Kedves Tagtársunk, Támogatónk!
Az alábbiakban szeretnélek tájékoztatni
a Magyarországi Kuvik Oltalmi
Egyesület elmúlt évi munkájáról és
2017 évi terveiről.
Amennyiben úgy érzed, továbbra is
szeretnéd ezt a munkát tagként vagy
támogatóként segíteni, akkor a levél
végén találsz egy rövid tájékoztatót
ennek módjáról. A mellékelt, kézzel
kötött, teljesen vagy részben újrahasznosított és természetes alapanyagokból készült kis füzetet pedig
használd örömödre, belátásod szerint.
2016-ban öt alkalommal jártunk terepen a Felső-Kiskunságban a kuvikállomány
felmérésével kapcsolatban. Évről évre emelkedik a gyűrűzött felnőttmadarak és fiókák
száma. Idén több mint 160 gyűrűzés történt.
2016-ban országossá vált tevékenységünk a 2015-ben tartott I. Kuvikvédelmi
Konferencia eredményeként , ahol kiépítettük koordinátori hálózatunkat. Szerettünk volna
eljutni az ország különböző régióiba, minden koordinátori terepet bejárni, az ottani
lehetőségeket felmérni, vagy épp a már elvégzett munkát a helyszínen megismerni, de ezt,
kevés időnk és szűkös anyagi lehetőségeink miatt, nem tudtuk maradéktalanul végbe vinni.
A 22 – kuvikodú-parkkal rendelkező
– koordinátori területen 2016-ban
összesen 81 odú kihelyezésre került sor. A
Kiskunságban idén így 117, az ország teljes
területén pedig nyilvántartásunk szerint
legkevesebb 224 fészkelésre alkalmas
kuvikodú várja lakóit.
2016 januárjában a Budakeszi
Vadasparkkal és a Pilisi Parkerdővel
együttműködve Budakeszi körzetében egy
10 odúból álló odúparkot építettün ki.
2016 tavaszán ennek kapcsán
megjelentünk az országos médiában is, így
az M1 rádió Kék Bolygó, valamint a Kossuth Rádió Oxigén című környezetvédelmi
műsoraiban.
Tavasszal és ősszel szinte heti rendszerességgel gyűrűztünk énekesmadarakat a
Naplás-tónál, és folytattuk a téli sirály gyűrűzést is a Városligeti tónál, valamint a budapesti
dunaparton. Két iskolában is tartottunk bemutató előadást.

Idén először eleget tettünk egy felkérésnek és az MME Szekszárdi csoportjának a
helyi madarásztársadalomnak tartott, fotókiállítással egybe kötött, rendszeres találkozóján
adtunk elő nagy sikerrel.
Több kutatást is végeztünk. A táplálkozásbiológiai elemzések kiemelt célja, hogy
közép-európai területen is, a nyugat-európai kutatási eredményekhez hasonlóan,
szülessenek
hosszabb távú,
szezonális,
gerinces és
gerinctelen
zsákmányállatmeghatározásra
kiterjedő új
eredmények. Ezek
megfelelő
összehasonlítási
alapot adhatnak
az eltérő
élőhelyen élő
egyedek
táplálkozásával és
alkalmazkodási
képességével
kapcsolatban.
Ezért 2016-ban három alkalommal került sor a fészkelésre korábban már használt,
valamint az aktuálisan is elfoglalt odúinkból köpetgyűjtésre.
2017-ben
szeretnénk
megszervezni a
második
Kuvikvédelmi
Konferenciát. Ezt
már mindenképp
szükséges
megtartanunk, mert
a személyes
tapasztalatcsere
elengedhetetlen a
koordinátori
tevékenység
megfelelő, kölcsönös
szakmai
támogatásához. Ezen
túlmenően

szükségünk van a közös ismeretségek kiépítésére, ezek fenntartására és egy, a szakmai
mellett baráti kapcsolatok kialakítására is alkalmat adó rendezvényre.

Az egyesület finanszírozásában több figyelmet szándékszunk fordítani a pályázatokra. Önállóan is és más szervezetekkel összefogva tervezünk részt venni, és anyagi illetve
tárgyi erőforrásokat szerezni működésünkhöz. Indulunk a Holdkő Alapítvány nyílt pályázatán és újra támogatásért fordulunk a Kiskunsági Nemzati Park Igazgatósághoz.
Folyamatosan figyeljük majd a nemzetközi pályázati lehetőségeket is.
2017-ben szeretnénk végre nyélbe ütni az SZJA 1% gyűjtéséről szőtt terveinket. A
Törvényszékkel tavaly hosszasan küzködtünk az Alpszabály ilyen irányú módosítása és a
szükséges iratok formai megfelelősége okán. Sikerrel. Idén a NAV hozzájárulását kell még
megszerezzük .
Egyesületünk
öt éve alakult. Ez idő
alatt mind szakmai
és általános
ismertségünk, mind
odúparkunk, mind
hatásunk sokat nőtt,
bővült. Tagdíjaink
azonban nem emelkedtek és ezen nem
is szertnénk
változtatni!

Amennyiben továbbra is egyetértesz célkitűzéseinkkel és támogatod munkánk,
akkor kérlek ne feledd, hogy április végéig lejár az éves tagdíjbe�izetések határideje.
Támogatást bárki bármikor küldhet számlánkra. Ha van ismerősöd, aki hasonlóképp
gondolkodik a
természetről, az
állatvilágról és ezek
védelméről mint mi,
akkor bátran ajánld
neki ezt a lehetőséget.
Emlékeztetőként
szerepeljenek itt éves
tagdíjaink.
felnőtt:
4.000,tanuló:
3.000,nyugdíjas: 3.000,családi:
7.000,-

(2 felnőtt és 2 gyermek)

Támogatni bármekkora összeggel lehet
egyesületünket.
Kiemelt támogatónk
az lehet, aki 10.000,Ft vagy e feletti összeget juttat el hozzánk. Be�izetni a mellékelt csekken is lehet, de ha a
környezetbarátabb elektronikus utalást választanád, használd a következő bankszámlaszámunkat: MagNet Bank Zrt. 16200223-10049161
Az így megmaradt csekket pedig
vagy add oda egy érdeklődő ismerősödnek, vagy juttasd, kérlek, vissza hozzánk. Ne legyen
belőle szemét, használjunk fel mindent, ami még jó, alkalmas valamire!
Látogasd meg honlapunkat - http://www.athenenoctua.hu/ - ahol új cikkeket, beszámolókat és fényképeket is találhatsz.
Madárbaráti
üdvözlettel , az
MKOE elnöksége
nevében,

Kenéz Attila

