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Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Fogalmak meghatározása

Ürgelyuk: Olyan 4 cm (két ujjnyi) átmérôt elérô földbe vájt, körkörös át-
mérôjû lyuk, melynek tengelye a föld felszínre közel merôleges (nagyobb szöget
zár be vele, mint 60 fok) és nem ágazik el közvetlenül a földfelszín alatt. A
számolásból kizárjuk azokat a lyukakat, melyek láthatóan vakon végzôdnek,
vagy pókháló fedi a bejáratot (elhagyott ürgelyuk).

Ezzel szemben a pocoklyuk: 4 cm-nél kisebb átmérôjû, szinte vízszintes (30
foknál kisebb szöget bezáró) járattal indul és 0,5–1 m2-en belül további po-
coklyukakhoz csapahálózattal kapcsolódik. Ezeket szintén nem számoljuk
meg.

Kiadja a KvVM Természetvédelmi Hivatal, 2004. március
Szerzôk: Váczi Olivér, Altbäcker Vilmos

További információért forduljon:
a KvVM Természetvédelmi Hivatal,

Természetmegôrzési Fôosztály munkatársaihoz
Budapest, 1121 Költô u. 21.

Telefon: 391-17-30
E-mail: biodiv@mail2.ktm.hu

vagy keresse fel a program honlapját
http://www.biodivmon.hu
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NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK:

Aggteleki NPI 

3758 Jósvafô, Tengerszem oldal 1.

Balaton-felvidéki NPI

8200 Veszprém, Vár u. 31.

Bükki NPI

3304 Eger, Sánc u. 6.

Duna–Dráva NPI

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Duna–Ipoly NPI

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 52.

Fertô–Hanság NPI

9435 Sarród, Kócsagvár, Pf. 4.

Hortobágyi NPI

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Kiskunsági NPI

6001 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Körös–Maros NPI

5540 Szarvas, Anna-liget, Pf. 72.

Ôrségi NPI

9941 Ôriszentpéter, Siskaszer 26/A

NÉV:

VIRÓK Viktor 06-48/350-006

virokvt@yahoo.com

CSERVENKA Judit 06-88/577-730

cservju@hotmail.hu

POZSONYI András 06-36/411-581

andras.pozsonyi@ktm.x400gw.itb.hu

HORVÁTHNÉ BUCHERT Eszter 06-72/517-200

horvathne.buchert@axelero.hu

BÉRCES Sándor 06-1/200-4033

bercess@dinpi.hu

TAKÁCS Gábor 06-99/537-622

gabor.takacs@ktm.x400gw.itb.hu

KÖDÖBÖCZ Viktor 06-52/529-920

viktor@www.hnp.hu

FILOTÁS Zoltán 06-76/482-611

filotasz@knp.hu

BOTA Viktória 06-66/313-855

kmnpi@szarvas.hu

MESTERHÁZI Attila 06-94/548-033

zvezda@freemail.hu

TERÜLETI KOORDINÁTOROK:

Önkéntesek részvétele

Olyan természetvédelmi szervezeteket, középiskolás csoportokat, szakköröket
várnak a szervezôk, amelyek érdeklôdését a program felkeltette és önkéntes ala-
pon szeretnének részt venni a terepi adatgyûjtésben. Országosan az akciót a Ter-
mészetvédelmi Hivatal koordinálja, az önkéntesek munkáját az illetékes nemze-
ti parki igazgatóságok segítik.

Kérjük, a mintavételi módszer bemutatása, az adatlapok elosztása és a kijelölt
mintahelyekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében az alábbi monitorozó koor-
dinátorokat legkésôbb április eellssôô  hheettééiigg keressék meg az érdeklôdôk:

Ürgemonitorozás

A fajok egyedszám-változása sok fontos információt szolgáltat környezetük
állapotáról. Az egyes fajok egyedszámának meghatározása azonban igen nehéz
feladat, különösen emlôsállatok esetében, és sok hibalehetôséget rejt magában.
Szerencsére a monitorozáshoz nem az állomány pontos és abszolút létszámát
kell felmérnünk, elegendô, ha olyan jellemzôjét tudjuk nyomon követni, amely
az egyedek számától mindig azonos módon függ. Azt mondjuk, hogy relatív lét-
számbecslést végzünk, mely az idôbeli változást és a helyszínek közötti különbsé-
get hûen tükrözi. Az ELTE Etológia Tanszékén a korábbi tapasztalatok alapján
ürgeszámbecslési eljárást dolgoztak ki. Ennek során megállapították, hogy egy
ürgéhez átlagosan hány lyuk tartozik, és így az ürgekolónia nagyságát az állatok
tényleges számolása helyett az építményeikkel, vagyis a járt ürgelyukak számával
jellemezhetjük. Az összes lyuk megszámolása fáradságos lenne, ezért a lelô-
helyen több mintát veszünk, és az állomány sûrûségét az egy hektárra esô ürge-
lyukak becsült számával jellemezzük.

Az egymástól független helyszíneken azonos idôben, egységes formában végzett
felmérés alkalmas kis sûrûségû ürgepopulációk relatív egyedszámának gyors,
speciális szakértelmet nem igénylô becslésére. A munka eredményességének kri-
tikus eleme a módszer nagyon pontos betartása.
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Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A monitorozás azt jelenti, hogy valamilyen kiszemelt élôlény csoport, vagy élôlény
együttes kiválasztott tulajdonságát rendszeresen, mindig azonos módszerrel megvizs-
gáljuk. Hosszabb idôszakok figyelembevételével, az egyes vizsgálatok összehasonlítá-
sával megállapítható, hogy változott-e a vizsgált csoport, vagy együttes. Arra is követ-
keztethetünk, hogy a változás kedvezô, vagy kedvezôtlen irányú, illetve milyen gyor-
san történik. A biodiverzitás az élôlények sokféleségét jelenti. Egy adott területen le-
het sok növény egyed (pl. búzatáblán), de ha az csak kevés fajhoz tartozik, akkor a
sokféleségét kicsinek mondhatjuk. Ugyanakkor egy hegyi réten lehet, hogy kevesebb
egyed borítja a felszínt, mégis a sokszínû, virágos réten sok növényfaj fordul elô, így
ennek a sokfélesége biztosan nagyobb. Általánosságban igaz, hogy minél nagyobb az
élôlények sokfélesége egy erdôben, egy réten, vagy egy tóban, annál jobban ellenállnak
a kedvezôtlen külsô hatásoknak, az emberi zavarásnak.

A monitorozó rendszert a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvé-
delmi Hivatala 1998 óta üzemelteti, tíz projektbe szervezett több tucat élôlény-cso-
port rendszeres ellenôrzésével. A védett fajok monitorozására szervezôdött projekt
keretében kerül sor az ürgék országos szintû monitorozására. Az ürge több nemzet-
közi egyezményben is (Natura 2000 területek hálózatáról szóló egyezmény, Berni
egyezmény, stb.) szerepel, mint fontos, védendô faj.


