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Kezdőlapon Belépés gombra kattintás 



Bejelentkezés: e-mail cím és jelszó 
megadása 

* Az adatbázisba történő bejelentkezéshez meghívóra van szükség 
** Meghívót bármelyik regisztrált tag tud küldeni 



Feltöltés gombra kattintás 



Monitoring programok menüpont 
kiválasztása 



„Telelő erdei fülesbagoly monitoring” 
kiválasztása 

A megjelenő listából a Telelő erdei fülesbagoly monitoring  
melletti szürke táblázat kiválasztása (Feltöltés űrlappal) 



A megfigyelés dátuma 

Kattintson a „Naptár” ikonra, majd válassza ki 
 a megfigyelés időpontját. 



Megfigyelők  

* Ha több önkéntes  vett részt a megfigyeléseknél,  
figyeljen oda, hogy szerepeljen mindenki neve. 

Gépelje be a megfigyelő(k) nevét 



Országos gyűjtőkód (Megye) 
kiválasztása 

A legördülő listából válassza ki a megyét, ahol a  
megfigyeléseket végezte  



Országos egységkód (település/ 
településrész) kiválasztása 

A legördülő listából válassza ki a települést/ 
településrészt, ahol a megfigyeléseket végezte 
 
 
* A listában csak azok a települések láthatók, amiket 
előzőleg a program koordinátorral egyeztettek 
  



Mintavételi egység geometria 

A település kiválasztása után a rendszer automatikusan 
hozzárendel egy geometriát, amit Önnek kell pontosítania 
 
 
 
1. Ha talált gyülekezőhelyet a lejár településen, adja meg 
a pontos helyszínét a szürke piktogrammra kattintva 
(folytatás a kövekező oldalon) 

2. Ha nem talált gyülekezőhelyet, a Mintavételi egység geometriája mező teljes tartalmát  
másolja be a lenti táblázat Hely (geometria) oszlopának első sorába (Copy+Paste paranccsal) 
  

2. Ctrl + V 



Geometria pontosítása 

A  gyülekezőhely pontos helyének megadásához a felugró  
ablakban kattintson a Koordináták térképről lehetőségre 



Geometria pontosítása 

Az új felugró ablakban válassza ki a 
ceruza piktogrammot, majd segítségével  
jelölje be a térképen a gyülekezőhely  
pontos helyszínét 



Geometria pontosítása 

A „ceruza” segítségével bejelölt helyen egy  
kék színű pont jelenik meg a térképen, 
 és ezzel egyidejüleg felugrik egy zöld színű  
„pick up this geometry” gomb,  amire  ha  
rákattint elmenti a gyülekezőhely pozícióját. 

* Téves helyszín megadása esetén a táblázat Mintavételi egység geometriája mező  szürke  
piktogramjára kattintva lehet  módosítani a pozíciót, a fentebb leírt módon. 
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Geometria pontosítása 

Mintavételi egység geometriája mezőben megjelenő 
tartalmat (a gyülekezőhely  Ön által megadott földrajzi 
helyzete) másolja át  a Hely (geometria) oszlop első sorába 

1. Ctrl + C 

2. Ctrl + V 



Lejárta teljesen a települést? 

Válasszon a legördülő listából annak függvényében, hogy  
lejárta-e teljesen a kiválasztott települést/ településrészt 
(igen), vagy csak az előzőleg ismert gyülekezőhelyen számolta 
meg az erdei fülesbaglyokat (nem). 



Faj kiválasztása 

A táblázat Faj oszlopában az első fehér sorba kattintva, 
a legördülő listából választhat a három lehetőség közül.  

* A táblázat piros színű oszlopainak kitöltése kötelező 



Aktív/ elhagyott gyülekező hely? 

Az oszlop első sorába kattintva a legördülő listából 
válassza ki, hogy mit talált a gyülekezőhelyen: 
-  aktív (nappalozó madarak)  
-  felhagyott (csak nyomok: ürülék, toll, köpet, stb.)  



Egység kiválasztása 

Aktív gyülekezőhely esetében az Egység maradjon az egyed, a Szám oszlopba pedig írja 
be a gyülekezőhelyen megfigyelt baglyok példányszámát 
Felhagyott gyülekezőhely esetében az Egység oszlopban a legördülő listából válassza ki a 
megfelelő értéket (toll, tetem, köpet, ürülék) 



Gyülekezőhely típusának kiválasztása 

A gyülekezőhely típusa oszlopban a legördülő listából válassza ki a megfelelő kategóriát 
Ha nem találja az Ön számára megfelelőt, kattintson az Egyéb sorra és a Megjegyzés 
oszlopban pontosítsa az Ön által talált gyülekezőhely jellegét 



Írja be a fák típusát és számát 

Írja be az erdei fülesbaglyok által használt fák típusát és számát. Pl. 2 tuja és 3 lucfenyő 



Veszélyeztető tényezők megadása 

Válassza ki a Veszélyeztető tényezők oszlop legördülő listájából az erdei fülesbaglyokra 
 leselkedő veszélyeztető tényezőket 



Fényképek feltöltése, Megjegyzés 

Bár nem kötelező, lehetősége van Fényképet feltölteni a gyülekezőhelyről, illetve 
Ön által fontosnak ítélt információkat feljegyezni a Megjegyzés rovatba. 
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Adatok feltöltése 

Az adatlap kitöltése után nem marad más hátra mint  
feltölteni  az adatokat,  az Adatok feltöltése  gombra kattintva 



Köszönjük! 


