
Madáratlasz Program 



Program: 

• Magyarországon fészkelő madárfajok 

feltérképezése. 

• Az eloszlásukat is vizsgálja. 

•2014-óta működik. 

•Az adatok a honlapon mindig frissülnek. 

•Reprezentatív adat.  

•Fészkelő és nem fészkelő fajok. 

•Európai Madárszámlálási Tanács 

   - 50.000 önkéntes  



Megfigyelői munka:  

 

 10x10 km-es UTM négyzet felmérése 

UTM koordináták  

 

 

Idő: egy év alatt 

 
 





A MAP adatbázis térképén így néznek ki a 2.5*2.5 km-es UTM négyzetek és a bennük lévő pontok. 



 16 db 2.5*2.5 km-es UTM négyzetet kell felkeresni a fészkelési időszakban 

 

 Legalább 2 alkalommal reggel-délelőtt és egy alkalommal este/éjszaka. 

 

  teljes fajlistát kell készíteni  MAP terepnaplóban  bejárt 2.5*2.5 km-es  

UTM négyzetben látott és azonosított minden madárfajról 

 

Valószínűséget kell megadni, hány  

madár fészkelhet az adott területen. 

 

Fontos a megfelelő időzítés 

(április-május; június-július) 

-De eltérhet ez a dátum a késő vagy  

korán költő fajok esetében. 



A MAP felmérések időszaka 

Kiemelt időszak: április 1. – július 31. 

További időszakok: március 11-31. (korai költő fajok esetén) 

és augusztus 1-20. (kései és/vagy másodköltő fajok esetén) 

Az egyes négyzetekben az effektív megfigyelési 

idő körülbelül 120 perc legyen 





A Beaufort skála szélerősség értékeinek 

meghatározása: 

0 - teljes szélcsend (a füst egyenesen száll fel, 

tükörsima vízfelület, 0,0-0,5 m/sec.) 

1 - alig érezhető szellő (a füst gyengén ingadozik, a 

víz felületén apró fodrok látszanak, 0,6-1,7 m/sec.) 

2 - könnyű szellő (a fák leveleit mozgatja, a víz 

felületén lapos hullámok vannak, 1,8-3,3 m/sec.) 

3 - gyenge szél (a fák leveleit erősen rázza, állóvizek 

tükrét felborzolja, zászlót lobogtatja, 3,4-5,2 

m/sec.) 

4 - mérsékelt szél (a fák könnyű gallyai mozognak, 

5,3-7,4 m/sec.) 

5 - élénk szél (a fák kisebb ágait mozgatja, állóvizeket 

hullámzásba hoz, 7,5-9,8 m/sec.) 

6 - erős szél (nagyobb ágakat mozgat, zúg, 9,9-12,4 

m/sec.) 





 - Megfigyelt egyedek, melyek valószínűleg nem fészkelnek a bejárt területen, 

vagy eleve nem költési időszakban történt a felmérés, vagy nem rögzítették az FV 

kódot 

A - Lehetséges fészkelés 

A1 - A faj költési időben, lehetséges fészkelőhelyen történt megfigyelése 

A2 - Éneklő hím(ek) vagy fészkelésre utaló hang, költési időben 

B - Valószínű fészkelés 

B1 - Pár megfigyelése költési időszakban lehetséges fészkelőhelyen 

B2 - Állandó territórium tételezhető fel territoriális viselkedés (ének stb.) 

alapján legalább két különböző megfigyelési napon ugyanazon a helyen 

B3 - Udvarlás és pózolás, vagy párzás 

B4 - Izgatott viselkedés vagy adultok vészjelzése 

B5 - Kotlófoltos adult (kézben tartott madarat vizsgálva) 

B6 - Fészeképítés 

C - Biztos fészkelés 

C1 - Elterelő vagy sérülést tettető viselkedés 

C2 - Használt fészek vagy tojáshéj (a felmérési időszakból származó) találva 

C3 - Frissen kirepült fiatal (fészeklakóknál) vagy pelyhes fióka 

(fészekhagyóknál) 

C4 - Adult madár fészkelési helyet keres fel vagy repül le róla lakott 

fészekre utaló körülmények között (beleértve magasan lévő fészket és 

odvakat, melyek belseje nem látható), vagy kotló adult látható 

C5 - Ürüléket vagy fiókáknak táplálékot szállító adult 

C6 - Tojásos fészekalj 

C7 - A fészekben fiókákat látni vagy hallani 





.Példa egy UTM négyzet (2.5*2.5 km) 

 terepi bejárásának útvonalára.  

Jelen esetben a példa felmérője csaknem 

 az egész négyzetet bejárta 



A felmérőnek kell biztosítani :  

 

TUDÁSA -- felismerje a madarakat, főként azokat, 

amelyek itt fészkelnek. 

Eszközök:  

Írószer/toll 

Kézitávcső 

Elemlámpa 

Gps  

 

 

 



Amilyen eszközöket használni kell: 

 

Terepnapló 

Munkatérképek 

Letölthető térképi rétegek 



Ajándékok a felmérőknek: 

50-60 ajándékot vagy ajándékcsomagot (madártani könyvek, CD-k, DVD-k, 

MMM logózott pendrive, bögre, táska, madaras pólók, ajándék- és 

könyvutalványok stb. 



Program célja: 

 



https://map.mme.hu/ 

Honlap 

https://map.mme.hu/


A honlap használata nagyon egyszerű. Regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy böngészni tudjunk.  

A regisztráció kötelező, ha részt szeretnénk venni az önkéntes felmérő munkába! 

 

 Az oldalon megtalálhatóak az aktuális hírek, amelyek a Map-al és a madarakkal kapcsolatosak.  

( ez látható a képen ) Ezek rendszerint frissülnek, és mindig a legújabb hírek fogadnak. 

 



Érdeklődők részletes tájékoztatás kaphatnak a „Pogramismertető” fül alatt. 



„Adatfeltöltés „ fül alatt az önkéntes megfigyelők regisztráció/belépés után feltölthetik aktuális  

adataikat. Ezen belül lehet „alkalmi megfigyelési” adatot is felölteni. 



Térképek  Áttekintő térképek – megfigyelt madárfajok számát lehet megtekinteni a színekalapján 

Ez a réteg a beállított időszakra vonatkozóan mutatja meg, hogy az egyes 10*10 km-es UTM  

négyzetekben hány madárfajt figyeltek meg. Ezek alapértelmezésben az adott év első napjától a mai 

 napig jelennek meg. 



Fajok összesítő térképei 


