
Fészkelőtelep Adatlap 
Gyurgyalag és Partifecske fészkelőtelepek felméréséhez 

 

 

4. Fészkelőhely, telep jellege*: 
1-működő homok-, kavicsbánya; 
2-bezárt homok-, kavicsbánya;  
3-természetes partfal; 
4-löszmélyút, völgy;  
5-folyó, patak, csatorna partfala;  
6-kubikgödör, 

7-egyéb:...................................…… 
       Tulajdonos, üzemeltető neve és címe,  
       ha ismert: 

………................................................... 
 

.........……....................................…….. 
 

.........……....................................…….. 
 

.........……....................................…….. 

5. Fészkelést veszélyeztető tényezők*:  
1-bányászat;  
2-szemétlerakás;  
3-szennyvíztárolás;  
4-rekonstrukciós le-rézsűzés; 
5-partfal gyomosodás; 
6-partfal ledőlése;  
7-autóforgalom;  
8-közvetlen emberi zavarás; 
9-üregek kiásása, 

10-egyéb:……………………………. 
  

....……...................…................................ 
 

........……...........….................................... 

6. Tapasztalt-e pusztulást a 
felméréskor*:     1- igen 

0- nem 
Ha igen, akkor mi volt az oka és becslése 
alapján hány egyed, üreg pusztulhatott el: 
 
...........................................................…………. 
 

......................................................….....………. 
 

…………………………………………….. 

7. Fészkelésre alkalmas falak  

   becsült hossza: ………….…..m 

   becsült felülete:………….…..m2 
A legalább 0.5 méteres függőleges résszel 

rendelkező falakat figyelembe véve. 

 
2. Felmérés ideje:..........…………év………………………………...........................................................…hó, nap(ok) 

8. Gyurgyalag üregek száma:                        db  
A telepen egyesével megszámolt összes, 5 cm-nél hosszabb, üreg száma 
függetlenül lakottságuktól. Jelezze, ha csak becsülte az üregek számát. 
 

9. Gyurgyalag párok száma:                        pár  
 
10. Gyurgyalag fészkelő párok számának becslési módszere*:  

      1- üregek megfigyelése alapján**  

      2- a telepen és környékén látott egyedek száma alapján  
 

      3- egyéb:........................................................................................     
 

                      .......................................................................................... 

 
1. Felmérő neve:.............................................................................. telefonszáma:................................................ 

 
lakcíme:.........................................................................................…………. e-mail:.................................. 

3.  Fészkelőtelep helye 
Település neve:...............................................................................................  UTM négyzet: __ __  __ __  __ __ 
(amelyhez közigazgatásilag az adott terület tartozik) 
 
Helyi név:........................................................................................................ Telepazonosító:………................. 
(fészkelőtelep hely i vagy  földrajzi neve)                                                                                                                               (fészkelőtelep egyedi azonosítója)  
A telep pontos helye: Hely koordinátája: X..........................Y..........................    Koordináta típusa*: 1- EOTR/EOV, 2- Földrajzi-Geo, 
 Koordináta megadása*: T- térkép (1:…………………..…..), G- GPS alapján                                    3- Gauss-Krüger 

11. Partifecske üregek száma:                        db  
 A telepen egyesével megszámolt összes, 5 cm-nél hosszabb, üreg száma 
függetlenül lakottságuktól. Jelezze, ha csak becsülte az üregek számát. 
 

12. Partifecske párok száma:                        pár  
 
13. Partifecske fészkelő párok számának becslési módszere*:  

      1- üregek megfigyelése alapján** 

      2- a telepen és környékén látott egyedek száma alapján 

      3- az üregek 60%-os lakottsági értéke alapján 
 

      4- egyéb:................................................................................. 

* A megfelelő választ kérjük aláhúzni. 
** Az  üregek lakottsága közvetlenül az etető vagy kotló madarak mozgása alapján, illetve közvetve az üreg bejáratának állapotának 
vizsgálatával. Az előző év(ek)ről megmaradt vagy használaton kívüli üregekben pókhálók, gyökerek és homok kupacok vannak, sok 
esetben már nem látható az üreg alján a fészektulajdonosok lábai által kijárt két kis vájat, amely a lakott üregekre jellemző. 

Az adatlapokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Monitoring Központ, Nyíregyháza 1.,Pf . 286., 4401 

Mobil: 30/9655-836 és 30/9066-285, Tel/fax: 42/443-544, E-mail: partifecske@freemail.hu, http://zeus.nyf.hu/~szept/riparia.html 

A
 vastagon keretezett kérdéseket ( 1-3. és 8-13. pontok )  m

indenképpen kérjük m
egválaszolni ! 



14. Fészkelőtelepen felmért partfalak, nagyságuk, állapotuk a rajtuk lévő üregek száma és a telep állapota a felmérés 
időpontjában (Térképvázlaton jelöljük a falak pozícióját. A  párok számának becslése a 10. és 13. pontokban közöltek alapján, az eltérést jelöljük.): 

Partfal    Nagysága Partfal       Gyurgyalag Telep állapota    Partifecske  
Sorszáma      (m*m) jellege   üregek        párok (csak partifecskére) üregek        párok  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______ 
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______ 
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______ 
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
_______ ____ * ___ ____________ ______  ______    ___________      ______   ______  
 

Összesen:           …….….m2                            …..…db  …...…pár                               .…….db ..….…pár 
Partfalak nagysága az alábbi példa alapján: 1. partfal, 15 x 1 m, ahol 15 méter a becsült hossz és 1 méter az átlagos függőleges falméret 
Partfal jellege: 1- frissen omlott, a felmérés évében létrejött; 2- tavaly i vagy  régebbi fal; 3- növénnyel fedve, 4- egyéb:…………………..………………
A partifecske telep állapota a felmérés időpontjában: 
I. Párválasztási-tojásrakási időszak 

Intenzív üregásás, a partfal alján frissen ásott föld, a partfalon és a 
partfal előtt madarak intenzív mozgása, 2-8 szorosan együtt repülő 
partifecske alkotta csoportok a telep környékén (párőrzési, követési 
magatartás), friss tojások a földön, fészekanyagot (fűszál) szállító 
madarak 

II. Kotlási időszak  
A telepen csak kisszámban láthatóak madarak, a fal alatt már nincsenek 
üregásásra utaló nyomok (friss föld), tollat szállító madarak főként az 
időszak vége felé 

III. Kikelési időszak 
Kikelt tojások maradványai a partfal alatt 

 
IV. Fiókaetetési időszak 

Fiókák hangja az üregből etetéskor, illetve ha az üreg bejáratát 
kezünkkel rövid idõre eltakarjuk, elpusztult és fészekbõl kidobott fiókák a 
földön 

V. Kirepülési időszak 
Fiókák az üregek bejáratánál várják az etető madarakat, ürüléknyomok 
az üregek környékén a partfalon 

VI. Fészkelési időszak vége 
A telepen valószínűleg volt költés a felmérés évében, azonban a 
felmérés időpontjában már sem a levegőben sem az üregeknél sem 
volt partifecske látható. A telep lakottságát az üregek alatti területen 
talált tojáshéjak, elpusztult fiókák maradványai, illetve 
ürülékmaradványok alapján lehet megállapítani augusztus végéig 

 

Másodköltések során gyakran egyidőben láthatóak a I. Párválasztási-tojásrakási és a V. Kirepülési időszak jellemzői, magatartásai!
 

15. A fészkelő telep térképe a felmért partfalak helyével és sorszámával: Ha arra mód van készítsünk egy  kézzel rajzolt térképet, 
amelyen ábrázolni lehet, hogy  az adott partfal a fészkelőtelepen hol helyezkedik el. Ha fénykép készült jelöljük be, hogy  mely  részek láthatóak raj ta.  
Kérjük, hogy az elkészített térképet és a részletes partfal adatokat az aláírásával hitelesítse, két jelenlévő 18 éven felüli személy!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 
   

Nagyon fontos, hogy a felmérés során ne csak azt jegyezzük fel, hogy hol volt fészkelőtelep és partfal, hanem azt is,  
hogy hol nem volt, pedig jártunk ott ! Ezen adatokat az RTM Területfelmérő lapon adjuk meg! 

 

Köszönjük a munkáját! 
 

 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Monitoring Központ 
 

 Az adatlapokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Monitoring Központ, Nyíregyháza 1. Pf. 286. 4401 
Mobil: 30/9655-836 és 30/9066-285, Tel/fax: 42/443-544, E-mail: partifecske@freemail.hu, http://zeus.ny f.hu/~szept/riparia.html 

Az alábbi kérdések megválaszolása, térkép készítése és hitelesítése jegyzőkönyvként szolgál az esetleges pusztulások felmérésében! 


