
Telelő erdei fülesbagoly monitoring  

-terepmódszer- 

1. Megfigyelések ideje: 
- A megfigyeléseket évente egyszer kell végezni dec 20 és jan 31 között 
- A megfigyeléseket napközben kell végezni * 

*ott ahol a gyülekezőhely elhelyezkedése miatt a madarak számolása nem kivitelezhető 
napközben (magánterület, állami intézmény udvara, ahova belépni tilos, stb.), alternatívát 
jelenthet a hajnali/szürkületi számolás, amikor a madarak a gyülekezőhelyre/ről 
érkeznek/kirepülndk. Ezt a kitöltő ív„Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni. 

2. Megfigyelések helye: 
- Az önkénteseknek le kell járniuk az előzőleg kiválasztott település/terület összes 

utcáját, sétányát, parkját, közintézményeinek udvarait (a térképen látható módon), ahol 
erdei fülesbagoly gyülekezőhely számára  potenciálisan megfelelő fák vagy 
facsoportok találhatók.  

- A nagy települések esetén (kiterjedt falvak, városok), amelyekben minden utca, sétány, 
park stb. lejárása nehézséget okozhat az önkéntes számára, a program koordinátorral 
történő előzetes egyeztetés után, kijelölésre kerül egy jól körülhatárolt része a 
településnek, amelyben az önkéntes a jövőben a megfigyeléseket fogja végezni. 

- A települések közelében található temetőket, elhagyatott épületeket, farmokat is 
ellenőrizni kell, amennyiben az erdei fülesbagoly számára megfelelő facsoportok 
találhatók ezek közelében. 

3. Megfigyelése/számolás: 
- A megfigyelések ideje alatt különös figyelmet kell fordítani az erdei fülesbaglyok 

jelenlétére utaló jelekre (a fák alatt található köpetek, az ágakon és fatörzsön levő fehér 
ürüléknyom). 

- Gyülekezőhely találása esetében GPS segítségével be kell mérni a helyzetét. 
- Hogyha a gyülekezőhely nagy területen fekszik ajánlott a széleit több helyen is 

bemérni. 
- A gyülekezőhelyen pihenő baglyok számolása csendben történjen, ugyanis a madarak 

sok esetben ijjedősek és elrepülhetnek a gyülekezőhelyről, mielőtt sikerülne őket 
megszámolni  

- Ajánlott a számolást megismételni és több helyről végezni, hogy az eldugott helyen 
pihenő madarak sem maradjanak ki! 
**ott ahol a gyülekezőhely elhelyezkedése miatt a madarak számolása nem kivitelezhető 
napközben (a madarak ijjedősek és nem lehet őket megközelíteni számolás céljából), 
alternatívát jelenthet a hajnali/szürkületi számolás, amikor a madarak a gyülekezőhelyre/ről 
érkeznek/kirepülnek. Ezt a kitöltő ív„Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni. 

-  Hogyha egy gyülekezőhelyen csak nyomokat talált és madarakat nem, ezt kérjük a 
kitöltő ív „Mit talált?” és „Milyen nyomokat/jeleket talált?” rovataiban feltüntetni. 

http://milvus.ro/monitorizarea-ciufilor-de-padure-in-locurile-de-iernare-din-romania/7966/map


- Gyalog és/vagy kocsival is lehet megfigyeléseket végezni. Az autóval történő bejárás 
sokkal hatékonyabb, ám ez esetben legalább 2-3 megfigyelő részvétele ajánlott.  

- Ott ahol valószínűsíthető a gyülekezőhely jelenléte, ám ezt autóból nem lehet biztosan 
látni, gyalog kell leelenőrizni. 

- A gyülekezőhely nélküli településeket nem szükséges évente lejárni, ezeket 
háromévente kell ellenőrizni.  

- Hogyha az idő elteltével egy településen megszűnik egy gyülekezőhely, ezt még 2 évig 
évente kell ellenőrizni. Ezután gyülekezőhely nélküli településnek minősül és 
háromévente kell ellenőrizni.  

- Ajánlott  a terepkiszállások alatt észlelt többi madárfaj jegyzetelése is . Egy teljes 
fajlista elkészítése a becsült egyedszámokkal  nem jelent terhelést  a megfigyelésekkel 
párhuzamosan, és értékes adatokat szolgáltathat! 

4. Online kitöltő ív az adatok feltöltéséhez 
- Az online kitöltő ívet a következő linken lehet elérni: www.milvus.ro/asiotu-monitoring  

 

http://www.milvus.ro/asiotu-monitoring

