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Az okt.l5-i híradójukban foglalkoztak a madarászok azon felvetésével, hogy a ,'till jól
sikenilt'' balatoni szunyogirtás következtében fellépő rovarpusztulás, vagyis az élelemhiány
eredményeként, az énekes madarak vagy elpusztultak, vagy teljesen lesoványodtak a Balaton
teruletén'
Ehhez a hírhez illusztrációként, miközben a balatoni szúnyoggyérítést irányító szakértő
kommentjét lehetett hallani telefonon keresztül, bejátszottak olyan vágóképeket, amelyeket
egy korábban velünk készített interjú során vettek fel. Ezeken a vágóképeken teljesen jól
felismerhetőek vagyunk, mikÖzben csípőszúnyog-lárvákat mintázunk egy szegedi
tenyészőhelyen. Továbbá bemutatták azokat a kishalakat is, amelyekkel egy bemutatót
végeztünk a szegedi interjú során.

Ugyan megjegyezték, hogy a felvételek korábban készültek, de az eset roppant
kellemetlen számunkra, meft nem említették meg, hogy a Balatonon végzett kémiai
szúnyogirtás illusztrálásához a vágókópeken egy :

- teljesen más tenileten (Szegeden),
- mások általvégzett (No M)S]UIT) KÍt.),
- teljesen más módszert (KÓrnyezettudntos Szúnyogglérítés) mutattak be.

Az általunk kópviselt kÖrnyezettudatos szúnyoggyérítés lényege, hogy a csípőszunyogok
elleni védekezést már larvakorban el kell kezdeni, amelynek óriási előnye a kémiai
szúnyogirtással szemben, hogy a környezet veszélyeztetése nélkül szelektíven hat, tehát nem
okozza más rovarfajok pusáulását' csak a csipőszúnyog_lárvákét. Így a hírben szerepelő
tomeges rovarpusztulás még csak fel sem menilhet a szún}zoggyérítésnek általunk képviselt
mÓdszerével kapcsolatban.

Önök az említett híradásban teltát, amelyben képi szinten Összekapcsoltak bennünket a
balatoni szunyogirtással (melyben eglébként semmilyen módon new vesziink részt), és az ott
felmertilő tÖmeges rovarpusztulással, hamis képet festettek rólunk, rossz hírünket keltették. A
rólunk késnllt felvételeket beleegyezésünk nélkül használták fel mások által végzett, a
miénktől eltérő tevékenység illusztrálására. Az említett híradás jelenleg is (2Ü13.10 15 óta)
megtalálható az interneten.

A mindenkori médiának nagyon nagy szerepe van az ismeretek terjesztésében, ugyanakkor a
félretájékoáatásban, elhallgatásban is. Nyomatékosan kérjuk, hogy a tudtunk nélkül, a
továbbiakban ne bozzák Összefuggésbe a rólunk készített felvételeiket egyéb a miénktől
eltérő, nem a kÖrnyezet megóvásán alapuló szúnyogirtási módszerekkel, meft ez egyrészt
hitelrontás másrészt pedig nagymértékben rontja a környezettudatos módszer elterjesztését
hazánkban, amelyen már évek óta dolgozunk.

A továbbiakban is szívesen tájékoztatjuk onoket az eddig elért eredményeinkről. Bár az új,
környezettudatos módszer bizonyos részleteinek kidolgozása még jelenleg is folyamatban
van, alkalmazásának már most egy Sor előnyÖs tulajdonsága van. Nemcsak kÖrnyezetbarát, de
hatékonyabb, tartósabb hatású, szelektívebb és nem utolsÓsorban sokkal költséghatékonyabb,
szemben a hazánkban széles kÖrben használt szúnyogirtási módszerrel, amelynek során
általános rovarolő szereket permeteznek szét repülőgéprőlkiterjedt területeken.
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