TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK

FÉSZEKLEVERÉST, MADÁRPUSZTÍTÁST
ÉSZLELTEM! MIT TEHETEK?
A védett madarak fészkei, tojásai, fiókái ugyanúgy törvényi védelem alatt állnak,
mint maguk a kifejlett madarak. A fecskefészek leverése törvénybe ütközik.

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
2022/2. SZÁMÚ HÍRLEVELE

Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor közvetlenül az eljáró hatóságokhoz, a megyei
kormányhivatalhoz vagy a területileg illetékes nemzetipark-igazgatósághoz
fordulhatunk.

AMIT ILYENKOR TENNI ÉRDEMES:
•

Bizonyítékként fényképek készítése.

•

Néhány soros tájékoztató e-mail küldése a helyszín, az időpont és a
cselekmény leírásával, fényképek csatolásával.

•

Közvetlenül értesíthető a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóság
őrszolgálata is.

Köszöntőlevél
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Őrizzük meg a fecskéinket!
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Tudnivalók, információk
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Hogyan segítheti a fecskevédelmet?
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Fotó: Orbán Zoltán

Ez a követendő eljárás bármilyen természetkárosítás észlelésekor, illetve ha leszakadt gólyafészket, áramütött madarat
találunk, fészekrakás idején tömeges fakivágást látunk.

Fotó: Leskó Gábor

2000

forinttal hozzájárulhat a lakosság és az agrárium szereplőinek
tájékoztatásához.

HOGYAN SEGÍTHETI A
FECSKÉK VÉDELMÉBEN
VÉGZETT MUNKÁNKAT?

3000

forinttal hozzájárulhat
a fecskegyűrűző és
-monitoringmunkákhoz.

5000

forinttal hozzájárulhat
műfecskefészek kihelyezéséhez.

365 madárfaj minden napra ad tennivalót. Kérjük, segítse munkánkat!
KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATJA HAZÁNK MADÁRVÉDELMÉT!
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Itt a tavasz, érkeznek a fecskék! Igen ám, de hova?
Vajon mit találnak a tavalyi fészkük helyén? Sajnos
a füsti fecskék és a molnárfecskék állománya
az elmúlt évtizedekben lecsökkent. Vannak olyan
tényezők, mint a globális klímaváltozás, amelyek
részben ennek okozói, és azokat egyéni szinten
nehéz befolyásolnunk. Ám mi mégis arra kérjük Önt,
hogy tegyen a fecskék érdekében, mert sok kicsi
sokra megy. Mi, az MME-nél azt valljuk: nemcsak
szükség van a fecskékre, de el kell érnünk, hogy
végre gyarapodjon is az állományuk. Hogy
miért? Többek között azért, mert a fecskék
természetes módon szabályozzák a repülő
rovarok állományát. Ebben a hírlevélben elmondjuk
a részleteket és azt is, mit tehetünk, hogy fecskéink
ideális fészkelőhelyekre leljenek nálunk. Legyen Ön
is a segítségünkre ebben a fontos és hasznos
munkában!

Fotó: Nagy Károly

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

Madárbarát üdvözlettel:

Dr. Halmos Gergő
ügyvezető igazgató

Jelen hírlevelet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21.; e-mail: mme@mme.hu; telefonszám: +36-1 275-6247/123; 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 a Human Dialog Kft. jár el (hírlevél előállítása, címlista kezelése). 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, és a
+36-1 275-6247/123-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. Jogellenes
adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
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NEKÜNK

NEKÜNK néhány mozdulat

NEKIK akár 10 000 km hosszú,

NEKIK a fajfenntartáshoz

2 órás repülőút,
és hazatérünk a 2 hetes vakációról

egy műfészek és egy fecskepelenka
felhelyezése

3 hétig tartó, veszélyekkel teli repülés

elengedhetetlen menedék

Fotó: Czesław Leonik

Fotó: Máté Bence

NEKÜNK

egy bosszantó szúnyog
Vajon mire érkeznek haza? A hazai molnár- és
füstifecske-állomány az elmúlt két évtizedben a
felére csökkent, és mégis egyre nehezebb fészkelőés költőhelyet találniuk. Pedig megtartásuk
közös érdekünk, hiszen a klímaváltozással
számos olyan új, káros rovar- és szúnyogfaj
jelent meg Magyarországon, amelyeknek a
fecskék a természetes ellenségei. Biológiai úton,
megnövekedett környezetterhelés nélkül csökkentik
a kártékony rovarok számát.

NEKIK táplálék

az életben maradáshoz

Egy költési időszak alatt minden egyes fecske átlagosan 1 kg rovart
fogyaszt el. Ha belegondolunk, hogy az elmúlt 20 évben mintegy 2 millió
fecske tűnt el hazánkból, az 2000 tonna (!) el nem fogyasztott káros és
kellemetlen rovart jelent.

Fotó: Orbán Zoltán

Egy házfelújítást követően, főleg ott, ahol
korábban már fészkeltek fecskék, észszerű
a műfecskefészek kihelyezése. A fészek alatt
felgyülemlő, sokakat bosszantó ürülék kezelésére
a fecskepelenka szolgál kiváló megoldásként. Így
élhet békében és harmóniában az ember ezekkel
a kedves és nagyon hasznos madarakkal.

MIT TESZÜNK MI AZÉRT,
HOGY MEGÓVJUK A
FECSKEÁLLOMÁNYT?
• Tájékoztatjuk a gazdálkodókat és a lakosságot arról, hogyan tudják hazánk
természeti sokszínűségét megőrizni.
• Műfecskefészkeket és műfecsketelepeket helyezünk ki.

NEKÜNK

• Monitorozzuk madaraink szokásait, hogy minél több naprakész információval
tudjunk szolgálni.

a házunk
felújítása során levert fecskefészek

• Segítjük a fenntartható gazdálkodás elterjedését.

NEKIK az otthontalanná válás

• Megosztjuk a madarakkal kapcsolatos ismereteket.
Fotó: Orbán Zoltán

NEKÜNK NEKIK a fajfenntartáshoz
egy saras pocsolya

szükséges fészek építőanyaga

MI AZ, AMIT MINDENKI
MEGTEHET A FECSKÉKÉRT?

Fotó: Orbán Zoltán

Sokan nem tudják, de a fecskefészkek eltávolítása
engedélyköteles tevékenység, még akkor is, ha a
saját házunk felújításáról van szó. Természetesen
van rá mód, csak a megfelelő időben és kellő
körültekintéssel, a fecskék fészkelésének
megzavarása nélkül kell intézni a munkálatokat,
valamint gondoskodni kell arról, hogy a madarak a
kijelölt időtartamon belül ne is tudjanak a felújításra
váró helyen új fészket építeni.
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Amikor a vidéki portákon még házi állattenyésztés folyt, a fecskéknek
aranyéletük volt. Az állatok körüli rengeteg rovar bőséges táplálékot
nyújtott nekik. Az itató melletti pocsolyákban állt a víz: a poros udvaron
csillogó sártenger állt a fecskék rendelkezésére a fészeképítéshez. Mára
azonban elterjedt a nagyüzemi állattartás, az udvarokban a sártócsák
helyét sokszor beton borítja. Általános a rovarirtó szerek használata,
ami felboríthatja a természet egyensúlyát, arról nem is beszélve,
hogy a fecskék a rovarokkal együtt elfogyasztott vegyszertől súlyosan
megbetegedhetnek.

• Ne háborgassuk a fecskefészkeket.
• Ha fellocsolunk egy kis, szárazabb talajú területet, máris kész a sárgyűjtő hely.
• Helyezzünk el műfecskefészkeket a meglévők mellé.
• Ültessünk rovarcsalogató virágokat a teraszra, az ablakpárkányra, a kertbe.
• A fészekleverést jelezzük a hatóságoknál.
• Válasszuk a fenntartható termelésből származó árukat.
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