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2015 évi célkitűzések 
 
 
Az SH program madártani vállalásainak elindítása 

- 6 madárfaj (PICCAN, DRYMAR, DENMED, DENLEU, FICPAR, FICALB) élőhelypreferenciája 
 
HELYETT… 
 
- Teljeskörű madártani felmérés (fészkelési kódokkal) 

 
 

Biotikai adatbázis fejlesztése 
- Alapvetően madártani előfordulási és fészkelési adatok gyűjtése 
- Egyéb (jól detektálható) védett növény- és állatfajok pontszerű adatainak gyűjtése 

 
 
 

Területek felmérése 
- Kevéssé járt peremi részek madártani szempontú „feltárása” 

 
 



Módszer, tematika 
 
 
Területkiválasztás 

- Alapháló: erdőfelmérők 100 m-es hálózata 
- 1 pont = EOV X/Y koordináta körüli 50 m sugarú kör (~0,8 ha / pont) 
- 25 pont = 1 cluster - ált. 5 x 5-ös négyzetbe rendezve (~20 ha / cluster) 
- 50 darab cluster - korlátozottan random módon kiválasztva (1000 ha) 
 
 

Felmérési módszer 
- 5 perces pontszámlálás (IPA rendszerben) két alkalommal (04.15 – 06.15 között) 
- 4 tapasztalt terepi felmérő – hajnali-reggeli órákban (6-10h között) 
- Egységes terepi módszer: 

- Pontra navigálás Garmin 64 GPS-szel 
- Jegyzetelési módszer (FKOD alkalmazás / ismétlődések szűrése - jelzése) 
- Odúszám meghatározás (F01-03; FB01-03) 
- Egységesített táblázatban (*.xls) való adatrögzítés 

 

 
 











Eredmények 
 
 
 
72 madárfaj 

-   4  nem védett 
- 62  védett  
-   6  fokozottan védett 

  
10.034 rögzített madártani rekord (FKOD, megjegyzés) 
 
 

1250 ponton meghatározott ‘odúkód’ 
 
 

~500 egyéb biotikai adat (védett növény- és állatfajok) 
 
 
 









Tapasztalatok 
 
 
Felmérési eredmények 

- Erdőfelmérési eredményekkel való összevetési lehetőség / kiértékelés 
- Állománynagyságra vonatkozó számítások (FICALB vs DRYMAR) 
- Előfordulásra (jelenlét-hiány) vonatkozó információk 
- További „érdekes” információk (DENLEU, FICPAR élőhelyhasználata) 

 
 

Élőhelyszerkezeti elemek fontossága 
- Holt fában gazdag állomány   DENLEU 

- Tölgyes hagyásfacsoportok   DENMED 

- Odútelep fiatal állományban  FICALB  

 

 
Vadhatás 

- Rendkívüli vadsűrűség (főként vaddisznó)  földön fészkelők esélye (TETBON) 

 
 

 
 



2016 évi tervek 
 
 
Harkály-track 

- Március-áprilisi időszakban harkály-specifikus felmérések vonal-transzektek mentén 
  (50 m-es sávban érintve az erdőfelmérési területeket) 

 
 

Éjszakai aktivitású fajok helyzete 
- A denevéres adatgyűjtés melléktermékeként hangelemzés (STR spp., CAPEUR, stb.) 
 
 

Kiegészítő felmérések 
- „Újramérések” néhány clusterben (pályázati időszaktól függetlenül)  

 



Köszönöm a figyelmet! 

Selmeczi Kovács Ádám 


