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Kezdetek 

Az MME 1974-es megalakulásától kezdve nagy jelentőségű a ritka 

fajok-, szokatlan előfordulások megfigyelési adatainak gyűjtése, 

és a madárgyűrűzés 

 

Madártani Tájékoztató, Túzok, Madártávlat 

 Faunisztikai adatok 

 

Faunisztikai Adattár 
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Monitoring jellegű programok az MME munkája keretében 

Országos fehér gólya felmérések, az 1958-ban 

megkezdetett munkák folytatása, fejlesztése révén  

Vonuló vízimadarak állományának felmérése (Szinkron 

megfigyelések), 1974- 

Hazai ritka fészkelő ragadozó madárfajok 

állományfelmérése, 1974- 

Vonuló énekesmadár állomány mennyiségi és biometriai 

jellemzőinek vizsgálata (Actio Hungarica) 1974- 
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Hazai madárfajok elterjedésének és állományának felmérése, 

Ponttérkép program 1980-1993 

 

EBCC Európai Madáratlasz - magyar adatok 1990-1993 
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Számítógépes adatbázisok  

Magyarországon az első, vadon élő fajok adatait, a hazai és 

nemzetközi közösség számára elérhető, a nemzetközi 

rendszerekkel (EURING) kompatibilis számítógépes adatbázisa, 

1988-ban (ProRing - madárgyűrűzési-megkerülési adatok 

adatbázisa, dBase-ben) 
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Kérdések és kihívások az 1990-es évek elején 

 

 A spontán adatgyűjtés, akár a tömeges adatok megléte esetén is 

alkalmas lehet-e országos helyzetkép kialakítására, a változások 

követésére? 

 

Miként lehet a résztvevő önkéntesek felmérő munkájára alapozva 

hatékony adatgyűjtést végezni? 
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A hatékony biodiverzitás monitorozás 

érdekében tisztázandó kérdések 
 Miért ? 

 Tudományos célok 

 Természetvédelmi kezelési célok 

 Trend, hipotézis tesztelő monitorozás 

 Mit ? 

Mind több élőlénycsoportra kiterjedő, de csak a legelemibb 

információk (jelenlét-hiány) gyűjtése ? 

 Néhány élőlénycsoportra kiterjedően, részletes adatgyűjtés az 

állományváltozás és annak okainak feltárására? 

 Hogyan ? 

 Észlelési és a térbeli változatosság miatti felmérési hiba kontrollja 
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 Hogyan? 
Az egyedek számának észlelése számos tényezőtől függ, ami jelentősen 

befolyásolhatja a megfigyelt egyedszámot: 

• Felmérő 

• Felmérési módszer 

• Felmérési erőfeszítés, távolság, sebesség 

• Élőhely 

• Faj jellemzői 

• Denzitás 

• Szezon 

• Napszak 

• Időjárás 

Kontrollálni kell tudni az észlelési hibát! 
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Monitoring célú programok az MME munkája keretében 

 

Gyakori fajok helyzetéről nagyon kevés az információ 

• Fészkelő erdei énekesmadár-állomány monitorozása dán rendszerű 
pontszámlálással, 1988-1993 

 

Standard felmérési módszer szükségessége a természetvédelmi 
szempontból kiemelt jelentőségű fajok esetében 

• Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja (RTM), 
2.5*2.5km UTM háló és részletes módszertan kialakítása, 
számítógépes adatbázis, 1992- 
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Monitoring célú programok az MME munkája keretében 

Felmérőkkel való rendszeres kapcsolattartás, megfigyelési 

adatok országosan egységes adatnyilvántartása 

 

Monitoring Központ létrehozása az adatok nyilvántartására, 

országos és nemzetközi felmérő programok támogatására, 1994- 
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Monitoring célú programok az MME munkája keretében 

Az állománynagyságot közvetlenül befolyásoló populáció 

dinamikai paraméterek (szaporodás, túlélés) vizsgálata 

 Állandó hálófelületű madárgyűrűzés, 1985- 

 

 Partifecske integrált monitoringja a Tiszán, 1986- 

Fészkelőhelyek, telepméretek, betelepülés 1986 óta 

202 000 gyűrűzési/visszafogási/látási rekord  

24 400 fészek költési adatai (160 000 fészek ellenőrzés) 
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Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 

(NBmR) és az MME Monitoring célú programjai 

 Az NBmR 1995-1997 közötti kialakítása során a madarak esetében 
főként az MME által kialakított és működtetett programok kerültek 
ajánlásra (RTM, Dán rendszerű számlálás) 

 

 A nagyszámú önkéntes felmérő munkájára építő programok nem 
tartoznak a prioritások közzé az NBmR-ben 

 

 Törekvés az „elkülönült” monitorozó tevékenységre a védett 
területeken (NP-ok) és a nem védett területeken (MME) 

 

 Együttes munka a NATURA 2000 területek kijelölésénél 
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Jelentős kihívások a természeti állapot megőrzésében a 

XXI. század elején Magyarországon 

 Jelentkeznek-e a főleg Nyugat-Európában már feltárt hatások (pl. KAP, 
infrastruktúra fejlesztés stb.) ? 

 Segítenek-e a negatív hatásokat csökkentő intézkedések (pl. természetes 
élőhelyek védelme, kezelése, Agrár Környezetvédelmi intézkedések stb.) ? 

 Detektálható-e a klímaváltozás hatása a sokféleségre? 

 Módosítható-e a vadon élő fajok eddigi hasznosítása (pl. vadászat)? 

 …etc. 

 A válaszokhoz reprezentatív, pontos és ellenőrzött adatok 
szükségesek – megfelelő biodiverzitás monitorozás 
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Új kihívások és megoldások a madarak 

monitorozásában a XX. század végén Európában 

Drámai változások a kontinens jelentős részét kitevő mezőgazdasági 

élőhelyeken Nyugat-Európában  

 

 

 

 
 

 

  mezei pacsirta    mezei veréb 
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A gyakori, mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok fészkelő 

állományai az 1980-as évek kezdete óta mutatnak jelentős csökkenést 

– 1980 a Közös Agrár Politika (KAP) kezdete az EU-ban 

Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken élő 

madárfajoknál Nyugat-Európában az utóbbi évtizedekben  

 

Seregély 

Mezei veréb 

Kenderike 

Réti pityer 

Sordély 

Fogoly 

Vadgerle 

Rozsdás csuk 

Sárgabillegető 

Kerti sármány 

„A madárbarát 

Magyarországért!” 

2014. szeptember 20. 



www.mme.hu 

Országos, reprezentatív, pontos és ellenőrzött adatok a 

hazai sokféleségről 

Óriási kihívás 

 

o Nagy területeken szükséges évente adatgyűjtést végezni 

o A hazai főbb élőhelyekre és térségekre reprezentatívan 

o Nagy számú fajt kell a felmérőnek biztosan felismerni 

o Kontrollálni kell a felmérést befolyásoló tényezőket (időszak, napszak, 
időjárás, távolság,…stb.) – egységes objektív módszer használata, a 
szubjektív hatások minimalizálása 

 

o Csak hozzáértő nagyszámú önkéntesek bevonásával lehet megoldani 

 

o Szűkös források a megvalósításhoz 
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A kihívásoknak megfelelő 

monitorozás 

Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM), 1999- 
 Gyakori madarak random mintavételezésen alapuló monitorozása 

Magyarországon 

 
EBCC Európai Pilot programjaként indult 1998-ban, immáron több mint 1000 

magyar önkéntes felmérő közreműködésével zajlik 
-   Szép, T. and Gibbons, D. 2000. Monitoring of common breeding birds in Hungary 

using a randomised sampling design. The Ring 22: 45-55. 

- Szép, T. és Nagy, K. 2002. Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999-2000. 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 

- Szép T., Nagy K., Nagy Zs., Halmos G. 2012. Population trends of common breeding 
and wintering birds in Hungary, decline of long-distance migrant and farmland birds 
during 1999–2012. – Ornis Hungarica 20(2): 13–63. 

 Az első országos, általános, madarakon alapuló biodiverzitás monitoring program 
Közép-, Kelet-Európában: 

• Megfelelő mintavételezési módszerrel 

• Standard felmérési módszerrel 

• Gyakori fajokat vizsgáló 

„A madárbarát 

Magyarországért!” 
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Mintavételi terület kiválasztása 
 

 A véletlen alapon kiválasztott 

2,5*2,5 km UTM négyzetben, 

előre megadott (latin négyzet) 

15 db 100 m sugarú felmérő 

ponton történő számlálás 

 

 Térképek a pontos helyszín 

megadásához 

 A kiválasztott kvadrátok és 

pontok adatai GIS-ben 

nyilvántartva és kezelve  
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Standard felmérési módszer 
 

 

 

 5 perces számlálás minden kisorsolt 

kvadrát 15 pontján két alkalommal a 

fészkelési időszakban (nemzetközi 

standard): 
• Első felmérés április 15. és május 10. között 

• Második felmérés május 11. és június 10. 

között  

• Az első és második felmérés között 

minimum 14 nap 

• A felmérés reggel 5 és 10 óra között 

• A szélerősség a Beaufort skála szerinti 0 és 

2 fokozat között 

• Esőmentes napokon 

• Ugyanazon személy végzi a két felmérést 

egy éven belül 
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• Több, mint 1000 regisztrált felmérő 

• Közép-, Kelet-Európa első és legnagyobb adekvát adatbázisa  

• Egyedülálló adatbázis, 12 millió rekord (UTM, pont, faj, dátum, példányszám stb.)  

• Évente átlagosan ~ 200-300 db felmért négyzet (Az ország területének ~2%-án 
rendszeres felmérés!) 
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Hatékony kiszolgáló szervezet  

MME Monitoring Központ 

  Az önkéntes felmérőhálózat kialakítása, 

kiszolgálása, fejlesztése, működtetése, képzése, 

folyamatos kapcsolattartás 

 Adatok egységes számítógépes nyilvántartása 

 Hazai és nemzetközi partnerekkel való 

folyamatos együttműködés biztosítása 

 Hatékony online adatbázisok fejlesztése és 

működtetése 
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Állománysűrűség európai léptékben 
 

Mezei pacsirta állománysűrűsége Európában 2000-2005, PECBMS 
(prepared by Henk Sierdsema, EBCC/SOVON 2005). 
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Biodiverzitás indikátorok 
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Európai biodiverzitás indikátorok a 

gyakori madarak alapján  
RSPB/EBCC/BirdLife/Statistics Netherland 

Agrár élőhelyek (FBI) 

Jelentős csökkenés Nyugat-Európában 

főként 1980-tól 

 

 

 

Erdei élőhelyek 

Nincs markáns változás  
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Vonulási stratégia és állomány trend 
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Állandók (27 faj) Részlegesen és rövidtávon vonulók (37 faj) Hosszútávon vonulók (36 faj)

Globális klímaváltozásnak döntő szerepe van a hosszútávon vonuló fajok 
csökkenésében (Gwinner (1996) IBIS; Møller et al. (2008) Proc. Natl Acad. Sci.; Both et 

al. (2010) Proc. R. Soc. B) 
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Agrár környezetgazdálkodási kifizetések által nagyobb arányban 

érintett területeken kisebb mértékű volt a biodiverzitás csökkenése! 
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Európai Madáratlasz 

2013-2017 

Célok: 

Frissített atlasz egész Európában, 50*50 km UTM négyzetekben 

Az 1980-as évek bekövetkezett változások feltérképezése 

A világ legátfogóbb biodiverzitás adatbázisának fejlesztése 

Új módszerek alkalmazása pontosabb elterjedések és relatív 
gyakoriságok mérésére 

 

Adatgyűjtés 2013-2017 időszakban 

Könyv 2020-ban 

 

EBBA2 : 

5 years of  fieldwork (2013-17) 

50+ countries 

500+ breeding species 

5000+ 50x50 km squares 
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Európai Madáratlasz 

2013-2017 

Nem pusztán a fajok előfordulásának térképezése, hanem a 
gyakoriság/relatív egyedszám térképezése Európa és a résztvevő 
országok esetében (Holland példa, vörösbegy) 
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Magyar Madáratlasz Program (MAP) 
 

 Alkalomszerű felmérések kezelése (is) 

 

 Kívánatos, hogy a felmérők a megfigyelt fajok teljes listáját adják 
meg, a fészkelési kódokkal, lehetőleg a 2.5*2.5 km UTM vagy annál 
nagyobb térbeli pontossággal (500*500 m kvadrát, koordináták). 

 

 Fontosak a csak adott faj(ok)ra vonatkozó adatok is a fenti térbeli 
pozíció megadásának szem előtt tartásával 
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Online elérhető adatbázisok 

MME Monitoring Központ 

Néhány általános jellemző (2014.09.18.): 

 Fejlesztések kezdete: 2005 

 Regisztrált felhasználók száma: 6 646  

 Felmérő azonosítóval rendelkező megfigyelőink száma: 2 584 

 Központi online elérhető adatbázisainkban tárolt alapadatok száma: ~27 000 000 

 Az MME 4 web-szerverét az MME Monitoring Központ működteti a Nyíregyházi 

Főiskolán (Linux (3 Ubuntu, 1 Slackware)). 

 Az adatbázisok működtetői: Monitoring Központ (10), Madárgyűrűzési Központ (1), 

Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (1) 

 Nagyrészt egységesített felület és menürendszer, PostgreSQL adatbázis replikációval, 

PostGIS kiterjesztéssel, CakePHP MVC (eAccelerator, Memcached) rendszer, Google 

Maps API V3, közös törzsadattáblák (felhasználók, felmérők, fajlista, UTM négyzetek) 

- 2014 végéig teljes egységesítés. 

 Főbb források a fejlesztésekhez: HUSK, HURO, LIFE, egyéb EU pályázatok, VM 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 
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Online elérhető adatbázisok 

Gólyafészek adatbázis 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://golya.mme.hu 

 Működtetés kezdete: 2005 

 Főbb számok: 12 137 fészekadat, 76 880 költési 

eredmény, 33 043 napi megfigyelés, 37 955 

fészekfotó (főként 2000-2014, de a 70’-es 

évekből is vannak adatok) 

 Online felhasználók: 10 ezres nagyságrend, 

nemcsak madarászok („lakossági” adatbázis) 

 Feltöltők: 605 

 Adatközlők: 1 838 

 Adatfelhasználók: MME HCs-k, kutatók, 

szakdolgozók, Földművelésügyi Minisztérium 

(és jogelődjei), Nemzeti Park Igazgatóságok 

 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

http://golya.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Gólyafészek adatbázis 
 Jogosultságok:  

 megtekintés: nyitott bárki számára 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL 

adatbázis, egyedi PHP alapú motor, Google 

Maps API használata (2006-tól!) 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: 

megyei statisztikák, Flash alapú térképeken (126 

db összeállítható lekérdezés) 

 Minőségbiztosítás: feltöltéskor JavaScript ellenőrzi 

az űrlapokat, küldéskor beépített validátor 

 folyamatos admin érvényesítés,  módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés és kérelmeik 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 
Fejlesztés: saját forrásból 

ER Diagram 

2014. szeptember 20. 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

ODÚ adatbázis 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://oduadatbazis.mme.hu 

 Működtetés kezdete: 2009 

 Főbb számok: 175 odútelep, 3 366 odú, 18 434 

odúellenőrzés (1999-2014) 

 Online felhasználók: százas nagyságrend, odútelepeket 

működtetők 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: Zöld Forrás pályázat 

http://oduadatbazis.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

ODÚ adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: odútelepek főbb adatai bárki 

számára, a részletek csak regisztrált és jogokat 

kapott felhasználók számára  

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók, megadott 

odútelepekhez 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL 

adatbázis, CakePHP MVC rendszer (itt 

először!), jelenleg nincs térképi megjelenítés 

 Minőségbiztosítás: beíráskor JavaScript 

ellenőrzés, küldéskor beépített validátor, 

intelligens hibaüzenetek 

 folyamatos admin ellenőrzés, módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: Zöld Forrás pályázat 

ER Diagram 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis 
 Főbb jellemzői: 

 URL: http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2010 

 Főbb számok: 3 155 fészkelőhely, 3 777 fészek 

számlálás, 958 érdekes megfigyelés, 1 088 

fészekmegfigyelés, költési eredmény 

 Online felhasználók: ezres nagyságrend, 

nemcsak madarászok („lakossági adatbázis”), 

130 feltöltő, ~250 megfigyelő, gyakornokok 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: saját forrásból 

http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: nyitott bárki számára 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL 

adatbázis, CakePHP MVC rendszer 

használata, Google Maps API használata, 

MarkerClusterer használata (itt először!) 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: 

Google Maps, fajonkénti és évenkénti 

leválogatási lehetőséggel 

 Minőségbiztosítás: beíráskor JavaScript 

ellenőrzés, küldéskor beépített validátor, 

intelligens hibaüzenetek 

 folyamatos admin ellenőrzés, módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés 

Fejlesztés: saját forrásból 

ER Diagram 

2014. szeptember 20. 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Vízimadár adatbázis 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://vizimadaradatbazis.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2010 

 Főbb számok: 613 terület (192 623 ha), 17 565 

számlálás, 2 642 341 adatrekord (sok területről 

40-50 éves idősorok) 

 Fajlistás adatfeltöltés (jelenlét/hiány és 

egyedszám (akár ivar és kor bontásban)) 

 Online felhasználók: százas nagyságrend, 

vízimadarakkal foglalkozók, gyakornokok 

 Feltöltők: 105 

 Adatközlők: ~2 500 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

http://vizimadaradatbazis.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Vízimadár adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: nyitott bárki számára, kivéve az fajok 

megfigyelési adatait, ha azok megtekintéséhez a 

feltöltő nem járult hozzá (~7%) 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL 

adatbázis+PostGIS kiterjesztés (polygonok), CakePHP 

MVC rendszer használata, Google Maps API használata, 

polygon rajzolásra először külső JavaScript könyvtár 

használata, majd a Google Drawing Library használata, 

Grafikon rajzolásra az Open Flash Chart bevezetése. 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: Flash 

Chart grafikonok  

 Minőségbiztosítás: beíráskor JavaScript ellenőrzés, 

küldéskor beépített validátor, intelligens hibaüzenetek 

 folyamatos admin ellenőrzés, módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés 

Fejlesztés: HUSK pályázat 

ER Diagram 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

MMM adatbázis 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://mmm.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2011 

 Főbb számok: 8 167 terepnapló, 613 717 

megfigyelés, 706 213 fajfelismerési adat,     

~14 000 000 adatrekord (az MMM protokoll 

szerint (fészkelési és telelési időszak), 1999-

2014 közötti időszakból) 

 Online felhasználók: százas nagyságrend, 

főként MMM felmérők 

 Feltöltők: 101 

 Adatközlők: 842 

 Adatfelhasználók: kutatók, Földművelésügyi 

Minisztérium (és jogelődjei), Nemzeti Park 

Igazgatóságok, KSH, NÉBIH, MTA-ÖK, 

EBCC, NEKIFUT 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

http://mmm.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

MMM adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: alapadatokat csak a felhasználók, saját 

adataik esetén; egyéb bárki részére 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL adatbázis, 

CakePHP MVC rendszer , Google MapsAPI 

használata. 

 UTM négyzetek, megfigyelési pontok és 100 m sugarú körök, melyek kapcsolatban állnak a 

felmérőkkel (egy mintaterülethez csak a „gazdája” adatait tölthetik fel). 

 Saját alapadatait minden felmérő felhasználó elérheti, abban az esetben is, ha nem ő volt az adat 

feltöltője (kapcsolt felmérő azonosítók és felhasználói azonosítók)! 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: Flash Chart grafikonok (offline elemzések eredményei: 

trend adatok), Google Maps összesítő térképek tervezés alatt 

 Minőségbiztosítás: beíráskor JavaScript ellenőrzés, küldéskor beépített validátor, intelligens  

figyelmeztető (a mintavételi protokoll minden apró részletére vonatkozóan) és hibaüzenetek 

 folyamatos admin ellenőrzés, módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés és kérelmek 

Fejlesztés: HURO és HUSK pályázat 

ER Diagram 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

RTM adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

Főbb jellemzői: 

 URL: http://rtm.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2011 

 Főbb számok: 4 031 572 adatrekord 

(jelenlét/hiány és/vagy párok száma (UTM 

négyzetekre vonatkozó éves összesítések), 

RTM protokoll szerint vagy egyéb becslések 

(4 szinten elkülönítve)) 

 Online felhasználók: százas nagyságrend, 

főként RTM felmérők 

 Feltöltők: 50 

 Adatközlők: 1 134 

 Adatfelhasználók: kutatók, Földművelésügyi 

Minisztérium (és jogelődjei), Nemzeti Park 

Igazgatóságok (pl. EU - Natura 2000 - 

Madárvédelmi Jelentés) 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: HURO és HUSK pályázat 

http://rtm.mme.hu/
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Online elérhető adatbázisok 

RTM adatbázis 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: alapadatokat csak a felhasználók, saját 

adataik esetén; összesítések publikusak (10*10 km) 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL adatbázis, 

CakePHP MVC rendszer, Google Maps API 

használata. Az összesítő térképekhez a PL/pgSQL 

nyelv erőteljes használata, valamint a memcached 

  techonlógiák bevezetése (majd visszamenőleges bevezetése a többi adatbázisban is). 

 Saját alapadatait minden felmérő felhasználó elérheti, abban az esetben is, ha nem ő volt az adat 

feltöltője (kapcsolt felmérő azonosítók és felhasználói azonosítók)! 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: Google Maps összesítő térképek (10*10 és 2,5*2,5 km 

UTM felbontásban, előbbi publikus, utóbbi csak saját adatok esetén), összesítő táblázatok 

(madárfajok, feltöltők, adatközlők) 

 Minőségbiztosítás: beíráskor JavaScript ellenőrzés, küldéskor beépített validátor, intelligens  

figyelmeztető (a protokoll minden apró részletére vonatkozóan) és hibaüzenetek 

 folyamatos admin ellenőrzés, módosítás/törlés 

 felhasználói módosítás/törlés és kérelmek 

ER Diagram 
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Online elérhető adatbázisok 

Jeladós madarak adatbázisa 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://satellitetracking.eu  

 Működtetés kezdete: 2012 

 Főbb számok: 162 jeladós madár (9 faj), 325 

624 adata (koordináták, időpont) 

 Felhasználók: ezres nagyságrend, a 

nagyközönség jelentős érdeklődésével 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: térképen publikusak, adminok 

által egyedenként beállítható nagyítási szinten 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók (projekt 

szinten kapnak hozzáférést) 

 Néhány technikai paraméter: PostgreSQL 

adatbázis, CakePHP MVC rendszer használata, 

Google Maps API használata. Összetett 

jogosultsági rendszer. „Repülési” adatok 

csoportos feltöltése. 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: HUSK és LIFE pályázat 

http://satellitetracking.eu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Kétéltűek és hüllők térképezése 

Főbb jellemzői: 

 URL: http://herpterkep.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2011 

 A VM Vadonleső alapjain, az MME 

KHVSz kétéltűekre és hüllőkre 

továbbfejlesztett adatbázisa. 

 Főbb számok: 20 913 adat, 12 532 kétéltű 

+ 8 381 hüllő (nagyrészt 2000-2014 közötti 

időszakból, de korábbi évekből is) 

 Felhasználók: 718 regisztrált, ebből 477 

töltött fel adatot. 

 Adatfelhasználók: Vidékfejlesztési 

Minisztérium (Natura 2000 

országjelentéshez), Nemzeti Park 

Igazgatóságok, New Atlas of  Amphibians 

and Reptiles of  Europe 

 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

http://herpterkep.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Kétéltűek és hüllők térképezése 

 Jogosultságok:  

 megtekintés: nyitott bárki számára 

 adatfeltöltés: regisztrált felhasználók 

 Összegzések, eredmények megjelenítése: 

Google Maps, fajonkénti és évenkénti 

leválogatási lehetőséggel 

 Minőségbiztosítás: adatok validálása egy 

külön pontkezelő felületen - 

fajcsoportonként szakértő ellenőrzi a 

fajazonosítást és a kiegészítő információkat 

- ha hiba van vagy valami nem egyértelmű, 

akkor felvesszük a kapcsolatot az 

adatközlővel. 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Tringa - online madárgyűrűzési adatkezelő szoftver 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://tringa.mme.hu:8080/mme  

 Működtetés kezdete: 2014 

 Főbb számok: összes adatrekord 5 354 714,  

 magyar gyűrűs madarak 4 633 695  

 Felhasználók: az összes e-mail címmel  

 rendelkező gyűrűző (367) és megfigyelők.  

 Jelenleg néhány tucat megfigyelő használja. 

 Rendszeres időközönként riport generálása az EURING adatbázis felé, s kapcsolat a 

nemzeti madárgyűrűzési központokkal. 

 Adatfelhasználók: kutatók, szakdolgozók, Földművelésügyi Minisztérium (és jogelődjei), 

NEKIFUT 

 A Tringa (T-ring application) online madárgyűrűzési adatbázis kezelő alkalmazás (a T-Systems 

Magyarország (www.t-systems.hu) és az MME (www.mme.hu) közös  munkájából született új, a 

mai igényeknek és rendszerkörnyezetnek megfelelő program. Ezzel az új szoftverrel a gyűrűzők 

és a rendszeres megfigyelők közvetlenül, online módon kezelhetik a madárgyűrűzési adataikat. 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

http://tringa.mme.hu:8080/mme


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

 Technikai információk: PostgreSQL adatbázis, Spring keretrendszer, Java 

programnyelv, szerver-kliens architektúra. Térképes megjelenítés: Google 

Maps, Riportgenerálás: JasperReports 

 A Felhasználói Útmutató részletesen ismerteti a felhasználói szinteket és 

jogosultságokat is. 

 Fontosabb a közeljövőben tervezett funkciók: országos éves összesítések; 

az import funkciót felhasználóbaráttá tesszük (a gyűrűzők Excelből tudnak 

majd importálni) 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 

Tringa - online madárgyűrűzési adatkezelő szoftver 

ER Diagram 



www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

Egyéb adatbázisok (nemzetközi és/vagy idejétmúlt) 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

WhiteTailedEagle Online Database 

Főbb jellemzői: 

 URL: http://whitetailedeagle-database.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2010 

 9 országból, 1 602 költési adat, 975 

megfigyelési adat 

 PostgreSQL adatbázis, CakePHP MVC 

rendszer használata, Google Maps API 

Színes gyűrűvel jelölt madarak adatbázisa 

Főbb jellemzői: 

 URL: http://cr-birding.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2010 

 Színes jelöléssel ellátott madarak ~45 000 

jelölési és megfigyelési adata 

 PostgreSQL adatbázis, CakePHP MVC 

rendszer használata, Google Maps API 

2014. szeptember 20. 

Fejlesztés: HUSK pályázat Fejlesztés: DANUBEPARKS project 

http://whitetailedeagle-database.mme.hu/
http://whitetailedeagle-database.mme.hu/
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http://cr-birding.mme.hu/
http://cr-birding.mme.hu/
http://cr-birding.mme.hu/


www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

MAP adatbázis 
Főbb jellemzői: 

 URL: http://map.mme.hu  

 Működtetés kezdete: 2014 

 2014 a Madáratlasz Program próba éve, 

s az adatbázis fejlesztésének éve, ami 

céljaink szerint nem csak a MAP-ot 

szolgálja majd ki (2014-2017), hanem a 

madár-megfigyelési alapadatok 

gyűjtésére szolgál majd (bejárt terület, 

fajlista jelenlét/hiány és/vagy 

egyedszám + alkalmi megfigyelési 

adatok; pont vagy polygon 

helymeghatározással). 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 

2014. szeptember 20. 
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www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

MAP adatbázis 

 Bár alapvetően a MAP kiszolgálása lesz a 

fő feladata, de általánosan használható lesz 

a madár-megfigyelési adatok gyűjtésére 

(költési, vonulási és telelési időszakban is). 

 Kapcsolatban lesz valamennyi madár-

monitoring programunk adatbázisával. 

 Felhasználók: azt szeretnénk, hogy a MAP 

minden résztvevője, s azon kívül minden 

más madármegfigyelő felhasználója és 

adatközlője legyen! 

 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 
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www.mme.hu 

Online elérhető adatbázisok 

MME Monitoring Központ 
Tervezett fejlesztések a közeljövőben: 

 Lekérdezések és összegzések megjelenítési lehetőségeinek  

 továbbfejlesztése 

 Export funkciók továbbfejlesztése, további jogosultsági  

 szintek létrehozása 

 Mobil applikációk fejlesztése 

 Egységesítés folytatása 

Fontos és megfontolandó tapasztalatok: 

 Az összetett rendszerek a felhasználói oldalról egyszerűen kezelhetők legyenek. 

 A felhasználó mindenre képes! 

 Az adatbázisok mögött mindig (az elkészülte után is!) legyen egy működtető és 

fejlesztő csapat. 

 Az felhasználót, de különösen az adatközlő felhasználót ki kell szolgálni és motiválni 

kell! 

„A madárbarát 

Magyarországért!” www.mme.hu 
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www.mme.hu 

Biodiverzitási adatbázisok az MME-ben 

 Nemzetközi standard alapján, azokkal együttműködő programok 

 Hatékonyan működő országos és regionális önkéntes felmérő 

hálózat 

 Közép-, Kelet-Európa legjelentősebb, folyamatosan bővülő 

adatbázisai 

 Hatékonyan működő Madár Monitoring Központ 

 Jó példa hazai és nemzetközi szinten az önkéntesek hatékony 

bevonásával zajló országos és regionális biodiverzitás 

monitorozásra 

 

 

„A madárbarát 

Magyarországért!” 
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www.mme.hu 

 A terepi biológiai adatgyűjtésben, a nemzetközi gyakorlattal 

összhangban, döntő számban vesznek részt önkéntesek - alapvető az 

önkéntesekkel való rendszeres kapcsolattartás, képzés, az 

eredmények megosztása 

 A hatékonyan működő, alapvetően terepi munkán alapuló biológiai 

adatbázisok kialakítása és működése érdekében: 

 az adatbázis kutatási/természetvédelmi felhasználását 

 a számítógépes hardver és szoftver infrastruktúra működtetését és 

fejlesztését 

 nem utolsósorban a nagyszámú adatközlő kiszolgálását biztosító 

szakemberekből álló csoport szükséges 

Bármely funkció hiányos működése az adatbázis felhasználhatóságát jelentősen 

korlátozza. 

„A madárbarát 

Magyarországért!” 

2014. szeptember 20. 
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