
Kirándulás közben vigyázzuk a természetre!
Ha érdekes növényt vagy állatot látsz, nézd meg, esetleg fotózd le és otthon nézz 
utána, de ne vidd haza. Az élővilág szövevényes összefüggések rendszere, 
ha egy dolgot megváltoztatunk, az hatással lehet számtalan másik fajra is. 
Csak a lábnyomodat hagyd az erdőben, ne dobj el semmit, a keletkezett 
hulladékot vidd haza.
Ne térj le a kijelölt útról, a taposással, kerékpár nyommal akár védett 
értékeket is tönkretehetünk. Ha szabadtéri rendezvényt szervezel, tájékozódj 
előzetesen a terület védettségéről.

Segítsük a madarakat és a kertekben eloforduló állatokat!
Odúk kihelyezésével, madáritatással, bogyós cserjék ültetésével, téli madáretetéssel 
segíthetjük a madarak szaporodását, életét. Csatlakozz te is az MME madárbarát 
kert programjához! 
Sünök, békák, rovarok, denevérek, mókusok segítésre találunk eszközöket az 
MME boltban, vagy olvashatunk róla itt. Legyünk tisztában a madár és más vadon 
élő fajok mentésének szabályaival.

Ismerjük meg lakóhelyünk környékét, az itt élo fajokat!
Ne csak távoli helyekre menjünk kirándulni, hanem ismerjük meg 
a helyi jellegzetességet. Akkor tudjuk megóvni a védett 
fajokat, ha tudunk róluk és felhívjuk rájuk mások figyelmét is. 
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Tegyünk különbséget az oshonos és a tájidegen fajok között!
A tájidegen fajok között akadnak rendkívül gyorsan terjedő fajok. Ezeket 
igyekezzünk megfékezni lakóhelyünk környezetében, mert gyorsan kiszoríthatják 
az őshonos fajokat. Itt tájékozódhatunk ezekről.

10 természetvédelmi ötlet
Építkezéskor ne taroljuk le a teljes növényzetet!

Igyekezzünk minél több élőhelyet meghagyni leendő kertünkben. Hosszú-hosszú 
évek múlva lesznek csak az újonnan ültetett fák, cserjék ugyanolyan értékes, 
árnyékot adó, az állatoknak táplálékot, búvóhelyet biztosító élőhelyek. Okosabb 
megoldás, ha elve meghagyjuk ezeket, a magunk egészsége szempontjából is.

Gondozzuk a kertünket természetvédelmi szempontok 
figyelembevételével!

Kertünk be ültessünk változatos, őshonos fajokat, hagyjunk meg kis füves 
területeket, amit nem nyírunk le, rőzserakást, komposztálót, kis sárgödröt és 
farakást, amit nem bolygatunk. Mindez sokféle állat otthona lehet. Fészkelési 
időszakban (márciustól augusztusig) ne vágjunk ki fát, cserjét!
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7. Ne menjünk el szó nélkül a természetkárosítás mellett!
Ha védett fajok károsítását észleljük, figyelmeztessük erre a károkozót. 
Agresszív kommunikáció helyett igyekezzünk a tájékoztató hozzáállásra. 
Ha tömeges természetkárosítással találkozunk (pl. furgonba pakolják 
a védett fajokat),  azonnal értesítsük a helyi nemzeti park igazgatóság 
természetvédelmi őrszolgálatát az ügyeleti telefonszámon. 

Fordítsunk idot és energiát a szemléletformálásra!
Gyermekeinket a legkisebb kortól neveljük a természet ismeretére és 
védelmére. A gyermekek nagyon fogékonyak az élővilágra, olvassuk, 
beszélgessünk velük a témáról. Ők lesznek a jövő döntéshozói! Ismerősi 
körünkben is osszuk meg élményeinket, tapasztalatainkat. 

Önkénteskedjünk!
Keressük fel a helyi természet- vagy környezetvédő egyesületet, csatlakozzuk 
programjaikhoz, támogassuk őket anyagi, tárgyi vagy önkéntes munkánk 
felajánlásával, hogy aktuális projektjeiket sikeresen megvalósíthassák.

Folyamatosan bovítsük ismereteinket!
Vegyünk részt a nemzeti parkok által szervezett programokon, látogassunk 
el minél több általuk fenntartott bemutatóhelyre!
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https://mmebolt.hu/madarbarat-kert-program
https://mmebolt.hu/madarbarat-kert-program
https://mmebolt.hu/eszkozok/allatbarat
https://www.knp.hu/hu/allatbarat-kert-hogyan-kedvezzunk-a-korulottunk-elo-allatoknak
https://www.mme.hu/maganyos_fiokat_talaltam
https://zoobudapest.com/segits-segitunk/vadallatmentes/mentett-allatok-leadasa
https://zoobudapest.com/segits-segitunk/vadallatmentes/mentett-allatok-leadasa
http://www.invaziosfajok.hu/hu
https://www.mme.hu/a_madarbarat_kert_novenyei
https://www.mme.hu/epitsunk-termeszetvedelmi-rozserakast-segitsunk-sunoknek-teli-szallast-talalni-ii
https://www.mme.hu/termeszetbarat-komposztkitermeles
https://www.mme.hu/fantasztikus_farakas
https://www.mme.hu/fak-bokrok-kivagasa-koltesi-idoszakban
http://magyarnemzetiparkok.hu/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/
http://magyarnemzetiparkok.hu/
http://magyarnemzetiparkok.hu/bemutatohelyek/
https://www.erditermeszetorseg.hu/

