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MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Budapest, dátum

Kedves <suffix> <titel> <fname> <vname> <name2> <ptitel>!
„Pacsirtaszót hallok megint! Egészen elfeledtem már. Dalolj tavasznak hírmondója te, Dalolj,
te kedves kismadár” – írta Petőfi Sándor, és sokunk érzéseit fejezte ki ezekkel a sorokkal.
Ez a madár szimbólum, ami a kultúránk minden területén megjelenik és jelképe annak a
természetvédelmi ügynek is, amiről beszélni szeretnék.
Jelenleg hazánk egyik leggyakoribb madara a mezei pacsirta, amely ugyanakkor nagy
veszélyben is van. Hogyan lehet valami közönséges és veszélyeztetett egyszerre? Lehet, hogy
egyszer hiába várjuk majd a pacsirtaszót?
Reméljük, hogy ez az idő soha nem jön el, de aggasztó, hogy az elmúlt két évtizedben eltűnt
Magyarország mezei pacsirtáinak egyharmada. Amit ezek a kis énekesek jeleznek,
az ma a hazai madárvilág talán legnagyobb problémája. A mezőgazdasági jellegű
élőhelyeken évtizedek óta csökken a madarak száma.
Ennek pedig legfőbb oka, hogy a mezőgazdasági területeken egyre intenzívebben
gazdálkodunk, és eltűnnek a madárélőhelyek.

Amennyiben átutalással
juttatja el támogatását,
kérjük, az alábbi kódot
írja be a Közlemény
rovatba, hogy felajánlását
beazonosíthassuk.
<Stunde>

Egyre több növényvédőszert, műtrágyát használunk a beépítések és fejlesztések miatt egyre
kisebb mezőgazdasági területeken, ott pedig egybeszántunk minden talpalatnyi helyet. A
nagyipari termelési módok eltüntetik a változatosságot – az európai pénzügyi támogatások,
a Közös Agrárpolitika is ezt erősítik.
Eltűnnek a mezőgazdasági tájból a vizes, bokros élőhelyek, azok a mezsgyék, ahol
megtelepedhetnek a madarak.

Jelen levelet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21.; e-mail: mme@mme.hu; telefonszám: (06 1 ) 275-6247 /123; a továbbiakban:
„Adatkezelő”) küldte Önnek. Adatait az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával kezeli, mivel korábban adományozott, és hozzájárult adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja az
Adatkezelő munkájának bemutatása. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályok alapján vesz igénybe
adatfeldolgozót. A jelen levél küldése során adatfeldolgozóként eljár a Human Dialog Kft. (kampány szervezése, címlista kezelése), valamint a Prime Rate Kft. (küldemények
címzése, előállítása, postázása). Az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, jogában áll kérni azok helyesbítését, törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását,
valamint, hogy az Adatkezelőtől az adatokat géppel olvasható formában megkapja. Kérelmét az Adatkezelő fent írt elérhetőségein terjesztheti elő. Amennyiben nem kíván a
jövőben hasonló megkereséseket kapni, vagy módosítani szeretné adatait, kérjük, jelezze az mme@mme.hu e-mail címen vagy a (06 1 ) 275-6247 /123-as telefonszámon (H–P:
9-12 óra) vagy a 1121 Budapest, Költő u. 21. címre küldött levélben. A kérelmet az Adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül teljesíti. Ha banki utalással adományoz, kérjük, mindig
tüntesse fel a neve melletti befizetőazonosítót (közleményben). Köszönjük!
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Fotó: Orbán Zoltán

A természet egységének megbomlása magával hozza a kedvezőtlen folyamatok sorát: ha csökken a területek
sokfélesége, akkor az ott levő sokszínű növény- és rovarvilág is eltűnik. Így a madarak sem jutnak megfelelő
táplálékhoz. Az eredmény: csökken a madarak száma, ami azt is jelenti, hogy romlik a környezetünk állapota. Ez
ránk emberekre, életminőségünkre is visszahat a táplálékon, a vízminőségen, a környezetünkön keresztül.
Egyszerűnek tűnő, mégis bonyolult, sokszereplős folyamat ez. Tehetünk ellene, de az sem lesz egyszerű!
A mezőgazdaság szereplőit tájékoztatni kell. Segíteni kell a természetkímélő termelési módok, technikák
bevezetését. Az embereket, vagyis a fogyasztókat is érzékennyé kell tenni: keressék a fenntartható termelésből
származó helyi élelmiszereket. A döntéshozókat is meg kell győzni: olyan gazdálkodást támogassanak, ami nem
károsítja a természetet!
Hiszünk abban, hogy el lehet indítani a pozitív folyamatok sorát! Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy megértessük: veszélyben vannak madaraink! Azért dolgozunk, hogy az élőhelyek ne tűnjenek el, hogy
fennmaradjon a hazai madárvilág egyedülálló sokszínűsége.
Kérjük, Ön is támogassa ezt a munkát!

Madárbarát üdvözlettel,

Cím: H-1121 Budapest, Költő u. 21. | www.mme.hu
Adószám : 19001243-2-43

dr. Halmos Gergő
ügyvezető igazgató

Ön így segíthet!

A mezőgazdasági területen élő madarak száma
csökken, mert

1500 forinttal hozzájárulhat a
lakosság és az agrárium szereplőinek
tájékoztatásához,

• eltűnik a mezsgye, az árokpart, a parlag, vagyis az
élőhely

2000 forinttal hozzájátulhat az
agrár- és erdei élőhelyek monitoringjához,

• eltűnnek a táplálékot jelentő növények, rovarok és
más állatok

5000 forinttal hozzájárulhat
a természetbarát termelési módok
elterjesztéséhez.

• a mezőgazdasági gépek elpusztítják a fészkeket
• túl magas a vegyszerhasználat

Mit teszünk mi?

Járványveszélyes időkben legfontosabb a biztonság!
Nem szükséges a postára mennie ahhoz, hogy
támogatását eljuttassa!

• Folyamatosan figyeljük az élőhelyek változását.

Használhat

• Fokozzuk a fogyasztói tudatosságot, hogy minél
többen támogassák a természetbarát termelési
módokat.

• internetbankot

• Élőhelykezeléseket végzünk: egy-egy területen
igyekszünk visszaállítani a természetes környezetet.
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• Informáljuk a gazdákat, a mezőgazdasági
vállalatokat.

• Segítjük a környezetkímélő mezőgazdasági gyakorlat
elterjedését.

Ha az
élőhelyek
megszűnnek,

• banki mobil alkalmazást.
Csak írja be a számlaszámunkat:
11712004-20249829, nevünket: Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület és adja meg a befizetőazonosítót, vagy kódot, amelyet a mellékelt
csekken, vagy a levél első oldalán a kép alatt
talál.
Fotó: Dr. Hadarics Tibor

Veszélyeztető tényezők

Vagy ellátogathat weboldalunkra és ott is megtalálja
az adományozási felületet, ahol szintén ajándékozhat
bankkártyával.
Az oldal címe: http://www.mme.hu/adomanyozas

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Címünk: H-1121 Budapest, Költő u. 21.
Bankszámlaszámunk : 11712004-20249829 | Adószámunk: 19001243-2-43
Honlapunk : www.mme.hu | E-mail : mme@mme.hu
Fotó: Dr. Heincz Miklós

A madarak védelme elképzelhetetlen környezetünk megóvása nélkül.
Éppen ezért nyomtatjuk hírlevelünket újrahasznosított papírra.

Drámai a madárvilág
visszaszorulása ott, ahol az ember
nagyüzemi módon műveli meg a
földeket. Tegyünk ellene!

Mit mutat az MMM?

Akik a legnagyobb veszélyben vannak
Bíbic

A hazánkban is költő partimadarak közül
messze a leggyakoribb. Nedves réteken,
szikes területeken, árasztásokon, vizes környezetben lévő
szántókon fészkel. A mezőgazdasági környezethez még
tudott alkalmazkodni, de a mezőgazdasági gépekhez
nem, földre rakott tojásai gyakran a munkagépek
áldozataivá válnak.

Fürj

Rejtőzködő életmódot él, hangját azonban
gyakran hallatja. Mezőgazdasági területeken, gyepeken, parlagokon, gyümölcsösökben is
előfordulhat. A nagy monokultúrák sem menedéket,
sem táplálékot nem kínálnak számára, sőt a vegyszeres
növényvédelemmel mérgezésnek van kitéve.

Mezei pacsirta

A nyílt pusztaságok, szántók, legelők legjellegzetesebb madara. Legtöbbször a talajon tartózkodik, a
hangjáról ismerhető fel. A talajon is fészkel, és amikor a pár költőhelye kiválasztásra került, azt a hím a
nagy magasságokba emelkedve énekkel hirdeti. Túlnyomórészt rovarokkal táplálkozik, télen pedig magokkal.
A mezőgazdasági gépek és vegyszerek veszélyt
jelentenek számára.

Cigánycsuk

Hazánkban sík- és dombvidékeken fordul elő, a hegységeket
és zárt erdőket elkerüli. Kedveli a fákkal, cserjékkel
tarkított nyílt élőhelyeket. Megtalálható mezőgazdasági
területeken, parlagokon, csatornapartokon, gyümölcsösökben. Igazi vártamadár: kimagasló pontokról
lesi rovarokból, pókokból és más ízeltlábúakból álló
zsákmányát. Érzékenyen érinti a bokrosok, szegélyek,
mezsgyék eltűnése.

-59.6%

Fotó: Bajor Zoltán

A Mindennapi Madarak Monitoringja (MMM) nevű programunk megállapításai szerint,
2005 óta 30%-kal esett vissza az agrárterületek madárállománya. Nyugat-Európában
ez a folyamat már korábban lezajlott. Hazánkban még mindig jobb a helyzet, de ilyen
mértékű fogyatkozás mellett gyorsan rosszabbá is válhat.
Régebben:
többféle termény, mozaikos tájhasználat

Ma:
monokulturális, intenzív tájhasználat

-62.7%

Fotó: ifj. Oláh János

-36.4%

Az eltűnő élővilág
Fotó: Dr. Heincz Miklós

Jól látható, hogy a mezőgazdasági területek változásával hogyan fogyatkoznak meg a
különféle rovarok, madarak és más fajok. Nem szabad veszni hagyni az élőhelyeket!

-53.8%

Fotó: Máté Bence

az állomány csökkenése 1999-2019 viszonylatában
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Zsoldos Márton grafikája.
Forrás: Göttingeni Egyetem
Agrárökológiai Tanszék.

