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A madarak megfigyelése, mint országos program, védettségük ill. változatos élőhelyük révén 
kapcsolódik az I, II/b, V, VI, VII, VIII, IX projektekhez. 
 
Általános célkitűzések 
 
A fokozottan védett fajok a legveszélyeztetettebb fajokat jelentik, emiatt monitorozásuk a 
hazai biodiverzitás védelmének egyik legfontosabb komponense. A fokozottan védett, illetve 
telepesen fészkelő, ezért kiemelten sérülékeny madárfajok monitorozására 2002 óta fut a 
program a hivatásos természetvédelem keretein belül.  
 
Mivel a program a fészkelőkre koncentrál, a nem fészkelő veszélyeztetett fajokat az MME 
illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem programjai révén (az MME programjait lásd: 
http://www.mme.hu/cgi-bin/cikk.pl?id=32) lehet az NBmR számára "elérhetővé" tenni. Ilyen 
program a vízimadarak szinkron számlálása, valamint részben a vonuló nádi énekesmadarak 
"constant effort size" típusú felmérése. 
 
A KvVM Természetvédelmi Hivatal Natura 2000 Osztályának koordinációjában, a nemzeti 
park igazgatóságok zoológiai osztályainak helyi irányításában és összefogásában a nemzeti 
park igazgatóságok zoológiai szakemberei és a természetvédelmi őrök végzik a helyi 
adatfelvételeket. Adott esetben, amennyiben belső szakember nem áll rendelkezésre egy 
területen, és a pénzügyi források lehetővé teszik, természetesen külső szakértők is 
megbízhatók a felmérések elvégzésével. 
 
1. Kérdések 
 
A fokozottan védett és a telepesen fészkelő madárfajok állománya hogyan változik 
regionálisan illetve országosan? 
 
2. Mintavételi helyek 
 

A különleges madárvédelmi területek (KMT) kihirdetése, illetve Magyarországnak az 
Európai Unió felé történő jelentési kötelezettségei megkívánják, hogy a védett területek 
mellett, illetve azokkal átfedésben a KMT-k madárállományait is monitorozzuk. Egyúttal, az 
adatok pontosabb térinformatikai megjelenítése és értékelése érdekében szükséges, hogy 
viszonylag kisebb területegységekről álljanak rendelkezésre információk.  

A 2004. november 28-i zoológiai értekezlet megvitatta az UTM, valamint a földrajzi 
és védettségi viszonyokhoz igazodó poligon alapú monitorozás előnyeit illetve hátrányait, és 
egyértelműen az utóbbi mellett tette le voksát. A nemzeti park igazgatóságok feladata volt 
tehát, hogy a 2005-ös madár-monitorozási idény megkezdése előtt olyan madár-monitorozási 
területegységeket alakítsanak ki, amelyek földrajzi és védettségi adottságaik alapján lehetővé 



teszik a rendszeres és hosszú távon fenntartható monitorozást, illetve az adatok feldolgozása 
és értékelése alapján történő természetvédelmi kezelést.  

Védett területeken természetesen e területegységeknek lehetőség szerint követniük 
kell az eddigi felmérési egységek (a védett területek) határvonalait, azoktól legfeljebb ott 
térjenek el, ahol a KMT-k határai túlnyúlnak rajtuk. A madár-monitorozási területegységek 
maximális méretére nem lehet abszolút irányelveket adni, hiszen azt minden esetben a helyi 
(pl. földrajzi) adottságok, a személyi és anyagi kapacitás, a kezelési elképzelések, az adott 
igazgatóság térinformatikai felkészültsége, stb. szabják meg. Nagyon fontos irányelv 
azonban, hogy a most kialakítandó területegységek hosszú távon fennmaradjanak, és az évek 
során gyűjtött adatok így összevethetők legyenek. A rendszer fokozatos „finomítása”, a 
területegységek kisebbre osztása persze lehetséges.  
Mindezen szempontok figyelembevételével javasoljuk, hogy a madár-monitorozási 
területegységek az őrkerületek védett területre, ill. KMT-re eső határvonalait kövessék. 
 
3. Mintavételi gyakoriság 
 

Az 1. táblázatban megjelölt perióduson belüli időpontban legalább egyszer, amennyiben az 
adott faj várható állományának fészkelése (jelenléte, fészkelésére utaló jelei) ill. a faj biztos 
hiánya ennek alapján kimutatható. Amennyiben eredménytelen az első bejárás (nem sikerült 
kimutatni a faj várt állományát), a táblázatban a fajra bejelölt periódus folyamán újabb bejárás 
szükséges.  
Védett területek és KMT-k esetében ajánlott a terület háromszori bejárása az április közepétől 
júniusig terjedő időszakban olyan időpontokban, amikor lehetőség van az adott területen 
várható, a 2. és a 3. illetve opcionálisan a 4. jelentőlapon feltüntetett fajok fészkelésének 
megállapítására. További ellenőrzések opcionálisak, és általuk az adat minősége javítható. 
 
4. Mintavételi módszer 
 

A potenciális és ismert fészkelőterületek bejárása, költésre utaló jelek keresése (nászrepülés, 
territórium-harc, fészekanyag hordás, etetés, fiatal fióka, stb.), a nem territoriális, rejtetten 
fészkelő fajoknál (pl. nyári lúd) a már kikelt fiókákat vezetgető családok számát kell 
számlálni, telepesen fészkelő fajoknál a telep zavarása nélkül meg kell becsülni a költő párok 
számát közvetlenül, vagy nagy telep esetében mintavétel alkalmazásával. Amennyiben adott 
fajnál lehetséges, akkor a fészkek ellenőrzése, fészekalj, fiókaszám és az esetleges fenyegető 
tényezők, pusztulások megállapítása. Ha több pár költése valószínűsíthető az adott területen, 
és eltérőek a fészkelésre utaló jelek az egyes pároknál, tüntessük fel az egyes kódok mellett a 
párok számát (ld. a mellékelt, 2. táblázatban a fészkelésre utaló kódok leírását). 
 

Nem védett ill. nem különleges madárvédelmi területeken a felmérés a telepesen költő 
fajokra és az 1. jelentőlapon feltüntetett fajokra vonatkozik (ezeket a fajokat természetesen a 
védett területeken és KMT-ken is fel kell mérni). E jelentőlapról a zoológiai értekezleten 
megbeszéltek alapján levettük a fehér gólyát, tekintettel a faj állománynagyságára, 
elterjedtségére ill. arra, hogy az MME koordinálásában rendszeres országos felmérések 
történnek (a faj felmérése védett területeken és KMT-ken persze továbbra is szükséges). 
Ugyanakkor felkerült a 2. jelentőlapra a vörösnyakú vöcsök, a 3. és 5. jelentőlapra pedig a 
nagy goda. A telepesen költő fajok viszont kikerültek a védett területek és KMT-k 
adatlapjáról (csak azok maradtak fenn, csillaggal jelölve, amelyek rendszeresen költenek 
szoliter párokban is).  

A 4. jelentőlapon szereplő fajok állományfelmérése opcionális, de a törpegém, a 
császármadár, a vízicsibék, a lappantyú, hamvas küllő és fülemülesitke esetében háromévente 
egyszer kérjük elvégezni (legalább becslés szinten) annak érdekében, hogy a madárvédelmi 
irányelv alapján háromévente készítendő jelentéshez rendelkezésre álljanak az adatok (a 
többi, ezen a listán szereplő faj állományáról az MMM – Mindennapi Madaraink 
Monitoringja – adatbázisából vannak adataink). 



 
Az átvonuló, ill. telelő madárfajok állománymaximumára vonatkozó 5. számú 

jelentőlapon a madárvédelmi irányelv különböző mellékletein szereplő, de hazánkban nem 
költő madárfajokat tüntettük fel. E jelentőlap kitöltése a különleges madárvédelmi területek 
vonatkozásában kötelező területenként, egyéb területeken opcionális, jelentősebb telelő ill. 
vonuló állományok esetében (a jelentőlapon nem szereplő fajok esetében is) kérjük kitölteni, 
illetve egy összesítő lapot kérünk készíteni ezen adatlapokból. KMT-k esetében azokat a 
fajokat is itt kérjük feltüntetni, amelyek az adott KMT adatlapján (Standard Data Form) mint 
vonuló, vagy telelő fajok szerepelnek (adott esetben ezek lehetnek olyan fajok, amelyek a 3. 
űrlapon szerepelnek – de ott a fészkelő állományokat kell feltüntetni. Lehet pl. olyan terület, 
ahol fészkel két pár fekete gólya, de a költőkön felül vonuló állomány is megjelent a területen 
– ilyen esetben a fészkelőállományra a 3., a vonulóállományra az 5. jelentőlapot használjuk). 
 
5. Vizsgált változók 
 
Faj prezencia/abszencia a mintavételi területen 
Faj abundancia (párok száma) a mintavételi területen 
Territórium, fészek, telep helye 
(Fiókaszám a fészekben, amennyiben zavarás nélkül megoldható)  
 
6. Származtatott adatok 
 
Faj állománynagysága a felmért területeken 
Faj állománynagyságának becslése országosan 
Faj állománynagyságának változása (éves, trend) 
(Faj költéssikere a felmért területeken, amennyiben zavarás nélkül megoldható) 
 
7. Ráfordításbecslés 
 
A mintavételezést a természetvédelmi őrök alapfeladat-ellátásuk közben végzik, így a 
ráfordítás külön nem adható meg. 
 
8. Előzmény 
 
A Nemzetipark-igazgatóságok kisebb nagyobb intenzitással megalakulásuk óta folytatnak 
nem szisztematikus, madarakra vonatkozó adatgyűjtést. Az adatgyűjtések rendszeresebbé 
válását igényelte mind a hatósági munkavégzés, mind a természetvédelmi kezelés 
fejlesztésének szükségessége. Hazánk uniós csatlakozása további feladatokat, jelentési 
kötelezettséget, illetve a védett területeknél lényegesen nagyobb területű különleges 
madárvédelmi területek madárállományaik alapján történő kijelölését és azok fenntartását 
tette szükségessé. Mindezen feladatok megkövetelik a természetvédelemben kiemelt 
fontosságú (fokozottan védett, telepesen fészkelő, illetve a madárvédelmi irányelv I. 
mellékletén szereplő vagy nagy tömegben vonuló) madárfajok állományainak lehetőségek 
szerint egységes felmérését és adatbázisának kialakítását.  
 



 
1. jelentőlap  Fokozottan védett/nemzetközi jelentőségű madárfajok 
fészkelőállomány-adatai az igazgatóság működési területén 
Igazgatóságonként 1-1 jelentőlapon, fajonként az állományokat községhatárok 
szerint kérjük feltüntetni. 
 
_________________ Nemzeti Park Igazgatóság  Adatlapot kitöltötte (zoológiai vagy 
ökológiai felügyelő):_________________________________ 
 
Fajnév Mennyiség 

(Zárójelben 
B=becsült; F= 
felmért adat) 

+/- érték Fészkelésre 
utaló jel 
kódja1 
 

Településhatárok 
zárójelben 
állományokkal 

Fekete gólya     
Cigányréce     
Barna kánya     
Vörös kánya     
Rétisas     
Kígyászölyv     
Hamvas rétihéja     
Kis héja     
Pusztai ölyv     
Békászó sas     
Parlagi sas     
Szirti sas     
Törpesas     
Kerecsensólyom     
Vándorsólyom     
Túzok     
Haris     
Ugartyúk     
Nagy póling     
Uhu     
Uráli bagoly     
Réti fülesbagoly     
Szalakóta     
Fehérhátú fakopáncs     
Szikipacsirta     
Vízirigó     
Kövirigó     
Kis légykapó     
Kerti sármány     

                                                 
1 A: Feltételezhető fészkelés (megfigyelés fészkelési időben, alkalmas fészkelő helyen; éneklő vagy hívó hím(ek) 
megfigyelése fészkelési idő alatt) 
B: Valószínű fészkelés (pár megfigyelése fészkelésre alkalmas helyen; folyamatos territórium-tartás megfigyelése minimum 
két különböző napon; udvarlás, násztánc megfigyelése; izgatott viselkedés megfigyelése, vészhangok hallása; kotlófolt 
megfigyelése kézben tartott madárnál; fészeképítés megfigyelése) 
C: Bizonyított fészkelés (figyelem-elterelés, beteg madarat imitáló megfigyelés a költési idő alatt; használt fészek 
megfigyelése fészkelési idő alatt; frissen kirepült fiókák megfigyelése; fészekhez/től be/elrepülő, vagy kotló madár 
megfigyelése; ürüléket, vagy táplálékot hordó madár megfigyelése; tojásos fészek megtalálása; fiókás fészek megtalálása) 
N: Sikertelen költési kísérlet (amennyiben ismert) 
 



 
2. jelentőlap  Telepesen fészkelő madárállományok jelentőlapja 
  (Külön jelentőlapon kérjük az egyes telepek adatait!) 

 
A felsorolt fajok egyedi fészkeléseit is kérjük e lapon jelenteni. 
_____________________ Nemzeti Park Igazgatóság   A telep ismertté válásának éve:  
Adatközlő személy neve:________________________ 
Telep helyének megnevezése (községhatár; ha védett, területegység neve, egyébként dűlő v. 
határ): 
___________________________________________________________________________
_____  
 
Felmérés módja (megfelelőt aláhúzni vagy kiegészíteni): fészkek ellenőrzése a telepen; kotló 
madarak számlálása távcsővel; légi úton történő becslés vagy számlálás; fénykép vagy 
videofelvétel alapján; egyéb:_________________________ 
 
Felmérés időpontja(i): 
_____________________________________________________________ 
EOV koordináták:  X  Y  vagy egyéb (pl. GPS) koordináták, típus 
megadással:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           
 
terület védettségi foka (megfelelőt bekeretezni): KMT – NP – TK –TVT– helyi védettségű – 
nem védett 

 
 

Fajnév 
Fészkelő 

párok 
száma 
(egy 

szám) 

± 
érték (0 vagy 

üres, ha 
pontos adattal 
rendelkezünk

) 

Ebből  
sikeresen 

költött 

± 
érték 

Vörösnyakú vöcsök     
Feketenyakú vöcsök     
Kárókatona     
Kis kárókatona     
Bakcsó     
Üstökösgém     
Kis kócsag     
Nagy kócsag     
Szürke gém     
Vörös gém     
Batla     
Kanalasgém     
Kék vércse     
Gólyatöcs     
Gulipán     
Székicsér     
Feketeszárnyú székicsér     
Széki lile     
Szerecsensirály     
Dankasirály     
Küszvágó csér     
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Kis csér     
Fattyúszerkő     
Kormos szerkő     
Fehérszárnyú szerkő     
Gyurgyalag     
Partifecske      
Vetési varjú     
Pásztormadár     
 
 
 
A telepen költő további társfészkelő madárfajok (amennyiben ismert): 
    
     
     
 
A telep rövid jellemzése (létesülésének időpontja, ha ismert, kiterjedése, zavartsága, 
élőhelytípus, fő növénytársulás, változások az előző évekhez képest) egyes fajok költési 
eredményei, ha az ismert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– A telep állapotában bekövetkezett jelentős változások és az egyes fajok költési 
sikerének jellemzése (opcionális): 
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3. jelentőlap  Védett természeti területek és Natura 2000 területek 
madárállományainak adatlapja 

  
 
_______________ Nemzeti Park Igazgatóság 
____________________________________területe 
EOV koordináták:  X  Y  vagy egyéb (pl. GPS) koordináták, típus 
megadással:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
A madár-monitorozási területegység neve és kódja: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Adatközlő személy neve:________________________ 
 
Adatfelvétel(ek) időpontja(i):___________________________________________________ 
 

Fajnév fészkelő 
állomány 
(B=becsült
; F=felmért 
adat) 

+/- 
érték*

max. 
nem 
költő 
áll.  

+/- 
érték 

a max. 
észlelés 

dátuma vagy 
időintervalluma

Bölömbika       
Fekete gólya       
Fehér gólya       
Cigányréce       
Darázsölyv       
Barna kánya       
Vörös kánya      
Rétisas       
Kígyászölyv       
Barna rétihéja       
Hamvas rétihéja       
Kis héja       
Pusztai ölyv       
Békászó sas       
Parlagi sas       
Szirti sas       
Törpesas       
Kék vércse**      
Kerecsensólyom       
Vándorsólyom       
Haris       
Túzok       
Gólyatöcs **      
Gulipán**      
Ugartyúk       
Széki lile**      
Nagy goda      
Nagy póling       
Gyöngybagoly       
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Uhu       
Uráli bagoly      
Kuvik       
Réti fülesbagoly       
Jégmadár       
Szalakóta       
Fehérhátú fakopáncs      
Szikipacsirta**      
Vízirigó      
Nagy fülemüle       
Kékbegy       
Kövirigó       
Csíkosfejű nádiposzáta       
Kis légykapó       
Kerti sármány      
   
*A +/- értéknél az első oszlopban feltüntetett számtól való eltérést kérjük becslés esetén 
megadni (pl. 80-100 páros becsült állománynál 90 pár +/- 10  érték adandó meg). 
**Magányos pár esetében ez az adatlap, telep esetében a telepes adatlap töltendő ki 
    
4. jelentőlap További fajok költőpárjainak jelenléte (a táblázat védett területenként ill. 

KMT-nként töltendő ki) 
 

Fajnév (+) Amennyiben ismert, becsült vagy 
felmért állománya (ezt B vagy F 
betűvel kérjük jelölni); ha nem 

ismert, kérjük a ritka, szórványos 
vagy gyakori kategóriákkal 

jellemezni 
Törpegém   
Császármadár    
Pettyes vízicsibe    
Kis vízicsibe    
Törpevízicsibe    
Lappantyú    
Hamvas küllő    
Fekete harkály    
Balkáni fakopáncs    
Közép fakopáncs    
Erdei pacsirta    
Parlagi pityer    
Fülemülesitke    
Karvalyposzáta    
Örvös légykapó    
Tövisszúró gébics    
Kis őrgébics   
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5. jelentőlap Átvonuló, illetve telelő madárfajok állománymaximuma (a táblázat KMT-
enként, ill. opcionálisan védett területenként töltendő ki) 

 
Fajnév 

át
vo

nu
ló

/ 
te

le
lő

 á
ll.

 
m

ax
im

um
a 

(B
=b

ec
sü

lt;
 

F=
fe

lm
ér

t 
ad

at
) 

+/
- é

rt
ék

 Dátum (időintervallum) 

Kis lilik    
Vörösnyakú lúd    
Kis bukó    
Kékes rétihéja     
Halászsas    
Kis sólyom    
Daru    
Havasi lile    
Aranylile    
Ezüstlile    
Pajzsoscankó    
Sárszalonka    
Nagy goda    
Kis póling    
Füstös cankó    
Szürke cankó    
Réti cankó    
Lócsér    
Fenyőrigó    
    
    

 
Terület rövid jellemzése (első jelentés készítésekor: nagysága, zavartsága, élőhelytípusok megoszlása, fő 
növénytársulások stb.; további években változások az előző évekhez képest) egyes fajok költési 
eredményei, ha az ismert: 

 

 


