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Kedves Madármegfigyelők! 
 

Április 15-től újra elkezdhetjük az MMM tavaszi számlálásokat, a MAP felmérések pedig már javában zajlanak. 
Akik a 2017. tavaszi vagy a 2018. januári MMM felméréseik eredményeit beküldték, azok a borítékban megfelelő számú MMM 
terepnaplót is találnak, kivéve akkor, ha külön jelezték, hogy van nekik elegendő. Természetesen kérésre további MMM és MAP 
terepnaplókat is postázunk. A többi nyomtatvány az MMM online adatbázis Programismertető oldaláról letölthetőek, a térképek 
pedig az Áttekintő térkép oldalról kinyomtathatóak! 

 Február 24-25-én sikeresen lezajlott a Madárszámlálók és Madárgyűrűzők II. Országos Találkozója (MMOT). A két napon 105 
felmérő és madárgyűrűző volt jelen, ismerhette meg az elmúlt év közösen elért eredményeit, valamint az idei évben tervezett 
és még előttünk álló feladatokat. A rendezvényen a munkákban közreműködő önkénteseink és a nemzeti parkok munkatársai 
is nagy számban vettek részt. Az II. MMOT beszámolója olvasható a Madárszámlálók honlapon: 
http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol  

 Természetesen az MMM és MAP ajándékok kisorsolása sem maradt el, amelyen el a 2017-ben felméréseket végzők között 

sorsoltunk ki 110 ajándékot a már megszokott szabályok szerint. 

 MMM nyertesek: Abonyi Ottó, Andrési Pál, Balogh Gábor, Bátky Gellért, Bedőcs Gyula ifj., Bessenyei László Bence, Bobvos Pál, 

Borbáth Péter, Borza Sándor, Bukor Boglárka, Bukor Zoltán, Dabóczy Tamás, Ecsedi Zoltán, Farkas Attila, Fazekas Anna, Ferenc 

Attila, Galiba Ferenc, Gyalus Adrienn, Győrig Előd, Hegedűs Dániel, Hoffmann Károly, Horváth Róbert dr., Hunyadi László, Huszti 

Sámuel, Illés Péter, Kajtár Bence, Kakszi Ivett, Kasza Ferenc dr., Katona József, Kiss Ádám, Kiss Krisztián dr., Kocsi Attila, Koltai Ernő, 

Kóta András dr., Meiszterics Zoltán, Mogyorósi Sándor, Monoki Ákos, Morandini Pál, Morvai József, Nagy Károly, Nagy Tamás, Nagy 

Veronika, Nyári Endre, Oravecz György, Papp Ferenc, Pintér Zsolt, Ruszka István, Sasvári János, Somkuti Gábor, Somoskői Péter, 

Szabó Mónika, Szentmihályi Gábor, Takács Éva, Tihanyi Gábor, Tóth György, Tóth Tamás, Tóth Zoltán, Török Hunor Attila, Varga 

Károly, Veszelinov Ottó, Vetró Gábor. 

 MAP nyertesek: Ampovics Zsolt, Balaskó Zsolt, Bátky Gellért, Béres István, Bócsó Anita, Bodor Ádám, Borza Sándor, Cser Szilárd, 

Csibrány Balázs, Csonka István, Csonka Péter, Dobák András, Dusnoki Kornél, Faragó Ádám, Fiala Zsuzsanna, Gál Szabolcs, Gyuricza 

András, Harmos Krisztián, Hartmann Johanna, Hegedűs Dániel, Jaskó Szilvia, Kajtár Bence, Katona Gergely, Katona József, Lendvai 

Csaba, Lengyel Attila, Léránt Norbert, Lippai Károly, Molnár Márton, Nagy Károly, Nagy Levente, Ölveczki Gyula, Papp Ferenc, 

Pásztor Zoltán, Péntek István, Pigniczki Csaba dr., Pintér Balázs, Pitó Andor, Polgár Márta, Schmidt András, Somoskői Péter, Szabó 

Máté, Szász Előd, Szunyogh Balázs, Takács Árpád, Tokody Béla dr., Tóth Kornél, Tóth Pál, Veszelinov Ottó, Vig Zsófia, Zalai Tamás. 

 Az ajándékokat jelentős részben a Felső-Tisza Alapítvány biztosította, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki! 
 

Rendezvényünket A Vonuló Madarakért Alapítvány és a Felső-Tisza Alapítvány támogatta. 

 

 Régi négyzetek, fontos négyzetek – Sajnos egyre több régi, korábban felmért mintaterület marad gazda nélkül 
vagy maradnak el a felmérései. Pedig az országos trendek elemzésében fontos szerepük lenne! Ezért az idei 
évben is arra kérjük ezeknek a négyzeteknek a korábbi felmérőit, hogy lehetőség szerint az idén végezzék el újra 
az MMM számlálásokat, illetve amennyiben ez már nem lehetséges, akkor aktív és/vagy új felmérőket keresünk 
ezeknek a négyzeteknek. Várjuk a jelentkezéseket! Részletek és jelentkezési lap itt érhető el: 
http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MMM_Prioritasok_2018  

 Az MMM tavaszi felméréskor elvégzendő feladatok (időrendi sorrendben) 

1. Április 15. és május 10. között kell elvégezni az első számlálást. Ekkor kitöltöd a Terepnapló fedőlapján található részeket, s a 
számlálási pontokon a Terepnapló lapjait használod, a fedőlap belső oldalán olvasható kitöltési útmutató szerint. A 
terepnaplóban természetesen ugyanúgy jelölöd az élőhelyeket, mint korábban. Amennyiben az előző évhez képest valamelyik 
számlálási pontod 100 m-es körzetében nagyobb mértékben megváltozott valamely élőhely (pl. kivágtak egy erdőt, 
felszántottak egy gyepet), akkor azt is rajzold be a terepnaplóba. 

2. Május 11. és június 10. között a második számlálást is elvégzed. Az adott UTM négyzeten belül a két felmérés között 
mindenképpen teljen el legalább 14 nap! A második felmérés alkalmával az egyes számlálási pontokat ugyanabban a 
sorrendben kell bejárni, ahogyan az első számláláskor tetted! A második számláláskor a Terepnaplót az első számláláskor 
leírtak szerint használd! 

3. A terepmunka után a HURING kódokat írd be a Terepnapló táblázataiba. A Monitoring Központba való postázás előtt érdemes 
másolatot készíteni a Terepnaplókról. Ez jelentősen megkönnyítheti a következő évek munkáját. 

http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol
http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MMM_Prioritasok_2018


Kérünk, hogy a megküldött nyomtatványokat pontosan töltsd ki, s a terepi munka befejezése után a Terepnapló, a Megfigyelési 
pont kiválasztó adatlap (csak az új négyzetek esetében) eredeti példányait mielőbb küldd meg a Monitoring Központ címére! Ha 
időd engedi, akkor postázás előtt töltsd fel adatait az MMM online adatbázisba (mmm.mme.hu)! 
 

Mivel az idei évben az adatok elemzését hamarabb szeretnénk elvégezni, ezért az MMM adatok feltöltésének 
vagy postázásának határideje: 2018. szeptember 30. 
 

Korábbi tapasztalatok alapján néhány dologra mindenképpen felhívnánk a figyelmet:  
 A Terepnaplóban minden egyes megfigyelési pontnál a 100 m-en kívül, az átrepült, ill. a 100 m sugarú körön belüli 2 

kategóriában (0-50m, 50-100m) lévő adatokat fajonként egy sorba írd! (Lásd a Terepnapló fedőlapjának belső oldalán látható 
példát.) 

 A Fajfelismerési adatlap-ot az online adatbázisban kell kitöltened (vagy módosítani, ha korábban már kitöltötted), s az 
adatbázis űrlapja nem engedi elmenteni csak akkor, ha minden fajra kitöltöd! 
a., Amennyiben úgy érzed, hogy a fajismereted nem változott a legutóbbi kitöltés óta, akkor elegendő a Terepnapló 
fedőlapján jelezni, hogy „a korábban beküldött fajfelismerési adatok továbbra is érvényben maradhatnak”. 
b., Abban az esetben, ha korábban még nem küldtél vagy töltöttél fel Fajfelismerési adatlapot, akkor mindenképpen töltsd ki! 

 A Terepnapló belső lapjainak fejlécét mindig töltsd ki! Különösen a „Számlálás kezdete” és a „Megfigyelési pont sorszáma” 
pontokra ügyelj, de a „Szélerősség” mező kitöltése sem mellékes! 

 A felméréseket egy-egy reggelen (délelőttön) kell elvégezni, tehát nem 2 vagy 3 napon megosztva! Ha kifutsz az időből, akkor 
is fejezd be a felmérést az adott délelőttön, vagy az egész számlálást ismételd meg egy másik alkalommal (ha pl. az időjárás 
miatt kell félbeszakítani). 

Az idei évben is értékes ajándékokat sorsolunk ki az MMM és a MAP 2018. évi felméréseket elvégzők között! 
 

 Akinek lejárt a felmérő igazolványának érvényessége és szükségét érzi, hogy új igazolvánnyal rendelkezzen, kérjük, jelezze mielőbb!  

 

 Néhány információ a Madáratlasz Program (MAP) aktualitásairól 

2017-ben az Európai Madáratlasz (EBBA2) utolsó adatgyűjtési éve miatt, az volt az elsődleges prioritásunk, hogy az 
50*50 km-es UTM négyzetekre vonatkozóan elegendő mennyiségű és minőségű adatokkal rendelkezzünk. Az idén 
viszont elérkeztünk a saját Atlaszunk utolsó adatgyűjtési évéhez, így a Madáratlasz Program 
(MAP) szempontjából a fő prioritás is ennek megfelelően alakul. Tavalyi „prioritás anyagunk” kizárólag a MAP prioritásaira 
koncentrált, az idén viszont a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) program prioritásai is részét képezik. 
Ha még mindig nem vagy részese a MAP-nak, s nagyon röviden szeretnénk összefoglalni, hogyan is kapcsolódhatsz be ebbe a 

minden korábbitól nagyobb szabású hazai madártani adatgyűjtésbe, akkor a részben már tavaly is említett alábbi bekezdéseket 

ajánljuk figyelmedbe, de külön felhívnánk a figyelmet a Madárszámlálók honlapon elérhető cikkre, ami az idei év prioritásait 

veszi sorra: http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm  

 Senki nincs tétlenségre kárhoztatva, mindenkinek lesz feladata az idei évben is, még akkor is, ha nem az elsődleges 
prioritásnak megfelelő adathiányos területeken végez megfigyeléseket. 

 Ha még csak most kezdenél bele a MAP felméréseibe, akkor írj nekünk egy e-mailt a map@mme.hu címre és látogasd meg 

a MAP adatbázist! Lépj be vagy előtte regisztrálj az adatbázisba (ha korábban még nem regisztráltál valamelyik 

adatbázisunkban). 

 Ha már tisztában vagy az alapvető szabályokkal, akkor irány a terep és gyűjts fajlistákat minél több területről, s közben figyeld 

a költésre utaló jeleket (FV kódok), majd az adataidat töltsd fel a MAP-ba! 

 Ha egy négyzetben a gyakori, mindennapi madarak már megvannak, akkor menj azokra a helyekre, ahol előkerülhetnek még 

újabb fajok! A „forró pontokat” semmiképpen se hagyd ki! Alkalmi megfigyeléseidet, legyenek azok bárhol és bármikor, töltsd 

fel az adatbázisba! Ha nem MAP keretében, de meghatározott fajokra, területekre vagy időszakokra vonatkozó felméréseket, 

számlálásokat végzel, azokat is töltsd fel! 

 Dolgozz csapatban! Keresd a kapcsolatot a közeledben élő felmérőkkel és a régiód MAP koordinátoraival! 
 Érdemes a MAP adatbázis Hírek oldalát figyelemmel kísérni, hiszen rendszeresen jelennek majd meg ott hasznos és fontos 

információk a program aktualitásairól! Ha módodban áll, akkor csatlakozz az MAP & MMM Facebook csoporthoz, mert ott 
egyre több felmérőnk osztja meg élményeit, tapasztalatait és vitatjuk meg a felmerülő kérdéseket, problémákat. 

 

Az MMM és a MAP sikere elsősorban FELMÉRŐINK munkájának köszönhető! Köszönjük a munkádat! 

http://www.ebba2.info/
http://map.mme.hu/
http://map.mme.hu/
http://mmm.mme.hu/
http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm
http://map.mme.hu/news/
https://www.facebook.com/groups/mapmmm/

