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Vetési varjú éjszakázó állományának felmérése a Sóstói erdőben 

 

Varjú felmérés feladatai: 

- Két fős csoportokban kell dolgozni. Olyan cipőre és ruházatra van szükség, amelynek nem árt ha 

bepiszkolódik. Az erdőben olyan helyen kell a felmérést végezni, ahol kullancsok lehetnek, ezért fontos a 

ruházat rendszeres ellenőrzése a munka során, esetleg kullancsriasztó használata, valamint a munka befejezése 

után a ruházat és szükség esetén a testfelület ellenőrzése. A higiéniás előírások betartása alapvető mind a terepi 

felmérő munka ideje alatt valamint annak befejeztével! 

- Minden csoport a számára kijelölt pontok között, az egymástól 40-50 m távolságra kijelölt É-D vonalak 

mentén, felmérést végez, 10 lépésenként megállva rögzíti a megállás helyét a GPS-el, megméri a varjú ürülék 

mennyiségét, lefotózza a számolt területet és feljegyzi a GPS és a számolás adatait a megadott adatlapon. 

 

Csoportok által felmérendő részek (az alábbi pontok között kell a felmérést elvégezni): 

1. csoport  

a00-a01, a06-a07, a12-a13, a20-a21, a24-a25, a32-a33 

 

2. csoport  

a36-a37, a40-a41, a44-a45, a48-a49, a52-a53, a56-a57 

 

3. csoport 

b58-b59, b62-b63, b66-b67, b70-b71, b74-b75, b78-b79  

 

A GPS-t mindig magunk előtt, lehetőleg vízszintesen tartsuk, hogy minél több műholdat lásson. 

Fotózás közben a GPS-t ne mozgassuk. 

A felmérés menete: 

-Az adott vonal felmérésének megkezdése a GPS-ben tárolt ponton kezdődik 

- felírni az előre megadott pont adatait (pont mezőbe) az adatlapra 

- az adott ponton a haladás irányába lehelyezi a kiadott hurkapálcikát a földre 

- függőlegesen lefelé lefotózni a pálcát 

- a pálcika jobb és baloldala mentén lévő kb. 10cm-10cm sávban kell megállapítani az ürülék pöttyök 

számát az alábbi kategóriákkal és az értéket beírni az ürülék/megj mezőbe 

0- nincs ürülék 

1- kevesebb, mint 10 ürülék pötty 

10- pöttyök száma 10-20 között 

20- pöttyök száma 20-30 között 

30- pöttyök száma 30-40 között 

40- pöttyök száma 30-50 között 

50- pöttyök száma 50 fölött 

- 10 lépést halad előre, majd 

- az adott ponton a haladás irányába lehelyezni a kiadott hurkapálcikát a földre 

- rögzíteni a pálcika helyét a GPS-szel és felírni a GPS által megadott pont számát 

- függőlegesen lefelé lefotózni a pálcát 

- a pálcika jobb és baloldala mentén lévő kb. 10cm-10cm sávban megállapítani az ürülék pöttyök számát 

a fentiekben megadott kategóriákkal és beírni az ürülék/megj mezőbe 

- Amennyiben elhullott varjút látsz az előző kvadrát óta azt feljegyzi az adott kvadráthoz az adatlapon és 

egy fotót kell készíteni róla a felmérési útvonalról (nem kell odamenni a tetemhez) 
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- Amennyiben a tíz lépés közben úgy tapasztalod, hogy a korábban 0 ürülékkel jellemzett részen haladva ürülékkel borított részre értél 

(20 vagy annál nagyobb kóddal jellemezhető ürülék borítás van) 

VAGY 

- Amennyiben a tíz lépés közben úgy tapasztalja, hogy a korábban ürülékkel jellemzett részen haladva (20 vagy annál nagyobb kóddal 

jellemezhető ürülék borítás van) megszűnik az ürülékkel borított rész (1 vagy annál kisebb kóddal jellemezhető ürülék borítás van): 

- Megállsz a változás határán, az adott ponton a haladás irányába lehelyezed a hurkapálcikát a földre 

- rögzíted a pálcika helyét GPS-el és felírni a GPS által megadott pont számát 

- függőlegesen lefelé lefotózod a pálcát 

- a pálcika jobb és baloldala mentén lévő kb. 10cm-10cm sávban megállapítani az ürülék pöttyök számát a fentiekben 

megadott kategóriákkal és beírni az ürülék/megj mezőbe 

- az adott ponttól kell a következő 10 lépést megtenni 

 

- Miután elérted az adott vonal utolsó pontját  

- felírni az előre megadott pont adatait (pont mezőbe) az adatlapra 

- az adott ponton a haladás irányába lehelyezni a kiadott hurkapálcikát a földre 

- függőlegesen lefelé lefotózni a pálcát 

- a pálcika jobb és baloldala mentén lévő kb. 10cm-10cm sávban megállapítani az ürülék pöttyök számát 

a fentiekben megadott kategóriákkal és beírni az ürülék/megj mezőbe. 

 

- Átmenni a következő vonalhoz, amely kb. 20 m távolságban van, eközben nem kell ürülék felmérést végezni. 

 

- A terepi felmérést követően a GPS-t és a felmérőlapot le kell adni a Molnár Edit laboránsnak a 317-es 

szobában! 

Ha a felmérés során bármilyen probléma merül fel, akkor Dr. Szép Tibort kell hívni a következő 

mobilszámon: 06 30 9655 836 vagy Molnár Editet: 06 30 376 9503  
 

Felmérendő terület térképe az útvonal pontokkal 

 


