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Szöveges beszámoló
a Magyar Biológiai Társaság 2020. évi működéséről

2020. évi rendezvényeink:
- Magyarország nagylepkéinek határozója, könyvbemutató a Magyar Természettudományi
Múzeumban 2020. 02. 05-én
- Beporzók Napja 2020., Magyar Természettudományi Múzeum 2020. 03. 07-én. A
programok között olyan játékok szerepeltek, amelyek elsősorban a kisiskolás korosztály
természetismereti tudását szélesítették, és megismertették az érdeklődő gyerekeket a
beporzók különleges világával.
- Előadóülések: 2020 márciusáig összesen 5 előadóülést tartottak szakosztályaink és helyi
csoportjaink érdekes szakmai előadásokkal, országos szinten, különböző helyszíneken. A
tavaszi korlátozásokat követően egyedül a Botanikai Szakosztály 2020. 07. 22-én
megtartott 1499. előadóülése került megrendezésre.
- Az FTK 33. Szőcei Kutató- és Természetismereti Tábora 2020. július 11-18.: Az FTK több
mint 30 éve rendezi meg szőcei táborait, melynek középpontjában a község határában
található láprétek különleges és fokozottan védett növény- és állatvilágának védelme és
megismertetése áll. A táborok során a Szakosztály az immár 10 éves botanikai és rovartani
monitoring vizsgálatainak eredményével, természetvédelmi kezeléssel és a meghívott
szakemberek segítségével járul hozzá az Őrségi Nemzeti Park munkájához.
- LEPKÉZZ OTTHON! program 2020. május 15. - 2020. szeptember 10. között: ennek
keretén belül önkéntesek segíthettek Budapest és a vele szomszédos települések
lepkefajainak jobb megismerésében.
A koronavírus járványra való tekintettel Magyarország Kormánya 2020. március 11-én
veszélyhelyzetet rendelt el. Ennek megfelelően a koronavírus terjedésének megakadályozása
érdekében a Magyar Biológiai Társaság, hasonlóan más szervezetekhez, oktatási és kutatási
intézményekhez, ettől a naptól kezdve júliusig minden már meghirdetett vagy meghirdetés
alatt álló rendezvényét, szakosztályülését elhalasztotta. Ez a Botanikai Szakosztály, a Pécsi
Csoport, valamint a Szegedi Csoport tervezett, már meghirdetett, összesen 7 szakülését
érintette.
Az őszi, újbóli járványügyi szigorítások miatt többek között elhalasztásra került az Embertani
Szakosztály 400. ülése is, mely 2020. 11. 13-án lett volna megtartva.
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2020. évi kitüntetések:
Dr. Csontos Péter, Jávorka-Sándor-díjas
Dr. Szigeti Zoltán, Huzella Tivadar-díjas
2020. évi kiadványaink:
- Anthropologiai Közlemények 61. kötet
- Állattani Közlemények 105. (1-2) kötet
- Botanikai Közlemények 107. kötet 1. füzet és 107. kötet 2. füzet
- Természetvédelmi Közlemények 26. kötet (elektronikus formában jelent meg).
A Társaság rendezvényeinek összefoglalóit továbbra is kiadjuk ISSN-számmal ellátva.
A további részletek megtalálhatók Társaságunk honlapján (www.mbt-biologia.hu).

Budapest, 2021. május 11.

Mecsnóber Melinda
ügyvezető igazgató
Magyar Biológiai Társaság

2

