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az MMM program aktív státuszban lévő résztvevőinek, 
akik 2009. óta küldtek be felmérési adatokat 

 Ikt.szám: 76/Mon./2015 

Nyíregyháza, 2015.04.02.  
 

Kedves MMM Felmérő! 
 

Április 15-től újra elkezdhetjük az MMM tavaszi számlálásokat!  
 Akik a  2014. tavaszi  vagy a  2015. januári  felméréseik eredményeit beküldték, a zok a  borítékban megfelelő számú Terepnaplót is 
találnak, kivéve akkor, ha külön jelezték, hogy nincs  szükségük rá . Természetesen kérésre továbbiakat is postázunk. A többi  nyomtatványt 
az MMM online adatbázis  Programismertető oldaláról letöl theted, a térképet pedig az Áttekintő térkép oldaláról  kinyomtathatod! 

 Rövid beszámoló a Magyar Természettudományi Múzeumban március 07-én, mintegy 40 felmérőnk és érdeklődők 
részvételével megtartott Mindennapi Madaraink Monitoringja XVIII. és a Madáratlasz Program I. Országos Találkozójáról: 

 Nagy Károly összefoglal ta  az MMM 2014. évi főbb történéseit, a felmért mintaterületek eloszlását és a program helyzetét, majd Dr. 

Szép Tibor részletesen bemutatta az MMM 1999-2014 években elért eredményeit. Fajonként láthattuk a trendek alakulását (a 

fészkelési és  telelési időszakban is ), s  a  Biodiverzitás Indikátorok hazai értékeit (agrár-élőhelyek, erdei  élőhelyek; vonulási s tratégiák 

szerinti felbontásban s tb.). 

 Ismertettük, majd megvitattuk a résztvevőkkel  a  2014-ben indult Madáratlasz Program (MAP) első próba évének tapasztalatait és a 

MAP adatbázis működését. A MAP felmérési munkáiban a  követező években kiemelten számítunk az MMM felmérőkre is! 

 Az ebédszünetben megvendégeltük a jelenlévőket, majd következett az a jándékok sorsolása. Összesen 60 db (50+10) ajándék 

sorsolását terveztük a  2014-ben számlálásokat végző felmérők között, de végül  65 ajándékcsomag talál t gazdára . A sorsolásban azok 

vettek részt, akik felmérési  eredményeiket időben megküldték. Idén, a MAP fontosságát ezzel is  hangsúlyozva, MAP ajándék-

csomagok is kisorsolásra  kerültek (MAP logózott golyóstoll, vászonszatyor, túrahátizsákok), de a korábbi  években már megismert 

MMM-es  a jándékokból  is  lehetett választani  (4 és  8 GB-s  MMM és  MME logózott pendrive). Ezeken kívül  madaras  bögrék, hűtő-

mágnesek, könyvek és  könyvutalványok voltak a  nyeremények , valamint „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében 

(LIFE13/NAT/HU/000081)” projekt felajánlásának köszönhetően, szalakótás  póló, baseballsapka, vászonszatyor és  hátizsákok is 

bővítették a választékot. A következő években a MAP felmérői között is értékes ajándékokat sorsolunk ki!  

 A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! Név szerint: Antoni Gyula, Bálint Gábor, Bedőcs Gyula ifj., Bobvos Pál, Bobvos Pálné, Bodor József, 

Botfalvai Zsolt, Bukor Zoltán, Czeiler István id., Dávid András, Dávid Jenő, Emmer József, Farkas Attila, Fazekas Anna, Fenyves Ervin, Galiba Ferenc, Gám 

Attila, Görögh Zoltán, Gyalus Adrienn, Harsányi Krisztián, Hodászi Ede, Hunyadi László, Huszti Sámuel, Jánossy László dr., Ka kszi Ivett, Kasza Ferenc dr., 

Katona József, Kirtyán Tamás, Koltai Ernő, Konyhás Sándor, Kosztolányi László, Kovács János, Lovászi Péter, Mogyorósi Sándor, Molnár János, Monoki 

Ákos, Nagy Gábor, Nagy Károly, Nagy Tamás, Nagy Veronika, Nagy Zsolt, Nagyszegi Ferenc, Nechay Gábor, Nyíri László, Oravecz G yörgy, Pálmai 

Józsefné, Papp Ferenc, Pintér Zsolt, Pócs Tibor, Ruszka István, Spakovszky Péter, Szentmihályi Gábor, Szilágyi Attila, Takács  Éva, Takó Miléna, Tamás 

István ifj., Tokody Béla dr., Tóth György, Tóth Tamás, Tóth Zoltán, Ujfalusi Sándor, Varga Károly, Véha Béla, Verbay Erzsébet, Zalai Tamás. Akik még 

nem kapták meg a nyereményüket, azokat telefonon és/vagy e -mailen megkeressük, hogy jelezhessék, milyen ajándékot választanak. 

 A találkozó további  részében folytattuk a  MAP bemutatását, s  megvitattuk a  jelenlévők  részéről  felmerült kérdéseket és  ötleteket. A 

rendelkezésünkre álló időt maximálisan kihasználva, 16 óra  előtt néhány perccel hagytuk el a  rendezvény helyszínét. 

 Akik nem tudtak eljönni a találkozóra, azoknak a jánl juk a Madárszámlálók honlapon fotókkal és  összes ítő térképekkel  illusztrált 

bővebb beszámolót, valamint az MMM adatbázisban a legfrissebb eredményekkel  kapcsolatban az Grafikonok / Trend adatok  

menüpont alatti  interaktív grafikonjaink megtekintését. Ott már elérhetőek az 1999-2014. közötti időszakra vonatkozó trend adatok. 
 

A rendezvényt a Svájci-Magyar Együttműködési Program 

társfinanszírozásának segítségével valósítottuk meg. 

 

 Az MMM t avaszi felméréskor elvégzendő feladatok (időrendi sorrendben) 

1. Április 15. és május 10. között kell elvégezni az első számlálást. Ekkor ki töl töd  a  Terepnapló fedőlapján található részeket, s a 

számlálási pontokon a  Terepnapló lapjait használod, a  fedőlap belső oldalán olvasható ki töl tési  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 i s 

ra jzold 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 é vek munkáját. 
Kérünk, hogy a  megküldött nyomtatványokat pontosan töl tsd 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 (http://mmm.mme.hu)!  



 

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 fa jonként 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  fa jismereted nem változott a  legutóbbi  kitöltés  óta, akkor elegendő a  Terepnapló fedőlapján 
jelezni, hogy „a  korábban beküldött fa jfelismerési adatok továbbra is  érvényben maradhatnak”. 

b., Abban az esetben, ha  korábban még nem küldtél  vagy töl töttél  fel  Fajfelismerési adatlapot, akkor mindenképpen  töl tsd ki ! 
c., A hagyományos , papír alapú Fajfelismerési adatlapok számítógépes feldolgozása kimerítő koncentrációval jár munkatársaink 
számára (figyelni, hogy a  fajlis tában ne csússzon el  egy-egy sorral  az adatok feldolgozásakor), viszont Neked az MMM online 

adatbázisban sokkal egyszerűbb az adatok feltöl tése. Különösen egyszerű azok számára, akik korábban töl töttek már ki  ilyen 
adatlapot, s  csak azoknál  a fa joknál akarják módosítani  a  korábbi  adatokat, melyeknél megváltozott a  felismerési bizon yosságuk. Az 

adatbázisban ugyanis egyszerű módon lehet friss íteni (módosítani) a  korábbi adatokat! 

 A Terepnapló belső lapjainak fejlécét mindig töltsd ki ! Különösen a  „Számlálás kezdete” és  a  „Megfigyelési pont sorszáma” pontokra 
ügyel j, de a „Szélerősség” mező ki töl tése 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 2015. évi felméréseket elvégzők között! 

 

 Akinek lejárt a felmérő igazolványának érvényessége és szükségét érzi , hogy új igazolvánnyal  rendelkezzen, kérjük, jelezze mielőbb! 
(Ha Neked eddig sem volt rá szükséged, akkor nem feltétlenül kell újat készítenünk.)  

 

 Néhány információ a  Madáratlasz Program (MAP) aktualitásairól 
A borítékban egy MAP terepnaplót is  találsz, mégpedig a  nemrég elkészült 2. típusút. Ezt azért küldtük, hogy 
lehetőség szerint kapcsolódj be a  MAP felmérésekbe, s  az induláshoz legyen nálad egy példány.  

Miben is különbözik az új terepnapló a 2014. óta használatos verziótól?  

Az 1. típust 2014. óta  használ juk, és  sokan kedvelik. Használatáról  a  Madárszámlálók honlapon a tavalyi  évben több 
cikkben is említést tettünk, de az adatbázis  Programismertető oldalán is részletes információkat olvashatsz róla. 

Mindkét típus  arra szolgál , hogy a MAP bejárások során megfigyel t fa jok adatai t rögzíthesd. 

A legfőbb különbség az, hogy amíg az 1. típusban fel van sorolva a hazai fészkelő madárfajok nagy része (a nem fészkelő fajok 

megfigyeléseit üres sorokba kell beírni, ha teljes fajlistát rögzítesz), addig a 2. típusba neked kell be írni a megfigyelt fajok nevét. 

A kitöltött MAP terepnaplókat nem kell beküldeni az MME Monitoring Központjába, viszont az adatokat fel kell tölt eni a MAP 
adatbázisába (map.mme.hu).  

Részletesebb cikk jelent meg erről a Madárszámlálók honlapon, március 27-én, amelynek címe: Megérkeztek a nyomdából az új MAP 
terepnaplók - Jöhetnek a rendelések! 

Ha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni, hogyan is kapcsolódhatsz be a Madáratlasz Programba (MAP), a minden korábbitól 
nagyobb szabású hazai madártani adatgyűjtésbe, akkor az alábbi néhány bekezdést ajánlanám:  
 Gyűjts minél több területről minél több fajlistát, s közben figyelj a költésre utaló jelekre (FV kódok), majd töltsd fel a MAP 

adatbázisba!  

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

újabb fajok! A „forró pontokat” semmiképpen se hagyd ki!  

 Alkalmi megfigyeléseidet, legyenek azok bárhol és bármikor, töltsd fel az adatbázisba! Egy hosszú út pihenője közben láttál egy 

ritka vagy egy közepesen gyakori fészkelő fajt, távol az általad gyakran látogatott területektől? Ne hezitálj, töltsd fel az adatbázisba! 

 Ha egyébként is szoktál, akkor végezz meghatározott fajokra, területekre vagy időszakokra vonatkozó felméréseket, 

számlálásokat, s azokat is töltsd fel az adatbázisba!  Például a májusi éjszakákon „recsegő” harisokat számolhatsz a nedves 

kaszálóréteken, június-júliusban homokbányákban gyurgyalagok és partifecskék lakott üregeit, de tavakon és mocsarakban 

megszámlálhatod a fiókákat vezető vöcsköket vagy récéket is. Persze védett területek estén egyeztess előtte a természetvédelmi 

kezelővel, őrrel vagy olyan szakemberrel, aki tanácsot tud adni! 

 Dolgozz csapatban! Keresd a kapcsolatot a közeledben él ő felmérőkkel és a régiód MAP koordinátoraival! Az adatbázisban 

hamarosan elérhető lesz egy lista azokról, akik a régiódban a MAP koordinátorai. 

 Ha módodban áll, végezz MMM számlálásokat! S az MMM felmérések során is rögzítheted a fajok FV kódjait a MAP terepnaplóba!  
Részletesebb cikk jelent meg erről a Madárszámlálók honlapon, március 25-én, amelynek címe: Gyűjtsd a fajlistákat és keresd a költésre 

utaló jeleket! Utána töltsd fel a MAP adatbázisba! 
Érdemes a MAP adatbázis Hírek oldalát figyelemmel kísérni, hiszen nap mint nap jelennek meg ott hasznos és fontos információk  a 
program aktualitásairól! A hamarosan megjelenő friss cikket is ajánljuk figyelmedbe: Áprilisi MAP kihívás, garantált ajándé kokkal!  
 

Csatlakozz a MAP-hoz, légy részese hazánk eddigi legnagyobb terepi madártani felmérésének!  
Fontos azonban, hogy az MMM felméréseket is folytasd, ami a MAP sikeréhez is nélkülözhetetlen! 

 

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


