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GYAKRAN EMLÍTI, HOGY KISGYEREKKORA ÓTA TERMÉSZETRAJONGÓ.

Negyvenegy éve vagyok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja, gyakorlati-
lag benne nőttem fel. Kisgyerekként a madárgyűrűzésbe kapcsolódtam be, s mivel az jelentős 
tudománytámogató módszer, tizenkét évesen már világviszonylatban is jegyzett kutatókkal 
dolgozhattam együtt. Arra azonban, hogy mi leszek, ha nagy leszek – MME-szóvivő –, csak 
negyvenöt évesen jöttem rá.
 
ÖN ALAPÍTOTTA AZ MME-BEN A TÁRSADALMI KAPCSOLATI RÉSZLEGET, ÉS ANNAK IGAZGATÓI POZÍ-

CIÓJÁRÓL MONDOTT LE HÉT ÉVVEL KÉSŐBB, HOGY VÁLLALJA A SZÓVIVŐSÉGET. A LEGFONTOSABB 

EZEK SZERINT A SZEMLÉLETFORMÁLÁS, A KOMMUNIKÁCIÓ?

Igen. De nem vagyok kommunikációs szakember, és noha negyvenéves gyakorlati tudással 
rendelkezem, nem vagyok biológus kutató sem. Környezetpedagógusként tekintek magam-
ra, és így állok ahhoz a feladathoz is, hogy az ország teljes lakosságát kell megszólítanom és 
rávennem a cselekvésre. Ennek egyetlen módja, ha érdekessé, élményszerűvé tudom tenni 
a témát. A modern embernek nincs már természeti tapasztalata, ráadásul az életünk mind 
nagyobb hányada a virtuális térben zajlik, ahol – például a videójátékban – a valóság szabályai 
már nem érvényesek. E tekintetben tudathasadt, magából kifordult világban élünk, és ebben 
kell megtalálnunk az emberek értelméhez az utat a szívükön keresztül.
 
SOK OLYAN TÉMÁT BEHOZOTT A KÖZTUDATBA, AMELY KORÁBBAN NEM VOLT KÖZISMERT,  

AZ EGYIK ILYEN A ROVARVILÁG, KÖZTÜK A BEPORZÓK VÉDELME.

A rovarok jellemzően a nemszeretem állatok kategóriájába tartoznak, az emberek félnek tőlük, 
ezért üldözik, irtják őket. Ezen a hozzáálláson szeretnék változtatni, mert ez az élőlénycsoport 
nemcsak érdekes és izgalmas, de nagy bajban is van. A méhek és darazsak kilencven százalékát 
azok a fajok teszik ki, amelyek nem kolóniákban, hanem magányosan élnek, és nem támadéko-
nyak, kimondottan szelídek. Jelenlétük nélkülözhetetlen lenne a lakott területeken is, számuk 
azonban elképesztő módon csökkent. Ha egy élőlénycsoport veszélyeztetetté válik, akkor be kell 
avatkoznunk, hogy ne tűnjön el a föld színéről. A magányos méhek élőhelye szinte teljes egészé-
ben megszűnt a modern településeken, mi azonban készíthetünk számukra méhecskehotelt.
 
NÉHÁNY KILYUGGATOTT TÉGLA VAGY FADARAB VALÓBAN SEGÍTHETI A MAGÁNYOS MÉHEK TÚL-

ÉLÉSÉT?

Igen. Valószínűleg világviszonylatban sincs még egy olyan természetvédelmi eszköz, amellyel 
a lakosság ennyire alapvetően járulhat hozzá egy élőlénycsoport megmaradásához. Készülhet 
akár egy panel erkélyén is, fából, nádból, régi téglából, illetve bármiből, amibe lyukak fúr-
hatók. Fejleszthető hangyaleső-homoktálcával, kiegészíthető növénytálcával, amely egyben 
legelőt is biztosít a méheknek. A méhecskehotelek tavasszal elképesztő módon felpörögnek, 
hatalmas zsongás lesz. Ha csak egyetlen természetvédelmi eszközt választhatnék egész hátra-
lévő életemre, gondolkodás nélkül a méhecskehotelt választanám: már egy tenyérnyi felület is 
elképesztően látványos, és e csodák megfigyelése, fotózása hatalmas élményt nyújt.  

Orbán Zoltán

Nyissunk  
méhecskehotelt!
Szöveg: Ferenczi-Bónis Orsolya
Fotó: Nagy Mihály
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