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Biodiverzitás monitorozás gyakorlat (KVO2005, BBI1222, BIB2243L)  

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI 

 

 

Hét Témakör Megjegyzés 

1.  Vetési varjú éjszakázó állomány állományfelmérésének 

elméleti és módszertani hátterének áttekintése, terepi munka 

tervezése, kidolgozása 

 

2-3. Vetési varjú éjszakázóhely nagyságának felmérése a Sóstói-

erdőben 
 

4-5. Vetési varjú éjszakázóhelyen gyűjtött adatok számítógépes 

rögzítése, elemzése és az állomány becslése 
 

6. A Tisza Tokaj-Tiszatelek szakasza körzetében végzendő terepi 

monitorozó munkában alkalmazott módszerek (MAP, 

Partifecske integrált monitoring) bemutatása, gyakorlása, 

önálló felkészülés megbeszélése, valamint a hallgatók 1-2 fős 

csoportokban való terepi munkája időrendjének elkészítése 

 

7-10. A Tisza Tokaj-Tiszatelek szakaszán a tárgy oktatójával 

közösen, min. két nap (7-18 óra között) során terület bejárás 

április 15 – május 18 között, közvetlen részvétel a fészkelő 

madárfajok atlaszához (MAP) kapcsolódó felmérésben, a tiszai 

partifecske állomány integrált monitorozó munkájával 

kapcsolatos élőhely- és állományfelmérésben, fészkelőhely 

kialakításban, szaporodási, biometriai és gyűrűzési 

vizsgálatokban. 

 

11-14. A Tisza Tokaj-Tiszatelek szakaszán a tárgy oktatójával 

közösen, min. két nap (7-18 óra között) során terület bejárás 

április 15 – május 18 között, közvetlen részvétel a fészkelő 

madárfajok atlaszához (MAP) kapcsolódó felmérésben, a tiszai 

partifecske állomány integrált monitorozó munkájával 

kapcsolatos élőhely- és állományfelmérésben, fészkelőhely 

kialakításban, szaporodási, biometriai és gyűrűzési 

vizsgálatokban. 

 

Követelmények 

 

A foglalkozásokon való 

részvétel előírásai: 

a részvétel kötelező, két igazolatlan hiányzás esetén a 

gyakorlat nem kerül értékelésre. Több terepi felmérő 

munka tömbösített formában valósul meg. Az önállóan 

végzett tevékenységet a hallgató az előre egyeztetett 

módon végzi el április-május során a terepen az arra 

alkalmas napokon, amely munkát dokumentál. 

A félévi ellenőrzések 

követelményei: 

Terepi jegyzőkönyvek bemutatása és értékelése. A 

sikertelen gyakorlati jegy nem javítható a 

vizsgaidőszakban. 

A tantárgyhoz rendelt kredit: 2 

Az érdemjegy kialakítás 

módja: 

A terepi jegyzőkönyvek során szerzett jegyek átlaga 

alapján 

 

Ajánlott irodalom: Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. 



(eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 

Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar 

Természettudományi Múzeum, Budapest 

Szép T, Nagy K (2002) Mindennapi Madaraink 

Monitoringja (MMM) 1999-2000. Budapest: Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Ajánlott weboldalak: http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm a gyakorlattal 

kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek 

A biodiverzitás monitorozási programokat ismertető 

alábbi szakmai honlapok 

http://madarszamlalok.mme.hu/  

http://www.novenyzetiterkep.hu/ 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_471  
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