléssel is lehetne csökkenteni, 

mert csak az fogja védeni a természetet, aki előtte megismerte és így meg is szerette! 

- Madárbarát agrár-környezetet kell visszahozni célzott támogatási rendszerrel, a 

mezsgyék, erdősávok, bokorsorok, kis vizes élőhelyek meghagyásával vagy 

rekonstrukciójával, változatos, kisebb táblás, amennyire csak lehet, a 

vegyszerhasználatot mellőző termesztéssel. 

- Küzdeni kell a folyamatos erdőborítottság elterjesztéséért, az őshonos erdőkért. 

- El kell érni a túltartott nagyvad állomány, köztük a földön fészkelő madarakra 

különösen veszélyes vaddisznó állomány drasztikus csökkentését. 

 

 

 


