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Zöld Energia Hálózat:
Kevesebb is lehet ELÉG!

Karácsonyi magyar
népszokások

Országos lefedettségû, ingyenes energiatanácsadói hálózat jött létre az Energia
Klub kezdeményezésére.

Régen a karácsony elképzelhetetlen lett
volna azok nélkül a kedves szokások
nélkül, amelyek még jobban fokozták az
ünnep várásának izgalmait. Az elmúlt
évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentôsége. Szerencsére napjainkban
ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva
a szent karácsony ünnepét.

Bôvebben a 15. oldalon

Bôvebben a 3. oldalon

Vásárlási láz csillapító
Lassan elérkezik a karácsony. Az ezt
megelôzô vásárlási hajcihô pedig már
kezdetét is vette… Feltették már maguknak a kérdést, hogy kinek jó ez? A gyártóknak és a forgalmazóknak egészen biztosan.
Bôvebben a 4. oldalon

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Évek óta járunk Romániába, ahol a helyi természetvédôk lelkesen hallgatják, hogy milyen jól mûködik a hazai természetvédelmi
államigazgatás. Nekik már azt is öröm hallani,
hogy vannak nemzeti Parkok, melyeknek rendes hatósági jogkörük van. Mi pedig büszkén
mondhattuk el, hogy igen, az állam foglalkozik a természetvédelemmel, és ha nem is
tökéletes minden, de a hivatásos természetvédôk elég jól tudják a természetvédelem
érdekeit képviselni. Erdélyi barátaink bizakodtak, hogy a két országban szépen lassan
hasonlóak lesznek a viszonyok. Hát ez úgy
néz ki, szépen egész gyorsan elérjük. Nem –
nem kell meglepôdni, nem gyorsultak fel az
események Romániában. Hanem úgy tûnik,
hazánkban sikerült szétvetni a hivatalos természetvédelmet. Azért írom, hogy tûnik,
mert minket civileket nem vontak be a folyamatokba. (legalábbis ezt a helyzet december
elsô napjaiban). Tehát pontos információk
nincsenek, de az biztosnak látszik, hogy a
hatósági jogkörök elkerülnek a nemzeti parkoktól. Azoktól a nemzeti parkoktól, melyek
határozottan fel tudtak eddig lépni egy-egy
autópálya nyomvonal vagy éppen árvízvédelmi beruházások ellen. Természetesen a hivatalos indokok között nem szerepel az, hogy a
nemzeti parkok túl határozottak vagy túl
nagy a hatalmuk, csak hogy hatékonyabbá
kell tenni a mûködést és hogy mindenütt az
államigazgatásban csökkenteni kell az alkalmazottak létszámát. A hivatalos magyarázatok
helyett én sokkal inkább abban látom az átalakítások valódi okát, hogy vezetô politikusaink
szerint a természet és környezetvédelem
rontja a versenyképességet. És ma csak egy
fontos: a versenyképesség, amihez autópályák, repülôterek, olcsó munkaerô, stb. kell,
és nem a réti fülesbagoly, vagy a fás legelô.

Priksz Gábor
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fogyasztóvédelem

Karácsonyi magyar népszokások
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves szokások nélkül,
amelyek még jobban fokozták az ünnep
várásának izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentôsége. Szerencsére napjainkban ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva a szent
karácsony ünnepét.

Luca napja (december 13.)
A naptárreform – a Gergely-naptár életbe lépése,
azaz 1582 – elôtt Luca napjára esett a napforduló.
Ilyenkor volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen a napon elsôsorban a tyúkok
termékenység varázslása volt a cél. Ehhez kapcsolódott a nôk munkatilalma. Úgy tartották,
hogy ha Luca napján fonnának vagy varrnának,
nem tojnának a tyúkok. Azaz e mágikus eljárások, tevékenységek a tyúkok tojáshozamának
növekedését igyekeztek elôsegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az
ismerôs házakat, és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont
átkokat szórtak a házra.
Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés
ideje, a karácsonyra való elôkészület idôszaka. A
karácsony elôtti negyedik vasárnapon kezdôdik
és december 24-ig tart. Újkeletû népszokás az
adventi koszorú készítése erre az idôszakra.
Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek
az ünnepe. A karácsonyt megelôzô hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a
család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat
énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének
ünnepére. Amikor az esthajnal csillag már feljött,
akkor került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése elôzte meg a gonosz lélek elriasztására. A
gazdasszony mindent elôre kikészített az asztalra,
mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd elsô fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek
gonoszûzô célzata volt. A karácsonyi asztal
elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint alma és dió
nélkül. A kerek alma a család összetartásának
szimbóluma. Vacsora után a gazdasszony kezébe
vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen
kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a
család a következô esztendôben.
Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyûjtô jellegére utal. Elsôsorban a gyerekek
jártak adományt kérni ez idô tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verôdve bekéredzkedtek a
házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi
dalokat énekeltek.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntôt. Az elnevezés a köszöntô énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház
lakóit. Elsôsorban a felnôttek jártak kántálni este,
az éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élô,
egyházi eredetû népi játék. Szereplôi általában
pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal
vagy betlehemi kistemplommal járnak házrólházra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel
elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.
Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplôi karácsony este éjfélig
járták a házakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot
tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt.
Énekeket adtak elô, majd a végén adományokat
vártak a ház urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal elôtte, a
kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelô számú ostyát küldött. Az ostya a
karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több
helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.
Pásztorok karácsonyi vesszôhordása
Karácsony elôestéjén a pásztorok vesszôkkel jártak, amelyekbôl a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következô évben egészségesek legyenek. A vesszôért a
pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A
gazdasszony a vesszôvel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
Regölés
István napjától, december 26-tól újévig jártak a
regôsök. A regölés lényegében természetvarázsló
énekmondás, köszöntés - bôségvarázsló, párokat
összeboronáló, adománygyûjtô szokás volt. Különféle énekeket adtak elô és jókívánságokat
mondtak a ház lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a
bor megáldása. Ezen a napon minden család bort
vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A
szentelt bornak mágikus erôt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belôle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden
fiúcsecsemô, akit Heródes király a gyermek
Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszôzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a
szomszédba küldték, ahol megvesszôzték, hogy
egészséges maradjon.
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Vásárlási láz csillapító
Lassan elérkezik a karácsony. Az ezt megelôzô vásárlási hajcihô pedig már kezdetét is vette…
Feltették már maguknak a kérdést, hogy kinek jó
ez? A gyártóknak és a forgalmazóknak egészen
biztosan. De a vásárló (aki gondolkodás nélkül lecsap mindenre, amit leáraznak, vagy éppen a reklámok hatása alá kerülve megvásárol bármit –
mert sikerült ôt meggyôzni arról, hogy az a valami tényleg annyira jó dolog és nagyon hasznos és
fontos) kérdéses, hogy jól jár-e.
Akkor hát gondolkodjunk! Most próbáljunk meg
elszakadni a reklámdömpingtôl (úgyis sok benne
a hazugság, a megtévesztés), a zsúfolt üzletektôl,
és attól, hogy pl. a családtagunk biztosan egy új
mobiltelefonnak örülne a legjobban! Mi is volt a
karácsony eredeti lényege? Elcsépeltnek hangzik, de a szeretet. És nem a pazarlás, az ôrült költekezés. Ez az, amire minden év novemberének
utolsó hétvégéjén világszerte felhívják a figyelmet a zöldek – köztük mi is – , Ne vásárolj semmit napi utcai akciókkal. Ezekre a komoly mondanivalójú, de sok humorral is tûzdelt akciókra nyilván nem jut el minden Kedves Olvasó, ezért adunk
pár ötletet, hogyan lehetnek mégis részesei.

• Adventi kalendárium:
Erre az idôszakra a lakás dísze is lehet. Szép, téli
hangulatú anyagból varrógéppel gyorsan elkészíthetô a 24 kisebb-nagyobb szütyô, amelyeket
egyenként, különbözô hosszúságú hímzô cérnával húzhatunk össze. Pici csokit, pár szem cukrot, egy idézetet stb. rejthetünk beléjük. Itt csak
egyszerûen árcímkére írtuk a napokat, de akár rá
is lehet varrni a számokat.
Egymás mellé-fölé ragasztott gyufásdobozokból
is készíthetünk ilyet, amelyet végül beborítunk
valamilyen dekoratív papírral. A dobozkákra kis
fogantyút varrunk vagy ragasztunk, hogy ki lehessen húzni. Errôl se felejtsük le a számokat!
• Az itt látható csokor és koszorú vasvirágból
készült. Csokor: egyszerûen kialakítjuk a csokrot,
érdemes szorosan megkötni elôször cérnával,
hogy a masnit nyugodtan elrendezhessük rajta.
Koszorú: a megfont virágfüzért a végénél megkötjük, majd összekötözzük a két végét. Itt a masni
úgy van rákötve, hogy annál fogva fel lehet akasztani. Mindkét kompozíciót rögtön felakaszthatjuk a falra a végleges helyére, ráér ott kiszáradni.
• Fûszerolaj: bármilyen kiürült üvegbe szórhatunk mustármagot, koriandert, borsot, fokhagymát, tehetünk bele rozmaringszálat, erre olajat
öntünk és beleteszünk még pár szál pirospaprikát.
Bedugaszoljuk parafadugóval, díszítésnek valamilyen zsineget, cérnát tekergethetünk a nyakára.
• Vászontasak
Tárolhatunk benne pl. száraztésztát, apró használati eszközöket tüntethetünk el benne, így akaszthatjuk ki a falra. Hasznos és dekoratív ajándék.

Saját készítésû ajándékok különbözô alkalmakra:
• Készítsünk személyre szóló utalványt, amelyben
vállalunk valamit, amirôl tudjuk, hogy a megajándékozott örülni fog neki, pl.:
- két alkalom általunk végzett hátmasszázs
- egy saját készítésû finom süti vagy egy vacsora
- egész estét kártyázás vagy társasjáték
- egy nagy hócsata; szánkózás; korcsolyázás, stb.

• Szárazvirágtartó
Nádszálakból készült, melyeket vastag madzaggal
szorosan összekötöttünk.

Sok sikert, kreativitást
és örömet az alkotáshoz!
Lívia
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Térj észhez!
Ajándékozz idôt, figyelmet, szeretetet!

REKLAMÁCIÓ
(avagy mit miért veszünk meg,
a reklámoknak hála)

Több a soknál
A múltkor összesen két betû köré rendezgettem feltartóztathatatlanul kiáradó gondolataimat, most ezt megtoldanám még
eggyel. Az „új“ után így a „sok“ kerül képzeletbeli boncasztalomra, úgy is, mint világunk másik rendezô elve, romlásunk
irányadó fogalma, összességében: mértéktelenségünk mértéke.
Amiben szenvedünk, azt ugyanis nem lehet másként diagnosztizálni: túlkínálat.
Hiszen mindenbôl többször többet használunk (f)el, mint ami
kell, mint ami jól esik, mint amire egyáltalán szükségünk lehet.
Igen, a szûkösség helyébe - ami a világ több száz éven át meglévô
alapállapota vala - belépett a bôség: a hiány helyett immár a
csömör igazgat. E szerint ma már csak az lehet gazdag, sôt,
valamire való, aki erôn, mi több, lehetôségein felül fogyaszt és
pazarol, és a szegény szerencsétlen is azon keresztül éli ki úrhatnámjékját, hogy kifejezésre juttatja: ô is termel szemetet, következésképp fogyasztásban felveszi a versenyt másokkal. Neki is van
mondjuk mobiltelefonja és számítógépe, noha nincs' kit hívnia,
utóbbira meg egyenesen szüksége sincsen. Nem is igen tudja hát,
hogyan építse be ezeket egyszerû kis életébe - jobb(?) esetben a
gyerek játszik rajtuk reggeltôl-estig, hogy képzelete, kreativitása
elcsökevényesedjék ezen keresztül.
Apropó. Eme felhalmozással és feléléssel leírható szörnyûséges
hajlamunk - ami a hörcsöghöz teszi hasonlatossá a homo sapienst - már egyre korábban kifejlôdik. Hiszen elég elôfizetnünk
egy rajzfilmcsatornára, és a csemete menten megszokja, a nap
bármely szakában bámulhatja kedvenc kriksz-krakszait. (Noha
rituálisan az volna a rendjén való, ha minden képtelenségre
képes képzeletkéjét napjában csak egyszer foglalkoztatnánk/terhelnénk ilyen világteremtô fantáziakoncentrátumokkal. Lehetôleg lefekvés elôtt, hogy a valóságból átmosódhassanak e belül
keltôdô képek az álmaikba. De ez már lélektan, tehát nem is
kenyerem nekem.)
És innen már - egész pontosan a mesecsatornákon háztartásainkba úszó reklámszigetek révén - meg is teremtôdik a vágy a
szerzés és szemetelés felnôttes aktusára. „Kell és kész!“ - ezt tanítja minden, s ezt tanulja immár az egész világ. (Kivéve az innen
nézvést szinte nem is létezô Afrikát, Ázsiát és fél Amerikát, ahol a
nélkülözés továbbra is parancsoló kényszer, maga az élet természetes közege.) Aztán pedig jöhet a folytatás: a soron következô
korosztályok már szinte rutinszerûen válnak „tékozló fiakká“, és

keresnek egy életen át kényeik és kedveik kiélésére. Hogy vágyaik
rabszolgáivá lehessenek, ma már a legtöbb pénzintézet is készségesen rendelkezésükre áll, és személyi kölcsönök koloncain át
teszi ôket képletesbôl valódi rabszolgákká. Az adós tudniillik minden, csak nem szabad ember. Vezekelnie kell keményen és kápében korábbi költekezéseiért.
Hiába, „élvezetek páriáivá“ lettünk lassan és lustán - Kosztolányinál szebben ezt ma sem tudná senki kimondani. Hogy mindez
miért karácsony elôtt íródik, azt pedig talán nem kell magyarázni. A szeretet ünnepén –illetve sokkal inkább ürügyén–
ugyanis minden kacat rásózható az egész éven át erre hangolt
édes vásárlókra, akik válogatás nélkül hajigálják kosaraikba a
gyárak és raktárak üzletekbe öklendezett gyomortartalmát (amitôl persze még nemigen változik világunk „nyomortartalma“).
A „sok“ által kiváltott sokk ilyenkor kevésbé kínzó, hiszen egy
nagy eufóriában egyesül szeretô szülô és ajándékai alól ki sem
látszó gyermek, az év más napjain fônökét gyûlölô beosztott és
beosztottjait sanyargató fônök. (A politikusok - megragadva az
alkalmat - egyenesen kitüntetéseket kellene, hogy osztogassanak
a marketingeseknek!)
És ez így van jól, és ez így emberi. A dolog nem remélt mellékhatásaként pedig percekre elcsendesül bennünk a bírvágy - összefüggésben azzal, ahogy kifárad lábunk is a sok utánajárástól.
Gyönyörû napok ezért az év utolsó napjai. Az eladási mutatók
hónapokra legörbülnek, a kifosztott üzletek polcai fellélegeznek,
a picipolgárok kiélvezik a csomagolópapírból rakott és díszdobozkákkal táplált tüzek melegét. Olyan jó minden, hogy olyan
már nincs is!
És akkor február fagyában feltûnik a kertek alatt az elsô húsvéti
nyuszi…
Sötéth Szabolcs

Ui.: Tudniillik a Kuka-kóla - összes többit hadba hívó - mikulása
is Mindszentekkor, november legelsô napján tûnt fel elôször a
képernyôn, hogy ott világítson most már egészen a várva-várt
estéig.
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Válassza az egészséget,
vásároljon bioterméket!

A Szeretet himnusza
Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén
ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc vagyok
vagy pengô cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözôk közt,
odaadhatom a testemet is égô áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság gyôzelmében leli.
Mindent eltûr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szûnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színrôl színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET.
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Bio zakuszka, padlizsánkrém, alma, méz – ilyen
finomságokból kóstolhattak azok, akik október
26-án Nyíregyházán, a Kossuth téren jártak.
Kiállítva ettôl persze jóval többféle termék volt,
melyek már távolról csábították a járókelôket. A
feltûnéskeltésben nagy szerepe volt egy hatalmas, három méteres, felfújt szürkemarhának is,
„aki“ az egész országot bejárta, hogy felhívja a
figyelmet az ökológiai gazdálkodásból származó
termékekre.

Az MTVSZ (Magyar Természetvédôk Szövetsége)
által indított kampány – melynek célja az egészséges, helyi, környezetbarát termékek népszerûsítése – Budapesten kívül kilenc nagyvárosban
zajlott. Nyíregyházán három ökológiai gazdálkodó zöldség-, gyümölcs- és gabonaterményeibôl
volt kiállítás és kóstoló, valamint egy bioméhész
és egy biotermék-készítô cég termékei tették
még színesebbé a kínálatot. Az igen nagy számú
érdeklôdôt vonzó rendezvényen aláírás is gyûlt
szép számmal a petícióhoz. Ebben kérjük a Kormányt és a Parlamentet, hogy támogassák a természetkímélô termelési formákat és segítsék elô
az ökológiai gazdálkodás széles körû elterjedését,
területi növekedését, valamint segítsék elô elfogadható árú helyi piacok kialakulását.
A Polgármesteri Hivatal Krúdy-termében négy
elôadást tartottunk biotermékekrôl, gyógynövényekrôl, gyógyító gombákról és a génpiszka
veszélyeirôl.
A biotermékeknek számos elônyük van. Egészségesek, szermaradvány-mentesek, ízgazdagok,
környezetbarátak, és mivel megtermelésük nagyon munkaigényes, több embernek adnak munkát, állattartásban pedig a legnagyobb fokú állatjólétet biztosítják. Végül még egy fontos érv: ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszereknél
biztosan nem találkozunk genetikai módosítással!
Tavasszal újra várunk mindenkit egy hasonló
programmal!
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a termelôknek, akik segítették az akció eredményességét: Virágoskút Kft., Obanex Kft., Kotesz-Coop
Kft., Quali-T Bt., Király László
Lívia

. . . . .
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. . . . . . . . .

Újrainduló együttmûködés a határ mentén
Az E-misszió Egyesület már a 90-es évek második felében
elkezdett tevékenykedni a határon túli szervezetek fejlesztésének
ügyében. Eleinte tanárképzést szerveztünk, majd segítettük a
Vásárosnaményban Toldi Zoltán barátunk által indított Nemzetközi Folyófigyelô Hálózat tevékenységét. Programjaink 2002ben a cianidszennyezés kapcsán erôsödtek fel igazán. Ekkor mind
a kárelhárításba, mind a megelôzésbe bekapcsolódtunk, segítettük a szervezeteket egy USAID-adomány közvetítésével. Ezt
követôen vezetô nélkül maradt a határon átívelô együttmûködések programja, pedig az árvizek, a rendszeres tiszai szennyezések miatt igen komoly szükségét éreztük az ukrajnai és romániai területeken dolgozó szervezetek és csoportok segítésének.
2004-ben sikerült újraindítani ezen tevékenységeinket, melyek
célterülete a Tisza és mellékfolyóinak vízgyûjtô területe.
Mi is a célja a tevékenységeknek?
A Tisza és a Szamos igen sok szemetet és szennyezô anyagot hoz
le Magyarországra, a határon túli területeken élô emberek szemléletének formálása nélkül nem is várható, hogy érdemi változások történjenek. Természetesen a legfontosabb cél, hogy kialakuljon egy erôs és hatékony civil szféra, mely a szemléletformáláson kívül az államigazgatással szemben hatékonyan tudja
képviselni a környezet- és természetvédelem ügyét. Hiszen a ro-

mán és az ukrán állam nem feltétlenül lelkes híve a környezetés természetvédelem ügyének. A természeti területek védelmének
elôsegítése is alapvetô érdekünk, egyrészt az ép erdôk és vizes
élôhelyek hozzájárulhatnak az árvízi csúcsok mérséklôdéséhez,
másrészt sok igen komoly természeti kincs található akár csak a
határhoz közeli területeken, melyek védelméhez hasznos segítséggel tud lenni az E-misszióban már lassan 20 éve dolgozó természetvédô csapat.
Legfontosabb partnerünk az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) szatmári csoportja. Az együttmûködés keretében segítséget szeretnénk
nyújtani a terepi felmérésekhez, a tájgazdálkodás kiterjesztéséhez
és a környezeti neveléshez.
A Túr-menti romániai települések polgármestereit hívtuk meg látogatásra a Bodrogközbe, hiszen a hazai tájrehabilitációs és tájgazdálkodási programunk jól adaptálható a Túr-menti területekre.
A program keretében keressük a partnereket a kárpátaljai területeken is. Sajnos ott a civil szervezetek száma sokkal alacsonyabb, mint Romániában, de bízunk benne, hogy az ott élô lelkes
emberek is segítségünkre lesznek a munkában.
További információ: Mádi Péter - projektkoordinátor
A programot támogatja a Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Kollégiuma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A réti angyalgyökér élôhelyein történt...
Ha Piricsén, Pilisújtanyán, Bátorligeten, vagy a
többi olyan település környékén járnak, melyek
közgazgatási határát érinti a réti angyalgyökér
élôhelyeinek védelmében folyó munkánk (Life
Nature), nagy méretû információs táblákkal találkozhatnak. Ezek az idei évben kerültek kihelyezésre. Elsôdleges céljuk a helyi lakosság és minden arra járó tájékoztatása arról, hogy milyen természeti értékek találhatók a Nyírségben, és azon
belül a közvetlen környéken, a falu- (település)
határban. Szomorú tapasztalat, hogy sokszor
messze földrôl érkezô természetbarátok, szakemberek csodálva járják a vidéket, miközben épp a
helyben élôk, a terület valódi tulajdonosai nincsenek tisztában azzal, milyen értékek birtokosai. Ezt a megismerô, megismertetô folyamatot
szeretnénk e táblákkal is segíteni.
A táblák két oldalasak. Az egyik oldal minden területen azonos, tartalmaz egy általános ismertetôt a Nyírség természetföldrajzáról, és kiemelt
szerepet kap a Nyírség florisztikai gyöngyszemének, a réti angyalgyökérnek a bemutatása. Külföldi vendégeink kedvéért szántunk egy kis blokkot
az angol nyelvû összefoglalónak is.
A táblák másik oldala területspecifikus, projekt

területenként különbözô. Itt tudhatjuk meg, milyen tényezôk játszottak és játszanak a mai napig
szerepet a réti angyalgyökér élôhelyeinek eltûnésében, illetve állapotuk romlásában. Bemutatjuk ötéves programunkat, leírjuk, mik a céljaink
és hogyan igyekszünk megvalósítani ôket. Nagy
méretû térképen tekintheti meg a Tisztelt Olvasó
a projekt terület határainak, és ezen belül a védettséget élvezô területeknek a pontos elhelyezkedését. Itt került leírásra konkrétan az adott
terület élôhelyeinek, védett fajainak rövid, lényegi összefoglalása.
Az információs táblákkal egyidejûleg elkezdtük a
védett és fokozottan védett terület, valamint a
tájvédelmi körzet jelzô hatósági táblák kirakását
is a megfelelô státuszú helyekre. Reméljük, hogy
a védett területek ilyetén megjelölése betölti
tájékoztató, figyelemfelhívó, korlátozó szerepét,
és ez hozzájárul kímélésükhöz.
A munkában segítségünkre volt a Hortobágyi
Nemzeti Park –mint projekt partnerszervezet–
ôrszolgálatvezetôje és néhány természetvédelmi
ôre is.
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Természet- és Környezetismereti vetélkedô

FELHÍVÁS
Az E-misszió Egyesület újra megszervezi a már az utóbbi években
sikeressé vált természet és környezetvédelmi internetes vetélkedôjét.
A vetélkedô célja: A tanulók megismerjék hazánk állat- és
növényvilágát. Valamint ismerjék meg a környezetvédelem fontos
kérdéseit, mint például hulladékok kezelése, környezetbarát
energiák, fogyasztóvédelem stb. Célunk a természet összefüggéseinek megismertetése. Természet- és környezetbarát szemlélet
kialakítása.
Résztvevôk köre: A versenyre 3 fôs csapatok jelentkezhetnek a
7-8-9 és 10. évfolyamokból.
Részvételi költség: ingyenes
Vetélkedô menete: A vetélkedô 3 fordulós lesz. A csapatoknak
egy hónap áll rendelkezésére az egyes fordulók megoldására.
Jutalmazás: Az elsô helyezett csapat 1 hetes nyári táborozást
nyer Márokpapiban a Bereg szívében, az egyesület táborában. A
helyezett csapatokra, pedig szakkönyvek, terepfelszerelés, rovarnézô és egyéb értékes nyeremények várnak.

Jelentkezni és érdeklôdni az egyesület
honlapján lehet: www.e-misszio.hu
Jelentkezési határidô: december 6-tól január 10-ig
Az elsô forduló 2005. január 5-én jelenik meg az Egyesületünk
honlapján. Kérjük, folyamatosan kövessétek, figyeljétek a honlapon megjelenô információkat!
A vetélkedôvel kapcsolatban kérdéseiteket a következô e-mail
címen vagy telefonon tehetitek fel.
e-mail: bandiras@e-misszio.hu
Tel: 06-42-423-818 vagy 06-30-236-73-89
Üdvözlettel: Varga András
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A nyírségi táj változásai 2.
(Szigetvári Csaba és Rév Szilvia)
A Nyírség tájrehabilitációját megalapozó tájtörténeti vizsgálataink (2003. szeptember - 2004.
szeptember) során a Nyírség különbözô vegetáció típusait reprezentáló négy mintaterület konkrét példáján követtük nyomon, hogyan alakult át
a nyírségi táj az elmúlt bô két évszázadban. A
jelenkori tájhasználati viszonyok gazdaságilag-társadalmilag reális lehetôségek figyelembe vételével tájhasználati irányelveket is megfogalmaztnak. Célunk, hogy a „közelmúlt“ (hiszen két
évszázad földtörténeti, életföldrajzi értelemben
igen rövid periódus) jelentôs, a korábbi évszázadok tájátalakukási sebességénél intenzívebb változásait látványos térképeken jelenítsük meg, dokumentáljuk. Úgy gondoljuk, hogy a múlt folyamatait elemezve, történelmi idôléptékbe helyezve jobban megérthetôk a jelen állapotok. Így,
kicsit „távolról“, perspektivikusan nézve szeretnénk utat mutatni társadalmunknak ahhoz, hogy
a jövôben a mainál szelídebb, extenzívebb, a természettel harmonikusabb gazdálkodási formák
nyerjenek teret. Remélhetôleg minél több gazdasági szektor fogja céljait ennek érdekében
összehangolni. Bíztató, hogy az agrár-környezetvédelmi program második pilléres támogatásai
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erôsödni látszanak, bár sajnos még mindig sok
akadály lassítja kellô mértékû elterjedésüket.
Reméljük, hogy a vízügyi hatóságok is egyre inkább ki fogják használni a megnyíló támogatási,
gazdaságszabályzó lehetôségeket arra, hogy vízrendezési terveik elkészítésekor a természetvédelmi érdekeket messzemenôen figyelembe
vegyék. Értünk ez alatt egy olyan táji léptékû
rekonstrukciós munkát, ami lehetôvé teszi a valaha gazdag üde erdei-mocsári-lápi-láperdei élôvilág regenerációját. Ezt – vízügyi tekintetben –
nem a halastavak, horgásztavak ma divatos létesítésével érhetjük el, hanem a talajvízszint minél
nagyobb területeken történô megemelésével,
ami elsô körben a még többé-kevésbé jó, vagy
elfogadható természeti állapotú élôhelyeket kell,
hogy érintse, második körben a várhatóan jó
regenerációs potenciállal rendelkezô területeken
szükséges (vízelvezetô csatornák, árkok visszaduzzasztásával). Kívánjuk, hogy a jó szándékú
kezdeményezéseket ne térítse el egyéb érdekeltségek lobbiereje.
A Süvöltô elôzô (2004./4.) számában tettük közzé tájhasználat történeti vizsgálataink eredményeinek elsô részét. A következôkben a másik
két mintaterület tapasztalatait olvashatják.

. . . . .

Egy vízivilág emlékei
Amirôl a térképek mesélnek…
Két tájegység találkozásánál, Ibrány és Buj térségében a változatos buckás felszín még a Nyírségre emlékeztet, viszont a mélyedéseket valaha
a Tiszával élô kapcsolatban levô, nagy kiterjedésû, mocsaras-lápos területek uralták. A Tisza
szabályozása és a Lónyai-fôcsatorna megépülése
elôtti térképek (I. és II. katonai felmérések) arról
árulkodnak, hogy a déli irányból benyúló (eredetileg minden bizonnyal erdôs) buckahátakat már
a korai idôkben szántóként hasznosították, míg a
vízállásos területek peremén rét-legelôgazdálkodás folyt. A szabályozási munkálatok után a táj
képe drasztikusan megváltozott: a vizek elvezetésével hatalmas területek váltak mûvelésre alkalmassá, a gyepterületek, mocsarak egymástól elszigetelôdve a mélyedésekben maradtak fenn. Az
egykor virágzó halászó-vadászó életmód egyszer
s mindenkorra eltûnt. A beszántás és a fragmentáció különösen az ötvenes években volt erôs (5.
katonai felmérés), a XX. század második felére
pedig a további csatornázások révén a kiszáradás,
a vízállásos területek rétté alakulása jellemzô. A
mai kép viszont azt sugallja, hogy a vizeken mégsem sikerült teljesen úrrá lenni: a mélyebb területeken újra összegyûlnek a máshonnan elvezetett vizek, és olyan területeken is találunk mocsarakat, ahol néhány évtizede, vagy éppen pár éve
kaszálók, szántók voltak. A természeti területek
aránya a XVIII. század végétôl a mai napig 59%ról 25%-ra csökkent.
Milyen természeti értékek ôrzôdtek,
ôrizhetôk meg a területen?
A kisebb-nagyobb vízállásos területeken nagy vitalitású, de sajnos eléggé fajszegény, gyomos
mocsarakat találunk. Ezek az élôhelyek történetük során kiszáradáson, esetenként beszántáson mentek keresztül, ezért inkább csak hangulatukban idézik az egykori vízivilágot. Állatviláguk így is kiemelkedôen gazdag, és egy védett
növénnyel, a Kárpát-medencei bennszülött kisfészkû aszattal is nagy tömegben találkozhatunk
bennük. Az üde rétek, kaszálók, legelôk is fontos
értéket képviselnek. Leginkább fajgazdagnak
azok a rétek maradtak meg, amelyek most is
elöntést vagy tartós belvízborítást kapnak. Ilyen
élôhelyeken fordul elô védett orchideafajunk, a
pompás kosbor. Az üde gyepek többsége azonban a kiszáradás, esetenként a beszántás, valamint a vízrendezéseket követô másodlagos szike-

tájtörténet.

. . . . . .

(3. mintaterület)

sedés miatt egyre jellegtelenebbé vált. A legnagyobb legelôk-kaszálók azonban még így is
fontos táji jelentôséggel bírnak. Különleges
értéket képviselnek a területen a kis foltokban
található, igen erôsen sós talajú ôsi szikesek.
Ezeken a szikes réteken él a védett egypelyvás
csetkáka, a vakszikeken, szikfoktársulásokban
pedig a ritka csutaksás. Egyedülálló természeti,
kultúrtörténeti és tájképi érték a területen található két kunhalom. Sajnos ezeken az eredeti
szárazgyepi növényzet már csak nyomokban
maradt meg, a Fekete-halom tetején mégis elôkerült egy különlegesség: a védett macskahere,
amelynek sem a Nyírség, sem a Rétköz területérôl nem ismerjük más termôhelyét.
Hogyan, merre tovább?
A mai tájhasználat sajnos sok esetben figyelmen
kívül hagyja a terület természetadta sajátosságait.
Az utóbbi években számos beszántás történt mûvelésre teljesen alkalmatlan belvizes vagy szikes
területeken. Szerencsére ezeket a termôhelyeket
a természetes növényzet gyorsan visszahódítja
(amennyiben nem elôzik meg ôket idegen származású özöngyomok, mint a parlagfû, vagy a
magas aranyvesszô). Nagy lehetôség rejlik tehát a
belvizes laposokon és azok közvetlen környezetében a mocsarak, rétek újjáélesztésében.
Amennyiben ezek a területek folyamatos vízellátást kapnak, igen gazdag élôvilág alakulhat ki
bennük, és a vízvisszatartás révén a mezôgazdasági és lakott területek mentesíthetôk a belvíztôl. Mindezek kapcsán feltétlenül érdemes
átgondolni az ártéri tájgazdálkodás lehetôségét
is. A szikes területeken is ésszerûbb és természetvédelmi szempontból indokolt a rét-legelôgazdálkodásra való visszatérés. Sajnálatos jelenség, hogy ezen a fában, erdôben igen szegény
területen az elmúlt években több idôs nyarasfüzes állományt, fasort is kivágtak. Kívánatos
lenne a tendenciát megfordítani, és ôshonos
fajokat (fehér nyarat, füzet, magyar kôrist, tölgyet) alkalmazni a fasorok, erdôk telepítésénél. A
történeti és természeti emlékként jelentôs kunhalmokat méltó módon kellene megôrizni, mindenekelôtt indokolt a rajtuk levô tájidegen fás
növényzet visszaszorítása. A Lónyai fôcsatorna
töltésén az egyedülálló kilátást nyújtó Feketehalom bekapcsolásával gyalogos vagy kerékpáros
tanösvény kialakításával helybeliek és turisták is
megismerkedhetnének a terület természeti szépségeivel.
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Erdôségek és homokpuszták
Amirôl a térképek mesélnek…
A Nyírség déli részén, Hajdúsámson, Debrecen,
Nyíradony térségében, a magas homokbuckákon
és a köztük levô nedves völgyekben, laposokban
egykor kiterjedt erdôségek uralkodtak. A rossz
minôségû homoktalajon és a vizes laposokban
csak kis területek voltak alkalmasak szántóföldi
mûvelésre, ezért a XVIII. és a XIX. század végén
is elsôsorban erdôket (ezeket szinte kizárólag
Debrecen külterületén), valamint nedves kaszálóréteket és száraz homoki legelôket találunk a
területen. A XX. században a népességnövekedés
a tanyavilág kiterjedését, és a legsilányabb termôhelyek kényszerû beszántását vonta maga
után. Az 1950-es évekre a rétek és legelôk nagy
része eltûnt. A XX. század második felének legjellemzôbb folyamata a terület kiszáradása. A mocsaras területek rétté alakulnak, a szárazabb buckahátakon több szántót felhagynak. Idôközben
megindul az erdôk átalakulása is. A szárazabbá
válással egyre nehezebbé válik az ôshonos tölgyesek felújítása, ezért nagy erôkkel beindul az
akác, az erdeifenyô és a nemesnyarak telepítése
(nem csak az ôsi erdôk, hanem egykori szántók,
gyepek helyén is). Mára a tölgyeserdôk egészen
kis, töredékes foltokra szorultak vissza. A fokozatos kiszáradás következtében jelenleg már alig
találunk mocsarakat és üde réteket a területen.
Ezek lassan zárt homoki legelôkké alakultak, a
magaslatokon pedig a nyílt homoki gyepek kiterjedése növekedett meg. Az utóbbi években a legmagasabb, legrosszabb talajú területeken tovább
folytatódik a szántók felhagyása. Ezeken a parlagokon lassan, de biztosan tért hódítanak a
száraz homoki gyepek fajai. A természeti területek aránya a XVIII. század végétôl a mai napig
91%-ról 35%-ra csökkent.
Milyen természeti értékek ôrzôdtek,
ôrizhetôk meg a területen?
Az erôteljes átalakulások ellenére a területen számos természeti érték maradt. A nedvesebb tölgykôris ligeterdôkben megtaláljuk a védett fehér
zászpát, a szárazabb gyöngyvirágos-tölgyesek és
pusztai tölgyesek ékessége a fokozottan védett,
bennszülött magyar nôszirom. Sajnos a tölgyesek
mindegyikét fenyegeti a tájidegen fa és cserjefajok (akác, kései meggy, gyalogakác) erôszakos
terjedése. A kis töredékekben megmaradt mocsarak, üde rétek jellemzô védett fajai a kisfészkû
aszat és a pompás kosbor. Kis kiterjedésben,
egyetlen foltban ôsi szikes élôhelyeket is talá-
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(4. mintaterület)

lunk, melyek növényzete érdekes színfoltot jelent ebben a tájban. A kiszáradással létrejött, kiterjedt zárt homoki legelôk többsége meglehetôsen jellegtelen növényzetû, viszont az ôsi
sztyeprét fragmentumok számos ritkaságot hordoznak. Ilyen a védett agárkosbor. A magasabb
buckákon szép állományai vannak a Nyírségre
egykor jellemzô, mára igen megritkult magyar
csenkesz és szórványosan az ezüstperje uralta
nyílt homoki gyepeknek.
Hogyan, merre tovább?
A területen a mai tájhasználatot erôteljesen befolyásolja a folytatódó kiszáradás, illetve a rendszeres aszálykárok. Emiatt a szántóföldi mûvelés
egyre inkább a nedvesebb területeket veszi
igénybe, megszûnéssel fenyegetve az egykori kaszálóréteket. A korábbi rétek és mocsarak egyre
gyakrabban esnek nemesnyártelepítés áldozatául
(jóllehet a kiszámíthatatlan talajvízszint-ingadozás miatt sok helyen a fák kipusztulnak). A nedves és üde területek megôrzésének elsô feltétele
tehát a további talajvízszint-csökkenés megakadályozása. A száraz homoki gyepek fennmaradása biztosítottnak látszik, sôt, a szántók felhagyásával területük további növekedésére is számíthatunk. A regeneráció és a kedvezô természeti állapot fenntartásának azonban feltétele a
kíméletes legeltetés, amellyel megelôzhetô a
tájidegen akác és bálványfa (ecetfa) eluralkodása.
Sajnos a természetközeli állapotú erdôk fenntartása rendkívüli nehézségekbe ütközik. A ma rutinszerûen alkalmazott erdôfelújítási módszerek
az értékes aljnövényzetet visszafordíthatatlanul
károsítják, ami az erdôk eljellegtelenedéséhez
vezet. A fiatalabb tölgyeseket teljes mértékben
eluralják a tájidegen cserjefajok, elsôsorban az
észak-amerikai eredetû kései meggy. A kiemelkedô értéket képviselô tölgyesek megôrzéséhez
speciális erdôkezelési módszereket kell kidolgozni, hosszú távon pedig a tájidegen erdôállományok ôshonosra történô lecserélésére kell
törekedni.

Munkánkról, eredményeink részleteirôl térképsorokban gazdag színes kiadványunkban olvashatnak (címe: Tájtörténeti vizsgálatok és a tájrehabilitáció lehetôségei a Nyírségben. Hozzáférhetô egyesületünk Tanácsadó Irodájában, valamint letölthetô honlapunkról).
Munkánkat az EU Phare Access 2001 programja
támogatta.

. . . . . . . . . . .
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Madármegfigyelô Napok 2004-ben
Megyék

Helyszínek
száma

Résztvevôk
száma

Budapest
11
Bács-Kiskun
7
Baranya
9
Békés
8
Borsod-Abaúj-Zemplén 8
Csongrád
14
Fejér
15
Gyôr-Moson-Sopron
7
Hajdú-Bihar
29
Heves
1
Jász-Nagykun-Szolnok 11
Komárom-Esztergom 5
Nógrád
4
Pest
27
Somogy
14
Szabolcs-Szatmár-Bereg 7
Tolna
2
Vas
3
Veszprém
5
Zala
6

101
60
141
107
159
868
490
199
266
3
332
175
67
184
52
182
52
46
49
138

Megfigyelt
madarak
száma
893
19 118
11 189
39 450
28 374
31 165
124 407
14 248
142 369
126
56 811
42 844
1439
6 742
11 109
10 102
20 326
2238
5538
12 408

3671

580 896

Összesítés

193

Október 2-3-án 30 európai országban több ezer
érdeklôdô vett részt a Nemzetközi Madármegfigyelô
Napok eseményein. Az egyik legnagyobb európai természetvédelmi rendezvényt a madárvédôk világszervezete, a BirdLife International kezdeményezésére szervezik meg, immár 13 éve.

Forrás: www.mme.hu

A Madármegfigyelô Napokat az ôszi madárvonulás idôszakának
közepén, minden október elsô hétvégéjén rendezik. Az idén az
európai koordinátor szerepét a Bolgár Madártani Egyesület (BirdLife Bulgaria, BSPB) vállalta. A program hazai szervezôje a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a madár- és
természetvédelem fontosságára, növelje e tevékenységek társadalmi támogatottságát.
Harminc országban, 1000 helyszínen, 18 724 résztvevô 3 478 992
madarat észlelt. Ez a rendezvény egyben verseny is volt az országok között. Az elsô három helyezett Európában:
Helyszínek száma: 1. Magyarország (146 );
2. Lettország (125); 3. Spanyolország (108)
Résztvevôk száma: 1. Svájc (4922);
2. Magyarország (3430); 3. Bulgária (2070)
Látott madarak száma: 1. Svédország (957 520);
2. Románia (552 503); 3. Magyarország (479 956)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nô a veszélyeztetett madárfajok száma Európában
A legfrissebb értékelés, amelyet a BirdLife International a „Birds in Europe“ címû tanulmányában közzétett kimutatja, hogy 226 madárfaj - az európai
fajok 43%-a - néz bizonytalan jövô elé. Ezek közül
sok faj állománya csökken, ritka vagy lokális elôfordulású, míg más fajok a 70-es 80-as években tapasztalt nagy csökkenést a mai napig nem heverték ki.
Néhány faj olyannyira veszélyeztetett, hogy a közeljövôben el is tûnhet Európa területérôl.
A BirdLife elôzô és egyben elsô „Birds in Europe“ tanulmányának
megjelenése óta 45 faj állománya csökkent és került kedvezôtlen
természetvédelmi helyzetbe. Azonban a tanulmányból nem csak
rossz hírek olvashatók ki. Részben a természetvédelem erôfeszítéseinek köszönhetôen, 14 faj helyzete jelentôsen javult.
A „Birds in Europe“ tanulmányt a BirdLife Hollandiában mutatta be az Európai Unió Madárvédelmi Irányelvének 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A tanulmányt kíséri egy
másik, a „Birds in the EU“ címû, amely az Európai Unió madárvédelmi tevékenységét elemzi. A „Birds in Europe“ egész Európára kiterjedôen Grönlandtól Grúziáig és Oroszországtól a
Kanári-szigetekig ad becslést a vadon élô madarak állományára
és azok változására 52 európai országban. A „Birds in the EU“
csak az Európai Unió 25 tagállamával foglalkozik.

Európában sok faj állománya jelentôs
mértékben csökkent:
• Partimadarak: sárszalonka (Gallinago gallinago),
nagy póling (Numenius arquata) és bíbic (Vanellus vanellus)
• Hosszútávú vonulók, akik a Szaharától délre telelnek:
sisegô füzike (Phylloscopus sibilatrix), hantmadár (Oenanthe
oenanthe) és molnárfecske (Delichon urbica)
• Mezôgazdasági területeken élô madarak:
sordély (Miliaria calandra), mezei veréb (Passer montanus)
és kenderike (Carduelis cannabina)
• Városi madarak: házi veréb (Passer domesticus)
és seregély (Sturnus vulgaris)
• Magyarországon összesen 20 fajnál mutattunk ki csökkenô
trendet, ezek közül kiemelhetôk a kék vércse (Falco vespertinus),
a széki lile (Charadrius alexandrinus), a szalakóta (Coracias garrulus).
A tanulmányban vannak jó hírek is. Részben az Európai Unió
Madárvédelmi Irányelvének és a védelmi munkáknak köszönhetôen például a kontinens legveszélyeztetettebb tengeri madara,
a korallsirály (Larus adounii) védelmi helyzete kedvezôbbé vált,
és állománya növekedett. Ugyanez elmondható Európa két legnagyobb ragadozó madaráról, is a rétisasról (Haliaetus albicilla)
és a fakó keselyûrôl (Gyps fulvus).
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Magyarországon is találunk jó példákat: A parlagi sas (Aquila heliaca), réti sas (Haliaetus albicilla), kerecsensólyom (Falco cherrug)
és a csíkosfejû nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) állománya a
természetvédelem erôfeszítéseinek köszönhetôen növekedett. Összesen 54 fajról mondhatjuk el, hogy hazánkban a vizsgált idôszakban
állománya növekedett vagy új költô fajként jelent meg.
Jelentôs különbségek tapasztalhatóak Európa különbözô területei
között. Például az EU régi és új tagállamaiban a madarak helyzete
egészen más. Az új tagállamok madártani és természetvédelmi
szempontból sokkal jobb állapotban léptek be az EU-ba és így kiemelt felelôsségünk ennek az állapotnak a fenntartása, fejlesztése.
„A természetvédelem mûködik. A prioritás fajoknál, pl. parlagi
sasnál, kerecsensólyomnál tapasztalható, kedvezô állományváltozások tükrözik a rájuk fordított figyelmet. Az Európai
Unió és a természetvédôk a Madárvédelmi Irányelv 25. évfordulóját ünneplik, de mindenkinek továbbra is a helyén kell
lennie. Az európai madaraknak jelentôs nehézségekkel kell
szembenézniük. Kiemelt jelentôségû az EU új tagállamaiban
ma még meglévô madártani és természetvédelmi értékek megtartása, amiben nagy szerepe van annak, hogy a Nyugat-Európában elkövetett hibás lépéseket ne tegyük meg mi is. Ebben
nagyon fontos szerepet játszik az EU Közös agrárpolitikájának
megfelelô alkalmazása, ami a nyugat-európai problémák egy
jelentôs részének hátterében áll.“, mondta Halmos Gergô, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) természetvédelmi igazgatója
„Az Európai Unió vállalta, hogy megállítja a biodiverzitás
csökkenését 2010-re. A "Birds in Europe" értékelése megvilágítja a feladat mértékét. A harmadik értékelést a BirdLife 10 év
múlva tervezi, ami majd megmutatja, hogy az EU megtartotta-e az ígéretét.“ - mondta Clairie Papazoglou, a BirdLife Europe
EU irodájának vezetôje
Mike Rands a BirdLife International igazgatója szerint: „Az a tény,
hogy Európa madarainak nagyobb része veszélyeztetettebb
ma, mint egy évtizeddel ezelôtt, nagyon nyugtalanító. A madarak nagyon jó indikátorai környezetünknek és az, hogy sok
faj állománya folyamatosan csökken, egyértelmû jelzést ad az
európai természet és környezet rossz állapotáról.“

. . . . . . . . . . .
Birds in Europe
Cél
A Birds in Europe (2004) vagy BiE2 a vadon élô madarak európai
védelmi helyzetének második értékelô tanulmánya. Célja - mint az
1994-ben megjelent elsô tanulmánynak (Birds in Europe (1994)
vagy BiE1) -, hogy meghatározza azokat a prioritás fajokat (SPEC
- Species of European Conservation Concern), amelyekre a természetvédelmi tevékenységeket koncentrálni kell, hogy helyzetük
javuljon.
Adatok köre
Az adatok az egész kontinensrôl származnak, nyugaton
Grönlandtól, keleten az Urálig és északon a Spitzbergáktól, délen a
Kanári-szigetekig. A Balkánon és a Kaukázusban javuló politikai
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stabilitás elôször tette lehetôvé, hogy minden európai ország részt
vegyen az adatgyûjtésben.
Adatgyûjtés
Az adatokat nemzetközi koordinátorok hálózat szolgáltatta, akik az
információt szakértôktôl, madár-monitoring programokat
mûködtetô szervezetektôl gyûjtötték össze. Az adatok terepi
gyûjtésében sok ezren vettek részt, akik jelentôs részben önkéntes
munkájukkal járultak hozzá az eredményekhez. Minden fajnál
országonként adatgyûjtés folyt a költô-állományokra (2000-ben
vagy a körül) és azok trendjére (1990-2000 között). Ahol lehetséges
volt, telelôállomány adatokat is gyûjtöttek, fôleg vízimadarak
esetében. Összesen 14000 populáció/trend adatrekord érkezett és
került az adatbázisba, amelyek sok esetben jelentôsen jobb
minôségûek voltak, mint 10 évvel ezelôtt. Az 1970-1990 közötti
elterjedési és trend adatokkal együtt ezek az új adatok szolgáltatták
az alapot a fajok védelmi helyzetének újraértékeléséhez.
Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Monitoring Központja szervezte az adatok gyûjtését.
Eredmények
Az 524 vizsgált fajból 226 kedvezôtlen védelmi helyzetû. Ezek közül
40 faj (7.6%) SPEC 1, 45 (8.6%) SPEC2 és 141 (26.9%) SPEC 3
kategóriába sorolt. Mindegyik kategória %-os értékei növekedtek az
1994-ben végzett értékeléshez képest, amikor 195 faj (38% az 511
vizsgált fajból) került valamelyik SPEC kategóriába.
Következtetések
A BiE2 általános üzenete, ugyanolyan tiszta, mint a BiE1-é volt. A
madarakat Európában továbbra is veszélyezteti a széles körû
környezeti változás, és sok populáció nagyobb bajban van, mint egy
évtizeddel korábban. Mivel a madarak jó indikátorai a környezet
állapotának, ezért az, hogy sok faj állománya folyamatosan
csökken, egyértelmû jelzést ad az európai biodiverzitás és szélesebb
környezetünk állapotáról. Lépnünk kell és ez most még sürgetôbb,
mint egy évtizeddel ezelôtt, amikor a BiE1 adatait értelmeztük.
Nem csak a valaha gazdag európai madárvilág további pusztulását
kell megállítanunk, hanem komoly kötelezettségvállalást kell
tenni, hogy a biodiverzitás csökkenését megállíthassuk 2010-re.
Madarak az Európai Unióban
A „Birds in the European Union: a status assesment“ egy 50 oldalas
tanulmány, amely a BirdLife International széleskörû, a madarak
állományaira, azok trendjére és természetvédelmi helyzetére vonatkozó adatai alapján elemzi a vadonélô madarak helyzetét a 25 EU
tagállamban. A tanulmány kiemelt figyelmet fordít az EU Madárvédelmi Irányelvének hatására, fennállásának 25. éve alkalmából.
Kategória

Világszerte
veszélyeztetett
faj

Európai
védelmi
helyzet

Az állomány
vagy elterjedés
Európára
koncentrálódik

SPEC1

Igen

-

-

SPEC2

Nem

Kedvezôtlen

Igen

SPEC3

Nem

Kedvezôtlen

Nem

NON-SPECE

Nem

Kedvezô

Igen

NON-SPEC

Nem

Kedvezô

Nem

. . . . . . . . . . .

Forrás: www.mme.hu

Mind az 524 faj besorolásra került a következô
öt kategória valamelyikébe:
SPEC 1 - Világszerte veszélyeztetett fajok (40 faj, 7.6 %);
SPEC 2 - Európában kedvezôtlen védelmi helyzetû fajok, amelyek
költô vagy telelô állományának több mint 50%-a Európában van
(45 faj, 8.6 %).
SPEC 3 - Európában kedvezôtlen védelmi helyzetû fajok, amelyek
költô vagy telelô állományának kevesebb mint 50%-a van
Európában (141 faj, 26.9 %).
Non-SPECE - Európában kedvezô védelmi helyzetû fajok, amelyek
költô vagy telelô állományának több mint 50%-a Európában van.
Non-SPEC - Európában kedvezô védelmi helyzetû fajok, amelyek
költô vagy telelô állományának kevesebb mint 50%-a van Európában.

. . . . . . . . . . .
Madárvonulás és
vonuláskutatás
Az embereket évszázadok óta foglalkoztatják a
madarak életével kapcsolatos kérdések. Egyik
ilyen már-már misztikusnak tûnô kérdés a madarak vonulása. Honnan jönnek, hová mennek és
egyáltalán miért vonulnak? A vonuláshoz hiedelmek fûzôdtek, mint például „a fecskék az iszapban telelnek“. Ami valószínûleg onnan ered,
hogy a gyülekezô, vonuló fecskék a nádasok felett keringenek és sötétedés elôtt zuhanórepülésben, úgynevezett „fecskeesôben“ szállnak be a
nádasba. A másik ma már humorosnak tûnô
tévhit „a nyáron kakukk, télen héja“. Ami a
madarak tollazatának hasonlósága miatt alakulhatott ki, nem figyelembe véve a madarak méretét,
táplálkozását. A XIX. században ezekre a kérdésekre a tudósok elkezdtek egzakt, tudományos
válaszokat keresni és beindultak a madártani
kutatások, ezek közül is talán legintezívebben a
vonuláskutatás.
A vonuláskutatás egyik és jelenleg talán legfontosabb ága a gyûrûzés. 1899-ben indult el Dániából. Hazánk, Herman Ottó szorgalmazására,
Dánia és Németország után harmadikként csatlakozott a gyûrûzési mozgalomhoz. Az igazi fellendülés az 1950-es években indult meg Európában és Észak-Amerikában. Ekkor jelent meg a
függönyháló és lehetôvé vált az énekes madarak
nagy tömegû jelölése. A gyûrûzés elterjedésével
számos kérdésre kaptunk választ. Egyre több fajnak ismerjük meg az elterjedését, a fészkelô,
táplálkozó, pihenô, telelô területeit és vonulási
útvonalait. Ezáltal pontos információhoz juthatunk a madárvonulásban szerepet játszó területek védelmének megtervezéséhez.

védjük a természetet

A madarak jelölése több módon történhet. Az
egyik módszer a már hagyományosnak tekinthetô könnyûfém (általában alumínium) gyûrût
alkalmazza, ez kerül a madár lábára. Az azonosító
tartalmazza az ország gyûrûzôközpontjának a
kódját, valamint egy számokból és betûkbôl álló
kombinációt. Minden fajcsoportnak megfelelô
gyûrûméretet készítenek, amely nem zavarja a
madarat a normális életritmusában. A többi módszer kisebb körben elterjedt és alkalmazott. Ezek
közül a talán legnépszerûbb a színesgyûrûs jelölés. Ennek két alapvetô típusa van. Az egyik a
színkombinációs, amely során az egyik vagy
mindkét lábra 1-3 színkombinációból álló jelölôgyûrût vagy gyûrûket helyeznek fel. A másik a
számmal ellátott, amely szintén egy színes alapú
gyûrû, amelyre egy jól látható másik színnel,
betû és számkombinációt írnak fel. További
módszer még a jeladós módszer melynek elônye,
hogy igen gyorsan nagy mennyiségû és pontos
információhoz juthatunk egy kutatott faj adott
egyedérôl. Hátrányai az adók mérete miatt egyelôre csak nagy testû madarakon alkalmazható és
igen költséges. Bonyolultságától függôen különbözô árkategóriák vannak. A legolcsóbbak a legegyszerûbb rádió adó-vevôk, a legdrágábbak a
mûholdas, repülés közben programozhatók,
amelyek már rengeteg információt nyújtanak, a
madár testhômérsékletétôl, a sebességén és irányán át egészen a külsô környezeti tényezôkig.
Egyre több és több új alternatív módszer kerül
kidolgozásra, amelyek valószínûleg egy pár év
vagy évtized múlva nagyobb teret kaphatnak a
vonuláskutatásban és akár át is vehetik a gyûrûzés helyét. Ilyen pl. a tollak izotópos vizsgálata
vagy a telelô területeken lévô klorofil mennyiségének változásából történô számításos módszer.
Az E-misszió Egyesület 1994 óta foglalkozik madárgyûrûzéssel és vonuláskutatással. Ekkor volt a
Barabás község melletti Kaszonyi-hegyen az elsô
szervezett gyûrûzôtábor. 2000 óta pedig minden
évben megrendezésre kerül ez a tábor a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával, a Karszt Természetvédelmi Egyesülettel és a Vásárosnaményi
Természetbarát Diákkörrel közösen. A tábor eddigi évei alatt közel 100 faj, 40 000 példányát
gyûrûztük meg. A táborban több száz lelkes segítô vett részt. Néhány érdekesség a tábor történetébôl. 2000-ben fogtunk egy vastagcsôrû füzikét
(Phylloscopus shwarzi). E fajnak ez volt az elsô
Magyarországi adata. Szintén ebben az évben egy
királyfüzikét (Phylloscopus proregulus). Ami a
második Magyarországi adata, és elsô kézre kerülése volt. 2003-ban fogtunk egy vándorfüzikét
(Phylloscopus inornatus). Amely a hatodik magyarországi adat. És természetesen számos hazai
és külföldi megkerülésünk volt.
Fotó és szöveg: Török Hunor

. .

„Hagyományos" alumínium
és színes gyûrû
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A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület bemutatása
A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület
1994-ben alakult néhány elkötelezett környezeti nevelô részvételével. Jelenleg 4000 környezeti nevelés
iránt érdeklôdô kollégával tartunk kapcsolatot.
Célunk egyfajta híd szerepének betöltése a témában
érintett társadalmi szervezetek és közhivatalok,
valamint a végeken mindennapi kemény munkát végzô érdeklôdô és elhivatott kollégák között.
Az Alapszabály szerint az egyesület célja: Békességteremtés ember
és ember között, ember és természet között, a környezeti nevelés,
oktatás, valamint a környezetvédelem fejlesztése és az Egyesületben résztvevôk érdekeinek képviselete, védelme.
Az Egyesület szerteágazó tevékenységének alapja a környezet- és
természetvédelmi szemléletformálás. Alapvetôen 3 tevékenységi
kör nevezhetô meg, melyek a munka fô vonulatát képezik.
1. Kiadványunk, az ingyenesen rendelhetô Hálózat révén évente
átlagosan 6 alkalommal minden tagunkhoz eljutnak a nemzetközi és hazai szakirodalomról, pályázati lehetôségekrôl,
aktuális programokról, a környezetvédelem idôszerû problémáiról és a környezeti nevelés ismert mûhelyeiben folyó
munkákról szóló legfrissebb információk. A kiadvány adta kapcsolattartási lehetôséggel a környezeti nevelésben érdekelt társszervezetek, és az érintett szakminisztériumok is gyakorta élnek,
melynek köszönhetôen csaknem minden számunk mellékletanyaggal jelenik meg. A kiadvány - amely eddig 67 alkalommal
jelent meg - környezetbarát papírra készül, általában 12 oldal
terjedelemben.

2. Az egyesület tagjainak adatait tartalmazó adatbázis igen nagy
segítséget jelent mind a környezetvédelemben tevékenykedô társadalmi szervezetek, mind pedig az érintett minisztériumok
munkájában. Ennek aktualizálása részben évente, egészben kétévente történik meg.
3. Az elmúlt 8 évben egyesületünk bonyolította le az FVM által
támogatott iskolai fásítási pályázatot. Szervezésünk révén, tagjaink munkájának segítségével évente több millió forint értékben
ültetnek növényeket az ország minden térségében (az utóbbi
években rendre 10-20 millió Ft-ot sikerült erre a célra mozgósítani). Sajnos az EU csatlakozás után - adminisztratív okok miatt
- ez a lehetôség és így ez a programunk megszûnt.
A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület rendszeres
támogatói a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium, az egyesület rendszeres és
szoros szakmai kapcsolatban áll a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, annak Erdészeti Hivatalával. A társadalmi szervezôdések közül a legszorosabb együttmûködést a
környezeti nevelésben is tevékenykedô Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettel, Ökoszolgálattal, Hulladék
Munkaszövetséggel, WWF-fel, valamint a Bokor Ökocsoporttal
tartjuk fenn, de rendszeres kapcsolatban állunk a környezeti
nevelés területén tevékenykedô társszervezetekkel (KOKOSZ,
MKNE, TKTE) is.

Levélcímünk: Környezeti Nevelési Hálózat
2527 Máriahalom, Pataksor 15.; drótposta: halozat@mnmail.hu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Tiszánál
A Tisza sorsa nem egyedülálló jelenség, nem a kevés tünetek
egyike, csupán egyik beszédes tanúja az egység megbomlásának.
Az egységnek, melyet ha felismernénk, nem volnánk oly egyedül
ebben az anyagi világban. Avatott vezetôre van szükségünk
ahhoz, hogy a folyó sorsát értelmezni tudjuk, és sokat le kell
vetkezzünk abból, amit ma felületesen tudásnak nevezünk. Mai
tudásunk ugyanis inkább információk halmaza, nem szervesült
tudás, inkább olyan meggyôzôdések, sôt találgatások sorozata,
amelyekbôl valóságot építettünk, holott az még nem állta ki az
idô próbáját.
Molnár Géza közel két évtizede kutatja a folyó és az ember
kapcsolatát, és majd egy évtizede családjával Tisza-menti lakos,
együtt él a folyóval. Elemzése messze túlmutat a látható dolgok
megfigyelésén, közelít a megismerés felé. Az irodalom, amelybôl
merít, több száz évet ölel fel, alátámasztva a nem látható, spirituális összefüggéseket.
E Tiszáról szóló tanulmány nem csak a folyóval ismertet meg
bennünket sok nemzedék megfigyelésein és szervesült tudásán
keresztül, de útikalauzunk lehet belsô utazásaink során, ahogyan
helyünket keressük a természetben.
A tanulmány azért különösen idôszerû, mert az utóbbi évek
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hatalmas árvizeit, majd az aggasztóan aszályos esztendôt
követôen – másfél évszázad után – a Tisza ismét a tervezôk asztalára került. A tervezés célja a pusztítóan magas árvízi szintek
csökkentése, a biztonság megteremtése a Tisza mentén.
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése koncepcionális szakaszban
gyakorlatilag árvízvédelmi szempontú program volt, ám a tervezés során több nagyon fontos elv is beépült a majdani beavatkozásokba. A vésztározó területekre való rendszeres vízkivezetés,
az egykori árterek felélesztése, az ártereken való vízkormányzás és
az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó tájhasználat, tájgazdálkodás szemléletváltást jelent a korábbi, a vizek gyors levezetésén alapuló árvízi védekezéssel szemben.
Mondhatni, a Tisza visszakaphatja völgyének egy kicsiny részét,
ahol az ember ismét harmóniát teremthet a természettel, és
remélhetôleg saját magával. Molnár Géza e paradigmaváltás
talán legfontosabb elindítója, aki a tervezés során oly sokszor
szeretettel, magával ragadó módon mutatta be, hogyan, milyen
elvek mentén tanulhatunk alkalmazkodni a folyóhoz. Varázslat
ez, amely talán e kötet olvasásakor is megérinti majd a kedves
olvasót.

. . . . . . . . . . .
Zöld Energia Hálózat:

energaia

. . . .

Kevesebb is lehet ELÉG!

Országos lefedettségû, ingyenes energia-tanácsadói
hálózat jött létre az Energia Klub kezdeményezésére. A programhoz – amely az Európai Unió
Phare Access 2002 Macro projekt segítségével
mûködik idén októbertôl – 10 szervezet csatlakozott, valamennyien a Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ) tagjai.
Az országos Zöld Energia Hálózat célja, hogy
csökkentse a magyar társadalomban sajnos ma is
meglévô információhiányt, és felhívja az emberek figyelmét a hatékony energiafelhasználásra.
Fontos ugyanis, hogy a társadalom minél több
tagja számára érthetôvé tegyük: már kis odafigyeléssel is költségmegtakarítást érhetnek el. A
tanácsadó irodák a háztartásokban megvalósítható energiatakarékossági módszerekkel, pályázati lehetôségekkel és a megújuló energiaforrásokkal ismertetik meg a hozzájuk fordulókat.
Ezek az irodák már régóta foglalkoznak lakossági
tanácsadással, és jelentôs szerepet vállalnak
abban, hogy minél több emberben tudatosítsák
az energiafelhasználás környezeti hatásait, az
energetika fogyasztóvédelmi problémáit.
A Zöld Energia Hálózatban együttmûködô szervezetek egymást képezve, a tapasztalatok átadásával, összehangolt kommunikációval, egységesen elkészített munkaanyagokkal, közös informá-

ciós bázissal teszik egymás mindennapi munkáját
hatékonyabbá.
A Zöld Energia Hálózatot alkotó szervezetek:
• Csalán Környezet- és Természetvédô Egyesület
(Veszprém), www.csalan.hu • Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, www.zpok.hu/ekoku
• E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület (Nyíregyháza), www.e-misszio.hu –
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. 42/423-818
emisszio@e-misszio.hu • Gaja Környezetvédô
Egyesület (Székesfehérvár), www.zpok.hu/~gaja
• Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület (Szeged), www.csemete.com
• Nimfea Természetvédelmi Egyesület (Túrkeve), www.nimfea.hu • Ökoszolgálat Alapítvány (Budapest), www.okoszolgalat.hu • Pécsi
Zöld Kör, www.pzk.hu • Castanea Környezetvédelmi Egyesület (Sopron), castanea@castanea.hu
• Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlôdésért
(Dötk), okoregio@axelero.hu • Energia Klub
Környezetvédelmi
Egyesület
(Budapest),
www.energiaklub.hu
További információk a programról: Tóth Nellinél
(nelli@energiaklub.hu - 411-3526) és Király Zsuzsannánál (kiraly@energiaklub.hu - 411-3525)
szerezhetôk be.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energia a szántóföldrôl?
Energetikai ültevények a mezôgazdaságban
Egymillió hektár. Ekkora lehet az a földterület, amely hazánkban
az Európai Unió mezôgazdasági politikájának következményeként parlagon maradhat. E hatalmas terület egy része azonban úgynevezett energetikai ültetvények telepítésével jól hasznosítható. Az így termelt „biomassza“ pedig kiváló, környezetbarát energiaforrás. Ezek alapján most már érthetô a címben
feltett furcsa kérdés: A biomassza termeléssel nemcsak mûveltté
tehetôk az amúgy mûvelés alól kivont, parlagon maradó földek,
de ily módon olcsó, és a környezetünket nem szennyezô energiát
tudunk elôállítani, vagyis akár fûthetünk is vele.
Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület több szervezettel
együttmûködve 2004 júliusában indította el „Új utak a mezôgaz-

daságban“ címû programját abból a célból, hogy hazánkban
minél szélesebb körben elterjedjen a biomassza energetikai célú
termesztése. A program PHARE támogatással, az Access 2002
Mikro projekt keretében jött létre. A partnerszervezetekkel történô
együttmûködés továbbá lehetôséget teremt arra, hogy egy, a
megújuló energiaforrások hasznosításának népszerûsítésében is
együttmûködô partneri hálózat jöjjön létre.
A biomassza termelés szempontjából Magyarország kitûnô
adottságokkal rendelkezik. Ez egyrészt hazánk kiváló mezôgazdasági adottságainak, másrészt a több évszázados agrártermelési
hagyományoknak köszönhetô. A projekt hosszú távú célja, hogy
más környezetbarát energetikai megoldásokat is népszerûsítsen.
További fontos szempont az is, hogy a magyar energiaszektorban
megnôjön a megújuló energiaforrások részaránya. Ezzel nem csak
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szeméthegyen innen

. . . .

európai uniós kötelezettségeinket, de a Kiotói Jegyzôkönyvbe foglalt
éghajlatvédelmi vállalásainkat is könnyebben teljesíthetjük.
A biomasszára aktívan alapozó, decentralizált energiastruktúra
kialakítása nagyban hozzájárulhat országunk jelenleg igen magas, 60% feletti importfüggôségének csökkentéséhez, egyszerre
javítva ezzel a külkereskedelmi mérleget és az ellátás biztonságát.
A biomassza termelésével és hasznosításával növekszik a vidék
népességmegtartó ereje, hiszen a gazdálkodók számára ez a tevékenység új, tartós bevételi forrás lehet.
Az „Új utak a mezôgazdaságban“ program Magyarország két nagy
mezôgazdasági potenciállal rendelkezô területén, az észak-alföldi
és a dél-alföldi régióban kívánja megismertetni a biomassza energetikai célú termesztésében és hasznosításában rejlô lehetôségeket.

A hatékony információ átadás érdekében 2005. év elején az érintett
régiókhoz tartozó megyékben fórumok megrendezésére kerül sor,
melyeken hazai szakértôk a téma mûszaki, gazdasági, környezeti
és jogi vonatkozásairól tartanak elôadást az érdekelteknek.
A program partnerei: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület, Nyíregyháza; Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány, Hajdúböszörmény; Csemete Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület, Szeged; Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve.
További információ:
Tömöri László - E-misszió Egyesület –
Környezeti és Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a - 42/423-818 – tomoril@e-misszio.hu - www.e-misszio.hu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerencsés-e a Tetra Pak csomagolási hulladék
szelektív gyûjtése az iskolákban?

Az Öko-Pannon Kht. és az Italoskarton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés 2004. december 1jei kezdettel akciót hirdet a megyei iskolák számára a Tetra Pak italos dobozok szelektív gyûjtésére. Az akcióban az iskolák és kisebb közösségek versenyeznek majd abban, ki tud több hulladékká vált italos dobozt összegyûjteni. Az alábbiakban néhány megfontolásra érdemes érvet szeretnénk felhozni a fenti akcióval kapcsolatban. A
Tetra Pak italos doboz egy kombinált, más szóval
társított csomagolás, melyben a papír mûanyaggal
és alumíniummal társítva alkotja a csomagolást.
Fontos megjegyezni, hogy a csomagolóanyagok
nem csak akkor válnak környezeti problémává,
amikor hulladékként meg kell tôlük szabadulni,
hanem teljes életciklusuk alatt, a nyersanyaguk
elôállításától a szállításon és gyártáson keresztül
egészen a hulladék ártalmatlanításáig. Az egyes
csomagolóanyag-típusok környezetre gyakorolt
hatását ezért életciklusuk összehasonlításával
lehet megbecsülni. Ilyen megfontolások alapján a
kombinált csomagolásokat, az alumínium italos
dobozokat és az eldobós mûanyag flakonokat
lényegesen környezetterhelôbbnek tartjuk, mint
pl. a visszaváltható csomagolásokat.

16

Süvöltô

Természetesen dilemmát okoz számunkra az,
hogy a hulladékként jelentkezô italos dobozokat
valóban érdemes volna újrahasznosítani, ám egy
iskolai szelektív gyûjtési akció közvetett módon
sugallhatja azt a diákok felé, hogy a szelektív gyûjtés miatt ez a csomagolás is környezetbarát (ilyen
értelmû üzenetet a gyártó korábban meg is fogalmazott éppen egy iskolai kampányban). Azt is
érdemes figyelembe venni, hogy az italos dobozok
újrahasznosítása (a rétegeket szét kell választani)
nagyon sok energia- és vízfelhasználással jár.
További érv a kombinált italos dobozok népszerûsítése ellen, hogy a csomagolás/termék ár arány
esetükben megdöbbentôen magas: pl. egy 2 dl-es
kombinált csomagolású üdítô esetében a csomagolásért többet fizetünk, mint magáért a benne eladott üdítôért. A 0,33 literes alumínium üdítôk árából is 45% a csomagolóanyag költsége! A diákok
pénztárcájának védelme érdekében is megfontolandóak a fenti adatok, hiszen a drága csomagolás
szó szerint kidobott pénz.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy az iskolák vezetôi fontolják meg az akcióban való részvételt és
annak szemléletformálási következményeit. További információval készséggel állunk rendelkezésükre. Keressék az E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesületnél Csige Anikót a 0642-504-403 számon.
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Nyíregyháza, Malom u. 18/a. H-4400
Tel./Fax: (42) 504-403, 423-818
http://www.e-misszio.hu
e-mail: csigea@e-misszio.hu
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Hozzunk szégyent a bundára!
Magyar gyôztes a Design Against Fur pályázaton
A Fauna Egyesület* elsôként vett részt egy nemzetközi szôrmeellenes plakátverseny magyarországi bonyolításában, melynek fô szervezôje a
Fur Free Alliance** nemzetközi állatvédelmi szövetség volt. Különösen ennek tükrében büszkén
jelentjük be, hogy a 2. szôrmeellenes verseny
európai és nemzetközi fordulója gyôztesei között
1. helyen egy magyar pályázó végzett.
A Design Against Fur! plakátversenyének európai
és nemzetközi fordulójában 18 országból több
mint 300 diák vett részt, magas színvonalú pályamunkákat juttatva el a bírálókhoz. A forduló lebonyolítását az angliai központú Respect for
Animals*** szervezet koordinálta. Hazánkban a
Fauna Egyesület népszerûsítette a pályázatot és
nyújtott segítséget a jelentkezôknek.
Az üzenet, melyet az idei évben a plakátoknak
közvetíteni kellett: „Azzal, hogy szôrmebundát vagy
szôrme-kiegészítôvel ellátott ruhát vásárol, Ön közvetetten
hozzájárul az állatoknak okozott fájdalomhoz és szenvedéshez. A fogyasztói tudatosság eszközével azonban megállítható a prémállatok (szôrméjükért való) leölése. Szôrmét
viselni a mai korban szükségtelen és divatjamúlt hóbort.“

szôrme-kiegészítôket, mint egész szôrmebundát.
• A tervezôk, kiskereskedôk, kisebb üzletek és
viszonteladók több szôrme-kiegészítôvel ellátott
ruhát árusítanak, mint valaha.
• Azt gondolhatnánk, hogy ezek a kiegészítôk
„maradékszôrmébôl“ készülnek, ám ma már a
prémesállatok többségét azért tenyésztik, ölik le
és nyúzzák meg, hogy ilyen ruhakiegészítôket
gyártsanak.
• A szôrmébôl készült kiegészítôket mindenfajta
ruházaton, a kabáttól és pulóvertôl kezdve a
pénztárcán át egészen a papucsig terjedô skálán
használják.
• Sokan nem is tudják, hogy „valódi“ szôrmébôl
készült kiegészítôvel ellátott ruhát vásárolnak,
azt gondolván, hogy csak utánzat. A szôrmét
ugyanis nem jelölik és az illetô ruhacikk ára is a
megfizethetô kategóriába tartozik.

A pályamunkák június 14-tôl megtalálhatóak a
www.inFURmation.com honlapon.
*A Fauna Egyesület 1989-ben alakult, pártoktól független
civil szervezet, melynek célja az állatok életkörülményeinek
javítása és a modern állattartási kultúra kialakítása.
**A Fur Free Alliance (FFA) egy nemzetközi szövetség, mely
35 jeles emberi jogi és természeti értékeink megôrzésével
foglalkozó szervezetet tömörít, háta mögött összesen több
tízmillió támogatót tudhat magáénak.
***A Respect for Animals londoni székhelyû nem-kormányzati szervezet (NGO), mely a kegyetlen és szükségtelen
szôrmeipar elleni küzdelmet tûzte zászlajára.
Forrás és további információ:
http://www.fauna.hu/hu/camp/fur
Kasza Julianna
gyôztes munkája

Tények és adatok a szôrmeiparról
• A szôrmeipar évente mintegy 40 millió állatot
gyilkol le.
• Az állatokat vagy kegyetlen módon ejtik csapdába vagy nagyüzemi telepeken szánalmas körülmények között tartják ôket.
• Az ilyen szôrmetelepeken tartott rókák 90%ából (évente összesen 3.159.000 rókát ölnek
meg világszerte) kizárólag szôrme-kiegészítôket
készítenek.
• Manapság több állat bundájából készítenek

• Sok, szôrmével ellátott ruházati cikket nem
szôrmeüzletekben árusítanak, hanem azokban a
ruhaüzletekben és butikokban, ahol elvegyül a
kabátok, nadrágok és felsôruházati cikkek közé.
A fogyasztó tehát nem szükségszerûen figyel fel a
szôrmére.
• A szôrmeipar célja a piac további kiterjesztése,
ebbôl következôen pedig a szôrmeruházat, elsôsorban a kiegészítôk révén mindennapi viseletté
tétele, mely illeszkedik a mai életstílushoz.

17

Süvöltô

. . . . .

zöldfülû

A mesét írta: Rabóczkiné
Andorkó Alexandra

Jónás Gergely rajza

A mesét a Hatvani
Környezetvédô Egyesület
Meseíró versenyének kapcsán készült,
„Az elveszett szivárvány"
c. kiadvány tartalmazza.
A Hatvani Környezetvédô
Egyesület címe és
elérhetôsége:
3000 Hatvan,
Hatvany Irén u. 6.
Tel.: 06-37/340-516
Mobil: 06-30/469-9839
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A téli álom
Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdô közepében, az Északi-Középhegységben,
közelebbrôl a Bükk-hegységben volt egy erdészlak. Az erdész télre mindig beköltözött a városba. Az udvaron földbe vájt verem, az üreg pinceként volt használatos. Az erdészlakban nem volt villany, így hûtôszekrény sem mûködhetett.
Nyáron az öreg erdész a veremben tárolta romlandó elemózsiáit. A szalonna, kolbász a pincehideg helyen nem romlott meg.
Az ôszi alkonyatban az erdészlak körül csendesnek, magányosnak tûnt a táj.
Borongós, esôs idô tette még komorabbá a vidéket. A szél próbálta vidámítani a
hangulatot. Szellô suttogott, a falevelek zizegtek, majd viharként „felkerekedett“, és játékosan fújta, kergette, pörgette, forgatta a színes lehullott faleveleket. Csörgedezô kis patak hangja tette változatosabbá a hangulatot. A ház
mögött lépcsôzetesen zuborgott lefelé a mélybe, mint egy csöppnyi vízesés.
Történt egyszer, hogy a patakpartról egy béka célba vette a vermet. Vidáman
ugrándozott, hiszen messzirôl fölfedezte téli szálláshelyét. Nocsak, „gondolta“,
az a földbe ásott gödör, kitûnô búvóhely lesz nekem. Itt senki nem fog háborgatni! Végre elfoglalta helyét a veremben, mikor is hangokat hallott kintrôl.
Túrás-fúrás hangzott, sôt kellôen megremegett a verem külsô fala. A béka kicsit
összerezzent, és kiszólt határozottan.
- A téli szálláshely már foglalt! - Bárki is vagy! - Keress magadnak más helyet!
Az idegen látogató nem adta fel a túrást-fúrást, nem szólt, mintha nem hallaná.
- Kipp-kopp! - kopogtatott a veremajtón, mert végre azt is megtalálta.
- Lakik itt valaki ebben a föld alatti kuckóban? - kérdezte illedelmesen.
- Igen! A zöld leveli békácska! - hangzott a válasz.
- Én vagyok a barátságos sünike! - Megosztanád velem a téli szállásodat béka koma?
- Jó! Nem bánom, gyere be, légy a barátom! Fúrd be magad gyorsan! - hívta a béka.
Üdvözölték egymást az új ismerôsök. Süni is megtalálta a helyét. Ekkor arra eszméltek,
hogy egy új vendég érkezik.
- Kipp-kopp! - Kipp-kopp! - zörgött az ajtó küszöbén.
- Van itt valaki ebben a föld alatti kuckóban?
- Igen! - hangzott a kettôs válasz.
- A leveli békácska és a sünike! - mondták a bennlakók.
- Mit óhajtasz, Te idegen? - kérdezte a sünike.
- Téli szállást keresek, nagyon fázom - válaszolta a hívatlan vendég.
- Mondd, ki vagy Te? - Akárkit nem fogadunk! - szólt a leveli békácska.
- Én a foltos szalamandra vagyok! - mutatkozott be félszegen.
- Kerülj beljebb! Én voltam az elsô honfoglaló - közölte a béka. A harmadik vendég is elhelyezkedett, mire ismét hangokat hallottak.
- Milyen nagy ma itt a sürgés-forgás-vendégjárás, ismerkedés. - Vajon ki közeleg ismét?
kíváncsiskodott sün koma. Az ismeretlen idegen a verem szellôzônyílásán jelzett óvatosan.
- Kopp-kopp-kopp! - Üres ez a föld alatti „barlang“?
- Majdnem tele van! - huncutkodott a békácska. - Ki vagy Te, idegen? - érdeklôdött kellemes hangon.
- Találd ki bennlakó! - szólt rejtélyesen a hívatlan vendég. - Négy lábam van! - Ennyi elég
lesz? - közölte.
- Nekem is! - felelt a leveli békácska.
- Testemet színes szarupikkelyek fedik! - Farkam is van! - fejezte be az idegen.

. . . . . . . . . . . .

zöldfülû

- Nekem is van farkam! - mondta bentrôl a foltos szalamandra.
- Ha kitalálod, hogy kik vannak benn, beengedünk! - szólt
egy másik hang.
- No, jól van! segítek!
- Ha összegömbölyödöm, hogy védekezzek, akkor millió
„szög“, illetve szarutüske áll föl a hátamból! - fejezte be a
sün koma.
- Szállásadó barátaim! Nektek hármotoknak könnyebb
kitalálni, hogy én ki vagyok! - Segítek! - Gyors, és fürge
vagyok! Ha valaki megfogja testem, farkam letörik - majd
késôbb kinô - én így ügyesen, fürgén elmenekülök.
- Meggyôztél minket Te kitartó idegen! Kitaláltuk, hogy Te ki vagy! - Te vagy a fürge
gyík! - közölte béka breki.
- Talált! - Én vagyok! Köszönöm az engedélyt!
A fürge gyík is megtalálta helyét. Éppen beszélgetni szerettek volna az újdonsült barátok, amikor is zizegô hangra lettek figyelmesek. A másik szellôzônyílást célozta meg a
látogató.
- Üres ez az odú? Elfoglalhatom? - félhangosan szólalt meg egy apró termetû állatka.
- Hol mászott, hol repült, nagyon-nagyon izgatott volt - amiatt, hogy hol talál magának
éjszakai nyughelyet. Sün koma szólt ki erôteljes hangon.
- Talán kopogtatnál, ha vendégségbe készülsz! - Ki vagy Te hívatlan látogató?
- Elnézést! Azt hittem üres az odú. Nem akarok betolakodni! - megszeppenten válaszolt az idegen.
- Meséld el, ki vagy? - Ha Rád ismerünk, lehetsz a vendégünk! - Ügyes légy! - fejezte be süni.
- Üdvözlöm a bentlakókat! Én egy üres odút szerettem volna keresni, de nem találok,
ezért bátorkodtam ide - mondta félénken a látogató.
- Ki vagy Te látogató? - Ez nem odú! - A fék kikorhadt ürege az odú! Ez föld alatti üreg,
föld alatti szálláshely az arra rászoruló állatkáknak! - tette helyre a vendéget a foltos
szalamandra.
- Bemutatkozom! Engem a farontó bogarak csoportjába sorolnak. Valójában én nem
rontom a fákat, mivel csak a fát nedvét nyalogatom. A petébôl kikelô lárvák az igaz,
hogy 5 évig élnek a fák kérge alatt. Amíg átalakulnak kifejlett bogárrá, az 6 évbe kerül.
A madarak és emberek nagyon sok fajtársunkat kiirtották. Ma már kevesen élünk,
ezért mi védett bogarak vagyunk. - Kérlek Titeket, engedjetek be, meg ne fagyjak a
télen! - Biztos vagyok abban, hogy kitaláljátok, hogy valójában ki vagyok én! - fejezte
be a didergô bogár.Végül sün koma szólalt meg.
- A fejeden van két ollószerû „agancs“, vagy „szarvacska“, ami a Te ékességed, díszed!
Ezt a „szarvacskát“ csak a hímek viselik.
- Eltaláltad! - örült a reszketô, fázó bogárka.
- Te vagy a szarvasbogár hím! - közölte a megfejtést sün koma.
- Figyelj szarvasbogárka!
- Rossz lóra tettél! - ahogy mondani szokták.
- Ugyanis a négy bentlakó egytôl-egyig rovarevô. - Képesek lennénk felfalni Téged!
- De lásd, kikkel van dolgod! Megbeszéljük mi négyen - fejezte be sön koma. A bölcs
döntés az volt, hogy elfogadják ötödik vendégként a hím szarvasbogarat. Nem bántják, már azért sem, mert senki sem éhes, csak álmos. A szarvasbogárka boldogan nyújtózkodott a tágas téli szállásán barátai társaságában. Leveli béka brek „nagyfônök“
elköszönt a barátoktól. Békés-nyugodt-téli álmot kívánt.
- Viszlát jövôre! Kellemes tavaszi ébredést!
Az öt állatka mély álomba merült

. . . .

Bacsa Georgina rajza

A Tanácsadó
Iroda
elérhetôsége:
Telefon/fax: 06-42/423-818
Személyesen vagy levélben:
4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a.
E-mail: emisszio@zpok.hu
www.e-misszio.hu

Nyitva tartás:
Hétfô – Péntek: 8: 00-16:00-ig
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a
Tel.: 42/423-818, emisszio@e-misszio.hu, www.e-misszio.hu

