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A könyv tartalma és elektronikus mellékletei
(összefoglaló táblázatok, modellezési anyagok)
a madaratlasz.mme.hu címen érhetők el.
The content of the book and its electronic annexes
(tables, results of modelling) can be downloaded
from madaratlasz.mme.hu.

A madarak a világ legjobban ismert állatcsoportja. Köszönhetően annak, hogy mindenki számára megismerhetők és megfigyelhetők, önkéntes madarászok milliói
gyűjtenek róluk adatokat. A hivatásos természetvédelmi
szakemberek és a madártani kutatók mellett Magyar
országon is egyre többen hódolnak a madármegfigyelésnek, így egyre több, szabadidejét feláldozó önkéntes madarász szolgáltat adatokat.
A Kedves Olvasó most egy olyan munkát tart a kezében, ami elsősorban a több ezer adatközlőnek köszönhető,
akik az atlasz projekt alatt és azon kívül is hozzájárultak
ahhoz az adattömeghez, ami az ábrák, grafikonok és szövegek mögött rejlik. A szerkesztők megtisztelő feladata az
volt, hogy feldolgozzák az adatokat és segítsék a több mint
hatvan szerzőt abban, hogy ezek az információk megfelelően értelmezve, mindenki számára elérhető madártani és
természetvédelmi információvá alakuljanak.
Ritkán vág az ember ekkora munkába és amikor belekezd, sem tudja, valójában mekkora feladatra vállalkozik.
Ugyan az atlasz gondolata már évtizedek óta foglalkoztatta a madarásztársadalmat, de igazi lökést a második európai atlasz tervezése adott a munkának és így nagyjából egy
évtized az az időszak, amit az atlasszal kapcsolatos konkrét tevékenységek lefednek, azonban a felhasznált adatok
visszanyúlnak a hazai madártani adatgyűjtés kezdetéig.
A munka során olyan fejlesztések történtek, amelyek
a hazai madártani adatgyűjtés kereteit hosszú távra meghatározzák és magán az atlaszon is túlmutatnak. Elindult
a Madáratlasz Program (MAP), ami egy elektronikus, interneten elérhető adatbázis formájában a madártani adatok
gyűjtőportáljává alakult. Ez lehetővé teszi, hogy az atlasz
összeállítása időszakonként megismételhető legyen, illetve akár azt, hogy dinamikusan, folyamatosan új információkkal frissülve is működjön. Az adatgyűjtés módszerei
mellett az adatok elemzése során is egészen új eszközöket
használtunk. A nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően sokváltozós módszerekkel, újszerű térképi megjelení-

téssel is tudjuk ábrázolni a több száz térképen azt, hogy hol
és milyen számban fordulnak elő az egyes fajok. Az 1999
óta futó Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)
program most már két évtizeden átnyúló adatbázisa számos faj esetében lehetővé tette az állományváltozás részletes bemutatását, elemzését és az állománysűrűségi térképek elkészítését.
A munka során sok olyan tapasztalat is összegyűlt, ami
rávilágított hiányosságokra és alapot ad arra, hogy a jövőben milyen területeken kell fejlődni. Hiába a sok ezer
felmérő, még mindig akadnak adathiányos területek, ahol
szükséges lesz a jövőben fejleszteni a megfigyelő hálózatot.
Ilyen például a Dél-Dunántúl vagy az Alföld egyes mezőgazdasági területek által meghatározott területei, ahova
a madarászok hobbiból kevesebbet járnak. Vannak olyan
fajok is, amelyek felmérése kihívás, mivel a megszokott
módszerekkel és időszakokban nem gyűjthető róluk adat,
így még mindig adathiányosak. Ilyenek például a nem telepesen költő gémfélék, egyes partimadarak, valamint az
éjszakai aktivitású fajok egy része. Mindig külön kihívás
az állománynagyságok becslése, aminek módszerei további fejlesztéseket igényelnek.
Mindezen nehézségek ellenére, reményeink szerint az
elkészült munka egyedülálló tárháza lett a madártani információknak. Örömmel adjuk az olvasók kezébe a több
száz felmérő, 64 szerző és 21 lektor által elkészített munkát, ami több mint 30 millió adatrekordot feldolgozva,
mintegy 1700 térkép és grafikon segítségével arra tesz kísérletet, hogy mind a 420, hazánkban előfordult madárfaj
állományáról, elterjedéséről, állományváltozásáról a lehető legteljesebb képet adja. Ezzel a madártani kutatások
és a természetvédelem kezébe is szeretnénk eszközt adni
az egyes fajok természetvédelmi helyzetének meghatározásához, a veszélyeztető tényezők elemzéséhez, a természetvédelmi akciók tervezéséhez és minden bizonnyal
számos olyan alkalmazási lehetőséghez, amit most még
nem is látunk.
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S Z ER K E S Z TŐ K ELŐ S Z AVA

A szerkesztők előszava

Bevezető fejezetek

E LŐZ M É N Y E K , A DATG Y Ű J T É S

Introductory chapters

Előzmények
Az Európai Madárszámlálási Tanács (European Bird Census
Council – EBCC) 1997-ben publikálta az első átfogó európai
madáratlaszt (EBBA1) a kontinens fészkelő madárfajairól
(Hagemeijer & Blair 1997). A jórészt az 1980-as évek adatain
alapuló munka mérföldkőnek számít a nemzetközi természetvédelmi szakirodalomban, azonban az adatok gyűjtése
óta eltelt időszakban az élőhelyek átalakulása és a klímaváltozás miatt nagyban változott a madárfajok természetvédelmi
helyzete, így szükségessé vált egy újabb átfogó atlasz (EBBA2)
összeállítása. Az újabb, 2013–2017 között zajló nemzetközi
felmérés az egyes országok madárvédelmi szervezeteinek
bevonásával az 50×50 km-es UTM-hálózat szintjén gyűjtötte az adatokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) szakemberei azonban 2010-től, a kezdetektől nagyobb célt tűztek ki maguk elé: olyan részletességű
adatgyűjtést, ami megalapozza az első részletes hazai madár
atlasz összeállítását is. Könyvünk gerincét ez a 2014–2018 közötti adatgyűjtés, a rá alapozott modellezések, a Mindennapi
Madaraink Monitoringja (MMM) program 1999–2018 közötti adatai és végső soron az elmúlt évtizedek, vagy bátran
mondhatjuk évszázadok madártani megfigyelései adják,
hiszen jelen munka nem csak a fészkelő fajok friss adatait
ismerteti, hanem a 2019-ig Magyarországon előforduló valamennyi madárfajt bemutatja. Jó alapot adott minderre az
1974-ben megalakult MME széles, önkéntes munkán alapuló megfigyelői hálózata, amely az állami természetvédelem,
a nemzetipark-igazgatóságok adataival együtt jó lefedést
biztosított valamennyi hazai madárfaj esetében.
Jelen könyv céljaink szerint folytatása azoknak a hazai
madártani műveknek, amelyek átfogóan listázzák az ország
madárfajait. Az első ilyen jegyzék a 18. század végén látott
napvilágot (Schönbauer 1795), amit a 19. század második
felében újabb hasonló művek követtek (Kornhuber 1856,
Madarász 1881, Chernel 1888, Frivaldszky 1891, Magyar Ornithológiai Központ 1898). Utóbbi munka már a Magyar
Ornithológiai Központ, a későbbi Magyar Madártani Intézet
kiadványa volt, amely szervezet hosszú évtizedekre a hazai
madártan meghatározó szervezete lett. Az 1918-ban megjelenő névjegyzék, azaz nomenclator (Chernel 1918) összeállítása és megjelenése még a trianoni békeszerződés előtt
történt. Chernel nem önálló kiadványban, hanem a Madártani Intézet évkönyvében, az Aquilában 1922-ben megjelent
cikkében ismerteti a trianoni béke hatását a magyarországi
madárfaj-listára (Chernel 1922). Az 1939-es nomenclator bár
már a területének kétharmadát elveszített országban készült,
eltérő tipográfiával, de még tartalmazza a határon túlra került területek fajait, alfajait is (Schenk 1939). A következő
névjegyzékre két évtizedet kellett várni (Keve 1960). A soron
következő névjegyzék bár 1984-ben jelent meg, adatainak
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lezárása 1975-re datálható (Keve 1984). Időközben – többek
közt a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulásával – tovább nőtt a madármegfigyelők hálózata. Ekkor már
megjelent magyarul is Roger T. Peterson és társainak klasszikus, illusztrált madárhatározó könyve és egyre több és jobb
optikai eszközzel, gépjárművel rendelkeztek a madarászok.
Mindennek köszönhetően az 1998-ban megjelent újabb nomenclator (Magyar et al. 1998) 32 faunára nézve új fajt tartalmazhatott. E névjegyzék fontos újdonsága volt többek közt
az egyes fajok fészkelőállományainak ismertetése. Bár nem
névjegyzék, de ebben az időszakban jelent meg a Magyarország madarai című könyv is, amely az összes addig előfordult madárfaj elterjedését, életmódját, állománynagyságát
és védelmi helyzetét bemutatta (Haraszthy 1998, második
kiadás: Haraszthy 2000). A legutóbbi klasszikus névjegyzék
2008-ban látott napvilágot (Hadarics & Zalai 2008).
A hazánkban előforduló madárfajok állományváltozásainak követése standard módszerekkel a 20. század
utolsó évtizedeiben indult meg, amelyet a ritka és telepesen fészkelő fajok monitoringja (RTM) program (Szép
& Waliczky 1993) alapozott meg. Ez szolgált alapjául
a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében
zajló állományfelmérési munkáknak (Báldi et al. 1997).
A hazai madárfauna nagyszámú fajára kiterjedő rendszeres és reprezentatív monitorozás 1998-tól kezdődőtt meg
a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) keretében,
amely Közép-Kelet-Európában az első random mintavételen alapuló és országos monitorozás, immáron több mint
ezer önkéntes felmérő közreműködésével (Szép & Gibbons
2000). Az MMM révén régiónkban elsőként nyílt módunk
kvantitatív módszerekkel vizsgálni a hazai fészkelő és telelő madárfauna helyzetét (Szép et al. 2012) és részesei lenni
számos, a klímaváltozást (Stephen et al. 2016) és a mezőgazdasági élőhelyek változását (Gamero et al. 2017) feltáró
legjelentősebb nemzetközi kutatatásoknak.
Az előzőekben ismertetett névjegyzékek sora kellő indok
volt arra, hogy könyvünk ne csak a fészkelő fajok elterjedését bemutató madáratlasz legyen, hanem a hazai madárfauna összes faját ismertesse. Mostani kiadványunk viszont
így a korábbi névjegyzékeknél sokkal bővebb, hiszen nem
csak felsorolja és röviden ismerteti az egyes fajok státuszát,
hanem a rendelkezésre álló adatok függvényében a felmérések eredményeit bemutató ponttérképet, a modellezések
alapján készített előfordulási valószínűségi és sűrűségi térképeket, az állományváltozást bemutató grafikonokat, az
állományváltozás térbeli változásait, a költési időszakokat
és az egyes fajok jelenlétének valószínűségét is bemutató
grafikonokat is tartalmaz.
Lovászi Péter

A Madáratlasz Program (MAP)
Mivel az elmúlt évtizedekben elkezdett országos madár-monitorozó
programok fő célja nem a térképezés volt, azok eredményei nem tudták maradéktalanul kiszolgálni az
EBBA2 és a hazai madáratlasz adat
igényeit. A MAP célzottan az EBBA2 és a jelen kiadvány
adatigényének kiszolgálására tervezett programként indult. Az adatgyűjtés protokolljának első verzióját 2013
őszén készítettük el, amelyet 2014 tavaszán további szakértők véleményei alapján módosításokkal és kiegészítésekkel ellátva tettünk közzé. A végső verzió május 5-én
készült el (Nagy & Szép 2014). 2014 tavaszán ennek felhasználásával kezdődtek el a terepi felmérések.
A programismertető részletesen tárgyalja a célokat,
módszereket, a terepi munkát, az azt megelőző előkészületeket és az utána következő adatfeldolgozást is. Az
első év tapasztalatai és az online elérhető MAP-adatbázis üzembe helyezése után számos változtatáson mentek
keresztül a kezdetben eltervezett mintavételi módszerek.
A program kezdetén csak a hazánkban fészkelő madárfajok költőállományainak térképezését tűztük ki célul, ezért
a protokoll is ezekre a fajokra és időszakra koncentrált. Ez
volt az első, a hazai fészkelő madárfajok elterjedését és
állománysűrűségét részletesen feltérképező, országos lefedettséggel indított munka, melynek terepi adatgyűjtése
2014–2018 között valósult meg. Ehhez sok száz önkéntes
felmérő közreműködésére volt szükség.
A MAP főbb céljai a következők voltak:
- A madárfajok fészkelőállományainak térképezése országos kiterjedtséggel, amelynek adatai reprezentatívak hazánk területére vonatkozóan és képesek kiszolgálni mind
az európai program (50×50 km-es UTM), mind az első magyar madáratlasz (10×10 km-es UTM) adatigényeit.
- A program keretében összegyűjtött adatok járuljanak
hozzá hazánk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez (nemzetközi természetvédelmi
célú egyezmények, EU Madárvédelmi Irányelv, továbbá
BirdLife Fontos Madárélőhelyek program stb.).
- A létrehozott adatgyűjtési módszerek és online adatbázis tegye lehetővé a folyamatos adatgyűjtést a hazai
madárfajokról, s tegye lehetővé a hazai fészkelő és nem
fészkelő fajok térbeli és időbeli elterjedésének folyamatos
követhetőségét.
- Országszerte növekedjen a madármegfigyelő munkába
bevonható önkéntesek száma.

Mintavételi területek
Az EBBA2 projekt keretében az adatokat 50×50 km-es
UTM-négyzetekben tervezték európai szinten megjeleníteni (fészkelési valószínűség, állománynagyság becslése, változások), ezért a minimum feladatunk az volt,
hogy minden hazánk területére eső 50×50 km-es négyzetben reprezentatív adatgyűjtést végezzünk. A magyar
atlaszban a ponttérképeket a 10×10 km-es UTM-négyzetek felbontásában terveztük bemutatni, azonban ehhez
a felmérések során a már sokak által ismert 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetek voltak a mintavételi egységeink.

Területek kijelölése

1. ábra Egy 50×50 km-es UTM-négyzeten belül található 25 db
10×10 km-es UTM-négyzet, a mindenképpen felmérendő 15 négyzet
sárga és kék kitöltéssel van jelölve, a kékkel jelzett 5 db 10×10 km-es
négyzet MMM-felmérésre is ki volt jelölve
Figure 1. 10×10 km UTM squares of a 50×50 km UTM, where MAP
surveys (yellow) and MAP+MMM counts (blue) were targeted

Az országos térképezés során különböző térbeli léptékben
zajló mintavételezést alkalmaztunk, mivel az ország teljes területére kiterjedő cenzus számos régióban nem látszott biztosítottnak. De ahol adottak voltak a feltételek, ott
teljes cenzust végeztek. Annak érdekében, hogy minden
50×50 km-es UTM-négyzetről legyenek adatok, minimum
feltételnek tekintettük, hogy az adott nagyságú területen belül található 25 db 10×10 km-es-UTM-négyzet közül legalább
a reprezentatív mintavételnek eleget téve kiválasztott (latin
négyzet – ezzel a módszerrel választjuk ki az MMM-felmérések megfigyelési pontjait is) 15 db 10×10 km-es négyzetben történjen meg a felmérés (1. ábra). A gyakori és közepesen gyakori fajok esetében ennyi felmért 10×10 km-es
UTM-négyzetből már jól becsülhetők az adott 50×50 km-es
UTM-négyzet jellemzői. Amennyiben arra mód volt, a nem
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Az adatgyűjtés módszerei

tek közepén elhelyezett, az MMM-program résztvevői által ismert 25 megfigyelési pont jelölte (3. ábra).

M

2. ábra A 10×10 km-es UTM-négyzeten belül kiválasztandó,
MMM módszerrel is felmérendő 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet
elhelyezkedése (M) az 1. ábrán kékkel jelölt négyzetekben
Figure 2. Squares of targeted MMM counts (M)
in the blue squares of Figure 1.

4. ábra Példa egy 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet
terepi bejárásának útvonalára
Figure 4. Example of a field trip within a 2.5×2.5 km square

3. ábra Egy 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet,
a 25 db 500×500 m-es négyzettel
Figure 3. 25 500×500 m segments within
a 2.5×2.5 km UTM square

kijelölt 10×10 km-es UTM-négyzeteket is fel lehetett mérni,
de a prioritás a kijelölt 15 db négyzet volt.
Az 50×50 km-es UTM-négyzetekben kiválasztott
10×10 km-es UTM-négyzetek közül minden ötödik esetében MMM-felmérést is végezni kellett a megadott
2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben a gyakori fajok állománynagyságának méréséhez, ha egyébként nem volt rendszeresen az MMM keretében felmért négyzet az adott
10×10 km-es UTM-négyzetben (2. ábra).
A terepi felmérések és az adatrögzítés alapjai a 2,5×2,5
km-es UTM-négyzetek voltak, melynek felmérés általi
lefedettségét az azon belül található 25 db 500×500 m-es
négyzettel mértük. A terepi térképeken ezeket a négyze-
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A példa jelleggel bemutatott (4. ábra) esetben a felmérő
csaknem az egész négyzetet bejárta, megfigyelései feltehetően az 500×500 m-es alegységek 80%-ára kiterjedtek.
A műholdkép élőhelyeit és terepviszonyait látva valószínűleg a 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 szegmensekben észlelhette (láthatta és/vagy hallhatta) az előforduló madarakat. Mintegy
11 km-t tett meg a négyzetben, így feltehetően több mint 2
órát töltött megfigyeléssel.

Terepi módszerek
A MAP keretében alapvetően kétféle „módszert” használtunk:
- A „klasszikus” térképező munkát ez esetben MAP-felmérésnek neveztük, amely az egyes fajok előfordulásáról, valamint a közepesen gyakori, ritka, telepesen fészkelő és az éjszakai életmódú fajok mennyiségéről is szolgáltatott adatokat.
- A gyakori fészkelő fajok állománynagyságára és sűrűségére vonatkozó adatokat jelentős részben a mintaterületeken történő (MMM)-számlálásokkal mértük fel,
amely módszer lehetőséget adott e fajok mennyiségének megfelelő minőségű jellemzésére. Ezt A Mindennapi
Madaraink Monitoringja program MMM című fejezetben
a későbbiekben részletezzük.
Mivel a MAP a hazai madárfajok fészkelő állományainak térképezését tűzte ki célul, ezért a felmérések során

A MAP-felmérések időszaka
A felmérések kiemelt időszaka április 1. – július 31. volt,
de a korai költő fajok esetén március 11–31., kései és/vagy
másodköltő fajok esetén augusztus 1–20. is.
Legalább két nappali felmérést kértünk elvégezni, az
egyiket a költési időszak első felében (április–május),
a másodikat az időszak hátralévő részében (június–július). A legalább egy éjszakai felmérést az egyes területeken potenciálisan költő fajok felmérése szempontjából
ideális időszakban kellett megtenni.
Egy-egy 10×10 km-es UTM-négyzet felmérése az élőhelyi adottságoktól függően 15–30 terepnap lett volna március vége és augusztus eleje között. Erre keveseknek volt
lehetősége, ezért ajánlottuk, hogy egy-egy 10×10 km-es
négyzeten belül 3-4 felmérő összefogjon és együtt, összehangolva végezzék el a munkát.

Felmérés és adatfeldolgozás
A terepi munka során nyilván kellett tartani, hogy éppen melyik 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben és azon belül melyik 500×500 m-es részében dolgoztunk. Az ehhez
szükséges térképek az adatbázis Térképek / Áttekintő
térkép oldaláról a megfelelő nagyításban azonnal kinyomtathatók vagy elektronikus változatban terepen

használt okostelefonra másolhatók. Ha topográfiai térképet használt a megfigyelő, akkor a Monitoring Központ a kért négyzetekről készített térképeket pdf-formátumban megküldte.
A praktikus, A/6-os méretű MAP-terepnaplókat (5. ábra)
minden jelentkezőnek postáztuk a kért mennyiségben, de
az adatbázisból letölthető volt nyomtatható adatlap formátumban is.
A terepi bejárások során az alábbiakban részletesen ismertetett lépések szerint kellett dolgozni:
- A saját 10×10 km-es UTM-négyzeten belül minden
2,5×2,5 km-es négyzetben lehetőség szerint legalább 3 alkalommal volt szükséges teljes (minden fajra kiterjedő) fajlistákat rögzíteni. Kétszer kellett nappali megfigyeléseket
végezni és legalább egy alkalommal éjszakai bejárást.
- A nappali bejárásokat lehetőség szerint a kora reggeli és
délelőtti órákban, ideális esetben szélcsendes, derült időben kellett végezni.
- Az éjszakai felméréskor az adott négyzetben feltételezhetően előforduló fajok (baglyok, vízicsibék, haris, lappantyú)
potenciális élőhelyeit kellett felkeresni és elsősorban a territóriumtartó egyedek hangja alapján feljegyezni az észleléseket.
- Az egyes négyzetekben az effektív megfigyelési időnek
körülbelül 60–120 percet ajánlottunk (ebbe nem számít bele
az az idő, amely során nem volt vagy minimális volt a lehetőség fajok megfigyelésére, pl. vezetés, beszélgetés stb.).
- Nem kellett a négyzet minden négyzetméterét bejárni, elegendő volt, ha az összes jellemző főbb élőhelyet érintették
a bejárások útvonalai. Ha például a négyzet 60%-a szántóföld, 20%-a erdő és 20%-a település belterülete, akkor a bejárt útvonalnak is hasonló arányban volt ajánlott érintenie
ezeket az élőhelyeket. Ha voltak a négyzeten belül vizes
élőhelyek (pl. tavak, mocsarak, nedves rétek), ott általában
a fajgazdagság miatt több időt kellett eltölteni a megfigyeléssel és számlálással, sőt előfordulhatott, hogy ezekre a helyekre külön megfigyelési napot is fordítani kellett.
- A négyzeten belül az adott napi bejáráskor érintett területeket a terepnaplóban is fel kellett jegyezni (az 500×500 m-es
kisebb szegmensek megadásával).
- A megfigyelt madarakról (látott és/vagy hallott) attól
függően, hogy gyakori, ritka vagy telepesen fészkelők,
más-más szinten volt szükséges az adatokat feljegyezni
a terepnapló fajlistájában.
- A gyakori fészkelő fajokról elegendő volt megadni, hogy
az adott napon történt megfigyelések alapján milyen valószínűséggel fészkelnek az ott észlelt fajok (minden megfigyelt faj esetén meg kellett adni a legmagasabb fészkelési
valószínűség kódját);
- A ritka- és a telepesen költők esetén meg kellett adni
a megfigyelt egyedszámot és/vagy a fészkelő párok számát
is kértük megbecsülni, továbbá, hogy melyik 500×500 m-es
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elsősorban ezekre a fajokra összpontosítottunk. A munka
kezdetén 219 rendszeres vagy alkalmi fészkelő faj szerepelt a MAP-terepnapló táblázatában, melynek végén lévő
üres sorokban lehetőség volt olyan fajok megfigyeléseinek rögzítésére is, melyek a fajlistában nem szerepeltek.
A felmérések során nem kizárólagosan csak a költésekre
vonatkozó adatokat rögzítettük és a nem fészkelő fajok
megfigyelési adatainak gyűjtését is szorgalmaztuk.
A MAP térképezéskor minden megkezdett 10×10 kmes UTM-négyzetben lehetőleg egy naptári év költési időszakában kellett a 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek felmérését elvégezni. Természetesen a más években (2014–2018
között) gyűjtött adatokat is feldolgoztuk és felhasználtuk
az eredmények összegzése során. Fontos kiemelni, hogy
lehetőleg, mert a programismertetőben is többször használtuk ezt a kifejezést. Ha például a 10×10 km-es UTMen belül csak 14 db 2,5×2,5 km-es négyzetben sikerült
egy adott évben elvégezni a munkát, akkor a maradék
kettőben azt kértük, hogy fejezzék be a következő évben.
Sőt, ha a 16 négyzetből „csak” 12-ben sikerül elvégezni
a felméréseket, de azok jól reprezentálták a 10×10 kmes UTM-et (minden főbb élőhelyet érintett a felmérés és
a „forró pontok”, például a vizes élőhelyek, gémtelepek
vagy ritkább fajok fészkelőhelyei stb. is benne voltak),
akkor nem feltétlenül volt szükséges mind a 16 négyzetet bejárni.

szegmensen belül fészkelhetnek (akár ennél pontosabban
is megadható volt, koordináták beírásával) – az érintett fajok költése a négyzetek nagy részében nem jellemző, így a
terepmunka jelentős részében nem találkozunk velük, de
ha igen, akkor többet kellett foglalkozni megfigyelésükkel/
számlálásukkal, mint a gyakori fajok esetében.
- Ha a felmérők a saját négyzeteiken kívül másfelé is végeztek megfigyeléseket, annak sem volt akadálya és bárhol az
országban használhatták a MAP terepnaplóit és térképeit.

5. ábra Példa a terepnapló első belső oldalának kitöltésére
Figure 5. First page of the field questionnaire

A megfigyelés idejére és a bejárt területre vonatkozó alábbi adatokat kellett rögzíteni:
- UTM-négyzet kódja: a bejárt 2,5×2,5 km-es négyzet 6 karakterből álló kódja.
- Dátum (év/hó/nap).
- Megfigyelés ideje: az adott négyzetben végzett bejárás
kezdetét és végét kell beírni (óra:perc) és a megfigyeléssel töltött időtartamot (percben megadva). Ha a bejárás
és megfigyelés során hosszabb szünetet tartottak vagy
közben átmentek egy másik UTM-négyzetbe, meg kellett
adni a megfigyelésre fordított időt is.
- Szélerősség: a felmérés ideje alatt jellemző szélerősség
Beaufort-skála szerinti értéke.
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- Teljes fajlista volt-e rögzítve: Ha minden fajra kiterjedt a felmérés, akkor az „igen” értéket választották (teljes fajlista).
Ha csak a fajok egy részére vonatkoztak a megfigyelések,
akkor a „nem” érték lett megjelölve (részleges fajlista).
- Bejárt terület: a terepi munkához használt térképeken látható 25 pont eredetileg az MMM mintaterületeinek lehetséges megfigyelési pontjait jelöli, de a MAP-felmérések során
is használtuk őket. A térképen látható pontok számai segítenek annak meghatározásában, hogy az adott UTM-négyzeten belül mely részeket jártuk be az adott napon.
- A fajok megfigyelési adatai:
- FV: a fészkelési valószínűségek két karakterből álló
kódját kell beírni minden olyan faj esetében, amit észleltek az adott bejárás során. Mindig az adott UTM-négyzetben észlelt „legerősebb” FV kódot kellett megadni, minden megfigyelt faj esetében.
- Érintett pont(ok): kiemelten fontos volt a ritka és telepesen fészkelő fajok előfordulási helyének meghatározása. A „Bejárt terület” mezőben is alkalmazott pontok
(ill. 500×500 m-es kis négyzetek) azonosító számát vagy
számait rögzítették, ez volt a minimum követelmény, de
lehetőség volt a pontosabb koordináták megadására is.
- Egyedszám.
- Párok száma: amennyiben lehetséges, akkor a fészkelő párok számának becslését is kértük megadni, az adott
napon az UTM-négyzeten belül bejárt területre vonatkozóan. Ha több helyszínen is fészkelt az adott faj, akkor
500×500 m-es négyzetenként részletezve, vesszővel vagy
kötőjellel elválasztva is beírhatták a párok számát.
- Megjegyzések: ide írhattak minden olyan megjegyzést,
amit az adott faj, adott napon és négyzetben történt megfigyelésével kapcsolatosan fontosnak gondoltak a megfigyelők.
- Jegyzetek: Itt leírhattak minden olyan információt,
amit az adott napi felméréssel kapcsolatban fontosnak
tartottak, de nem volt helye a táblázatok mezőiben.
- Fészkelés valószínűsége: a kódok jelentését keretes
szövegrész tartalmazza.

Adatfeldolgozás a terepmunka után
A MAP volt az első olyan országos felmérő programunk,
melynek adatfeldolgozási munkáit nagyrészt maguk a felmérők végezték el, hiszen a terepen gyűjtött adatokat az
online elérhető adatbázisba kell feltölteni (map.mme.hu).
A felmérőknek ki kellett tölteni az MMM-programban
1999 óta használatban lévő „Fajfelismerési adatlapot” amely
alapján megállapítható volt adott faj, adott területen történő
felmérése során tapasztalt hiányának oka (1: a felmérő bizonytalan az azonosításában, 2: a felmérő biztosan tudja azonosítani látvány/hang alapján, de nem volt megfigyelhető).
A MAP-ban gyűjtött adatokat alapvetően három típusba sorolhatjuk:

Fészkelési valószínűség kódok
X - Megfigyelt egyedek, melyek valószínűleg nem
fészkelnek a bejárt területen, vagy eleve nem költési
időszakban történt a felmérés
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 (fészek vagy fészkelőhely közelében)
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

Nagy Károly

A Mindennapi Madaraink
Monitoringja program (MMM)
Az MME 1998-ban kezdte meg egy
olyan általános madármonitoring
rendszer kialakítását az EBCC és az
angol Királyi Madárvédelmi Egyesület (RSPB) szakmai és anyagi támogatásával (Szép & Gibbons 2000), amely
a gyakori madarak országos szintű, random mintavételen
alapuló felmérésiterület-választása és standard számlálási
módszere alapján Közép-Kelet-Európában elsőként valósította meg nemcsak a felmért madárfajok monitorozását,
hanem az adott ország főbb élőhelyei természeti állapotának rendszeres, éves monitorozását is (Szép 2000, Szép &
Nagy 2002, Szép et al. 2012). A Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999 óta szolgáltat Magyarország főbb
élőhelyeire nézve reprezentatív adatokat (Szép & Gibbons
2000), amelyek alapján az eltelt húsz év módot ad a vizsgált gyakori madárfajok állományváltozásának elemzésére. Az MMM keretében végzett munka nagy jelentőséggel
bír, hisz hazánk EU-csatlakozás előtti és utáni természeti
állapotáról szolgál egyedülálló információkkal úgy, hogy
a program folyamatos működése révén naprakész adatok
állnak rendelkezésre a következő években bekövetkező
változások detektálására. Ez különösen nagy jelentőségű
az olyan nagy kiterjedésű területek, mint például a mezőgazdasági élőhelyek esetében, ahol jelentős átalakulások
történtek.

Mintavételi területek
A programban véletlenszerűen sorsoljuk ki a felmérendő
2,5×2,5 km nagyságú területeket. Ennek folyamata a következő: a felmérők megadják azt a nagyobb területet (pl. a területet magukba foglaló 10×10 km-es UTM-négyzeteket vagy
a lakóhelyük 5–10 km-es körzetét), amelyen belül kisorsolt
2,5×2,5 km-es UTM-négyzet(ek)ben évente, rendszeresen
felméréseket tudnának végezni. A megadott területen belül
véletlen alapján sorsoljuk ki a felmérésre szánt UTM-négyzetet. E módszer révén az országra jellemző főbb élőhelyekről kaphatunk korrekt képet, hiszen nemcsak a „legjobb”
és „legkedveltebb” területek kerülnek felmérésre. Így az
MMM révén a hazai főbb élőhely-típusok jelentőségük (kiterjedésük) szerinti számban vannak monitorozva.
A sorsolás eredményéről a felmérő visszaigazolást
kap a programvezetőtől. A területről részletes (1:15 000
léptékű) térképmásolatot kap, melyet a terepi munka során használhat. A térképen be van jelölve a 2,5×2,5 kmes UTM-négyzet határa, s annak a 25 db lehetséges
megfigyelési pontnak a pozíciója, melyből a felmérőnek kell kiválasztania azt a 15 db megfigyelési pontot,
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1. teljes fajisták: az előzőekben ismertetett módszer szerint
gyűjtött, minden faj megfigyelését tartalmazó adatsorok;
2. részleges fajlisták: az előzőekben ismertetett módszerrel gyűjtött, de csak bizonyos fajokra kiterjedő adatsorok, mint például a januári sasszinkron vagy a vízimadár-szinkronszámlálások (ha nem történt teljes fajlista
rögzítése);
3. alkalmi megfigyelési adatok: egy-egy faj adott helyen
és időpontban történt előfordulásának rögzítése, ide tartoznak például a madárgyűrűzési adatok, fajspecifikus
felmérések (pl. gyurgyalag vagy partifecske telepek felmérése), de a nemzetipark-igazgatósági adatok jelentős
része is így került rögzítésre (például a ritka- és telepesen
fészkelő madarak felméréseinek adatai).

ahol a számlálásokat el fogja végezni (a Megfigyelési
pont kiválasztó adatlap segítségével). 2012 óta az online
MMM-adatbázisból digitális formátumban is letölthetők
a térképek, az UTM-négyzetek és a megfigyelési pontok,
azok 100 m-es köreivel.

Terepi módszerek
A madárszámlálás megkezdése előtt a felmérőnek egy
napot arra kell szánnia, hogy az élőhely-térképezést elvégezze. Ekkor egyrészt a terepen járva kiválasztja a 15
megfigyelési pontot, megjelölheti vagy jól felismerhető tereptárgyakhoz „kötheti” azokat (pl. erdőben jellel látja el
a fákat stb.) annak érdekében, hogy a következő években
könnyedén visszataláljon és ne máshol végezze a számlálást. Másrészt a térképen lévő, megfelelő módon kiválasztott 15 ponton be kell rajzolnia a főbb élőhely-típusokat a
Monitoring Központ által megküldött kategóriák alapján
a terepnapló lapjain.
A számlálás során minden megfigyelési ponton szigorúan 5 perces időtartam alatt kell a hallott, vagy látott
madarak faját és egyedszámát feljegyezni a megfigyelési
pont 100 m-es sugarú körzetében. Elkülönítetten kell feljegyezni a terepnaplóban (6. ábra):

1. a 100 m sugarú területen belül feltehetően fészkelő fajok egyedeit (a területen, a földön vagy növényzeten
megfigyelt vagy oda leszállt egyedeket, illetve a terület
felett tartósan ott levő egyedeket, pl. mezei pacsirta);
2. a terület felett átrepült egyedeket (leszállás nélkül átrepült);
3. a 100 m-en kívül észlelt fajok egyedeit (200 m-ig).
A felmérőnek a megfigyelési pont közepén kell maradnia az 5 perc alatt, távcsövet használhat, azonban
a 100 m sugarú területen belül nem mozoghat. Nagyon
fontos, hogy az 5 perc alatt a megfigyelő önállóan végezze a megfigyelést! Ha ketten vagy többen mennek ki
a területre, csak a megfigyelő által látott és hallott egyedeket kell bejelölni a terepnaplóba. Fontos megjegyezni,
hogy túl sok személy jelenléte zavarhatja a számlálás
eredményét! Az öt perc letelte után a következő pontra
kell eljutni, ahol szintén 5 percig kell számlálásokat végezni stb. A megfigyelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy azok megközelíthetők legyenek (pl. ne essen
zárt és őrzött ipartelepre stb.). Azért adunk meg 25 pontot a kisorsolt négyzeten belül, hogy abból ki lehessen
választani azt a 15-öt, amelynek bejárása könnyen kivitelezhető.

Az MMM-felmérések időszaka
A madarak számlálását a költési időszakban minden
évben két alkalommal kell elvégezni. Az első felmérési napnak április 15. – május 10. között, a másodiknak
május 11. – június 10. között kell lennie úgy, hogy a két
felmérési nap között legalább 14 nap teljen el. Mindkét alkalommal, a 15 pont felmérését reggel 5 és délelőtt 10 óra között kell elvégezni, ugyanis a madarak
ekkor a legaktívabbak. Fontos, hogy a felmérés ebben
az időszakban történjen meg, mert ellenkező esetben
a felmért fajok száma és mennyisége nem lesz összevethető a későbbi számlálások adataival. (Ha terepi akadályok vagy egyéb okok miatt erre nincs lehetőség, akkor
legkésőbb déli 12 óráig be kell fejezni a munkát.) Kiemelten fontos, hogy szeles, esős időben ne végezzenek
számlálást, mert az jelentősen módosíthatja a felmérési
eredményt.

Téli számlálás

6. ábra Példa az MMM terepnaplójának kitöltésére
Figure 6. Field questionnaire of the MMM
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Mivel a telelő madárállományokra nem voltak hasonló
jellegű adataink, a 2000. év óta téli számlálásra kértük fel
érdeklődő felmérőinket, amit január folyamán egy alkalommal kell elvégezni. A téli munkát kevesebben végzik
el, a mostohább terepi viszonyok miatt. Lehetőleg olyan
napot kell választani, amikor nem fúj erős szél, nem esik
(eső, hó, egyéb) és nagy köd sincs. Érdemes arra is figyelni, hogy ne legyen olyan magasságú hó, amikor már gya-

Adatfeldolgozás
A felmérők a terepmunka után a beírják a HURING-kódokat a terepnapló táblázataiba. A megfigyelési pont kiválasztására szolgáló adatlapot, a terepnaplókat és a kitöltött fajfelismerési adatlapot megküldik a Monitoring
Központnak, illetve 2012 óta ők maguk is feltölthetik az
online MMM-adatbázisba.
A „Fajfelismerési adatlap” kitöltésével azt kell megjelölni, hogy a felmérő az egyes fajokat látvány és/vagy
hang alapján biztosan felismeri-e vagy sem. Ha a terepi
munka során egy bizonyos fajt nem tudna biztosan azonosítani, akkor a „bizonytalan felismerés” kategóriát kell
kiválasztani. Az adatok feldolgozásakor fontos tudni,
hogy egy adott megfigyelési pontnál nem észlelt fajok
azért nem szerepelnek-e a terepnaplóban, mert valóban
nem fordultak elő vagy esetleg azért, mert a felmérő bizonytalan volt azok azonosításában. (Ezen adatokat bizalmasan kezeljük.) 2012 óta a résztvevők ezeket az adatokat
is az online adatbázisban rögzítik.
Az MMM-programot az MME Monitoring Központ koordinálja, a terepi munka résztvevői az MME önkéntes
felmérői. 1999–2018 között mintegy 1200 jelentkező csatlakozott a programhoz, 1260 db 2,5×2,5 km-es mintaterületen (UTM-kvadrátban). Évente 200–290 mintaterületen
történt tavaszi és 100–120 mintaterületen téli felmérés.
Az adatok számítógépes feldolgozását, a munkatérképek
elkészítését és a GIS-elemzéseket az MME Monitoring
Központ munkatársai végzik, valamint 2012-től az online
elérhető adatbázisba a megfigyelők közvetlenül feltölthetik a terepnaplóikban rögzített és fajfelismerési adataikat.
Nagy Károly

Madártani felmérések a „A biológiai sokféleség,
a természeti és táji értékeink megőrzését megalapozó stratégiai vizsgálatok” (KEHOP 4.3.0.-VEKOP15-2016-00001) című projekt keretében
A projekt keretében 2017–2020 között mintegy harminc
madármegfigyelő 635, egyenként 2,5×2,5 km-es mintaterület felmérését végezte el. A felmérések alapvetően
a MAP módszertanát követték, minimális eltéréssel. Céljuk a Magyarországon fészkelő madárfajok országos elter-

jedésének feltérképezéséhez történő hozzájárulás, továbbá
adathiányos madárfajok országos állománynagyságának
becslése volt.
A mintaterületeken előforduló minden faj felmérése,
fészkelési valószínűségének megadása cél volt, ugyanakkor a projekt NATURA fejlesztési elemének keretében
82 prioritás-madárfaj kiválasztására került sor: nyári lúd,
kendermagos réce, csörgő réce, nyílfarkú réce, böjti réce,
kanalas réce, üstökösréce, barátréce, cigányréce, kontyos
réce, császármadár, fogoly, fürj, kis vöcsök, búbos vöcsök, vörösnyakú vöcsök, feketenyakú vöcsök, bölömbika, törpegém, darázsölyv, barna kánya, barna rétihéja,
hamvas rétihéja, héja, karvaly, egerészölyv, vörös vércse,
kabasólyom, guvat, pettyes vízicsibe, kis vízicsibe, haris,
vízityúk, szárcsa, ugartyúk, kis lile, bíbic, sárszalonka,
erdei szalonka, nagy goda, nagy póling, piroslábú cankó,
kék galamb, vadgerle, füleskuvik, erdei fülesbagoly, lappantyú, jégmadár, gyurgyalag, búbosbanka, hamvas küllő, fekete harkály, közép fakopáncs, fehérhátú fakopáncs,
kis fakopáncs, erdei pacsirta, partifecske, parlagi pityer,
hegyi billegető, kékbegy, kerti rozsdafarkú, rozsdás csuk,
hantmadár, léprigó, réti tücsökmadár, berki tücsökmadár,
halvány geze, fülemülesitke, kerti geze, karvalyposzáta,
kerti poszáta, kis légykapó, örvös légykapó, barkóscinege, függőcinege, kis őrgébics, nagy őrgébics, tövisszúró
gébics, csóka, holló, bajszos sármány, sordély.
E fajok közös jellemzője, hogy országos állományukról
keveset tudunk és nagy többségük biztos költését igen nehéz megállapítani. A teljes országot lefedő felmérések tervezése során szempont volt, hogy a mintaterületek lehetőség szerint egyenletesen helyezkedjenek el az országban,
egyenletesen érintsenek védett és/vagy Natura 2000 területeket és nem védett területeket, természetes és mesterséges
élőhelyek egyaránt képviselve legyenek, valamint lehetőség szerint a kiválasztott madárfajok előforduljanak ott.
A célfajok nagy részére jellemző, hogy életük egy jelentős szakaszát rejtetten, a szakavatott szemek elől elbújva
élik, így biztos költésüket nagyon nehéz megállapítani.
Ilyen faj például a nádasokhoz kötődő guvat, a nedves
gyepeken költő haris, vagy az éjszakai életmódot folytató
lappantyú. Éppen ezért fontos elvárás volt a felmérőktől,
hogy minden mintaterület esetében adjanak egy fészkelési valószínűség becslést, valamint a prioritás-madárfajok
esetében becsüljék meg a költőpárok számát, de csak azokat vegyék figyelembe, ahol valóban nagy valószínűséggel feltételezhető a költés. Tipikus példája ennek a kendermagos réce, ugyanis a faj egész nyáron gyakran nagy
számban figyelhető meg a nagyobb vizes élőhelyeken, halastavakon, fiókás családokat azonban csak ritkán látunk.
Tekintve, hogy a kiválasztott madárfajok egy része éjszakai életmódot folytat, ezért április és július között, a két nap-
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logosan sem tudnak közlekedni. A számlálást hosszabb
időtartam alatt lehet elvégezni mint tavasszal (reggel 6 és
délután 4 óra között), mert télen rosszabbak a terepi körülmények és a madarak is másképpen viselkednek, mint
a fészkelési időszakban. Télen, amennyiben megfelelő az
időjárás, a nappali órákban végig aktívak, mert pl. egész
nap táplálékot keresnek.

pali bejárás mellett szükséges volt egy éjszakai megfigyelést is végezni. A bejárások során a szakemberek érintették
a legfőbb élőhelyeket, de leginkább azokra koncentráltak,
melyek a legtöbb fészkelő fajt valószínűsítik. Ezáltal biztosítva volt az, hogy a madártanilag kevésbé kedvelt élőhelyek
– úgymint emberi települések, nagytáblás mezőgazdasági
területek, akácosok – felmérése is megtörténjen.
A prioritás fajlistán szereplő 82 madárfaj esetében előre megkapták a felmérők, hogy mely esetben kell pontos
koordinátát is rögzíteniük. Az állománybecslést az alábbi
három módszer alapján végezték el a felmérők, egyúttal
ők döntötték el, hogy az adott terület élőhelyi viszonyai,
bejárhatósága, a várható célfajok és azok denzitása alapján mely fajnál melyik módszert alkalmazzák:
1. az összes észlelt revír leszámolása (a revír nem egyenlő
az egyeddel, a megfigyelés során döntendő el, hogy az
észlelt egyed külön revírként számolandó, vagy más észlelt egyedekkel együtt egy revírhez tartozik, például egy
fiókákat vezető réce egy revír; fajonként és helyzetenként
változó, hogy a revír egy párat, családot, éneklő hímet stb.
jelent, gyakorlatilag egy szaporodási egységről van szó);
2. a terepi kutatási napok során (különösen a gyakori és
a négyzetben várhatóan többé-kevésbé egyenletes denzitású fajok esetén) mintaszakaszokon végzett számlálás alapján a bejárt területre vonatkozó utólagos becslés;
3. részszámlálások nélküli, a bejárt területre vonatkozó
utólagos becslés.
A bejárások után fajonként összesítették a felmérők a konkrét leszámolt, illetve becsült észleléseket (a valószínűsíthető átfedések, tehát a többször észlelt revírek figyelembe
vételével), amelynek eredményeként a konkrétan bejárt
területre valószínűsített revírszámot kapták meg. Ezzel az
alapbecsléssel egy minimumnak tekinthető számot kaptunk (szakértői becslés alapján).
A fentiekben ismertetett három módszer valamelyikével meghatározott alapbecslés mellett meg kellett adni azt
is, hogy az észlelt revírek, a faj észlelhetősége és a terület élőhelyi adottságainak ismeretében a felmérő szakértői becslése szerint hány revír lehet a teljes 2,5×2,5 kmes UTM-négyzetben (a bejárás során az észlelési határon
kívül eső területrészeken feltételezett revírek figyelembe
vételével). Ez a becslés szintén egy minimumnak tekinthető szám (szakértői becslés alapján), de minimum és maximum érték nem volt megengedett.
A felmérésből származó elterjedési és állománynagyságra vonatkozó adatok hozzájárultak a Madáratlasz
Program és egyéb madártani felmérések keretében összeállt adatbázishoz és így végeredményben a Madáratlaszban megjelenő térképekhez és állománybecslésekhez is.

Nagy Gergő Gábor
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Egyéb adatgyűjtések
A könyvben bemutatott eredményekhez, térképek és grafikonok elkészítéséhez legnagyobb részt a MAP és az MMM adatai szolgáltak alapul, de ezen kívül minden olyan forrást és
adatbázist megpróbáltunk feldolgozni, amelyek tartalmuknál fogva illeszthetők voltak a MAP-adatbázisba és bővítették
annak tartalmát. Minden más forrásból származó adatot integráltunk a MAP adatbázisába, ahonnan a protokoll szerint
gyűjtött adatokkal együtt exportáltuk, majd használtuk fel az
elemzésekhez, térképek és grafikonok készítéséhez.
Ezek közül a jelentősebbek:
- A KEHOP 4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében
végzett speciális MAP-felmérések: a felmérések során
a MAP-protokoll (ld. előző fejezet) szerint felvett alapadatok mellett 82 kiválasztott prioritás madárfaj esetében az
egyes négyzetekben költő állomány nagyságára vonatkozó becsléseket is rögzítettek, ezeket az adatokat számos
faj esetében felhasználtuk az országos állománybecslések
és térképi modellezések során.
- Az MME Nomenclator Bizottság adatai: a leírásköteles,
hazánkban nagyon ritka előfordulású fajok MME Nomenclator Bizottság által hitelesített előfordulási adatait feltöltöttük a MAP-adatbázisba, amennyiben azok nem voltak elérhetőek ott korábban. Ezen fajok esetében a ponttérképek
speciális verzióit is ebből az adatbázisból készítettük.

- Nemzetipark-igazgatóságok (NPI-k) adatbázisai: az
Agrárminisztérium által évente összegyűjtött, elsősorban a ritka- és telepesen fészkelő fajok állományait
összegző adatbázisokat is felhasználtuk, a MAP-adatbázisba integráltuk és felhasználtuk az országos állományok becsléséhez és a ponttérképek készítéséhez.
- A ponttérképek finomításához az MME Madárgyűrűzési Adatbázisából exportáltuk azokat az adatokat, amelyek
a befogott és jelölt, visszafogott vagy megfigyelt egyedek
fészkelésre utaló információkat is tartalmaztak, s ezeket
feldolgozás után integráltuk a MAP adatbázisba (258 021
adatrekord a 2010–2017 közötti évekből).
Az előző adatbázisok integrálásra kerültek a MAP-adatbázisba, az adatok részét képezték a különféle modellezések és
a könyv ábráinak elkészítésének. További jelentős információforrás volt a birding.hu madártani portál adatbázisa (birding.
hu 2020), melyet a fajokról szóló cikkek szerzői közvetlenül
is használtak, továbbá egyes közepesen ritka fajok esetében
a ponttérképek pontosításához vettünk igénybe.

Nagy Károly

Az adatgyűjtés szervezése
Mivel a könyv készítéséhez a két legfontosabb program
a MAP és az MMM volt, így ebben a fejezetben ezek
szervezését foglaljuk össze röviden.

Nagy Károly

Az adatok kezelése és ellenőrzése
A MAP-felmérések során gyűjtött adatok döntő részét a felmérők töltötték és jelenleg is töltik fel a program map.mme.
hu címen elérhető nyilvános felületén. Az adatrögzítés regisztrált felhasználók által végezhető. Az adatbázis már
feltöltéskor hibaellenőrzést végez a téves adatok és az adatbeviteli hibák kiszűrésére. A felület automatikusan ellen
őrzi a „klasszikus” adatbázis-hibák mellett (például egy faj
több fészkelési valószínűséggel történő rögzítési kísérlete,
egymásnak ellentmondó egyedszámok megadása stb.)
a ritka fajok feltöltési szándékát, a szokatlan időben történő megfigyeléseket. A felmérő által az adatkezelő rendszer
által küldött jelzések ellenére feltöltött adatokat területi- illetve fajkoordinátárok ellenőrzik és hagyják jóvá az erre
a célra szolgáló koordinátori felületen. A koordinátorok
a felmerülő kérdések, pontosítási igények esetén üzenetet küldhetnek az adatbázis felületén, amit az adatközlők
ugyanott tudnak megválaszolni.
Nagy Károly

A felmérés területi lefedettsége
A MAP és az MMM minimum protokolljában kijelölt
10×10 km-es és az azokon belül felmérendő 2,5×2,5 kmes négyzetek elméleti listáit, amelyeket az előző fejezetekben ismertettünk, a MAP első éve után folyamatosan
frissítettük a felmérések előrehaladásának és a közben
kialakuló lehetőségeknek megfelelően. Szem előtt tartottuk, hogy az ország minden régiójában megfelelő legyen
a területi lefedettség a terepi munka után következő ös�szegző és elemző munkák számára.
Az MMM 1999–2018 közötti felméréseiből 876, a MAP
2014–2018 időszakából 1093 felmérő adatait használtuk fel
a könyv elkészítéséhez.
Az MMM-ben a fészkelési időszakokban 1240 db (7. ábra),
a telelési időszakban pedig 465 db (8. ábra) 2,5×2,5 km-es
négyzetből álltak rendelkezésre adatok.

7. ábra MMM tavaszi áttekintő térkép
Figure 7. Map of MMM counts in the breeding season
Jelmagyarázat: számlálási napok száma
Legend: number of counting days
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A MAP-adatok kezelése 2015 tavaszától zajlott, amikor bárki számára elérhető lett az online adatbázis. Ekkor a 2014-ben
terepnaplókban rögzített megfigyelési adatokat is feltöltöttük
és ettől kezdve a megfigyelők folyamatosan rögzítették az
adott időszakban gyűjtött adataikat az adatbázisba.
A MAP-ban gyűjtött adatokat alapvetően három típusba
sorolhatjuk: 1. teljes fajlisták; 2. részleges fajlisták; 3. alkalmi
megfigyelési adatok. Mind az európai, mind a hazai atlasz
szempontjából a teljes fajlisták voltak a legfontosabbak, ezért
az adatgyűjtés szervezésekor is ezekre koncentráltunk.
A program beindítása érdekében kampány zajlott, többek között az MME helyi csoportjainál tartott előadásokkal
és oktatásokkal, a közösségi médiában folytatott kampán�nyal stb. A felmérői hálózat kialakításában és munkájának
segítésében nagy szerepe volt az MME helyi csoportjainak
és a MAP önkéntes területi- illetve fajkoordinátorainak is.
Az MMM 1999-ben indult program, így a felmérés intenzitásának szokásos fenntartási feladatai mellett (felmért négyzetek számának biztosítása, kieső felmérők
helyett új felmérők beszervezése stb.) nem igényelt jelentősebb többletmunkát, csak a korábban kevésbé lefedett
területekre kellett volna jelentősebb számban új megfigyelőket keresni és mintaterületeket kijelölni.
Mindkét program célját szolgálja a Madárszámlálók Országos Találkozójának évente egy alkalommal történő megszervezése, ahol többek közt beszámolók hangzanak el az
előző évi eredményekről vagy megtörténik a felmérők közötti
ajándéktárgyak kisorsolása is. Ezeknek is fontos szerepe volt
a résztvevők motivációjának fenntartásában.

8. ábra MMM téli áttekintő térkép
Figure 8. Map of MMM counts in the wintering season
Jelmagyarázat: számlálási napok száma
Legend: number of counting days
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Hazánk területét 1042 db 10×10 km-es UTM-négyzet
érinti. Ebből 187 négyzetnek csak egy része van Magyarországon, mert kisebb-nagyobb részben átlógnak valamelyik szomszédos országba. A négyzetek hálózatában lévő
dunántúli törés miatt (Bábolna–Siófok–Vajszló vonalában)
48 db csak töredék négyzet, azaz nem 10×10 km-es, hanem
annál kisebb (más-más mértékben). Tehát a teljes 10×10 kmes UTM-négyzetek száma 811, a kilógó és/vagy töredék
négyzeteké pedig 231. Ha utóbbiakat átlagosan fél négyzetként értelmezzük, akkor a felmérőmunka szempontjából 926 db 10×10 km-es UTM-négyzettel számolhatunk.
2014–2018 között nem volt olyan 10×10 km-es négyzet,
amelyből ne rendelkeznénk legalább egy darab 2,5×2,5 kmes négyzetből megfigyelési adatokkal. A modellezések-

hez különösen fontos teljes fajlistás adatgyűjtések 952 db
10×10 km-es négyzetben zajlottak (9. ábra) és ezek közül
740 db négyzetben a protokollnak megfelelő éjszakai felméréseket is végeztek (10. ábra). Összesen 15 808 db, a protokollnak megfelelő (standard) teljes fajlistás adatsort gyűjtöttek, amelyek 6756 db 2,5×2,5 km-es négyzetben nappali,
2763 db 2,5×2,5 km-es négyzetben pedig éjszakai felmérésekből származnak. A területi lefedettség az Alföldön
Békés és Bács-Kiskun megyében, a Nyírség egyes részein,
az Északi-Középhegység keleti részein, valamint a Dél-Dunántúlon volt az országos átlag alatti (9., 10. ábra).
A hazánk területét lefedő vagy részben érintő 2,5×2,5 kmes UTM-négyzetek 82%-ából (12 595 db) rendelkezünk legalább egy megfigyelési adattal (11. ábra).
Nagy Károly

9. ábra Teljes nappali fajlisták száma 10×10 km-es
négyzetenként, 2014–2018
Figure 9. Number of complete diurnal species
lists in 10×10 km squares, 2014–2018
Jelmagyarázat: felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek száma
Legend: the number of 2.5-km UTM squares surveyed

11. ábra Észlelt fajok száma 2,5 km-es
négyzetenként, 2014–2018
Figure 11. Number of species per 2.5×2.5 km square, 2014–2018
Jelmagyarázat: Az egyes 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetekben megfigyelt madárfajok száma
Legend: the number of bird species opserved per 2.5-km UTM squares

A modellezett térképek készítése
Alkalmazott modellezési módszer
a térképek készítése során

10. ábra Teljes éjszakai fajlisták száma 10×10 km-es
négyzetenként, 2014–2018
Figure 10. Number of complete nocturnal species
lists in 10×10 km squares, 2014–2018
Jelmagyarázat: felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek száma
Legend: the number of 2.5-km UTM squares surveyed
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A madáratlasz keretében a terepen gyűjtött adatok lehetőséget adnak arra, hogy megvizsgálhassuk, milyen térbeli, időbeli, élőhelyi és klimatikus jellemzők befolyásolják egy-egy
felmért faj előfordulási valószínűségét, egyedsűrűségét, illetve az egyedsűrűségben bekövetkezett változásokat a felmért
2,5×2,5 km nagyságú UTM-négyzetben. E vizsgálat alapján
mód nyílhat olyan modell készítésére, amely révén megbecsülhető az adott faj előfordulási valószínűsége, egyedsűrűsége, illetve az egyedek sűrűségében bekövetkezett változások
az ország egész területére, amennyiben a becsléshez szükséges élőhelyi és klimatikus jellemzők rendelkezésre állnak
azon területekre is, ahol nem történt felmérés.

figyelembe vett változók függetlenségének, a köztük lévő
kölcsönhatásoknak, a vizsgált jellegre való hatásnak az
elemzése és a vizsgált jelleget legjobban leíró „legjobb
modell” kiválasztása. A klasszikus regressziós eljárásokon alapuló modellezés során fajonként jelentősen eltérő
további változók figyelembevételére lehet szükség a fajok
különböző ökológiai és magatartási jellemzői miatt (például adott élőhely-típusnak nemcsak az UTM-négyzeten
belüli mérete, hanem az azonos és bizonyos más típusú
élőhelyfoltok száma, alakja, a területen való elrendeződésének jellemzői stb.) (Szilassi et al. 2019).
A madáratlasz keretében vizsgált nagyszámú faj esetében
nem volt elegendő idő és elemzői kapacitás e fontos és részletes, fajonkénti elemzések kivitelezésére. Így a napjainkban
ilyen helyzetekben egyre gyakrabban használt számítógépes,
gépi tanuláson (machine learning) alapuló eljárást használtunk, amely feltárhatja a rendelkezésre álló adatok alapján
vizsgált változók közötti kapcsolatokat és lehetőséget ad azok
alapján térképen megjeleníteni a vizsgált fajok jellemzőit, az
egész országra kiterjedően. E vizsgálati eredmények alapul
szolgálnak a további részletes, ok-okozati összefüggések feltárását célzó fajonkénti kutatások számára.
A madáratlasz modellezése során a jelenlét/hiány
(prezencia/abszencia) és a számlálási adatok modellezésére kifejlesztett TRIMmaps (Kampichler et al. 2016,
2020), R alapú (R Development Core Team 2015) programcsomagot alkalmaztuk, amelyet a holland madármonitoring szervezet (SOVON) térbeli eloszlás modellező
munkacsoportja készített és amely jól alkalmazható standardizált monitoring és térképező adatbázisokra (Keller 2017). A TRIMmaps programcsomag keretén belül,
a rendelkezésre álló eljárások közül a random forest (véletlen erdő) regressziós döntési fák halmazát használó
módszert alkalmaztuk (Breiman 2001, Cutler et al. 2007),
amely egyike a gépi tanuláson (machine learning) alapuló adatbányászati módszereknek. A random forest széles
körben elterjedt módszer az adott jellegre (függő változóra) befolyást gyakorló nagyszámú változó (független
változók) vizsgálata esetén, mert hatékony a vizsgált
változók szerepének becslésére, a változók mérési skálája
bármilyen típusú lehet (folytonos, ordinális, nominális)
és azok eloszlásával kapcsolatban nincs feltétel és kevéssé érzékeny a változók közötti kollinearitásra. E módszer
mind a vizsgált változókból, mind a megfigyelési adatokból random módon visszatevéses (bootstrap) mintákat
képez, amelyekre döntési regressziós fákat illeszt. A változók szerepére minden egyes „növesztett” regressziós
fa által becsült érték átlagát használja fel. A random forest egyik hatalmas előnye, hogy képes becsülni az egyes
változók fontosságát a vizsgált jellegre. Az alkalmazott
random forest módszer az eredeti adatok random módon
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A megbízható becslést adó modell számára térben és
időben az országra jellemző (reprezentatív) és megfelelő
számú területen (UTM-négyzetben) végzett terepi felmérési adatra van szükség. A madáratlasz keretében számos
faj esetében elegendő számú és a hazai területekre reprezentatív UTM-négyzetben került sor felmérő munkára,
lehetőséget adva a modellezésre.
A legtöbb faj esetében a fészkelési időszakban való
előfordulási valószínűség modellezése során, a megfelelő
mennyiségű és minőségű adat alapján módunk volt a modellek elkészítésére. A fészkelési időszakban megfigyelhető egyedsűrűség esetében csak az MMM keretében gyűjtött adatok voltak alkalmasak, így kevesebb faj esetében
volt lehetőség a modellkészítésre. A telelési időszakban
megfigyelhető egyedsűrűség esetében a téli MMM-adatok voltak megfelelőek. Ezek száma elmarad a fészkelési
időszakban végzett MMM-felmérésektől, így korlátozott
számú fajnál tudtunk alkalmas modellt készíteni. Az állományváltozások térbeli, trendindex-modellezése csak
azon fajokra történt, amelyeknél az 1999–2018 közötti időszak (telelő állományoknál 2000–2018) során országosan
csökkenő, stabil vagy növekvő állományok megállapítására volt mód az állománynagyság változásának (trend)
statisztikai elemzése során. A bizonytalan trendet mutató
fajoknál nem készült trendindex modellezés.
A fajok előfordulási valószínűségét, egyedsűrűségét és
annak változását számos tényező befolyásolhatja. A madár
atlasz terepi adatainak gyűjtése során rögzítésre kerültek
az adott felmérést befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos adatok, például a megfigyelés napja, időbeli kezdete, hossza, az
adott UTM-négyzet bejárt területének aránya, a megfigyelő fajazonosítási képessége (látott és/vagy hallott madarak
alapján is felismeri a fajt) stb., amelyek a felmérés során megfigyelt egyedek számát jelentősen befolyásolhatják.
Napjainkban egyre több olyan térinformatikai adatbázis áll rendelkezésre, amely nemcsak a madáratlasz
keretében felmért területek (UTM-négyzetek), hanem az
egész ország területére kiterjedően nagyszámú élőhelyi
és klimatikus jellemzőt tartalmaz, korábban elképzelhetetlen részletességgel. A madáratlasz készítése során
így nagyszámú felmérési, élőhelyi és klimatikus változón alapuló modellezésre nyílt lehetőség. Az ilyen típusú modellezések során azonban komoly kihívást jelent,
hogy a vizsgált változók nemcsak külön-külön, hanem
egymás hatását erősítve/gyengítve is hathatnak. Gyakran
előfordul, hogy e változók nem függetlenek egymástól,
értékük pozitív/negatív korrelációt mutat (kollinearitás).
A modellezés klasszikus regressziós eljárásokon alapuló
módszereinek alkalmazása esetén fajonként külön-külön
szükséges a vizsgált jellegek (előfordulási valószínűség/
egyedsűrűség/egyedsűrűség-változás) modellezése során

kiválasztott 25%-át nem vonja be a modellépítésbe, amely
adatok alapján a modell becslési jóságának mérésére van
lehetőség. A random forest becslési hibája a tanítómintából kihagyott adatrészek (25%) (out-of-bag samples) alapján számolható.
Az előfordulási valószínűség értékek esetében a végső
modell alkalmasságát a TRIMmaps cross-validation (keresztellenőrzés) eljárásai révén, a modell által becsült helyes és helytelen előfordulások közötti arányt jelző ROC
görbe alatti terület (AUC) értékkel jellemeztük. Az AUC
értéke 0–1 között mozog, a 0,5-ös értékig a modell alkalmatlanságát, az annál nagyobb értékek a modell növekvő
alkalmasságát jelzik.
Az egyedsűrűség- és trendindex-értékek esetében a végső modell alkalmasságát a TRIMmaps cross-validation
(keresztellenőrzés) eljárásai révén, a modell által becsült
és valós relatív egyedsűrűség/trendindex értékek közötti
különbség abszolút értékeinek átlagával (Mean Absolute
Error – MAE), a négyzetes eltéréseinek átlagából vont gyök
értékével (Root Mean Squared Error – RMSE), valamint
a modell által becsült és valós relatív egyedsűrűség becslés
értékek közötti Pearson korrelációs koefficienssel jellemeztük. Mind a MAE és mind az RMSE esetében a 0-hoz közeli
értékek jelzik a modell alkalmasságát. A -1 és +1 közötti
értéket felvehető korrelációs koefficiens esetében a 0-nál
nagyobb értékek jelzik a modell alkalmasságát.
Az előfordulási valószínűség során vizsgált fajokkal
kapcsolatos főbb adatok: a fajlistás felmérések száma
(ahol a felmérő fajazonosítási módja ismert), a felmért
2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek száma, az előfordulási
gyakoriság (%), a felmért terület aránya (%) az ország területéhez viszonyítva, a költési időszak kezdetének tekintett első nap (1. nap: január 1.), a költési időszak végének
tekintett utolsó nap, a maximális megfigyelési valószínűség időszak kategória (12 db 10 napos intervallum a 60. és
170. napok között), a maximális megfigyelési valószínűség napszaki kategória és a végső modell AUC-értéke
a madaratlasz.mme.hu címen elérhető 1. sz. elektronikus mel
lékletben található meg.
A random forest módszer alkalmazása során 500 db
volt a létrehozott döntési fák száma és az azokhoz kiválasztott változók száma a vizsgált változók számának
harmada, a módszer ezen és többi paramétere esetében is
a TRIMmaps alap (default) értékeit, beállításait használtuk (Kampichler et al. 2016). A modell által nem magyarázott, reziduális értékek vizsgálatához és megjelenítésére
a súlyozott számtani közép (Inverse Distance Weighted,
röviden IDW) interpoláló felület eljárást alkalmaztuk,
10×10 km-es blokkméretek alapján.
A random forest eljárás számára a MAP és MMM során a 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben végzett terepi
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felmérések adatai, valamint a Magyarország teljes területét lefedő, 2×2 km-es EOV-kvadrátokra rendelkezésre
álló élőhelyi és klimatikus térinformatikai adatok (változók) szolgáltak információval a modell építésére és
a becslésre.
A terepen gyűjtött adatok esetében a felmért 2,5×2,5 kmes UTM-négyzet középpontjának koordinátája által megadott pontot tartalmazó 2×2 km-es EOV-kvadrát élőhelyi
és klimatikus adatai kerültek felhasználásra a modellépítés során (nem csak a középponté, hanem a középpont
által kijelölt négyzeté), majd az elkészült modell alapján történt a Magyarország teljes területét lefedő összes
2×2 km-es EOV-kvadrátra az adott jelleg (előfordulási valószínűség/egyedsűrűség/trendindex) becslése és az azokat bemutató térképek készítése.

A modellezés során alkalmazott,
a megfigyelés körülményeivel kapcsolatos változók
A terepi felmérések során gyűjtött adatok alapján az alábbi, az adott faj észlelését befolyásoló megfigyelési körülményeket vettük figyelembe a modellezés során:
covered

Adott felmérésnél a bejárt terület aránya (%)
a vizsgált 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben
duration Adott felmérésnél a felmérés tartama (perc)
day
Adott felmérés napja (nap, 1: január 1.)
start_min Adott felmérés kezdete a napkeltéhez
viszonyítva (percben, napkelte időpontja adott
napra és helyre megállapítva, 0: napkeltekor)

Minden faj esetében megvizsgáltuk, hogy a megfigyelési
adatok alapján mely időszakban (nap) és a napfelkeltéhez
viszonyítva mely napszakban (perc) volt a legnagyobb
a faj megfigyelésének a valószínűsége. A faj előfordulási
valószínűsége vizsgálatában a modellezésnél figyelembe
vettük az ennek értékétől való eltérést, a bejárt terület
nagysága és a felmérés hossza mellett, mint magyarázó
változót.
A fajokat 12 db 10 napos intervallumot (60–170 napok
között) jelentő megfigyelési maximum valószínűség időszak kategóriába soroltuk a megfigyelés napja alapján,
amely intervallumban tapasztaltuk a legmagasabb észlelési valószínűséget. A megfigyelés kezdetének időpontja alapján tapasztalt legmagasabb észlelési valószínűség
alapján a fajokat hat megfigyelési maximum valószínűség napszaki kategóriába soroltuk a napkeltétől számított
idő (perc) alapján (<=0, 1–29, 30–59, 60–89, 90–119, >=120).
A legmagasabb észlelési valószínűséget napnyugta utáni
és napkelte előtti időszakban mutató fajokat a <=0 időszak
kategóriába soroltuk (1. sz. elektronikus melléklet).

b)

12. ábra A mezei pacsirta észlelési valószínűsége a fészkelési időszakban, a): megfigyelés napjának, b): megfigyelés kezdete és a napkelte
között eltelt idő (0 perc: napkelte időpontja) függvényében
Figure 12. Probability of observation of the Eurasian Skylark in the
breeding season, a): day (1 = 1st of January), b): minute (0 = sunrise)

A 12. ábra a mezei pacsirta példáján mutatja be az észlelési
valószínűség változását a fészkelési időszakban, a megfigyelés napjának (a) és a megfigyelés kezdete és a napkelte között eltelt idő (b) függvényében (0 perc: napkelte
időpontja) (lokális regresszió – LOESS) a fajjal kapcsolatos
23 781 db megfigyelés alapján. E faj esetében a január 1-től
számított 130. nap (május 10., szökőévben május 9.), illetve
a napkelte után 60 perc időpont kategóriákat tekintettük
a legnagyobb előfordulási valószínűségű időszaki, illetve
napszaki kategóriáknak és valamennyi megfigyelés esetén az ettől való eltérést is modelleztük.

tudni kell, hogy abban milyen szerepe lehetett a bizonytalan azonosítási tudásnak. A MAP- és MMM-programban részt vevő felmérőktől ezért azt kértük, hogy adják
meg, milyen módon tudják azonosítani a hazai fajokat
(1: csak látvány, 2: csak hang, 3: látvány és hang alapján is felismeri az adott fajt, 0: bizonytalan az azonosításban). A felmérőknek lehetőségük van módosítani
az általuk megadott adatokat, amelyeket bizalmasan
kezelünk. Minden megfigyelés esetében a felmérő által
a megfigyelés idejére megadott azonosítási módot vettük figyelembe. Amennyiben az adott felmérés során az
adott fajra nézve bizonytalan azonosítást jelzett a felmérő, vagy nem volt ismert a felmérő azonosítási módja,
úgy az adott fajra vonatkozó adatait nem vettük figyelembe a modellezés során. A MAP- és MMM-programban részt vevők által közölt fajazonosítási mód adatok
alapján a madaratlasz.mme.hu címen elérhető 2. sz. elekt
ronikus melléklet mutatja be fajonként a jellemző fajazonosítási módot, illetve megállapítható, hogy a fajok azonosítása esetében milyen mértékben volt bizonytalanság
a terepi felmérésben részt vevők esetében. A táblázatban
298 faj esetében meg van adva: a fajazonosítási módot
közlő felmérők száma, a csak látvány alapján azonosító felmérők aránya (%), a csak hang alapján azonosító
felmérők aránya (%), a látvány és hang alapján is azonosítani tudó felmérők aránya (%) és a bizonytalan azonosítást jelző felmérők aránya (%), minden felmérő esetében a 2014–2018 időszakra vonatkozó utolsó közölt érték
alapján megadva.

Modellezés során alkalmazott élőhelyi és
klimatikus változók
Valamennyi változó esetében a Magyarország területét
lefedő, 2×2 km nagyságú EOV-vetületű négyzetek területére vonatkozó átlag értéket alkalmaztuk. Az alábbiakban felsoroljuk e változókat és azok forrását:
alt_hu
Átlagos tengerszint feletti magasság (m)
Forrás: (European Environmental Agency, Elevation map
of Europe, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
data/digital-elevation-model-of-europe)
BIO1
BIO5
BIO6

identify_skill Adott felmérést végző személy fajazonosítási módja

BIO12
BIOBP

A faj megfigyelésének hiánya hátterében, különösen
a ritka és/vagy nehezen azonosítható fajok esetében,

BIOBT

Éves átlaghőmérséklet (°C)
Legmagasabb hőmérséklet a legmelegebb
hónapban (°C)
Legalacsonyabb hőmérséklet
a leghidegebb hónapban (°C)
Éves csapadék (mm)
Csapadékmennyiség a költési
időszakban (április–július) (mm)
Átlaghőmérséklet a költési (április–
július) időszakban (°C)
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a)

EVAPO
Éves evapotranspirációs érték
Forrás: Klímaváltozók, nagyfelbontású adatbázis (Fick &
Hijmans 2017), amely az 1970–2000 időszak meteorológiai
adatainak átlagain alapszik (WorldClim Global, Climate
and weather data, http://www.worldclim.org), valamint
az evapotranspirációs adatbázis (Mu et al. 2013) alapján
(https://www.ntsg.umt.edu/project/modis/mod16.php#data-product)
perc_11

perc_1210
perc_1220
perc_1230
perc_1310

perc_1410
perc_1420
perc_2100
perc_2210
perc_222

perc_2300

perc_3110
perc_3120
perc_3200
perc_33

perc_3400
perc_3500
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Mesterséges felszínek, Épületek
(összevonva: 1110–1120) (Alacsony
épületek, Magas épületek)
Mesterséges felszínek, Szilárd
burkolatú utak
Mesterséges felszínek, Földutak
Mesterséges felszínek, Vasutak
Mesterséges felszínek, Egyéb burkolt
vagy burkolatlan mesterséges
felületek
Mesterséges felszínek, Zöldfelületek
mesterséges környezetben fákkal
Mesterséges felszínek, Zöldfelületek
mesterséges környezetben fák nélkül
Agrárterületek, Szántóföldek
Agrárterületek, Szőlők
Agrárterületek, Állandó kultúrák
(összevonva: 2220–2230)
(Gyümölcsösök, bogyósok,
Energiaültetvények)
Agrárterületek, Komplex területek
(összevonva: 2310–2320) (Komplex
művelési szerkezet épületekkel,
Komplex művelési szerkezet
épületek nélkül)
Nyílt homokpuszta gyepek
Zárt gyepek homokon
Szikes és szikesedésre hajlamos gyepek
Sziklakibúvásokkal tarkított gyepek
(összevonva: 3310–3320) (Nyílt
mészkedvelő sziklagyepek, Nyílt
szilikát sziklagyepek)
Zárt gyepek kötött talajon vagy domb
és hegyvidéken
Máshová nem besorolható lágy szárú
növényzet (Á-NÉR kategóriák szerint:
csarabosok (E5), nedves felszínek (üde)
természetes pionír növényzete (I1),
löszfalak, szakadópartok (I2),
sziklafalak és kőfalak pionír
növényzete (I3), árnyéktűrő nyílt
sziklanövényzet (I4), egyéb fátlan

perc_4100

perc_4101
perc_4102
perc_4103
perc_4104
perc_4105
perc_4107

perc_4108
perc_4109
perc_4110
perc_42

perc_43

perc_4401

élőhelyek (Ox…), lágyszárú évelő
özönfajok (OD), Taposott
gyomnövényzet és ruderális
iszapnövényzet (OG, O13),
féltermészetes növényzetű bányák,
gödrök (O14), lágyszárú invazív fajok
állományai (O15), magaskórós ruderális
gyomnövényzet (OF, O16), féltermészetes
gyepek felhagyott szántókon (O11)
Besorolás alatt álló többletvízhatástól
független erdők, amelyek nem tartoztak
az alábbi 4101–4110 közötti
kategóriákba (például hazai nyárasok,
hegy- és dombvidéki pionír erdők,
elegyetlen és kőriselegyes kocsányos
tölgyesek, egyéb elegyes lomberdők)
Bükkösök
Gyertyános kocsánytalan tölgyesek
Cseresek
Molyhos tölgyesek
Ny-Dunántúl erdeifenyvesei
Fenyőelegyes lomberdők (összevonva:
4106–4107) (Ny-Dunántúl
fenyőelegyes lomberdei,
Egyéb fenyőelegyes lomberdők)
Sík vidéki kocsányos tölgyesek
Gyertyános kocsányos tölgyesek
Idegenhonosokkal fertőzött
többletvízhatástól független erdők
Természetszerűbb galériaerdők
(összevonva: 4201–4204 közötti
kategóriák) (Puhafás ártéri erdők,
Keményfás ártéri erdők, Ártéri
égeresek, Egyéb ártéri erdők)
Egyéb vízhatás alatt álló erdők
(összevonva: 4300–4307 közötti
kategóriák) (Égerligetek,
Többletvízhatás alatti gyertyános
kocsányos tölgyesek, Cseres kocsányos
tölgyesek, Ártéren kívüli füzesek,
Ártéren kívüli, többletvízhatás alatti
nyárasok, Nyíresek, Idegenhonosokkal
fertőzött többletvízhatás alatti erdők,
nem besorolt többletvízhatás alatti
erdők)
Tűlevelűek dominálta ültetvények
(összevonva: 4401–4405 közötti
kategóriák) (Erdeifenyvesek,
Feketefenyvesek, Lucfenyvesek,
Egyéb fenyves ültetvények, Fenyők
dominálta vegyes ültetvények)

Akácosok, Akác dominálta vegyes
ültetvények (összevonva: 4406–4407)
perc_4408
Egyéb lombos fajokból álló
faültetvények (összevonva: 4408–4411
közötti kategóriák) (Nemesnyárasok
és füzesek, Egyéb lombos fajokból álló
faültetvények, Nemesnyár és nemesfűz
dominálta vegyes faültetvények,
Egyéb lombos fajok dominálta
vegyes faültetvények)
perc_45
Erdőként nyilvántartott faállomány
nélküli, vagy felújítás alatt álló
területek (összevonva: 4501–4503
közötti kategóriák) (Pusztavágás,
Csak felújulási szint, Folyamatban
lévő felújítás)
perc_46
Máshová nem besorolható fás szárú
növényzet (például spontán beerdősült
vagy cserjésedett területek, fás szárú
növényekkel borított gátak és
mezsgyék, egyes erdei tisztások,
felhagyott területek fás szárú
növényzettel)
perc_51
Lágy szárú dominanciájú vizes
élőhelyek (összevonva: 5110–5120)
(Vízben álló mocsári/lápi növényzet,
Időszakos vízhatás alatt álló gyepek
valamint láp- és mocsárrétek)
perc_52
Fás szárú dominanciájú vizes élőhelyek
(összevonva: 5210–5220) (Fűzlápok,
Láp- és mocsárerdők)
perc_61
Állóvizek
A fenti élőhelyi változók esetében az adott élőhely-kategóriák által lefedett terület arányát (%) vizsgáltuk
a 2×2 km-es EOV-kvadrátban, a Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és értékelés (NÖSZTÉP)
program keretében készült Ökoszisztéma alaptérkép
NÖSZTÉP 4.0 verzió (2018.08.08) adatbázisa alapján (Agrárminisztérium 2019, Tanács et al. 2019). A NÖSZTÉP
4.0 verzió keretében használt 3. szintű élőhely-kategóriákat, néhány kis kiterjedésű, hasonló jellegű NÖSZTÉP
élőhely-kategória esetén a 3. szinten elkülönülő kategóriákat részben vagy egészben összevonó 2. szinten
elkülönülő kategóriákat használtuk. A fenti leírásban
zárójelben az adott élőhely-kategória esetében az összevonásra került 3. szintű élőhely-kategóriák kódjai láthatók. Az alkalmazott élőhely-kategóriák kódja: „perc_”
és az adott NÖSZTÉP kategória kódja. Megjegyzendő,
hogy a NÖSZTÉP 5.0 verzióban (Agrárminisztérium
2019) az élőhelykódok néhány esetben eltérnek az általunk használt 4.0 verziótól.

soil_bd
soil_clay

Talaj sűrűség (g/cm3)
Talaj agyag- (szemcseméret <0,002 mm)
tartalma (%)
soil_silt
Talaj kőzetliszt- (szemcseméret >0,002
mm és <0,063 mm) tartalma (%)
soil_sand
Talaj homok- (szemcseméret >0,063 mm
és <2 mm) tartalma (%)
soil_gravel
Talaj kavics- (szemcseméret >2 mm)
tartalma (%)
soil_oc
Talaj szervesanyag-tartalma (%)
soil_depth_roots A növényi gyökerek számára
hozzáférhető talajmélység (cm)
Forrás: European Soil Data Centre (ESDAC) (Hiederer
2013) adatbázisa (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/
european-soil-database-derived-data)

A fajok előfordulási
valószínűségének térképe
A fajok előfordulását/hiányát a felmért kvadrátokban bemutató ún. ponttérkép a leggyakrabban használt térképezési módszer, azonban mind az ábrázolt előfordulások,
mind a jelzett hiányok nem csak az adott faj tényleges előfordulásától/hiányától függnek, hanem az alapul szolgáló
terepi adatgyűjtések körülményeitől (például megfigyelések száma, napja, kezdetének ideje, felmérés hossza, az
adott UTM-négyzet bejárt területének aránya, a megfigyelő fajazonosítási tudása stb.) (Bibby et al. 2000). Természetesen a térképező munkák szervezése során nagy hangsúlyt
fektetnek és fektettünk e körülmények egységesítésére,
azonban elkerülhetetlenek a javasoltaktól különböző módon való eltérések. Egy adott fajnak az adott kvadrátban
való előfordulási valószínűségét a klasszikus ponttérképek
csak a 0 (hiány) és 1 (előfordul) értékkel jelzik. Azonban
lényegesen több információval szolgálhat, ha egy 0–1 közötti skálán jellemezzük a faj előfordulási valószínűségét,
amely esetén nemcsak a felmérés körülményeinek, hanem
az adott kvadrátra jellemző élőhelyi és klimatikus tényezők szerepét is részletesebben vizsgálhatjuk. Alkalmas
modellezés alapján megbecsülhető, hogy átlagosan milyen
valószínűséggel fordulhat elő egy adott faj egy adott négyzetben, nemcsak a felmért területen, hanem az egész országra kiterjedően.
A hazánkban fészkelő fajok közül azon 155 faj esetében
végeztük el az előfordulási valószínűség modellezését,
amelyeket a felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek legalább ~1%-ban megfigyelték (átlagos gyakoriság: 25,2%,
SD: 24,184% , minimum: 0,9%, maximum: 85,6%). E fajok
esetében átlagosan az ország területének közel felére kiterjedően történt felmérés (átlag: 49,4%, SD: 2,3%, minimum: 41,4%, maximum: 52,5%) 2014–2018 között. A fajok
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perc_4406

előfordulási valószínűségének modellezését megelőzően
valamennyi hazai fészkelő faj esetében megállapításra került a fészkelési időszak potenciális kezdő és végső napja
és csak az ezen időszakban végzett jelenlét/hiány felmérési adatok kerültek felhasználásra a fészkelő állományok
esetében (1. sz. elektronikus melléklet).
A TRIMmaps programcsomag random forest módszerével (Kampichler 2016) történt modellezés számára az
alábbi, adott 2,5×2,5 km-es UTM-re vonatkozó megfigyelési adatokat vettük figyelembe:
- 2014–2018 között gyűjtött MAP-adatok (megfigyelve/
nincs megfigyelve), amelyek teljes fajlistás felmérés keretében voltak gyűjtve, ahol a felmérő esetében megállapítható volt, hogy az adott fajt látvány és/vagy hang alapján
tudta azonosítani;
- 2014–2018 között az MMM keretében végzett felmérési
adatok (megfigyelve/nincs megfigyelve), ahol a felmérő
esetében megállapítható volt, hogy az adott fajt látvány
és/vagy hang alapján tudta azonosítani.
A modellezés során vizsgáltuk a megfigyelés körülményeivel kapcsolatos, fentebb ismertetett változókat
(covered, duration, day, start_min, identify_skill), továbbá a felmért terület valamennyi élőhelyi és klimatikus változóját.
Az előfordulási valószínűség modellezését 155 fészkelő faj esetében végeztük el. A vizsgált fajok esetében
a végső modell alkalmasságát jelző AUC értékének átlaga
0,816 (SD: 0,085, minimum: 0,605, maximum: 0,983) volt (1. sz.
elektronikus melléklet).
Valamennyi vizsgált faj esetében a madaratlasz.mme.hu
címen megtekinthetők a modellezéssel kapcsolatos alábbi
fő információk:
A 13. ábra térképe azoknak a 2,5×2,5 km-es UTM-kvadrátoknak a középpontjait mutatja, ahol a mezei pacsirta
esetében felmérési adat állt rendelkezésre.

13. ábra Felmérési adatok rendelkezésre állása a mezei pacsirta
esetében (piros jelölő: észlelve, fekete jelölő: nem volt észlelve)
Figure 13. Geographical coverage in the case of the Eurasian Skylark,
showing the center of surveyed squares (red: present, grey: absent)
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14. ábra A mezei pacsirta előfordulási valószínűsége
Figure 14. Predicted presence of the Eurasian Skylark

A 14. ábra példaként mutatja be a mezei pacsirta előfordulási valószínűségét a Magyarország területét lefedő
2×2 km-es EOV-kvadrátokban, a fészkelési időszakban,
a MAP és MMM felmérési adatai révén történt modellezés
alapján. Az egyes fajok térképei az adott fajok leírásában
szerepelnek. A térkép azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel (0–1 értékek között) figyelhető meg a mezei pacsirta
a fészkelési időszakban az adott négyzet területén végzett
60 perces felmérés során egy, a fajt látvány és hang alapján
azonosítani tudó felmérő által. E térkép esetében a modell
által becsült értékek módosítva vannak a modell által nem
magyarázott (reziduális) értékkel. A madaratlasz.mme.hu címen valamennyi modellezett faj esetében elérhetők ezek a
térképek, predicted_presence _XXXXXX.png névvel, ahol
XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

15. ábra A vizsgált változók fontossága a mezei pacsirta
előfordulási valószínűségére
Figure 15. Relative importance of the variables on the probability of
the presence of the Eurasian Skylark

A 15. ábra példaként bemutatja a modell által legmagasabb
relatív fontossággal bíró (Relative Importance) változók
rangsorolását, azok %-os értéke alapján, a mezei pacsirta
előfordulási valószínűsége esetében. Az összes vizsgált
változó együttes fontossága 100%, a legmagasabb %-os
értékű változókat tekinti a modell a legnagyobb hatásúnak az előfordulási valószínűségre. A madaratlasz.mme.
hu címen valamennyi modellezett faj esetében elérhetők
ezek a grafikonok rf_Variable_Importance_XXXXXX.pdf
néven, ahol XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

esetében mely értéktartományokban van sok vagy kevés
adat, melyek azok az értéktartományok, amelyek esetében
a többi tartományhoz képest kevesebb adat áll a rendelkezésre. Ezen utóbbi értéktartományok esetében az adott változó és az előfordulási valószínűség közötti kapcsolat jellege pontatlanabb, mint a többi esetében. A madaratlasz.mme.
hu címen valamennyi modellezett faj esetében elérhetők
ezek a grafikonok rf_Partial_Dependence_Plots_XXXXXX.
pdf néven, ahol XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

16. ábra Az előfordulási valószínűség részleges
függése egy vizsgált változótól
Figure 16. Correlation between probability
of presence and a given variable

A 16. ábra példaként bemutatja az előfordulási valószínűség részleges függését egy vizsgált változótól (perc_2100
kódú élőhely, szántóföldek által borított terület %-os aránya a 2×2 km EOV-négyzetben): a modell által vizsgált
adott változó értéke (X tengely) milyen összefüggést mutat a mezei pacsirta előfordulási valószínűségével (Y tengely), amennyiben a többi változó esetében átlagos értéket
feltételezünk. Az adott változó fontosságának %-os értéke
a változó neve alatt van (16,8%). Az X tengely minimum és
maximum értékei az adott változónak az adatbázisban szereplő minimum és maximum értékei alapján vannak megadva. Fontos megjegyezni, hogy ezen ábrák esetében az X
tengely fölött kis vonások (percentilis) jelzik, hogy az adott
változó esetében, érték szerint növekvő sorrendbe helyezve, mely tartományban voltak adatok. Balról jobbra haladva: 10%-a, 20%-a, 30%-a, …, 90%-a (a 10% és a 90% értékek
mindig fel vannak tüntetve a két szélén). E percentilisek
tájékoztatnak arról, hogy az adataink alapján adott változó

Az 1999 óta a Mindennapi Madaraink Monitoringja
(MMM) program során alkalmazott standard terepi felmérési módszerek lehetőséget adtak arra, hogy az atlasz referenciaidőszakában (2014–2018) gyűjtött adatok
alapján, a fészkelési és telelési időszakban gyakori fajok
esetében modellezhessük a megfigyelhető egyedek számát és az egyedsűrűséget az ismert nagyságú felmért
területen.
A terepi felmérés során megfigyelt egyedek száma
(sok esetben fajonként különbözően) számos tényezőtől
függhet, például az egyedeknek a megfigyelőtől való
távolsága, a terület élőhelyi jellemzői, a megfigyelő
fajazonosítási módja, a megfigyelés időtartama, adott
helyen való tartózkodás ideje, a felmérő mozgása esetén annak sebessége, időjárási és további körülmények
(Bibby et al. 2000).
Az MMM-programban használt standard terepi
módszer lehetőséget ad arra, hogy a felmérések során
számos fentebb említett hatás esetében kis különbség
legyen, így a felmért egyedszámban mutatkozó különbségek hátterében az egyedszámban mutatkozó valós eltérések játszanak főszerepet és nem a felmérés körülményei. A felmérés az ország valamennyi régiójára
kiterjedően, véletlen módon kijelölt UTM-négyzetekben zajlik, így a főbb élőhelytípusokra nézve reprezentatív területek alapján van lehetőség az egyedsűrűség
mérésére.
Az MMM-adatok alapján a relatív egyedsűrűséget
becsültük, amely a legtöbb faj esetében a felmért területen lévő tényleges, abszolút egyedsűrűségtől kisebb,
mert a standard felmérési módszer csak a hasonló körülményeket biztosítja, de nem garancia arra, hogy minden egyedet detektáljunk. Az abszolút egyedsűrűség
becslése az MMM-adatokból csak további, fajonként külön-külön végzendő, időigényes modellezésekkel vagy
újabb terepi felmérésekkel lehetséges, amelyre az atlasz
készítése során nem volt idő és elemzési kapacitás.
A relatív egyedsűrűséget a hazai gyakori fészkelő és
a gyakori telelő fajok esetében vizsgáltuk. A modellezés
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során minden olyan adott 2,5×2,5 km-es UTM-re vonatkozó, 2014–2018 között, az MMM keretében, a fészkelési
időszakban végzett felmérési adatot (egyedsűrűség) figyelembe vettünk, ahol a felmérő esetében megállapítható volt, hogy az adott fajt látvány és/vagy hang alapján tudta azonosítani. Azon felmérések esetében, ahol
az adott fajnál a felmérő bizonytalan fajazonosítást adott
meg, vagy a felmérő esetében nem ismert a fajazonosítási mód, nem dönthető el biztonsággal, hogy a faj hiánya
tényleges hiányt, vagy a fajazonosítási bizonytalanságot jelzi. Ez számos faj esetében jelentős számú felmért
UTM-négyzet felhasználhatóságát befolyásolhatja a modellezés során.
Fészkelő állományoknál a relatív egyedsűrűséget az
adott 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben felmért 15 db felmérési pont adott sugarú területén végzett számlálások
információi alapján becsültük meg a fészkelési időszakban, öt különböző módon. A fajokat a 100 m-es sugarú
felmérési területhez viszonyított territórium/revír nagysága alapján öt kategóriába soroltuk (3. sz. elektronikus
melléklet), amely alapján az alábbi öt különböző egyedsűrűség-becslő módszert alkalmaztuk:
MMM N: Minimális nagyságú territóriumú/revírű fajoknál: Az adott 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben lévő felmérési pontok 100 m sugarú területén megfigyelt egyedek
átlagos száma alapján becsültük az UTM-négyzet teljes
területére. Az adott fajnál több territórium/revír is lehet
egy 100 m sugarú körön belül (például verebek, fecskék,
egyes poszáták).
MMM N1: Kis territóriumú/revírű fajoknál: Megállapítottuk, hogy az adott 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben lévő
felmért 15 db felmérési pont 100 m sugarú területén belül
mennyi felmérési ponton volt megfigyelve, illetve nem
volt megfigyelve az adott faj a felmérés során. A felmért
összes felmérési pont 100 m sugarú összterületén an�nyi egyedet vettünk figyelembe, ahány darab felmérési
ponton megfigyelték az adott fajt, függetlenül attól, hogy
hány példányt láttak az adott ponton, majd ez alapján becsültük az UTM-négyzet teljes területére. A fajnál jellemzően egy territórium/revír lehet egy 100 m sugarú körön
belül (például szalakóta, tövisszúró gébics).
MMM N2: Kis-közepes nagyságú territóriumú/revírű
fajoknál: Megállapítottuk, hogy az adott 2,5×2,5 kmes UTM-négyzetben lévő felmért 15 db felmérési pont
200 m sugarú területén belül mennyi felmérési ponton
volt megfigyelve, illetve nem volt megfigyelve az adott
faj a felmérés során. A felmért összes felmérési pont
200 m sugarú összterületén annyi egyedet vettünk figyelembe, ahány darab felmérési ponton megfigyelték az
adott fajt, függetlenül attól, hogy hány példányt láttak az
adott ponton, majd ez alapján becsültük az UTM-négy-
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zet teljes területére. A fajnál jellemzően egy territórium/
revír lehet egy 200 m sugarú körön belül (például nyaktekercs, sárgarigó, sordély).
MMM N3: Közepes nagyságú territóriumú/revírű fajoknál: A 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet 25 felmérési pontját
öt db, öt felmérési pontból álló felmérési csoportba soroltuk (17. ábra). Megállapítottuk, hogy az adott 2,5×2,5 kmes UTM-négyzetben lévő öt db felmérési csoportból
hány darab felmérési csoport területén volt megfigyelve,
illetve nem volt megfigyelve az adott faj a felmérés során. A felmért összes felmérési csoport összterületén (25
db felmérési pont 200 m sugarú területe) annyi egyedet
vettünk figyelembe, ahány darab felmérési csoportban
megfigyelték az adott fajt, függetlenül attól, hogy hány
példányt láttak az adott felmérési csoport területén,
majd ez alapján becsültük az UTM-négyzet teljes területére. A fajnál jellemzően akár öt territórium/revír lehet
egy 2,5×2,5 km-es UTM-négyzeten belül, amelyek átlagos mérete ~125 ha (100–150 ha között), például kakukk,
karvaly, búbosbanka.
MMM N4: Nagy territóriumú/revírű fajoknál: Amen�nyiben a 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet bármely felmérési pontja 200 m sugarú területén volt megfigyelés,
1 egyedet becsültünk az adott UTM-négyzet területén.
A fajnál jellemzően egy territórium/revír lehet egy
2,5×2,5 km-es UTM-négyzeten belül. E módszer alapján
nem történt egyedsűrűség modellezés az MMM-adatok
alapján, mert az e kategóriába eső fajok esetében nem
állt rendelkezésre elegendő számú adat. E módszert
döntően a nagy territóriumú/revírű fajoknál az előfordulási valószínűség adatok alapján történt egyedszámbecsléseknél alkalmaztuk.
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17. ábra A 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben a felmérési pontok
helye és az egyedsűrűség N3 típusú becslésénél alkalmazott felmérési csoportok elhelyezkedése (az öt csoport eltérő színezéssel jelölve)
Figure 17. Five groups of counting points used
for density calculation, method N3

A hazánkban fészkelő fajok közül 138 faj esetében végeztük
el az egyedsűrűség valószínűség modellezését a 2014–2018
közötti MMM-felmérések alapján, amelyek e fajok esetében
az ország területének átlagosan 2,2%-ára (SD: 0,02%, minimum: 2,1%, maximum: 2,2%) terjedtek ki. A vizsgált fajok
átlagos gyakorisága 26,6% (SD: 24,852%, minimum: 0,6%,
maximum: 87,7%) volt a felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben. A vizsgált fajok esetében a végső modellek alkalmasságát mérő MAE-értékek átlaga 5,826 (SD: 10,097,
minimum: 0,024, maximum: 66,415), az RMSE-értékek átlaga 17,704 (SD: 35,386, minimum: 0,2, maximum: 292,749),
a korrelációs koefficiens átlaga 0,398 (SD: 0,238, minimum:
-0,018, maximum: 0,929) volt (3. sz. elektronikus melléklet).
A modellezés során a megfigyelés körülményeivel kapcsolatos egyes, korábban ismertetett változókat (day, identify_
skill) és a felmért terület valamennyi élőhelyi és klimatikus
változóját figyelembe vettük. Az MMM keretében a bejárt
terület nagysága, hossza és a bejárás napszaka standardnak
tekinthető, így e jellemzőket külön nem modelleztük.
A fészkelő fajok egyedsűrűségét a megfigyelés jellemzői, élőhelyi és klimatikus jellemzői (változók) mellett az
adott faj modellezett előfordulási valószínűségi értékével
együtt vizsgáltuk:
predicted_presence Az előfordulási valószínűség modellezése során nyert térkép alapján a faj előfordulási valószínűsége a 2×2 km EOV-négyzetekben.
Az adott faj előfordulási valószínűségi adatai, amelyeket
modellezés révén nyertünk az ország területét lefedő valamennyi 2×2 km-es EOV-négyzetre, lehetőséget adnak
az MMM-adatok révén rendelkezésre álló egyedsűrűség
és az előfordulási valószínűség értékek közötti kapcsolat vizsgálatára. Mivel a fajok előfordulási valószínűsége
a MAP-adatok lényegesen nagyobb területre kiterjedő
felmérésén alapszik, így e változó bevonása jelentősen
növelheti az egyedsűrűség-becslés alkalmasságát az országot lefedő 2×2 km-es EOV-négyzetek esetében (például
az adott faj esetében nulla vagy nagyon alacsony egyedsűrűségű területek azonosításában).
A modellezés során egyed/2,5×2,5 km-es UTM-négyzet, azaz egyed/6,25 km2 értéket használtunk, azonban
a könyv térképei már egyed/km2 értékeket mutatnak.

A telelőállomány relatív
egyedsűrűségének-térképei
A relatív egyedsűrűséget a telelőállományok esetében
minden vizsgált fajnál a téli MMM során, a 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetben lévő, 15 db 200 m sugarú területen,

január 1–31. közötti időszakban végzett számlálás alapján becsültük az adott UTM-ben. (A modellezés során
egyed/2,5×2,5 km-es UTM-négyzet, azaz egyed/6,25 km2
értéket használtunk, azonban a könyv térképei már
egyed/km2 értékeket mutatnak.)
A telelőállományok relatív egyedsűrűségének modellezése során csak a fészkelőállománynál is használt, a megfigyelés körülményeire vonatkozó, élőhelyi és klimatikus
változókat alkalmaztuk. Téli előfordulási valószínűségi
adatok nem álltak rendelkezésre, mert a MAP keretében
a szükségesnél kisebb számú megfigyelés történt a téli időszakban a telelő fajok országos jelenlét/hiány adatairól.
A hazai telelő fajok közül 38 faj esetében végeztük el
az egyedsűrűség modellezését a 2014–2018 közötti téli
MMM-felmérések alapján, amely felmérések e fajok esetében átlagosan az ország területének átlagosan 1,09%ára (SD: 0,007%, minimum: 1,06%, maximum: 1,09%) terjedtek ki. A vizsgált fajok átlagos gyakorisága 39,5% (SD:
19,15%, minimum: 8%, maximum: 85,8%) volt a felmért
2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben. A vizsgált fajok esetében a végső modellek alkalmasságát mérő MAE-értékek átlaga 1,769 (SD: 18,418, minimum: 0,323, maximum:
93,393), az RMSE-értékek átlaga 37,667 (SD: 56,589, minimum: 1,166, maximum: 216,413), a korrelációs koefficiens átlaga 0,408 (SD: 0,184, minimum: −0,010, maximum:
0,817) volt (4. sz. elektronikus melléklet).
A madaratlasz.mme.hu címen elérhető 4. sz. elektronikus
melléklet a vizsgált fajok telelőállományai egyedsűrűségének modellezésével kapcsolatos főbb adatokat tartalmazza: a téli MMM-felmérések száma; a téli MMM keretében felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek száma;
előfordulási gyakoriság (%) az MMM-területeken télen;
a téli MMM keretében felmért terület aránya (%) az ország területéhez viszonyítva; a végső modell alkalmasságát jellemző MAE, RMSE és korrelációs koefficiens értékek. A téli MMM-felmérési pontokon történt megfigyelési
adatok alapján az egyedsűrűség becslésére egy típusú
módszert (3. módszert) használtunk.
Valamennyi vizsgált faj esetében a madaratlasz.mme.hu
címen megtekinthetőek a modellezéssel kapcsolatos alábbi fő információk:
A 18. ábra térképe példaként mutatja a mezei pacsirta
esetében felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek középpontjainak helyét és a megfigyelt egyedsűrűséget (piros
kör: észlelve, a kör mérete arányos a felmért egyedsűrűséggel; fekete kör: nem volt észlelve). Valamennyi modellezett faj esetében elérhető elektronikus mellékletként
a fenti ábra, a fészkelési időszakra vonatkozóan Density_
Locations_XXXXXX.png, a telelési időszakra vonatkzóan Density_w_Locations_XXXXXX.png néven, ahol
XXXXXX az adott faj HURING-kódja.
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18. ábra Mezei pacsirta MMM-felmérések helyszínei
2014–2018 között a fészkelési időszakban
Figure 18. MMM counts of the Eurasian Skylark between 2014–2018

A 19. ábra térképe példa jelleggel azt mutatja, hogy
a modell alapján a Magyarország területén lévő 2×2 km-es
EOV-kvadrátokban milyen relatív egyedsűrűség becsülhető. A skála azt mutatja, hogy az MMM módszerével
reggel 5–10 óra között, a megfigyelési pontok 100 m-es
körzetében való 5 percig tartó megfigyelés alapján, hány
egyed lehetne megfigyelhető a mezei pacsirtát látvány
és hang alapján azonosítani tudó felmérő által az adott
négyzet teljes területén (egyed/km 2). E térkép esetében
a modell által becsült értékek módosítva vannak a modell által nem magyarázott (reziduális) értékekkel. Valamennyi faj esetében elérhetők elektronikus mellékletként ezek a térképek predicted_count_XXXXXX.png
néven, ahol XXXXXX az adott faj HURING-kódja, predicted_count_XXXXXX_w.png néven a telelési időszakra
vonatkozó térképek.
A 20. ábra a vizsgált változók fontosságát, a modell által legmagasabb relatív fontossággal bíró (Relative Importance) változók rangsorolását mutatja be azok %-os értéke

19. ábra A mezei pacsirta relatív egyedsűrűsége a modellezés alapján a fészkelési időszakban
Figure 19. Modelled relative density of the Eurasian European
Skylark in the breeding season

30

20. ábra A vizsgált változók fontossága
a mezei pacsirta egyedsűrűségére
Figure 20. Relative importance of the variables
on the density of the Eurasian Skylark

alapján, a mezei pacsirta egyedsűrűségére. Az összes változó együttes fontossága 100%, a legmagasabb %-os értékű
változókat tekinti a modell a legnagyobb hatásúnak az
egyedsűrűségre. Az ábra valamennyi faj esetében elérhető
elektronikus mellékletként, fészkelési időszakra a Density_
rf_Variable_Importance_XXXXXX.pdf néven, telelési időszakra a Density_w_rf_Variable_Importance_XXXXXX.pdf
néven, ahol XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

21. ábra A mezei pacsirta relatív egyedsűrűségének részleges
függése egy vizsgált változótól
Figure 21. Correlation between relative density and a given variable

A 21. ábra bemutatja a mezei pacsirta relatív egyedsűrűségének részleges függését egy vizsgált változótól
(perc_3200 kódú élőhely, szikes és szikesedésre hajlamos
gyepek által borított terület %-os aránya a 2×2 km-es
EOV-négyzetben). A grafikon azt mutatja, hogy a modell
által vizsgált adott változó értéke (X tengely) milyen ös�szefüggést mutat a mezei pacsirta relatív egyedsűrűségével (Y tengely), amennyiben a többi változó esetében
átlagos értéket feltételezünk. Az adott változó relatív fontosságának %-os értéke a változó neve alatt van (15,8%).
Az X tengely minimum és maximum értékei az adott változónak az adatbázisban szereplő minimum és maximum
értékei alapján vannak megadva. Fontos megjegyezni,
hogy ezen ábrák esetében az X tengely fölött kis vonások
(percentilis) jelzik, hogy az adott változó esetében, érték
szerint növekedő sorba helyezve, mely tartományban voltak adatok balról jobbra haladva: 10%-a, 20%-a, 30%-a,
40%-a, 50%-a…, 90%-a (a 10% és a 90% értékek mindig fel
vannak tüntetve a két szélén). E percentilisek tájékoztatnak arról, hogy az adatok alapján, adott változó esetében,
mely értéktartományokban van sok vagy kevés adat, melyek azok az értéktartományok, amelyek esetében a többi
tartományhoz képest kevesebb adat áll a rendelkezésre.
Ezen utóbbi értéktartományok esetében az adott változó
és a relatív egyedsűrűség közötti kapcsolat jellege pontatlanabb, mint a többi esetében. Az ábra valamennyi faj
és valamennyi változó esetében elérhető elektronikus
mellékletként, Density_rf_Partial_Dependence_Plots_
XXXXXX.pdf néven a fészkelési időszakra, Density_w_rf_
Partial_Dependence_Plots_XXXXXX.pdf néven a telelési
időszakra. XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

össze. A telelőállományoknál a húsz év első időszaka
2000–2004 volt.
Minden adott fajra nézve, minden olyan, legalább két
évben felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzet esetében megállapításra kerültek az első és utolsó ötéves időszakokra
vonatkozó átlagos egyedsűrűségek, amely UTM-négyzetben legalább egy évben megfigyelték a fajt.
Ezen átlagértékek alapján az alábbi összefüggéssel lett
megadva az adott UTM-ben az adott faj trendindex értéke
az 1999–2018 közötti (téli állomány esetében 2000–2018)
időszakra, amely trendindex -1 és +1 közötti értéket vehetett fel:

Fajok állományváltozási indexének
(trendindex) térképe

A fészkelőállományok trendindex-térképei

A trendindex negatív értékei az adott faj állományának
csökkenését (–1 érték az állomány teljes eltűnését), pozitív
értékei az adott faj állományának növekedését (+1 érték az
adott faj megjelenését), 0 körüli értékek az egyedsűrűség
állandóságát jelzik. Fontos megjegyezni, hogy a trendindex értéke nem azt adja meg, hogy az első 5 évhez képest
hány százalékkal változott a relatív egyedsűrűség!
A trendindex vizsgálata során fajonként csak azokat a fészkelési időszakban standard módon felmért
2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben gyűjtött adatokat vettük figyelembe, amely négyzetekben legalább két évben
volt a standard MMM-protokollnak megfelelő felmérés és
a felmérő(k) bizonyosan azonosítani tudták az adott fajt
látvány és/vagy hang alapján, valamint az adott faj legalább az egyik évben meg volt figyelve.

A hazai fészkelő fajok közül 91 faj esetében végeztük el
a trendindex modellezését az 1999–2003 és 2014–2018
közötti időszakok adatai alapján. Átlagosan fajonként
235 db 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben került becslésre
a trendindex (SD: 139,157, minimum: 20, maximum: 510).
A vizsgált fajok esetében a végső modell alkalmasságát
jelző MAE-értékek átlaga 0,224 (SD: 0,065, minimum:
0,121, maximum: 0,474), az RMSE értékek átlaga 0,319 (SD:
0,09, minimum: 0,164, maximum: 0,674) volt. A korrelációs koefficiens átlaga 0,309 (SD: 0,205, minimum: −0,410,
maximum: 0,644) volt. A modellezés fajonkénti fontosabb
adatai a madaratlasz.mme.hu címen elérhető 5. sz. elektro
nikus mellékletben találhatók: a trendindex számításnál
figyelembe vett, MMM keretében felmért 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetek száma; a trendindex átlaga; szórása (SD);
a trendindex 95%-os megbízhatósági intervalluma (minimum/maximum); a végső modell alkalmasságát jellemző
MAE, RMSE és korrelációs koefficiens értékek.
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A fészkelési és telelési időszakban az MMM során felmért
gyakori fajok esetében a TRIM-programcsomag (Pannekoek & van Strien 2001) alapján végzett trendvizsgálat
révén nyert adathelyettesítő (imputed) index alkalmazásával mód nyílik az 1999–2018 közötti időszakban (téli
adatok esetében 2000–2018) fel nem mért évek esetében
megbecsülni az egyedszámot a legalább két különböző
évben felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben, a megyénként súlyozott országos adott évi állományváltozási
értékek alapján (Szép et al. 2012). Ez lehetőséget ad arra,
hogy nagyszámú 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben vizsgálhassuk meg, hogy miként változott a különböző gyakori fajok egyedsűrűsége az ország különböző területein
a 20 éve folyó MMM-felmérések időszakában. Vizsgálatunkban a fészkelőállományoknál e húsz év első öt
(1999–2003) és utolsó öt (2014–2018) évét hasonlítottuk

Trendindex = (utolsó 5 év átlaga – első 5 év átlaga) / (utolsó
5 év átlaga + első 5 év átlaga)

A modellezés során a felmért terület valamennyi élőhelyi
és klimatikus változóját figyelembe vettük. A fészkelő fajok trendindex értékét az élőhelyi és klimatikus jellemzői
(változók) mellett az adott faj modellezett egyedsűrűségi
értékével együtt vizsgáltuk:
predicted_count A fészkelőállomány egyedsűrűsége
modellezés során nyert térkép alapján, a faj egyedsűrűsége a 2×2 km-es EOV-négyzetekben
Az adott faj egyedsűrűségi adatai, amelyeket a korábban
részletezett modellezés révén nyertünk az ország területét lefedő valamennyi 2×2 km-es EOV-négyzetre, lehetőséget adnak az MMM-adatok révén rendelkezésre álló
trendindex és az egyedsűrűségi értékek közötti kapcsolat
vizsgálatára. Az állományváltozás mértéke egy adott területen sok esetben összefüggést mutathat az adott terület állománynagyságával (például az állománycsökkenés
sok esetben az adott faj szempontjából kedvezőtlenebb
adottságú, kisebb egyedsűrűségű területeken jelentkezik/
erőteljesebb) ezért tartottuk fontosnak e jellemző figyelembe vételét a modellezés során.
A megfigyelés körülményeivel kapcsolatos, az egyedsűrűség modellezésénél alkalmazott változókat (day,
identify_skill) e modellezés során nem vettük figyelembe, mert az ötéves periódusok átlagos egyedsűrűségi értékei az állományváltozás (trend) vizsgálatoknál használt,
adott évben, adott 2,5×2,5 km-es UTM-ben megfigyelt
maximális megfigyelt egyedszámon alapulnak, amelyek
standard időszakra vonatkoznak, valamint a megfigyelő
személye változó lehet az évek során, illetve az adathelyettesítéssel (imputed) nyert adatok esetében nem azonosítható. Az MMM keretében a bejárt terület nagysága,
hossza és a bejárás napszaka standardnak tekinthető, így
e jellemzőket itt sem vizsgáltuk.

A telelő fajok trendindex-térképei
A hazai telelő fajok közül 27 faj esetében végeztük el
a trendindex modellezését a 2000–2004 és 2014–2018
közötti időszakok adatai alapján. Átlagosan fajonként
171 db 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben került becslésre a trendindex (SD: 61,486, minimum: 64, maximum:
273). A vizsgált fajok esetében a MAE értékek átlaga
0,250 (SD: 0,053, minimum: 0,157, maximum: 0,349), az
RMSE értékek átlaga 0,347 (SD: 0,073, minimum: 0,219,
maximum: 0,481) volt. A korrelációs koefficiens átlaga 0,278 (SD: 0,157, minimum: -0,024, maximum: 0,557)
volt. A vizsgált fajok telelő állományainak trendindex
modellezésével kapcsolatos főbb adatok megtalálhatók a 6. sz. elektronikus mellékletben: a trendindex számításnál figyelembe vett, téli MMM keretében felmért
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2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek száma, a trendindex
átlaga, szórása (SD); a trendindex 95%-os megbízhatósági intervalluma (minimum/maximum); a végső modell alkalmasságát jellemző MAE, RMSE és korrelációs
koefficiens értékek.
A modellezés során a felmért terület valamennyi
élőhelyi és klimatikus változóját figyelembe vettük.
A telelő fajok trendindex-értékeinek modellezése során
más, további jellemzőket (változókat) nem vizsgáltunk,
a fészkelő állomány trendindex-értékeinél leírtak miatt. A téli állományok egyedsűrűség becslései jelentős
részben a trendindex-értékek alapját képező felmérési adatokon alapszanak, ezért nem vettük figyelembe
(a fészkelő állományokkal szemben a telelő állományok esetében nem áll rendelkezésre a téli MMM-nél
nagyobb területre kiterjedő jelenlét/hiány felmérésen
alapuló előfordulási valószínűség térkép, amely a téli
egyedszámsűrűség térképek e vizsgálatok során való
használata miatt fontos lenne).
Valamennyi vizsgált faj esetében a madaratlasz.mme.hu
címen megtekinthetők a modellezéssel kapcsolatos alábbi
fő információk:

22. ábra A mezei pacsirta trendindexének számítása során figyelembe vett 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek középpontjai (piros
körök: pozitív változás, fekete körök: negatív változás,
a körök mérete arányos a trendindex értékével)
Figure 22. Location of centers of the surveyed 2.5×2.5 km squares of
the Eurasian Skylark using trend index modelling (black: decreasing,
red: increasing trend; size of circles represent trendindex of the species)

A 22. ábra bemutatja a mezei pacsirta trendindexének számítása során figyelembe vett 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek középpontjait 1999–2018 között, a fészkelési időszakban. A térképen ábrázolt körök mérete arányos
a trendindex értékével. Az ábra valamennyi modellezett
faj esetében elérhető elektronikus mellékletként, Trend_
Locations_XXXXXX.png néven a fészkelési időszakra,
w_Trend_Locations_XXXXXX.png néven a telelési időszakra, XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

23. ábra A mezei pacsirta trendindex-értékei
Figure 23. Trend index map of the Eurasian Skylark

predicted_trendindex_XXXXXX.png, a telelési időszakra
w_predicted_trendindex_XXXXXX.png néven érhetők el,
XXXXXX az adott faj HURING-kódja.
A 24. ábra a modell által legmagasabb relatív fontossággal
bíró (Relative Importance) változók rangsorolását mutatja
be azok %-os értéke alapján, a mezei pacsirta trendindex-értéke esetében. Az összes változó együttes fontossága 100%,
a legmagasabb %-os értékű változókat tekinti a modell
a legnagyobb hatásúnak a trendindexre. Az összes faj esetében elérhető az ábra elektronikus mellékletként, a fészkelési
időszakra rf_Variable_Importance_randomForest_trendindex_XXXXXX.pdf, a telelési időszakra w_rf_Variable_Importance_randomForest_trendindex_XXXXXX.pdf néven,
ahol az XXXXXX az adott faj HURING-kódja.

A 23. ábra bemutatja a mezei pacsirta trendindex-értékeit az
MMM 1999–2018 évi felmérési adatai felhasználásával történt modellezés alapján, a fészkelési időszakban. A térkép
azt mutatja, hogy a modell alapján a Magyarország területén
lévő 2×2 km-es EOV-kvadrátokban milyen trendindex-érték
becsülhető. A térkép színezése az állomány csökkenésének
(kék szín: –1 érték az állomány teljes eltűnését 2014–2018-ra),
növekedésének (piros szín: +1 érték az adott faj megjelenését
2014–2018 során) mértékét mutatja a -1 és +1 közötti skálán,
ahol a 0 körüli érték az egyedsűrűség állandóságát jelzi az
1999–2003 és 2014–2018 közötti időszakok között. E térkép
esetében a modell által becsült értékek módosítva vannak
a modell által nem magyarázott (reziduális) értékekkel. Az
ábrák elektronikus mellékletként a fészkelési időszakra

24. ábra A vizsgált változók fontossága a mezei pacsirta
trendindex-értéke esetében
Figure 24. Relative importance of the variables in case
of the trend index of the Eurasian Skylark

A 25. ábra bemutatja a mezei pacsirta trendindex-értékének
részleges függését egy vizsgált változótól (soil_sand kódú
változó, a homokos talaj által borított terület %-os aránya
a 2×2 km-es EOV-négyzetben). Az ábra azt mutatja, hogy
a modell által vizsgált adott változó értéke (X tengely) milyen
összefüggést mutat a mezei pacsirta trendindex-értékével (Y
tengely), amennyiben a többi változó esetében átlagos értéket
feltételezünk. Az adott változó relatív fontosságának %-os
értéke a változó neve alatt van (24,5%). Az X tengely minimum és maximum értékei az adott változónak az adatbázisban szereplő minimum és maximum értékei alapján vannak
megadva. Fontos megjegyezni, hogy ezen ábrák esetében az
X tengely fölött kis vonások (percentilis) jelzik, hogy az adott
változó esetében, érték szerint növekedő sorba helyezve, mely
tartományban voltak adatok balról jobbra haladva: 10%-a,
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25. ábra A mezei pacsirta trendindex-értékének
részleges függése egy vizsgált változótól
Figure 25. Correlation between the trend index and a given variable

20%-a, 30%-a, 40%-a, 50%-a…, 90%-a (a 10% és a 90% értékek
mindig fel vannak tüntetve a két szélén). E percentilisek tájékoztatnak arról, hogy az adataink alapján adott változó esetében mely értéktartományokban van sok vagy kevés adat,
melyek azok az értéktartományok, amelyek esetében a többi
tartományhoz képest kevesebb adat áll a rendelkezésre. Ezen
utóbbi értéktartományok esetében az adott változó és trendindex közötti kapcsolat jellege pontatlanabb, mint a többi esetében. Valamennyi faj és valamennyi változó esetében elérhető
az ábra elektronikus mellékletként, a fészkelési időszakra
rf_Partial_Dependence_Plots_randomForest_trendindex_
XXXXXX.pdf, a telelési időszakra w_rf_Partial_Dependence_
Plots_randomForest_trendindex_XXXXXX.pdf néven, ahol
XXXXXX az adott faj HURING kódja.

Szép Tibor

Az állománynagyság becslése
Állománynagyság becslése
A hazai fészkelőállományok nagyságának (a fészkelő
párok számának) becslése nagy kihívás a legtöbb faj
esetében, mert kevés olyan faj van, amelynek állománya
csak a jól ismert és felmért területekre korlátozódik, ahol
közel valamennyi fészkelő egyedet/territóriumot/lakott
fészket nagy biztonsággal fel lehet mérni az országban.
Ilyenek közé tartoznak egyes ragadozómadarak, a fehér
gólya vagy néhány telepesen fészkelő gém- vagy sirályfaj (ezen fajok zömére a nemzetipark-igazgatóságok és
specialista szakértők által számláláson, telepfelmérésen alapuló éves felmérések adatai adták az alapot az
állománybecslésekhez). A legtöbb faj esetében a felmért
területeken mért egyedsűrűség alapján lehet mód megbecsülni az ország felmérésből kimaradó, lényegesen
nagyobb területeire is kiterjedően az állománynagyságot, amennyiben a felmért területek jellemzői (például
élőhelyek, régiók stb.) az ország egész területére vonatkozóan reprezentatívak és az ország megfelelő nagyságú területére terjednek ki.
A MAP- és MMM-felmérések a hazai fészkelő fajok
nagy része esetében kellő nagyságú és az ország fő élőhelytípusaira, régióira reprezentatív területein történtek,
így régiónkban elsők között adtak lehetőséget arra, hogy
a fészkelőállományok nagyságának megállapítása során
korrekt becsléssel szolgáljanak az ország területén potenciálisan megfigyelhető egyedek számáról és a becsült
egyedszám pontosságáról.
A fészkelőállomány nagyságának megállapítása a meg
becsült megfigyelhető egyedszám alapján lényegesen
megbízhatóbb, mintha az a nagy területekre kiterjedő
felmérések hiányában pusztán szakértői becslés alapján
történik, ahogy az nagyszámú faj esetében gyakran elő-
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fordul. Az adott faj esetében megfigyelhető egyedszámok
azonban továbbra is számos kérdést vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a megfigyelhető egyedszám, territórium/
revír hány fészkelő párnak felelhet meg. Fajonként változó, hogy a párok melyik ivarát detektálhatják a felmérők nagyobb valószínűséggel (hím, tojó, mindkét ivar),
mennyire lehet az adott faj egyedeit észlelni (a tényleges
egyedszám hányad részét figyelik meg), a megfigyelt
egyedek hányad része vonul még a megfigyelés időszakában és hányad része már territóriumot foglaló példány.
Mindez a felmérés módszerétől, körülményeitől és a felmérést végzők fajazonosítási tudásától is függ. A fészkelő és nem fészkelő kifejlett egyedek azonosítása/elkülönítése nem valósítható meg a legtöbb esetben, de a nem
kifejlett példányok (azévi fiatalok, idősebb, de még nem
ivarérett egyedek) felmérés során való azonosítása és rögzítése sem biztosítható gyakran a felmérések alkalmával.
E körülmények miatt a rendelkezésre álló adatok körültekintő elemzése szükséges az állománynagyság megállapításához.
A fajok hazai állománynagysága az adott fajok/fajcsoportok szakértőinek bevonásával, a madáratlasz révén
nyert információk és az adott fajok hazai állományáról
rendelkezésre álló további adatok, elemzések és szakértői
becslések felhasználásával kerültek meghatározásra.

Előfordulási valószínűségi és egyedsűrűségi
modellek állománybecslései
A MAP és MMM 2014–2018 időszakban gyűjtött adatai
alapján, felhasználva a hazánkban fészkelő fajok előfordulási valószínűségi és egyedsűrűségi modelljeit,
a TRIMmaps (Kampichler et al. 2016) egyedszámbecslési
eljárásával megbecsültük az ország területén egy évben
megfigyelhető átlagos egyedszámot, illetve territórium/
revír számot az egyedsűrűségnél alkalmazott módszer
függvényében, valamint e becsült értékek pontosságát
(minimum és maximum értékek a 95%-os megbízhatósági intervallumok alapján).
A vizsgált 155 fészkelő madárfaj hazai állománynagyságának az MMM egyedsűrűség, valamint a MAP és
MMM előfordulási valószínűség modelljei alapján történt becslésének fontosabb adatait a madaratlasz.mme.hu
címen elérhető 9. sz. elektronikus melléklet tartalmazza. Az
MMM egyedsűrűségi adatai alapján történt állománybecslések esetében megadtuk az adott fajnál alkalmazott
egyedsűrűség-becslő módszert; a becsült érték típusát (a
Fajok egyedsűrűségi térképe című fejezetben leírtak szerint;
1. módszer: egyedszám, a többi módszernél: különböző
nagyságú territórium/revír méret feltételezése mellett
azok száma); az állomány becsült nagyságát; a becslés
95%-os megbízhatósági intervalluma alapján a minimum

be véve modellezést végeztünk, az ország teljes területére
megbecsülve az állománynagyságokat.
A fenti módszerrel kapott állományadatokat egyes fajoknál a faj szakértői felülvizsgálták, szükség esetén módosították.
A fajok egy része esetében nem álltak rendelkezésre
sem teljes vagy részleges állományfelmérések, sem olyan
reprezentatív adatsorok, amely alapján statisztikai becslést lehetett volna tenni az állomány méretére. Ilyen volt
például a speciális élőhelyigényű sarlósfecske, a lokális
elterjedésű süvöltő, a rejtett életmódú császármadár. Ide
tartoznak egyes récefajok is, ahol bár jelentős számú adat
áll rendelkezésre, azt azonban eltorzítják a költéskor rejtőzködő tojók és a könnyebben megfigyelhető hímek közti eltérések. Ebben az esetben kizárólag szakértői becslés
alapján történt az állománybecslés.
A modellezés alapján nyert állománynagyság-adatok
olyan megismételhető, numerikus módszerekkel végzett
becslést tartalmaznak rendkívüli nagyságú reprezentatív
adatokon, amely értékek az adott fajok esetében arányban
vannak az adott faj tényleges hazai állománynagyságával.
A modellezéssel nyert hazai állománynagyság-adatoknak
a fészkelőpárok tényleges számának való megfeleltetéséhez
szükséges volna fajonként ismerni és megfelelő numerikus
módszerekkel becsülni az alábbi alapvető paramétereket:
- a MAP- és MMM-felmérés során használt módszerek
esetében az adott fajok detektabilitási értékeit,
- fajonként az egy UTM-négyzetben, MAP/MMM keretében megfigyelt egyedek száma és az ott ténylegesen
meglévő párok száma közötti arányt.
Ezen fontos értékek jelenleg a legtöbb faj hazai állománya esetében nem ismertek és döntően szakértői vélemények alapján került sor ezen értékek közelítő becslésére,
majd a fészkelőpárok számának szakértői becslésére.
Az atlasz nyomán reményeink szerint egyre több faj
esetében indulnak meg olyan kutatások/felmérések, amelyek már alapos terepi vizsgálatok alapján adnak pontos
becslést a fenti alapvető paraméterekre és adnak lehetőséget a már meglévő és a jövőbeli további modellezett
értékek alapján az állománynagyságok becslésére. Ezen,
várhatóan egyre több fajra kiterjedő kutatási eredmények alapján mód nyílhat a szakértői becslésekben rejlő,
óhatatlanul meglévő, különböző mértékű szubjektivítástól mentesen a hazai állományok nagyságának korrekt
becslésére, amely nemcsak az állományok nagyságáról,
hanem az adott állománynagyság becslésének numerikus
jellemzőiről tájékoztat. Ez nélkülözhetetlen az állománynagyságokkal kapcsolatos korrekt időbeli és térbeli összehasonlítások esetén.
Ugyanakkor, mivel a meglévő modellezett állománynagyságok arányban állnak a tényleges állománynagy-
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és maximum értékeket, valamint a MAP- és MMM-adatok alapján készült előfordulási valószínűségi modellek
révén az 5. módszerrel becsült territóriumok/revírek száma és a becslés 95%-os megbízhatósági intervalluma (minimum, maximum).
Azon gyakori fajok esetében, ahol mód nyílt az egyedsűrűség modellezésére, ott az MMM-adatok alapján a Fa
jok egyedsűrűség térképe fejezetben leírtak alapján becsültük meg a felmért területeken az egyedsűrűséget, majd az
egyedsűrűség modellezése révén nyert egyedsűrűség térkép adatai alapján becsültük a potenciális egyedszámot,
illetve territórium/revír számot, az alkalmazott módszertől függően. Az egyedsűrűség becslési módszere fajonként változó. Az 1. módszer a megfigyelt egyedszámon
alapszik, míg a 2., 3., 4. és 5. módszer az adott faj esetében
feltételezett territórium/revír méret alapján becsülte az
egyedek által használt territóriumok/revírek számát.
Néhány faj esetében csak az előfordulási valószínűség
modellezésére volt mód a rendelkezésre álló adatok alapján, amely hátterében gyakran az adott faj hazai ritka előfordulása és/vagy nagy territórium/revír használata áll. E
fajok esetében a Fajok egyedsűrűség térképe fejezetben leírt 5.
módszert alkalmaztuk, amely feltételezi, hogy amennyiben egy, a MAP és MMM keretében felmért 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetben megfigyelhető volt az adott faj egyede,
akkor függetlenül attól, hogy hány egyedet figyeltek meg,
feltételeztük, hogy az adott 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetben az adott fajnak egy territóriuma/revírje található.
A fészkelő fajok előfordulási valószínűségének térképe
alapján nemcsak e fajoknak, hanem a gyakoribb fajoknak is megbecsültük a TRIMmaps alkalmazásával az
ország területén a territóriumok/revírek számát, lehetőséget adva a becsült értékek összehasonlítására. A nagy
egyedsűrűségű fajok esetében bizonyosan alulbecsli az
állománynagyságot az előfordulási valószínűség alapján
történő becslés, azonban a nagyobb territóriumot/revírt
használó fajok esetében hasznos információkkal szolgálhat az állománynagyság vizsgálata során. A jelentős
nagyságú territóriumot/revírt használó fajoknál (például nagytestű ragadozók), amely fajok területének mérete meghaladja a 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek területét,
ugyanakkor a valósnál több territóriumot/revírt becsülhet az előfordulási gyakoriság alapján végzett becslés.
A telepesen fészkelő és a sok egyedből álló csoportokban táplálkozó fajoknál az alkalmazott modellek alapján
történt becslések jelentős pontatlanságot mutatnak.
Egyes fajok esetében az állománybecslés alapja a KEHOP-felmérés során a felmérők által a felmért 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetekre megadott (számolt, becsült) állománynagyság (ld. a KEHOP-pályázat korábbi leírását), ahol
ezen értékeket és az élőhelyi jellegzetességeket figyelem-

sággal, a fentiekben említett hiányzó alapvető paraméterek ellenére is egyedülálló lehetőség van a hasonló
módszerrel történő állománynagyság-becslések alapján
(például a későbbi években megismételt atlasz adatai
alapján) a hazai állomány nagyságában bekövetkezett
változás mértékének megbízható vizsgálatára és más európai állományokkal való összevetésre.
A könyv összefoglaló táblázata (728. oldal) tartalmazza valamennyi költőfaj állománynagyságának adatát és
a becslés módszerét.
Szép Tibor

Az állományváltozások vizsgálata
Fajok állományváltozása, trendje
Az MMM keretében 1999–2018 között a fészkelési időszakban, valamint 2000–2018 között a telelési időszakban felmért gyakori fajok esetében megvizsgáltuk e fajok
országos állományának változását, trendjét. Az MMM
standard módszerével, az ország főbb régióira és élőhelytípusaira reprezentatív felmért területeken gyűjtött
adatok alapján a TRIM-programcsomag (Pannekoek &
van Strien 2001) R alapú rtrim v2.0.6 eljárásgyűjteményének alkalmazásával vizsgáltuk az állományváltozást,
trendet. A TRIM trendvizsgálata Poisson regressziós
(log-linear) eljárást alkalmaz, évenként különböző változást feltételezve (Time Effect), amely lehetőséget ad az
adott UTM-négyzetekben adott években hiányzó felmérések kezelésére, adathelyettesítő (imputed) eljárás révén.
A TRIM-et gyakran alkalmazzák Európában a nemzeti
madármonitorozó programokban (Gregory et al. 2009) és
hazánkban az MMM-elemzésekben is ezt alkalmazzuk a
kezdetektől (Szép et al. 2012).
Bázisévnek (100%) 1999-et tekintettük minden vizsgált
faj esetében. A nemzetközi ajánlásoknak megfelelően az
rtrim imputed indexe (Pannekoek & Strien 2001) és hibájának értéke (SE) alapján becsültük meg az állományindexet az adott évben és az adott index SE értékét %-ban. Az
adott évre becsült állomány indexe és az SE értéke minden
esetben a bázisévhez (1999) viszonyítva szolgál információval. A fajonként elvégzett trendelemzések során a felmért
2,5×2,5 km-es UTM-négyzetek adatait súlyoztuk megyénként az rtrim súlyozási funkciója segítségével, elkerülendő,
hogy az átlagosnál intenzívebben felmért megyék adatai
az országos értékeket aránytalanul befolyásolják. A súlyozásnál azt vettük figyelembe, hogy az adott évben, adott
fajra felmért területek mennyire területarányosan estek
az adott megye területére. Amennyiben az adott faj adott
évi felmérése egy adott megyében az adott megyének az
ország teljes területéhez viszonyított arányánál nagyobb
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mértékű volt, úgy az ott felmért UTM-négyzetek arányosan kisebb súllyal lettek figyelembe véve (Szép et al. 2012).
Minden faj esetében a TRIM alapján megbecsültük
a vizsgált 20 évre (1999–2018) az éves átlagos állományváltozás %-os értékét (TRIM multiplicative slope, Ni+1/
Ni, ahol Ni a populáció nagyság az i-ik évben) és ezen
értékre az átlag hibájának (SE) %-os értékét. Minden évre
külön-külön megbecsültük az adott évi (i) állomány index értékét az 1999. évihez, mint bázisévhez viszonyítva
(Ni/N1999). A téli állományváltozás vizsgálata esetében
bázisévnek 2000-et tekintettük.
Az állományváltozás vizsgálata során fajonként csak
azon felmért 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekben gyűjtött
adatokat vettük figyelembe, amely négyzetekben legalább
két évben volt a standard MMM-protokollnak megfelelő
felmérés és a felmérő(k) bizonyosan azonosítani tudták
az adott fajt látvány és/vagy hang alapján, valamint az
adott faj legalább az egyik évben megfigyelték.
A hazánkban kis kiterjedésű élőhelyeket használó, illetve nem gyakori fajok esetében az átlagnál kevesebb
UTM-négyzetben volt mód a trend vizsgálatára, amely
a becsült értékek pontatlanságát növelheti. A telepesen
fészkelő és nagyszámú egyedből álló csoportokban megfigyelhető fajok esetében is a becsült értékek nagy pontatlansága tapasztalható.
A trendek típusát és szignifikancia-szintjét az rtrim
trendanalízise alapján állapítottuk meg. Az alábbi trendtípusokat alkalmaztuk a vizsgált fajok állományváltozásának jellemzése során (van Strien et al. 2001):
- erős csökkenés: az éves csökkenés értéke az 5%-os értéket meghaladó és szignifikáns (p <0,05);
- mérsékelt csökkenés: az éves csökkenés értéke 5% körüli
és szignifikáns (p<0,05);
- stabil: az állomány nem csökken/növekszik (p<0,05);
- mérsékelt növekedés: az éves növekedés értéke 5% körüli és szignifikáns (p<0,05);
- erős növekedés: az éves növekedés értéke az 5%-os értéket meghaladó és szignifikáns (p<0,05);
- bizonytalan: a meglévő adatok alapján nem állapítható
meg változás, a becslés szórása nagy.
A fészkelő fajok állományváltozásának vizsgálata során
az MMM protokolljában (Szép & Nagy 2000) megadott
feltételeknek megfelelő, 1999–2018 során gyűjtött adatokat
vettük figyelembe (adott évre vonatkozó kiegészítéssel):
- legalább két felmérés az adott éven belül az adott kvadrátban;
- az első felmérés április 15. – május 10. között történt
(kedvezőtlen időjárás miatt 2017-ben 05. 17-ig, 2018-ban
05. 13-ig kiterjesztve);
- a második felmérés május 11. – június 10. között történt
(kedvezőtlen időjárási helyzet miatt 2010-ben 06. 20-ig,

Biodiverzitásindikátor-indexek és
változásuk vizsgálata
A főbb élőhelyekhez kötődő madárfajok állományváltozási trendjei alapján sikeresen lehet mind az adott élőhelyet használó fajok, mind az adott élőhely állapotára
jellemző biodiverzitásindikátor-indexet alkalmazni. Az
EBCC, az RSPB, a BirdLife International és a Statistics
Netherlands által bevezetett biodiverzitásindikátor-in-

dexek jól jellemzik az adott élőhelyek állapotát és mind
országos, mind kontinentális szinten alkalmasak azok
helyzetének követésére (Gregory et al. 2003, 2005). A madárfajok állományváltozási trendjei alapján lehetőség
van a különböző életmódú, így a különböző vonulási
stratégiájú fajokra jellemző indikátorok alkalmazására
is, amely e fajcsoportok állapotának vizsgálatára is lehetőséget biztosít (Szép et al. 2012).
Az MMM 1999−2012 közötti adatainak részletes elemzése révén 2012-ben megvizsgáltuk, hogy mely madárfajok
tekinthetők tipikus mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő
fajnak azok élőhelyhasználata és -preferenciája alapján. Az
MMM-adatok alapján a hazai élőhelyek indikátorfajainak
kijelölése nagyszámú, a hazai főbb élőhelyekre és tájakra
reprezentatív felmérési adatokon, kvantitatív módszerrel
történt (Szép et al. 2012). A vizsgálatok alapján megállapítottuk nemcsak a legjelentősebb két hazai élőhelyre − mezőgazdasági és erdei − specifikus, magyar biodiverzitás
indikátor-fajok csoportjait, hanem a hazánkban fészkelő
fajok vonulási jellemzői alapján (Csörgő et al. 2009) besoroltuk a fajokat állandó, részleges/rövid távon vonuló és
hosszú távon vonuló fajok csoportjaiba. Azon fajokat vettük figyelembe az élőhelyekre és vonulási stratégiákra jellemző biodiverzitás-indikátorok számítása során, amelyek
élőhelyhasználata és -preferenciája is dominánsan az adott
élőhelyhez kötődik, vonulási stratégiájuk ismert, valamint
a TRIM-alapú állománytrend becsléseik megfelelő pontosságúak (additive slope SE < 0,1).
Szép Tibor

A biodiverzitásindikátor-értékek
számítása és elemzése
Az adott biodiverzitásindikátor-index adott évi értékének
becslése az indikátorfajok adott évi állományindexeinek mértani átlaga alapján kerül megállapításra (Gregory et al. 2003).
Elemzésünkben a vizsgált biodiverzitás-indikátorokat, azok
különböző időszakra vonatkozó trendjeit, valamint a trendek
összehasonlítását Soldaat et al. (2017) MSI-tool (Multi Species
Indices tool) R alapú (R Core Team 2015) eljárásával vizsgáltuk. Az MSI-tool Monte Carlo szimulációs eljárás alkalmazásával vizsgálja a több faj indexén alapuló többfajos indexet,
annak trendjét, figyelemmel a fajonként eltérő mintavételi
hibákra. Vizsgálatunkban az indikátorok éves változásának
trendjét a teljes időszakra (1999−2018) vizsgáltuk. A trendek
vizsgálata során a lineáris trendet klasszifikáltuk. A biodiverzitás-indikátor értékek ábrázolásánál az MSI-tool simított/
smooth eljárásával (Soldaat et al. 2017) készített értékeket és
azok 95%-os konfidencia intervallumát ábrázoltuk.
A mezőgazdasági élőhelyek indikátorfajai (FBI HU,
16 faj): vörös vércse, fogoly, fürj, bíbic, gyurgyalag, búbos
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2013-ban 06. 20-ig, 2014-ben 06. 16-ig, 2015-ben 06. 21-ig,
2016-ban 06. 15-ig, 2017-ben 06. 22-ig, 2018-ban 06. 20-ig
kiterjesztve);
- az első és második felmérés között legalább 14 nap telt el;
- a felmérés reggel 5–11 óra között zajlott le;
- a szélerősség a Beaufort-skála szerinti 0–3 fokozat között volt;
- ugyanazon személy végezte az éven belüli két felmérést.
A kétszeri pontszámlálás általános módszertana alapján (Bibby et al. 2000) egy adott év, adott UTM-kvadrát,
adott felmérési pont és adott madárfaj esetében, a két
felmérési nap közül annak az adatát vettük figyelembe,
amely felmérési napon a felmérési pont 100 m-es körzetében a legtöbb egyedet számolta a felmérő.
A telelő fajok állományváltozása során az MMM módszer protokolljában (Szép & Nagy 2000) megadott feltételeknek megfelelően, 2000–2018 során gyűjtött adatok
közül az alábbiakat vettük figyelembe:
- egy felmérés az adott éven belül az adott kvadrátban;
- a felmérés január 1–31. között történt;
- a felmérés 6–16 óra között zajlott le;
- a szélerősség a Beaufort-skála szerinti 0–3 fokozat között volt.
A hazánkban fészkelő fajok közül 125 gyakori faj esetében végeztük el az állományváltozás vizsgálatát, 34 faj
esetében bizonytalan volt a trend, 91 faj esetében ugyanakkor azonosítható volt a trend típusa. A telelő fajok közül 38 felmért faj esetében végeztük el az állományváltozás vizsgálatát, 11 faj esetében bizonytalan volt a trend, 27
faj esetében ugyanakkor azonosítható volt a trend típusa.
A fontosabb eredményeket a fészkelési időszakra a madar
atlasz.mme.hu címen elérhető 8. sz., a telelési időszakra a 9. sz.
elektronikus melléklet tartalmazza: a vizsgált 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetek száma; az éves becsült átlagos állományváltozás %- os értéke (Ni+1/Ni)-1; a becsült átlag hibája (SE);
az állományváltozás 95%-os megbízhatósági intervalluma
(minimum/maximum); az állományváltozás trendjének típusa; a becsült állományváltozás %-os mértéke (fészkelési
időszakban 1999–2018, telelési időszakban 2000–2018 között); a becslés 95%-os megbízhatósági intervalluma (minimum/maximum értéke).
Szép Tibor

pacsirta, mezei pacsirta, parlagi pityer, sárga billegető,
réti tücsökmadár, karvalyposzáta, mezei poszáta, tövis
szúró gébics, kis őrgébics, seregély, sordély.
Az erdei élőhelyek indikátorfajai (22 faj): kék galamb,
fekete harkály, nagy fakopáncs, közép fakopáncs, kis fakopáncs, erdei pacsirta, ökörszem, erdei szürkebegy, vörösbegy,
énekes rigó, léprigó, sisegő füzike, csilpcsalpfüzike, örvös
légykapó, barátcinege, fenyvescinege, kék cinege, csuszka,
rövidkarmú fakusz, szajkó, erdei pinty, meggyvágó.
A nem vonuló, állandó madarak indikátorfajai (26
faj): héja, karvaly, egerészölyv, fogoly, fácán, balkáni gerle, zöld küllő, fekete harkály, nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, közép fakopáncs, kis fakopáncs, búbos pacsirta,
őszapó, barátcinege, fenyvescinege, csuszka, rövidkarmú
fakusz, szajkó, szarka, vetési varjú, dolmányos varjú, holló, házi veréb, mezei veréb, sordély.
A részlegesen vagy rövid távon vonuló madarak indikátorfajai (36 faj): kárókatona, bölömbika, nagy kócsag,
tőkés réce, vörös vércse, fürj, szárcsa, bíbic, piroslábú cankó, dankasirály, kék galamb, örvös galamb, vadgerle, erdei
pacsirta, mezei pacsirta, barázdabillegető, ökörszem, vörösbegy, házi rozsdafarkú, cigánycsuk, fekete rigó, énekes
rigó, léprigó, barátposzáta, csilpcsalpfüzike, kék cinege,
széncinege, seregély, erdei pinty, csicsörke, zöldike, tengelic, kenderike, meggyvágó, citromsármány, nádi sármány.
A hosszú távon vonuló madarak indikátorfajai (37
faj): bakcsó, vörös gém, fehér gólya, barna rétihéja, kabasólyom, kakukk, gyurgyalag, búbosbanka, nyaktekercs,
partifecske, füsti fecske, molnárfecske, parlagi pityer,
erdei pityer, sárga billegető, fülemüle, rozsdás csuk,
hantmadár, réti tücsökmadár, berki tücsökmadár, nádi
tücsökmadár, foltos nádiposzáta, énekes nádiposzáta,
cserregő nádiposzáta, nádirigó, kerti geze, karvalyposzáta, kis poszáta, mezei poszáta, kerti poszáta, sisegő füzike, fitiszfüzike, szürke légykapó, örvös légykapó, sárgarigó, tövisszúró gébics, kis őrgébics.
Szép Tibor

(észlelték, látták és/vagy hallották). A világosszürke (A),
szürke (B) és sötétszürke (C) oszlopok azt mutatják, hogy
az egyes hetekben a megfigyelt négyzetek hány százalékában volt az adott faj legerősebb megfigyelése A (lehetséges
fészkelés), B (valószínű fészkelés) vagy C (biztos fészkelés).

26. ábra A füsti fecske észlelési és fészkelési valószínűsége
Figure 26. Frequency of observation probability and breeding
evidence of the Barn Swallow

A 26. ábrán a füsti fecske esetében jól látható, hogy a 2014–2018
időszakban az első példányok március 2–3. hetében érkeztek meg, április elejére elérte a frekvencia a 25%-ot és
április végére (a 18. hétre) megérkezett a teljes állomány
(a frekvencia elérte a 66%-ot, közel az éves maximumot). Leolvasható a grafikonról az is, hogy a füsti fecskét a költési
időszak nagy részében gyakran figyelték meg valószínűleg
a költőhelytől távolabb (vagy nem költőhelyen) is, hiszen
a piros vonal és a szürke oszlopok között jelentős távolság
van május–július között is. Az is látható, hogy az állomány
zömét augusztus közepétől már nem fészkelőként észlelték, de a frekvencia még a 36. hétig magas volt, hiszen
a madarak szeptember elején még nem indulnak el és csak
szeptember közepétől kezdett el meredeken csökkenni
a frekvencia. Október végéig figyeltek meg madarakat.

Fajok időbeli előfordulásának vizsgálata
Az összes faj esetében megvizsgáltuk a MAP-adatbázis adatai alapján, hogy az éven belül, heti bontásban milyen frekvenciával figyelték meg őket az ország területén. Ez a fajok
jelentős része esetében közelítheti az előfordulásuk gyakoriságát, de sok esetben (pl. éjszakai aktivitású vagy jellemzően ének alapján észlelhető fajok) jelentősen különbözhet is
a fajok valós tér- és időbeli előfordulási viszonyaitól.
Az ábrákon piros vonal mutatja, hogy 2014–2018 között az év 52 hetében – a MAP-adatbázisba feltöltött teljes
fajlistás adatsorok alapján – az egyes hetekben a vizsgált
UTM-négyzetek hány százalékában figyelték meg a fajt
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27. ábra A fenyőrigó észlelési és fészkelési valószínűsége
Figure 27. Frequency of observation probability and breeding
evidence of the Fieldfare

A 27. ábrán található grafikon alapján a fenyőrigók október
elejétől kezdenek megérkezni hazánkba (a költési időszakban elhanyagolható számú megfigyelése volt), a hónap végére a frekvencia eléri a 26%-ot, majd december végéig a
40%-ot, a maximumot január végére (56%), onnantól kezdve folyamatos csökkenéssel április közepéig elhagyják az
országot.

A mezőgazdasági élőhelyek biodiverzitásindikátorindexe értéke szignifikánsan csökkent az 1999–2018 közötti időszakban, évente átlagosan −1,4%-kal (±0,6%, p<0,01),
a teljes időszakra nézve átlagosan −20.2%-kal (minimum:
−6,3%, maximum: 34,2%) (29. ábra). Ezen indikátor értéke, ha jelentős ingadozással is, de közel hasonló szinten
volt az 1999–2006 időszakban, majd azt követően került
„mélyrepülésbe”. A legalacsonyabb szintet 2011-ben érte
el, amikorra 1999-hez képest 30%-al csökkent a mezőgazdasági élőhelyen fészkelő fajok állománya. Az atlasz adatgyűjtési időszakában (2014–2018) ezen indikátor értéke
ingadozott, de nem mutatott jelentős változást.

28. ábra A fülemüle észlelési és fészkelési valószínűsége
Figure 28. Frequency of observation probability
and breeding evidence of the Nightingale

Természetvédelmi információk
A hazai mezőgazdasági és erdei élőhelyeken fészkelő és különböző vonulási stratégiájú állományok
helyzete az MMM adatai alapján
Az MMM 20 éve folyó, az ország fő élőhelyeire és régiórai
reprezentatív adatgyűjtése lehetőséget ad nemcsak a felmért fajok, hanem azok adott élőhelyeket, illetve vonulási
stratégiát használó csoportjai helyzetének kvantitatív vizsgálatára biodiverzitás-indikátorok alkalmazásával, amely
információkkal szolgál a hazai fauna e csoportjaiba tartozó, az MMM módszerei által nem vizsgálható fajairól is.

29. ábra Az agrár élőhelyek
biodiverzitásindikátor-indexe (16 faj)
Figure 29. Biodiversity indicator index of
species agricultural areas (16 species)

A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő hazai madárfajok esetében állományaink több mint 20%-át veszítettük
el hazánkban 1999 óta! A csökkenés hátterében a hazánk
2004-es EU-tagságával átvett Közös Agrárpolitika (KAP)
okozta hatásoknak döntő szerepe van. A KAP keretében
a gazdálkodóknak nyújtott agrártámogatások a korábbi
évtizedekhez képest lényegesen intenzívebb és kiterjedtebb mezőgazdasági tevékenységeket eredményeznek,
amelyek jelentős negatív hatásai jól ismertek az EU korábbi tagállamaiban a KAP 1980-ban történt bevezetése
óta (Donald et al. 2001, Butler et al. 2007). A KAP-nak a
mezőgazdasági élőhelyek biológiai sokféleségét jelentősen fenyegető hatásainak mérséklésére, kompenzálására Nyugat-Európában és hazánkban is agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) indultak a gazdálkodók
számára. A hazai mezőgazdasági biodiverzitás-indikátor
adatok alapján a Közös Agrárpolitika nyújtotta támogatások hazai bevezetésének első hét évében ugyanolyan mértékű volt az indikátor csökkenése (−30%), mint
a nyugat-európai országokban a KAP 1980-as bevezetését követő első 7 évben (−30%). Ez is jelzi, hogy a hazai
AKG-programok hatékonyságát és az e programok által
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A 28. ábra grafikonja alapján a fülemüle első példányait
a 13. héten (március utolsó hete) megfigyelik, de áprilisban érkezik az állomány nagy része és a hónap végéig (18.
hét) el is éri a frekvencia a maximumát (67%). Megérkezésétől kezdve nagyrészt éneke alapján észlelik áprilistól
július közepéig (28. hétig) költőhelyen figyelik meg. Mivel
szinte csak éneklő egyedeit észleljük, így az sem meglepő,
hogy főként A és B kóddal került elő, láthatóan nagyon
alacsony a C kódos (fészeknél megfigyelve, etetés, fészekben fiókák stb.) adatok aránya. Augusztusban aztán gyorsan csökkennek a megfigyelések és szeptember végére
elvonulnak a madarak.
Nagy Károly

érintett területek kiterjedését jelentősen növelni szükséges (Szép et al. 2016), ha el kívánjuk kerülni, hogy Európában kimagaslóan nagy biológiai sokféleséggel rendelkező
mezőgazdasági élőhelyeink (Báldi et al. 2013) a számos
jelentősen elszegényedett nyugat-európai élőhely sorsára
jussanak, amely problémával számos régi/új EU tagállam
szembesül (Gamero et al. 2017).
A mezőgazdasági élőhelyek indikátorértékének csökkenésében a KAP hatásai mellett fontos szereppel bír
a gyep- és szántóterületek nagyságának csökkenése a beépített és erdősített területek javára (Bíró et al. 2013, Szillasi et al. 2019).
Számos mezőgazdasági élőhelyen fészkelő, gyakori
fajunk hosszú távon vonuló madárfaj (a figyelembe vett
16 faj 50%-a), amely fajok esetében jelentős állománycsökkenés tapasztalható Európában (Sanderson et al. 2006).
A csökkenés hátterében a fészkelő-, vonulási és telelőterületeken jelentkező különböző hatásoknak is fontos szerepe lehet (Vickery et al. 2013), azonban a legújabb vizsgálatok a fészkelőhelyeken jelentkező hatások (szaporulat)
fontosságára mutatnak rá (Morrison et al. 2021).
Az erdei fajok trendje kedvezőbb képet mutat (30. ábra).
A hazai erdei élőhelyek biodiverzitás-indikátorának értéke szignifikánsan növekedett az 1999–2018 időszakban,
átlagosan évente 3,3%-kal (±1%, p<0,01), a teljes időszakra nézve átlagosan 68%-kal (minimum: 27,9%, maximum:
108,1%) (30. ábra). Az erdei élőhelyekhez kötődő fajok állományai az 1999–2005 időszakban nem mutattak jelentős
változást, a növekedés döntően ez után az időszak után
indult be, az atlasz adatgyűjtési időszakában (2014–2018)
ingadozott, de nem mutatott jelentős változást.

nálattól eltérő jellegű erdőművelés mellett jelentős szerepe van annak, hogy e fajok domináns része állandó,
illetve részlegesen vagy rövid távon vonuló madárfaj
(az indikátornál figyelembe vett 22 faj 86%-a), amelyek
számára a klímaváltozás kedvező hatásai (hosszabb
fészkelési időszak, enyhébb telek) érvényesülhetnek Közép-Európában (Schulze et al. 2019).

31. ábra Állandó madárfajok biodiverzitásindikátor-indexe (36 faj)
Figure 31. Biodiversity indicator index of resident species (36 species)

32. ábra Rövid távon vonuló vagy részleges vonuló madárfajok
biodiverzitásindikátor-indexe (26 faj)
Figure 32. Biodiversity indicator index for partial or
short distance migrant species (26 species)

30. ábra Az erdei élőhelyek biodiverzitásindikátor-indexe (22 faj)
Figure 30. Biodiversity indicator index of forest species (22 species)

Az erdei élőhelyhez kötődő madárfajok állományának
növekedése hátterében számos tényező játszhat szerepet, amelyek közül az erdősített területek növekedése
(Bíró et al. 2013), vagy az intenzív mezőgazdasági hasz-
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Az állandó fajok biodiverzitás-indikátorának értéke
szignifikánsan növekedett az 1999–2018 időszakban,
évente átlagosan 1,8%-kal (±0,8%, p<0,05), a teljes időszakra nézve átlagosan 37,3%-kal (minimum: 8%, maximum: 66,5%) (31. ábra). E fajok állományai döntően 2011et követően mutatnak jelentős növekedést. Az atlasz
adatgyűjtési időszakában (2014–2018) állandó fajaink indikátora ingadozott, de nem mutatott jelentős változást.
A részlegesen vagy rövid távon vonuló fajok biodiverzitás-indikátorának értéke szignifikánsan növekedett az
1999–2018 időszakban, évente átlagosan 1,9%-kal (±0,6%,
p<0,01), a teljes időszakra nézve átlagosan 33,4%-kal (mi-

33. ábra Hosszú távon vonuló madárfajok
biodiverzitásindikátor-indexe (37 faj)
Figure 33. Biodiversity indicator index for long distance
migrant species (37 species)

A különböző vonulási stratégiájú fészkelő fajaink esetében
jelentős eltérés lehet, hogy milyen területek és azokon milyen hatások állhatnak a tapasztalt változások hátterében.
Az állandó fajok esetében döntően a Kárpát-medencében
zajló folyamatokat, míg a többi a téli időszakban az adott évi
helyzettől függően/függetlenül közeli vagy távoli helyeket
használó vonuló fajoknál egymástól messze elhelyezkedő,
fajonként és olykor populációnként eltérő folyamatokat
szükséges figyelembe venni. Az utóbbi évtizedekben Európában és Észak-Amerikában a hosszú távon vonuló fajokra vált jellemzővé az állománycsökkenés (Sanderson et al.
2016), amely okai igen sokfélék lehetnek (Vickery 2014).
Szép Tibor

Veszélyeztető tényezők
Mivel a vadon élő fajok, így a madárfajok természetvédelmi
kérdéseivel kapcsolatban is széleskörű hazai és nemzetközi szakirodalom áll rendelkezésre (például Tucker & Heath
1994, Hagemeijer & Blair 1997, Standovár & Primack 2001,

MME 2020) és más témájú kiadványok is bőséges információt tartalmaznak e témával kapcsolatban (például Csörgő
et al. 2009), nem törekszünk a problémakör részletes kifejtésére. A világszerte előforduló madarak természetvédelmi
értékelését a BirdLife International (2018) végezte el a közelmúltban: a 10 966 faj közül 1469 faj (minden kilencedik)
kihalással fenyegetett, további 1017 veszélyeztetettséghez
közeli, így összesen 2486 faj (minden ötödik madárfaj) védelme természetvédelmi kérdéseket vet fel. A legfrissebb
hazai vizsgálat alapján a 230 értékelt fészkelő faj közül 12
regionálisan kipusztult, 20 kritikusan veszélyeztetett, 23
veszélyeztetett, 35 sérülékeny besorolású, 19 veszélyeztetettséghez közeli, 102 legkevésbé veszélyeztetett és 19 faj
besorolása nem volt lehetséges (Nagy et al. 2019).
A biológiai sokféleség e krízisének fő oka az emberiség
tevékenysége. A BirdLife International (2018) által felsorolt legfontosabb problémák közül hazánkban az alábbiak jellemzőek:
- mezőgazdasági művelés hatása: természetes élőhelyek
megszüntetése (pl. beszántás), élőhelyek leromlása (pl.
vízelvezetés), fészkelő- és búvóhelyek hiánya, táplálékmennyiség csökkenése (pl. vegyszerhasználat);
- beépített területek terjeszkedése: élőhelyvesztés, zavarás;
- erdőgazdálkodás: természetes élőhelyek megszüntetése
(pl. őshonos állományok faültetvényre cserélése), élőhelyek leromlása (pl. alacsony vágáskor alkalmazása vagy
erdőszerkezet átalakítása), fészkelő- és búvóhelyek hiánya (pl. holt faanyag hiánya);
- vadászat: lelövés, zavaró hatás, ólomsörét használata
miatti mérgezések;
- klímaváltozás, időjárási hatások: például szélsőséges
időjárási események kedvezőtlen hatása a szaporulatra,
tendenciózus időjárási változások hatása a hosszú távú
vonuló fajok életmenetére;
- energiatermelés és -szállítás: például bányászat miatti élőhely-vesztés, középfeszültségű légvezetékek tartóoszlopain történő áramütés, vezetéknek repülés miatti sérülések és pusztulások;
- közlekedés: zajhatás, közúti elütések (pl. baglyok tömeges elütése), gyorsvasutak okozta elütések;
- környezetszennyezés: vízszennyezés (pl. szennyeződő
hegyi patakokban csökkenő táplálékmennyiség miatt
a vízirigó fogyatkozása), hulladék okozta balesetek;
- emberi zavarás: turizmus, sziklamászás, horgászat (zavarásra érzékeny fajok fészekelhagyásai);
- vízgazdálkodás: vizes élőhelyek kiszáradása miatt partiés vízimadarak állománycsökkenése;
- szándékos pusztítás: ragadozómadár-mérgezések, fészekleverés (pl. fecskék);
- legeltető állattartás visszaszorulása (gyepek leromlása,
egyes madárfajok számára alkalmatlanná válása);
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nimum: 13,6%, maximum: 53,2%) (32. ábra). E fajok állományai döntően a 2004-et követő években mutatnak jelentős növekedést. Az atlasz adatgyűjtési időszakában
(2014–2018) a részlegesen vagy rövid távon vonuló fajaink
indikátora ingadozott, de nem mutatott jelentős változást.
A hosszú távon vonuló fajok biodiverzitás-indikátorának értéke szignifikánsan csökkent az 1999–2018 időszakban, évente átlagosan 1,4%-kal (±0,8%, p<0,01), a teljes
időszakra nézve átlagosan −22,1%-kal (minimum: −36,9%,
maximum: −7,3%) (33. ábra). E fajok állományai döntően
2009-ig mutattak jelentős csökkenést, amelyet követően
jelentős ingadozással (pl. 2011-ben a legalacsonyabb érték), de stabilizálódni látszik az állományuk.

- speciális igényű fajok függővé válása a védelmi intézkedésektől: pl. kék vércse, kerecsensólyom, szalakóta,
gyöngybagoly.
Az inváziós fajok (pl. kivadult háziállatok, patkányok
stb.), előretörése világszinten igen komoly probléma, Magyarországon a madárvilágra jelenleg kisebb hatással
van. Egyes érzékeny fajok azonban az élőhelyek szerkezetét átalakító, inváziósan terjedő növényfajok (selyemkóró,
aranyvessző fajok, fehér akác, bálványfa stb.) hatására lokálisan eltűnhetnek hazánkban is.
A fenti, messze nem teljes lista alapján is elmondható, hogy még a leggyakoribb fajok egyedeinek alapvető
élettevékenységeit is általában hátrányosan befolyásolja
az emberi tevékenység. Az állományok stabilitásának
fontos faktora például a tartósan megfelelő szaporodási
siker, amihez többek közt fészekrakóhely és megfelelő
mennyiségű, folyamatosan rendelkezésre álló táplálék
szükséges. Hasonlóan fontos a vonulás során a pihenőés táplálkozóhelyek megléte, a telelés során a búvóhely
és a táplálék biztosítottsága. Ezek a feltételek sok fajnál
folyamatosan, akár drasztikusan romlanak. Jól jellemzi a történelmi távlatú leromlást, hogy a Magyarország
Élőhely-térképezésének Adatbázisa (MÉTA) alapján elkészített, növényzet-alapú természetitőke-indexe (NCI, Natural Capital Index), amely a komplex tájnak az egykori
természetes állapottól való távolságát fejezi ki, mindössze
9,9%, vagyis a hazánk területét egykor borító természetes
élőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatásainak több mint 90%a mára megsemmisült (Czúcz et al. 2008).
A hazai madárfajok jelentős része mezőgazdasági élőhelyeken fordul elő. A modern mezőgazdálkodás kevés
termesztett fajjal, a rendelkezésre álló terület maximális kihasználása mellett, magas vegyszerhasználattal és
gépesítéssel termel. Mindezek a mezőgazdasági területeken minimálisra csökkentik a fészekrakásra alkalmas
szegélyek arányát, csökken a táplálékul szolgáló gyommag és rovar mennyisége is, télen hiányzik a búvóhelyül szolgáló fennhagyott növényzet stb. E kedvezőtlen
folyamatokat igazolja a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok csökkenő biodiverzitásindikátor-indexe (29. ábra).
Az erdei fajok trendje kedvezőbb képet mutat (30. ábra).
Kérdés, hogy ez mennyiben köszönhető az elmúlt néhány
évtized erdőtelepítési hullámainak, illetve ezek az erdősítések – zömükben ültetvény-telepítések – milyen átfogó természetvédelmi hatással jártak? A többek közt a vízhiány
miatt a szántóföldi művelésre is alkalmatlan kiskunsági
területek tömeges erdősítése valószínűleg csak fokozta e
területek talajvízszintjének csökkenését, más tényezőkkel
karöltve hozzájárulva a szikes tavak megszűnéséhez. Az elmúlt néhány évtizedben létesített hullámtéri faültetvények
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(nemesnyarasok) jelentős része inváziósan terjedő fafajokkal
erősen fertőzött, igen kevés madárfajnak nyújt otthont.
Súlyosbodó problémát jelent hazánkban a vizes élőhelyek, főként a sekély vízborítású ideiglenes vizes élőhelyek leromlása, megszűnése. Hazánk madárfaunájában
kiemelten értékesek a szikes tavakon, mocsarakban, időleges vízborítású gyepeken élő fajok (például a különféle
gémek, partimadarak), ide értve a fészkelő és az átvonuló
állományokat is. A folyószabályozások, a belvíz-csatornák hálózatának kiépítése, a kedvezőtlen tájhasználat és
a klímaváltozás együttes hatására drasztikusan csökkent
ezen élőhelyek kiterjedése, minősége.
A helyzet javítása, a kedvezőtlen változások visszafordítása nem csak madárvédelmi, természetvédelmi érdek,
de hasonlóan szükséges például vadgazdálkodási, halászati, mezőgazdasági, vidékfejlesztési szempontból is.
A kis léptékű, gyakorlati megoldásokat ismertető kiadványok sora jelent meg (például Vertse 1960, Faragó 1997b,
Schmidt 1982a, Andrési 2002, Ángyán et al. 2002, Orbán
2008, 2019, Rezneki 2019 stb.).
A hazai védett természeti területek hálózata (amely az ország területének mintegy 10%-a), a fajok fokozottan védettként, védettként vagy közösségi jelentőségű fajként történő
kihirdetése (a hazai madárfajok 96%-a természetvédelmi
oltalom alatt áll), illetve a természetvédelem általános jogszabályi háttere komoly hátteret nyújt a madárvédelemben.
Magyarország számos nemzetközi természetvédelmi célú
egyezményhez csatlakozott és a 2004-es EU-csatlakozással
párhuzamosan kijelölte a Natura 2000 hálózat területeit is
(az ország területének 21%-a). Utóbbi hálózat elemei az ún.
Különleges Madárvédelmi Területek (Special Protection
Areas, SPA), amelyek kijelölése a BirdLife International
által kidolgozott, a Fontos Madárélőhelyek (Important Bird
Areas, IBA) kijelölésére szolgáló kritériumok figyelembe
vételével történt (Lovászi 2002). Utóbbiak területe az ország
mintegy 15%-át teszi ki.
A madárfajok jelentős része azonban nem csupán
a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken él, hanem a mezőgazdasági és erdőterületeken, illetve a településeken is. Éppen ezért kiemelt jelentőségű például
az agrártámogatások rendszere, amely például az agrárkörnyezetvédelmi támogatásokkal, egyes nem termelő
beruházások támogatásával direkt pozitív hatásokkal
is szolgál, de egyes elemei továbbra is igen jelentős
környezeti terhet, állapotromlást okoznak. Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény is számos
természetvédelmi indíttatású elemet tartalmaz, azonban
például éppen a különösen értékes idős erdőrészletek
megőrzésére nem ad kellő garanciákat.
Számos olyan fajnál, amelynek védelmében kiemelt szerepe van Magyarországnak (kék vércse, kerecsensólyom,

A madárfauna főbb jellemzői
Magyarországon

Trendtípus /Trend

MMM /
MMM

Erősen növekvő /
Strongly increasing

6

Mérsékelten növekvő /
Moderately increasing

41

Stabil /Stable

17

Bizonytalan / Uncertain

44

Mérsékelten csökkenő /
Moderately declining

26

Növekvő / Increasing

Ingadozó / Fluctuating
Csökkenő / Declining

Könyvünkben a fajok bemutatása, helyzetük értékelése a
gyakori fajok esetében főként a 2014–2018 közötti adatokra
támaszkodik a ritkaságok adatait 2019. decemer 31-ig vettük figyelembe. Bár a könyv megjelenéséig több új faj (zöld
gyurgyalag, szirtifecske, déli geze, trombitás sivatagipinty)
is megjelent hazánkban, a 2019-ig előfordult és az MME Nomenclator Bizottság által hitelesített fajok listájának megfelelően 420 madárfaj található meg könyvünkben.

A vizsgált időszak adatai alapján a fajok státuszára vonatkozó besorolást az 1. táblázat tartalmazza. A besorolás
a „legerősebb” kategória alapján történt, hiszen számos fajnál több kategóriába tartozó egyedek is előfordulnak, például a daru alkalmilag költ, nagy számban átvonul, illetves kisebb számban áttelel és át is nyaral hazánk területén.
Státusz / Status

joknál az MMM nem alkalmas a változások mérésére,
ezért a terepi tapasztalatokra, megfigyelési adatokra
alapozott ún. szakértői becslés állapította meg a változás irányát. Az igen kis állományú és a közelmúltban megtelepedett fajok esetében nem ismert a trend,
vagy nem értékeltük.

Fajok száma

Fészkelő / Breeder

211

Átvonuló /Migrant

59

Alkalmi fészkelő / Occassional breeder
Téli vendég / Winter visitor
Ritkaság /Rarity

Összesen / Altogether

6

10

134

420

1. táblázat Fajok sátuszának összefoglalása
Table 1. Status of the species

A 211 rendszeresen fészkelő faj állományváltozásainak adatait a 2. táblázat foglalja össze. Az állományváltozások (trendek) adatait a gyakori fajok esetében
az MMM-program szolgáltatja (lásd Az állomány
változások vizsgálata c. fejezet). A kevésbé gyakori,
lokális elterjedésű, rejtett vagy éjszakai életmódú fa-

Erősen csökkenő /
Strongly declining

Nem ismert, nem
értékelt / Unknown,
not assessed

Szakértői becslés /
Expert’s estimation

12
9

14
11

3
28

2. táblázat Állománytrendek és a trendadatok forrása
Table 2. Source of trend data

A 211 rendszeresen fészkelő faj állományának nagyságrendjét a 3. táblázat mutatja be, a minimum állománynagyság szerinti besorolással. A fajok 60%-a a százas,
ezres és tízezres nagyságrendbe esik. Mindössze hat faj
rendelkezik milliós nagyságrendű állománnyal, az igen
kis számban fészkelő fajok száma 24.
Minimum fészkelőállomány
nagyságrendje (pár) / Minimum
breeding population (pairs)

Fajok száma /
Number of species

<10

24

10 – 99

22

1000 – 9999

46

100 – 999

41

10 000 – 99 999

40

>1 000 000

6

100 000 – 999 999

32

3. táblázat Fészkelőállományok nagyságrendjei
Table 4. Magnitude of breeding population

A fajok veszélyeztetettségi besorolását (ld. 46. oldal)
a globális vöröslista-besorolás (BirdLife International
2020) szerint a 4. táblázat tartalmazza.
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szalakóta stb.), a korábban megkezdett védelmi intézkedések tartják fenn vagy javítják a faj hazai és egyben európai
természetvédelmi helyzetét, de ezek az intézkedések egyben
védelemfüggővé is tették ezen fajok állományát, például a
mesterséges költőhelyek tömeges használata miatt. Itt, de más
fajok esetében is különösen fontos a sok évtizedes múltra
visszatekintő aktív madárvédelmi és monitorozó tevékenységek fenntartása, amelyek folytatása elsősorban célzott pénzügyi támogatásokon múlhat. Ebben jelentős részt látnak el a
nemzetipark-igazgatóságok, ugyanakkor a madárvédelmi tevékenységek nagyon sok eleme – szemléletformálás, gyakori
és szélesebb elterjedésű fajok felmérése és védelme, speciális
programok és kutatások végzése – hatékonyabb a lakosság vagy
a kutatói hálózat révén.
Lovászi Péter

Összesen /
Altogether

A könyvben követett rendszer- és nevezéktan
Ritkaság /
Rarity

Téli vendég /
Winter visitor

Átvonuló /
Migrant

Alkalmi fészkelő /
Occassional breeder

Fészkelő /
Breeder

Vöröslista-kategória
/ Red List Category

A fajokat ismertető fejezetek szerkezete

1

1

CR (PE)
CR

1

1

3

4

6

8

18

1

8

8

22

201

5

45

10

113

374

211

6

59

10

134

420

EN

1

VU

4

NT

5

LC
Összesen

4. táblázat A Magyarországon előforduló fajok
veszélyeztetettsége világviszonylatban
Table 4. Global Red List category of
the bird species of Hungary

Az 5. táblázat a vizsgált 420 madárfaj hazai jogi státuszát
mutatja be, a természetvédelmi és a vadászati jogszabályok alapján. Nem besorolt státuszban szerepel a parlagi
galamb (vad formája, a hazánkban elő nem forduló szirti
galamb közösségi jelentőségű faj), illetve a halcsontfarkú
réce. A vadászati jogszabály – a hazánkban (még) elő nem
forduló vörös fogoly nélkül – 15 madárfajt tartalmaz, táblázatunkban mégis 16 faj szerepel. Ennek oka, hogy a hazai jogszabályokban vetési lúdként szereplő taxont könyvünkben, az IOC 10.2 sorszámú fajlistáját (Gill et al. 2020)
és a fajmegosztást követve két fajként, vetési lúdként és
tundralúdként tárgyaljuk.
Jogi besorolás /
Legal status
Nem besorolt / Not evaluated
Vadászható / Game bird

Közösségi jelentőségű /
Species of Community Interest
Védett / Protected

Fajok száma
Érték (Ft) /
/ Number
Value (HUF)
of species
2

16*
44
163

102
23

Fokozottan védett /
Strictly protected

24
35
11

25 000

50 000

100 000

250 000

500 000

1 000 000

5. táblázat A fajok hazai jogi státusza és jogszabály által
pénzben kifejezett értéke
Table 5. Legal status and monetary value given
by law of the species

Lovászi Péter
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Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal változott az
élőlények rendszerezése, a közelmúltban végzett genetikai
vizsgálatok pedig felgyorsították e változásokat és a korábbinál nagyobb módosulásokat is eredményeztek. Eközben
maguk a taxonómiai módosulásokat jegyző szervezetek is
változtak. Az előző névjegyzékben (Hadarics & Zalai 2008)
követett, az AERC (Association of European Rarities Committees) által összeállított lista frissítése egy ideje elmaradt,
így a ritkaságokkal foglalkozó hazai testületet, az MME Nomenclator Bizottságot (MME NB) követve könyvünkben az
IOC (International Ornithological Committee) 10.2 sorszámú fajlistáját vettük alapul a rendszertani sorrend, a tudományos fajnevek és az angol fajnevek írását tekintve (Gill et
al. 2020). Fenti változtatás alapján három madárfajjal (amelyek eddig alfajként voltak kezelve) bővült a magyar fajlista.
A vetési lúd törzsalakja vetési lúd maradt, míg a rossicus
alfaj neve az MME NB döntése alapján tundralúd lett. Újból önálló faji státuszt kapott a dolmányos varjú, amelyet
a kormos varjú alfajaként is kezeltek. A harmadik változás a zsezséket érintette, így három fajt tartunk számon:
a zsezsét, a barna zsezsét és a szürke zsezsét. Számos esetben más nembe kerültek fajok, egy-egy faj több fajjá való
szétválasztása miatt változott a nálunk előforduló tudományos neve, illetve néhány esetben változott a tudományos
vagy a magyar név helyesírása, írásmódja. A változásokat
a 6. táblázatban foglaljuk össze. A rendszertani változás
több esetben érintette a rendek és a családok sorrendjét,
számát, így az azokba tartozó fajok körét is (de ezekre itt
nem térünk ki részletesen).

Ritka madárfajok előfordulása
A ritkaságok előfordulásainak hitelesítésével, adataik
gyűjtésével Magyarországon az MME Nomenclator Bizottság foglalkozik. Az úgynevezett leírásköteles fajok
felsorolását és a jelentőlapot a www.birding.hu/dokumentumok.html címen lehet elérni. Az MME Nomen
clator Bizottság éves jelentésekben publikálja az adott
időszakban beérkezett jelentőlapok, leírások, fényképek
alapján a ritka fajok elfogadott előfordulási adatait (MME
Nomenclator Bizottság 2006, 2008, 2013, 2016a, b, c, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021). Mivel a legutolsó jelentés a 2018. és
a 2019. évet zárja le, könyvünkben a jelentésköteles fajok
adatainak záró időpontja 2019. december 31.
Az előző névjegyzék 2008. tavaszi lezárásakor 398 madárfaj volt ismert Magyarországról (Hadarics & Zalai
2008). Jelen kiadványunk 420 madárfajt tárgyal, így a fen-

A kategória: A faj legalább egy, minden valószínűség
szerint természetes állományból származó egyede 1950.
január 1. óta legalább egyszer hitelesíthetően előfordult
Magyarország mai határain belül (a hazai madárfauna
legtöbb tagja ebbe a kategóriába tartozik).
B kategória: A faj legalább egy, minden valószínűség
szerint természetes állományból származó egyede kizárólag 1950. január 1. előtt fordult elő Magyarország mai
határain belül. Ide tartozik a márványos réce, a nyírfajd,
a héjasas, az alka, a lunda, a barnahasú pusztaityúk, a tal-

pastyúk, a havasi varjú, a szürke zsezse, a rózsás pirók és
a nagy pirók.
C1 kategória: A fajnak hazánkban olyan – önmagát fenntartani képes – állománya él, amely az adott faj eredeti,
természetes elterjedési területétől távol, emberi közvetítéssel alakult ki, illetve legalább egy egyed nagy valószínűség szerint ilyen állományból jutott el Magyarországra; az
e kategóriába tartozó egyedek közvetlen utódai és későbbi
leszármazottai is C1 kategóriába sorolandók (ide tartozik
hazánk madárfajai közül az indiai lúd, a kanadai lúd, a nílusi lúd, a halcsontfarkú réce, a fácán és a parlagi galamb).
C2 kategória: Azon példányok adatai tartoznak ide, amelyeket természetes (vagy feltételezhetően természetes) állományból egy határainkon kívüli másik természetes populáció megerősítésére telepítettek át és szabadon engedésük
után természetes módon jutottak el Magyarországra. Az e
kategóriába tartozó egyedek utódai már A kategóriásnak
tekinthetők, hiszen már egy létező természetes állományban születtek (a fakó keselyű és a barátkeselyű néhány hazai adata tartozik ebbe a kategóriába).
D kategória: Ideiglenes kategória. A faj Magyarországon
1950. január 1. után felbukkant egyedének természetes állományból való származása kétséges. Ezeket az adatokat
nem számoljuk a fajlistába, de az MME NB a megfigyeléstől vagy kézre kerüléstől számított négy éven belül újra
tárgyalja az adatot és azt akkor egy másik, már nem átmeneti kategóriába sorolja.
E kategória: A faj hitelesíthetően előfordult Magyarországon, az előfordult egyed azonban nagy valószínűséggel vagy
bizonyosan nem vad eredetű. Olyan madárfajok tartoznak
ide, amelyek esetében – elterjedésük miatt – nem valószínűsíthető, hogy természetes úton eljussanak Magyarország területére, hanem vélhetően hazai vagy külföldi állatkertből,
vadasparkból, bemutatóhelyről vagy bármilyen más állattartótól véletlenül vagy szándékosan kerültek ki a természetbe
(a hazánkban már megfigyelt madárfajok közül ilyen például
a fekete hattyú, a sujtásos fütyülőlúd, a sarki lúd, a kisas�szonyréce, a mandarinréce, a csuklyás bukó, a csukár, a vör
henyes gödény, az afrikai marabu, az afrikai kanalasgém,
a tarvarjú, a szent íbisz, a kis flamingó és az óriásrétisas, valamint számos díszmadárként tartott egzotikus lúd- és récefaj, de ide sorolhatók a gazdájuktól megszökött, hazánkban
nem honos solymászmadarak, a különböző papagájfajok és
más egzotikus díszmadarak is). Az E kategóriába tartoznak
továbbá az olyan egyedek is, amelyeket Magyarország határain kívülről közvetlen emberi közreműködéssel, véletlenül
vagy szándékosan hoztak be Magyarországra, még akkor
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tebb említett taxonómiai változásokat is figyelembe véve
az elmúlt két évtizedben 20 újonnan előforduló madárfaj
került elő: keleti gerle, tengeri partfutó, Bonaparte-sirály,
korallsirály, sarki sirály, fehércsőrű búvár, kuhi, lazúrcinege, berki nádiposzáta, kis geze, feketetorkú rigó, Naumann-rigó, kékfarkú, berki veréb, havasipinty, szibériai
szürkebegy, feketetorkú szürkebegy, parti pityer, erdei
sármány és vörhenyes sármány.
Könyvünk adatainak 2019. év végi záró időpontja és
a könyv kéziratának lezárása közötti időszakban négy faunára nézve újabb faj is megjelent Magyarországon: 2020ban a szirtifecske és a zöld gyurgyalag, 2021-ben pedig
a trombitás sivatagipinty és a déli geze. Kiemelendő adat
ezekből az évekből a havasi sarlósfecske költése Debrecenben és Hódmezővásárhelyen. Több olyan faj is előkerült 2020-ban, amelynek korábban csak igen kevés megfigyelési adata volt (például pártás daru, cankópartfutó,
ázsiai pettyeslile, amerikai pettyeslile, sárgalábú cankó,
nagy halfarkas, kékfarkú, törpesármány, erdei sármány),
de mivel ezen év adatainak teljes körű elbírálása és ezzel
a jelentés lezárása nem történt meg, ezeket az adatokat
nem szerepeltetjük a könyvben.
Az AERC ajánlásainak megfelelően az MME Nomenclator Bizottság is előfordulási kategóriákba sorolja a megfigyelési adatokat. A bizottság nemrég a fajok (illetve adatok)
besorolásakor használt korábbi kategóriarendszer finomításáról döntött. Erre azért volt szükség, hogy a kategóriák
jobban illeszkedjenek az Európa-szerte használt rendszerbe
és megszűnjön a DA és a DE kategória, amelyek külföldi
madarászok számára sok esetben értelmezhetetlennek bizonyultak. A finomítás másik oka az volt, hogy megszaporodtak az olyan madarak hazai megfigyelései, amelyek
valamilyen visszatelepítési program során kerültek ki a természetbe vagy kerültek áthelyezésre egyik populációból
egy távoli másikba és a kategóriák eddigi meghatározása
alapján e példányok adatait nagyon nehéz volt bárhová is
besorolni. A kategóriákat tekintve a C, D és E kategóriákat
érintette változás, az új definíciók szerint a kategóriarendszer így alakul (az A és a B kategória változatlan maradt):

is, ha az adott példány egyébként természetes populációból
származik (ide tartozik az olasz veréb, valamint a havasi sarlósfecske egy adata). Ebbe a kategóriába soroljuk továbbá azokat az egyedeket is, amelyek fogságban születtek és valamely
természetes populáció megerősítése vagy egy adott helyről
korábban kipusztult populáció újbóli létrehozása céljából kerültek kihelyezésre (szakállas saskeselyű).
Ebből könyvünkben az A, B és C kategóriába tartozó fajokat ismertetjük. A korábban D kategóriába sorolt megfigyeléseket a Nomenclator Bizottság felülvizsgálta, azokat
A, C1, C2 vagy E kategóriába helyezte. Könyvünkből így
csak az E kategóriába sorolt madarak (szökevények) adatai maradnak ki.
A leírásköteles, tehát a legritkább fajok esetében az MME
Nomenclator Bizottság adatbázisát használtuk a fajok előfordulási adatainak ismertetéséhez, az elterjedési térképek és
az időbeli előfordulás diagramok elkészítéséhez. Az adatok
forrásai a korábbi névjegyzékek (Keve 1960, 1984, Magyar
et al. 1998, Hadarics & Zalai 2008) és az MME Nomenclator
Bizottság éves jelentései (MME Nomenclator Bizottság 2006,
2008, 2013, 2016a, b, c, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), az adatok
megjelenítése (például hely megnevezése, megfigyelők) is
követik azokat.
Gál Szabolcs, Lovászi Péter

A fajokat leíró fejezetek tartalma
A fajleírások fejléce ismerteti az adott faj világ- és európai állománynagyságát, veszélyeztetettségi besorolását („Vöröslista-kategóriáját”) és állományváltozásának
trendjét. Az adatok forrása a globális populáció esetében
a BirdLife International IUCN Red List for birds című kiadványa (BirdLife International 2020), az európai populáció esetében a BirdLife International Office for Official
Publications of the European Communities által kiadott
European Red List of Birds című műve (BirdLife International 2015). Ezek az adatbázisok legtöbbször nem
párban, hanem egyedben, illetve felnőtt egyedben adják
meg az állományt. A fejléc adatainak egységesítése, a párokban megadott hazai állományadathoz igazítása érdekében párokban kifejezve adjuk meg a fajok globális és
európai adatait is. Az adatkezelő ajánlásának megfelelően felnőtt egyednél kettővel, egyed esetében hárommal
osztva képeztük a párban kifejezett állománynagyságot.
Mivel a becslések időszaka és az átszámítás miatt azok
pontossága is eltér, előfordul, hogy az európai állomány
értéke magasabbnak adódik, mint a világállományé.
A világállomány esetében előfordul, hogy a BirdLife International a Wetlands International (2006) korábbi adatait veszi át, ami szintén eltérések forrása lehet.
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A fejlécben használt rövidítések:
Állománynagyság
Adventív: A
Nem fészkel: –
Trend
Növekvő: 
Stabil: =
Fluktuáló: ≈
Csökkenő: 
Nem ismert, bizonytalan: ?
A hazánkban nem költő, illetve az adventív fajoknál (átvonuló, telelő, ritkaság státuszú) fajoknál állományadat és trend nincs megadva.
A könyvben előforduló vöröslista-kategóriák:
CR: kritikusan veszélyeztetett (Critically Endangered);
CR(PE): potenciálisan kihalt (Potentially Extinct);
EN: veszélyeztetett (Endangered);
VU: sérülékeny (Vulnerable);
NT: veszélyeztetettséghez közeli (Near Threatened);
LC: legkevésbé veszélyeztetett (Least Concern).

A védettségi besorolást jogszabály hirdeti ki. A természetvédelmi oltalom szempontjából jelenleg a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet hatályos,
amely felsorolja a fokozottan védett, a védett és az ún. közösségi jelentőségű fajokat és megadja pénzben kifejezett
értéküket (a korábbi kifejezéssel élve „eszmei értéküket”).
A jogszabály kihirdetése óta lezajlott taxonómiai változások miatt a rendeletben nincs nevesítve a könyvünkben
önálló fejezetben szereplő zöldszárnyú réce (amely akkor a
csörgő réce alfajának számított), vagy barna zsezse (amely
a zsezse alfaja volt). Ezen fajokra is kiterjed azonban a védelem, hiszen az a rendelet kihirdetésekori érvényes rendszertan szerinti fajokra vonatkozik.
A vadászható fajok listáját a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet hirdette ki.
A fejléc alatti nagyobb méretű ponttérkép a MAP-felmérés 2014–2018 közötti adatai alapján mutatja be az adott
faj elterjedését. A térkép 10×10 km-es UTM-hálózat alapú.

időintervallumba csoportosítva (1850–1950, 1951–2000,
2001–2013, 2014–2019), eltérő árnyalatú zöld színezéssel,
2,5×2,5 km-es UTM-négyzet felbontásban mutatják be az
adott madárfaj előfordulási helyeit (35. ábra).
Az Elterjedés, alfajok fejezet bemutatja az adott faj faunatípusát, alfajainak számát, a faj és az Európában előforduló alfajok elterjedési területét, annak változását, a vonulását és telelőterületét. A könyvben a fajok sorrendje az
IOC 10.2 listáját követi (Gill et al. 2020). A madarak faunatípusának megállapításához a 2008-ban megjelent hazai
névjegyzéket (Hadarics & Zalai 2008) vettük alapul, ebben
a könyvben a faunatípusok leírása is részletesen megtalálható. Módosítást abban az esetben végeztünk, ha időközben az elterjedési területet érintő taxonómiai változás
történt, például az adott faj korábbi észak-amerikai alfaját
azóta önálló fajnak tekintik. Az elterjedési terület változását a második európai madáratlasz (Keller et al. 2020)
alapján mutatjuk be, amely az első és a második európai
madáratlasz elterjedési térképeinek eltéréseire alapul. Az
első atlasz az 1980-as és az 1990-es évekből származó adatokra is támaszkodik, a második döntően 2013–2017 közötti felmérésekre. Bár nem pontosan húsz évről van szó, ezt
az időtartamot a szövegekben az egységesség kedvéért az
elmúlt két évtizedként említjük.
A Hazai előfordulás fejezetben a ritka és a rendszeresen, de kis számban előforduló madarak hazai státuszát
összevontan ismertetjük.
A Hazai elterjedés fejezet a gyakoribb fajok esetében
részletesen ismerteti az adott faj státuszát, elterjedését.
A földrajzi tájbeosztás (kis-, közép- és nagytájak) alapja
a Magyarország kistájainak katasztere (Marosi & Somogyi 1990) alapján az MTA TAKI GIS Labor munkatársai
által készített, jelenleg a Lechner Tudásközpont honlapjáról letölthető térinformatikai feldolgozás volt, amely
egyben a tájnevek írásmódjának alapjául is szolgált.
A leírás tartalmazza a korábbbi fejezetekben ismertetett
előfordulási és sűrűségi modellezések rövid ismertetését is, kiemelve az élőhelyi és klimatikus változók közül
a legfontosabbakat. Megjegyzendő, hogy bár kiemeltünk egyes faktorokat, a modell komplexen kezeli ezeket a változókat, egy-egy változó sohasem önmagában
szabja meg egy faj jelenlétét, sűrűségét és a modellnek
is vannak felbontásbeli korlátai. A térképek ezért sem
a legkisebb felbontás („pixel”) szintjén értelmezendők,
hanem inkább táji, tájegységi, vagy élőhely-típus szinten, illetve főként az egyes fajok országon belüli adatainak összehasonlítására alkalmasak.
Az Előfordulási valószínűség a fészkelési időszakban térkép 2×2 km-es felbontásban ábrázolja az adott faj
adott helyen történő megfigyelésének valószínűségét.
A nulla körüli értékek alacsony, az egy körüli értékek
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A 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetekre vonatkozó vagy pontos
koordinátákkal rendelkező, a fészkelési időszakból származó (március–augusztus) adatok alapján 10×10 km-es
UTM-négyzetekre aggregálva meghatároztuk a legerősebb
fészkelési kódot (A: lehetséges, B: valószínű, C: biztos, X:
nem fészkelő), amit a térképen megjelenítettünk különböző
színű pontokkal. A pontok színezése a fészkelési valószínűségre utal: sárga – lehetséges (A), narancs – valószínű (B),
barna – biztos fészkelés (C), szürke – nem fészkelő egyed,
egyedek megfigyelése (X). A háttér színezése a felmértségre
utal, a sötétebb szürkére színezett négyzetekben több alkalommal történt adatgyűjtés. Meghatároztuk, hogy az egyes
10×10 km-es UTM-négyzeteken belül hány 2,5×2,5 km-es
UTM-négyzetből gyűjtöttek teljes fajlistás adatokat a fenti
időszakban és ezt 4 kategóriába sorolva ábrázoltuk a négyzetek hátterét szürke színnel kitöltve (34. ábra).
A nem jelentésköteles, de még ritka, közepesen ritka madárfajok esetében a MAP-adatbázis – adatgyűjtési céljainak
megfelelően – kisebb lefedettséggel rendelkezik, mint a birding.hu portál adatbázisa, ahová a terepmadarászok jelentős
része feltölti a ritkaságokkal, szokatlan időpontokban történt
megfigyelésekkel kapcsolatos adatait. A birding.hu madártani honlap és adatbázis célja ugyanis többek közt a bárki
számára elérhető, naprakész információk gyűjtése és nyújtása Magyarország teljes területéről, elsősorban a ritkább,
érdekesebb madárfajokról. Az alábbi fajok esetében ezért
a birding.hu és a MAP-adatbázis adatait együttesen használtuk fel az elterjedési térképek (ponttérképek) elkészítéséhez
(rendszertani sorrendben): örvös lúd, vörösnyakú lúd, apácalúd, kis lilik, énekes hattyú, vörös ásólúd, hegyi réce, füstös réce, fekete réce, jegesréce, nagy bukó, örvös bukó, füles
vöcsök, csigaforgató, aranylile, ezüstlile, parti lile, havasi
lile, kis póling, kis goda, kőforgató, sarki partfutó, sárjáró,
sarlós partfutó, fenyérfutó, havasi partfutó, kis sárszalonka,
nagy sárszalonka, vékonycsőrű víztaposó, erdei cankó, tavi
cankó, kis sirály, kacagócsér, lócsér, kis csér, sarki csér, északi búvár, sarki búvár, halászsas, fakó rétihéja, vörös kánya,
gatyás ölyv, kis sólyom, fenyőszajkó, csonttollú, hajnalmadár, pásztormadár, örvös rigó, szőlőrigó, kövirigó, havasi
szürkebegy, citrombillegető, rozsdástorkú pityer, havasi
pityer, sárgacsőrű kenderike, zsezse, hósármány. A birding.
hu adatbázis 2014–2018 közötti időszakból származó adatait
tartalmazzák a térképek (hasonlóan a MAP-adatbázis 2014–
2018 közötti adataihoz), azok legyűjtése 2020 decemberében
történt. Ezeknél a fajoknál az időbeli előfordulás grafikon
a MAP-adatbázis alapján készült.
A leírásköteles, tehát a legritkább fajok esetében az
MME Nomenclator Bizottság adatbázisát használtuk
a fajok előfordulási adatainak ismertetéséhez, a Ritka fajok ponttérképei és az Előfordulások időbeli eloszlása
grafikonok elkészítéséhez. A ritkaságok térképei négy

magas észlelési valószínűségre utalnak. A térképek az
adott faj egyes területek közti előfordulási valószínűségeinek különbségeit mutatják be, viszont kevéssé alkalmasak az egyes fajok közti összehasonlításra.

34. ábra A fészkelési valószínűségi térképek (ponttérképek) jelmagyarázata – A: lehetséges fészkelő, B: valószínű fészkelő,
C: biztos fészkelő, X: nem fészkelő; szürke négyzetek: felmértség
Figure 34. Map of breeding evidence, A: probable
breeding, B: possible breeding, C: confirmed breeding,
X: no breeding; Grey scale: intensity of survey

35. ábra A ritka fajok előfordulási térképének jelmagyarázata
Figure 35. Map of rare species

A Relatív egyedsűrűség a fészkelési/telelési időszakban térkép 2×2 km-es felbontásban mutatja be az adott faj
modellezett sűrűségét (egyedszámát), a skála és a színezés egyed/km2 sűrűséget mutat. A modellezés a 2014–2018
közötti adatok felhasználásával készült.
Az Időbeli előfordulás fejezet a fajok előfordulásának
és fészkelési valószínűségének időbeli eloszlását ismerteti.
Az Észlelési és fészkelési valószínűség grafikon több
információt tartalmaz. A piros vonal azt mutatja be, hogy
az adott héten történt teljes listás felméréseket érintő négyzetek hány százalékában észlelték a fajt a felmérők. A szürke oszlopok a különböző fészkelési valószínűségű megfi-
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gyelések arányát jelzik (halványszürke: lehetséges, szürke:
valószínű, sötétszürke: biztos fészkelés). Részletes leírás
a Fajok időbeli előfordulásának vizsgálata fejezetben olvasható. A grafikon a 2014–2018 közötti adatok felhasználásával készült. Az Előfordulások időbeli eloszlása grafikon
a ritkaságok esetében mutatja be, hogy az év heteiben hány
darab 2,5×2,5 km-es UTM-négyzetből vannak a fajnak
adatai a MAP-adatbázisban. Ha egy ritka faj egyede több
négyzetben is előkerült (például egy több négyzetbe eső
területen belül mozgott), akkor egy egyed esetén is vehet
fel egynél nagyobb értéket a grafikon. A MAP-adatbázis
jellegénél fogva nem kezel több napos időintervallumokat,
ezért a hosszabb ideig egy helyen tartózkodó ritkaságoknál jellemzően az első észlelés dátuma szerepel az adatbázisban és ezzel együtt a grafikonokon is.
A hazai fészkelőállomány nagysága fejezet a magyarországi fészkelőállomány nagyságát mutatja be, általában
a két legutóbbi névjegyzék (Magyar et al. 1998, Hadarics &
Zalai 2008) által megadott állományadatokkal kiegészítve.
Az egyes állománybecslések forrását, módszerét a korábbi
fejezetekben ismertettük. Az adatok párban vannak megadva (ide értve a territóriumjelző hímekre alapozott adatokat is). Kivétel a túzok, ahol egyedszám szerepel.
Az állományváltozás trendje fejezet a faj nemzetközi
és hazai állományváltozásait ismerteti. A hazai állományváltozás adatainak forrása általában a Mindennapi Madaraink Monitoringja program, a fészkelési időszakban az
1999–2018, a telelési időszakban a 2000–2018 közötti időszakból. A kis számban költő madarak esetében az MMM
alapján nem számítható trend, ezért több helyen (ahol nem
szerepel grafikon) szakértői becslést ismertetünk.
Az Állományváltozás a költési/telelési időszakban
grafikon az MMM-program adatai alapján mutatja be azt,
hogy a mintaterületeken hogy változott az egyes években
az adott faj állománya az első évhez képest.
Az állományváltozási index térképe a költési/telelési
időszakban térkép az MMM-felmérés első öt (fészkelési
időszak: 1999–2003, telelési időszak: 2000–2004) és utolsó
öt (2014–2018) évét hasonlítja össze a 31. oldalon ismertetett módszertan alapján. A trendindex negatív értékei az
adott faj állományának csökkenését (-1 érték az állomány
teljes eltűnését), pozitív értékei az adott faj állományának
növekedését (+1 érték az adott faj megjelenését), 0 körüli értékek az egyedsűrűség állandóságát jelzik. Fontos
megjegyezni, a trendindex %-os értéke nem azt adja meg,
hogy az első 5 évhez képest hány százalékkal változott
a relatív egyedsűrűség!
A Természetvédelem fejezet a faj állományváltozásának okait, a védelmi problémákat és lehetséges védelmi
eszközöket, intézkedéseket ismerteti.

Lovászi Péter

Magyar fajnév /
Hungarian name

Angol fajnév /
Common name

Császármadár
Nyírfajd
Böjti réce
Kékszárnyú réce
Kanalas réce
Kendermagos réce
Fütyülő réce
Álarcos réce
Márványos réce
Kis bukó
Havasi sarlósfecske
Törpevízicsibe
Kis vízicsibe
Pajzsoscankó
Sárjáró
Cankópartfutó
Fecskesirály
Vékonycsőrű sirály
Bonaparte-sirály
Dankasirály
Kis sirály
Prérisirály
Korallsirály
Szerecsensirály
Halászsirály
Lócsér
Kenti csér
Kis csér
Sarki csér
Kis kárókatona
Nagy kócsag
Békászó sas
Fekete sas
Héjasas
Hóbagoly
Közép fakopáncs
Kis fakopáncs
Csóka
Fenyvescinege
Búbos cinege
Barátcinege
Kormosfejű cinege
Kék cinege
Lazúrcinege
Vörhenyes fecske
Halvány geze
Karvalyposzáta
Kis poszáta
Kucsmás poszáta
Bajszos poszáta
Mezei poszáta
Tüzesfejű királyka
Pásztormadár

Hazel Grouse
Black Grouse
Garganey
Blue-winged Teal
Northern Shoveler
Gadwall
Eurasian Wigeon
American Wigeon
Marbled Duck
Smew
Alpine Swift
Baillon's Crake
Little Crake
Ruff
Broad-billed Sandpiper
Buff-breasted Sandpiper
Sabine's Gull
Slender-billed Gull
Bonaparte's Gull
Black-headed Gull
Little Gull
Franklin's Gull
Audouin's Gull
Mediterranean Gull
Pallas's Gull
Caspian Tern
Sandwich Tern
Little Tern
Arctic Tern
Pygmy Cormorant
Great Egret
Lesser Spotted Eagle
Greater Spotted Eagle
Bonelli's Eagle
Snowy Owl
Middle Spotted Woodpecker
Lesser Spotted Woodpecker
Western Jackdaw
Coal Tit
European Crested Tit
Marsh Tit
Willow Tit
Eurasian Blue Tit
Azure Tit
Red-rumped Swallow
Eastern Olivaceous Warbler
Barred Warbler
Lesser Whitethroat
Sardinian Warbler
Eastern Subalpine Warbler
Common Whitethroat
Common Firecrest
Rosy Starling
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A könyvben használt tudományos név / Scientific
name used in this book
Bonasa bonasia
Tetrastes bonasia
Tetrao tetrix
Lyrurus tetrix
Anas querquedula
Spatula querquedula
Anas discors
Sibirionetta discors
Anas clypeata
Spatula clypeata
Anas strepera
Mareca strepera
Anas penelope
Mareca penelope
Anas americana
Mareca americana
Marmaronetta angustrirosrtris Marmaronetta angustirostris
Mergus albellus
Mergellus albellus
Apus melba
Tachymarptis melba
Porzana pusilla
Zapornia pusilla
Porzana parva
Zapornia parva
Philomachus pugnax
Calidris pugnax
Limicola falcinellus
Calidris falcinellus
Tryngites subruficollis
Calidris subruficollis
Larus sabini
Xema sabini
Larus genei
Chroicocephalus genei
Larus philadelphia
Chroicocephalus philadelphia
Larus ridibundus
Chroicocephalus ridibundus
Larus minutus
Hydrocoloeus minutus
Larus pipixcan
Leucophaeus pipixcan
Larus audouinii
Ichthyaetus audouinii
Larus melanocephalus
Ichthyaetus melanocephalus
Larus ichthyaetus
Ichthyaetus ichthyaetus
Sterna caspia
Hydroprogne caspia
Sterna sandvicensis
Thalasseus sandvicensis
Sterna albifrons
Sternula albifrons
Sterna paradisaea
Sternula paradisaea
Phalacrocorax pygmeus
Microcarbo pygmaeus
Egretta alba
Ardea alba
Aquila pomarina
Clanga pomarina
Aquila clanga
Clanga clanga
Hieraaetus fasciatus
Aquila fasciata
Bubo scandiaca
Bubo scandiacus
Dendrocopos medius
Dendrocoptes medius
Dendrocopos minor
Dryobates minor
Corvus monedula
Coloeus monedula
Parus ater
Periparus ater
Parus cristatus
Lophophanes cristatus
Parus palustris
Poecile palustris
Parus montanus
Poecile montanus
Parus caeruleus
Cyanistes caeruleus
Parus cyanus
Cyanistes cyanus
Hirundo daurica
Cecropis daurica
Hippolais pallida
Iduna pallida
Sylvia nisoria
Curruca nisoria
Sylvia curruca
Curruca curruca
Sylvia melanocephala
Curruca melanocephala
Sylvia cantillans
Curruca cantillans
Sylvia communis
Curruca communis
Regulus ignicapillus
Regulus ignicapilla
Sturnus roseus
Pastor roseus
Korábbi tudományos név /
Former scientific name

Saxicola torquata
Carduelis chloris
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis cabaret
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus

A könyvben használt tudományos név / Scientific
name used in this book
Saxicola rubicola
Chloris chloris
Linaria flavirostris
Linaria cannabina
Acanthis flammea
Acanthis cabaret
Acanthis hornemanni
Spinus spinus

Miliaria calandra

Emberiza calandra

Korábbi tudományos név /
Former scientific name

Magyar fajnév /
Hungarian name

Angol fajnév /
Common name

Cigánycsuk
Zöldike
Sárgacsőrű kenderike
Kenderike
Zsezse
Barna zsezse
Szürke zsezse
Csíz

European Stonechat
European Greenfinch
Twite
Common Linnet
Common Redpoll
Lesser Redpoll
Arctic Redpoll
Eurasian Siskin

Sordély

Corn Bunting

6. táblázat Rendszertani változások
Table 6. Taxonomical changes

Summary
Introduction
Although several comprehensive bird books and annotated lists have been published since the late 18th century
on the birds of Hungary, a detailed bird atlas was still
absent by the 2010s. BirdLife Hungary, founded in 1974,
built a large volunteer network of birdwatchers within
decades, so when data gathering started for the second
European Breeding Bird Atlas (EBBA2 – Keller et al. 2020)
on a 50 km resolution, Hungarian ornithologists decided
to carry out a more detailed survey, to lay the foundation
of a national bird atlas. The present book is the integration of an annotated list of all bird species of Hungary,
including rarities and a breeding bird atlas of the country.

General introduction of Hungary
The country lies in central Europe within the Carpathian
Basin, covering 93,034 km2. Two-thirds of the completely
landlocked country is lowland, with regions above an elevation of 300 m asl covering only 2% of the land. The highest point is 1014 m and the largest river is the Danube. Actually, 51% of the country is covered by arable lands, 2% by
orchards, vineyards and gardens, 14% by grasslands, 19%
by forests, 5% by mixed agricultural areas, 3% by reedbeds,
fishponds, marshes, rivers and lakes, and 6% by artificial
and built-upurban areas (data source: CORINE Land Cover
2012 database). The national NCIlin index is 9.9%, indicating an overall 90% loss in the availability of the major supporting ecosystem services (Czúcz et al. 2008).
The climate is the continental type with cold winters
and hot summers, but it can be very variable, influenced
by oceanic, Mediterranean and continental effects. Typical average annual temperature is between 9 and 11 °C,
locally 5–9 °C in upland regions. Average monthly temperature varies between −2 °C (January) and +20 °C (July,
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August), with an absolute minimum of −35 °C, and a maximum of 42 °C. Average annual rainfall is 500–800 mm,
however, it may vary locally and annually between 203
and 1555 mm.
Deciduous forests can be found locally in western Hungary, in the foothills of the Alps. Uphill areas are covered
primarily by beech and oak forests. The original steppe and
forest-steppe vegetation of middle and lower altitudes are
almost completely cultivated today, becoming arable lands
or black-locust, poplar and pine plantations. Before the regulation of rivers in the 19th century, several million hectares
of the country were periodically flooded by the rivers. Hundreds of oxbows, small and large marshes and other temporary wetlands are the remnants of this ancient world. 6% of
soils are under the influence of alkaline salts and alkaline
lakes and pans provides seashore-like habitats.
All of Hungary is included in the Pannonian Bio
geographical Region of the EU. The country has strong
breeding populations of wetland birds, such as the Ferruginous Duck, Pygmy Cormorant, Eurasian Spoonbill,
Eurasian Bittern, Black-crowned Night Heron, Squacco
Heron. Wetlands are important stopover sites for waders and shorebirds, while thousands of geese and ducks
overwinters in the country. The European Roller, Lesser
Grey Shrike, Imperial Eagle, Saker Falcon and Red-footed Falcon have their strongest most western populations
in our country, and there is also a strong and increasing
population of breeding Great Bustards.
Ten national parks and other protected areas cover 10%
of the country, whilst Natura 2000 sites account for more
than 20% of Hungary. Almost all bird species are protected by law.

Atlas field methods – mapping
In 2014, BirdLife Hungary (MME) started a special programme called MAP, to ensure the requirements of data

A very similar count was carried out between 2017–2018 in
the framework of a KEHOP 4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001
project, organised by Ministry of Agriculture and national park directorates. The KEHOP-survey was also
based on 2.5×2.5 km UTM squares. Thirty observers
surveyed 635 UTM squares throughout the country, representing protected, Natura 2000 and non-protected areas. The survey was based on the protocol of the MAP
Programme, and additionally, observers had to count
or estimate the number of breeding pairs of 82 species
in each of their squares, based on their field work. This
priority list covered species of medium density, several nocturnal species and those with an elusive lifestyle:
Hazel Grouse, Grey Partridge, Common Quail, Greylag
Goose, Garganey, Northern Shoveler, Gadwall, Northern
Pintail, Eurasian Teal, Red-crested Pochard, Common
Pochard, Ferruginous Duck, Tufted Duck, European
Nightjar, Stock Dove, European Turtle Dove, Water Rail,
Corn Crake, Spotted Crake, Common Moorhen, Eurasian Coot, Little Crake, Little Grebe, Red-necked Grebe,

Breeding evidence codes used:
X – Observed individuals are probably not breeders
or observation is not within the breeding season
A – Possible breeding
A1 - Species observed during the breeding season
in possible nesting habitat
A2 - Singing male(s) present (or breeding calls
heard) in breeding season
B – Probable breeding
B1 - Pair observed in suitable nesting habitat in
breeding season
B2 - Permanent territory presumed through registration of territorial behaviour (song, etc.) on
at least two different days or farther apart in the
same location
B3 - Courtship and display, or mating
B4 - Agitated behaviour or anxiety calls from adults
B5 - Brood patch on adult examined in the hand
B6 - Nest-building
C – Confirmed breeding
C1 - Distraction-display or injury-feigning
C2 - Used nest or eggshells found (occupied or
laid within period of survey)
C3 - Recently fledged young (nidicolous species)
or downy young (nidifugous species)
C4 - Adults entering or leaving nest-site in circumstances indicating occupied nest (including
high nests or nest holes, the contents of which
cannot be seen) or adult seen incubating
C5 - Adult carrying a faecal sac or food for young
C6 - Nests containing eggs
C7 - Nests with young seen or heard

Great Crested Grebe, Black-necked Grebe, Eurasian
Stone-curlew, Northern Lapwing, Little Ringed Plover,
Eurasian Curlew, Black-tailed Godwit, Eurasian Woodcock, Common Snipe, Common Redshank, Eurasian Bittern, Little Bittern, European Honey Buzzard, Eurasian
Sparrowhawk, Northern Goshawk, Western Marsh Harrier, Montagu’s Harrier, Black Kite, Common Buzzard,
Eurasian Scops Owl, Long-eared Owl, Eurasian Hoopoe,
Common Kingfisher, European Bee-eater, Middle Spotted Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker, Whitebacked Woodpecker, Black Woodpecker, Grey-headed
Woodpecker, Common Kestrel, Eurasian Hobby, Redbacked Shrike, Lesser Grey Shrike, Great Grey Shrike,
Western Jackdaw, Northern Raven, Eurasian Penduline
Tit, Bearded Reedling, Woodlark, Sand Martin, Moustached Warbler, Eastern Olivaceous Warbler, Icterine
Warbler, River Warbler, Common Grasshopper Warbler,
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gathering for EBBA2. It was the first bird mapping programme in Hungary aiming for nation-wide coverage
and focusing on the distribution and density of all breeding birds.
Although the target resolution was at the level of
10×10 km Universal Transverse Mercator geographic coordinate system based (UTM) squares (at least 15 in a
50×50 km UTM) (Figure 1, Figure 2), field work was based
on 2.5×2.5 km UTM squares. Field work was carried out
between the 1st of April and the 31st of July in the case of
early and late breeding species and between the 11-31st of
March and the 1-20th of August as an extra period. Observers visited each type of habitats in the 2.5×2.5 km squares
(urban, agricultural, wetlands, forest, etc.) three times in
the first and second half of the breeding period during
daylight and once at night. Surveyed areas were documented by visited 0.5 km squares within the 2.5×2.5 km
UTM squares (Figure 3). Figure 4 represents a survey of 11
km and 2 hours, covering segments 02, 03, 04, 05, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25.
Common species were listed giving only standardised
breeding categories following recommendations of the
EBBA2. The number of observed individuals or pairs were
given for rare and colonial breeding birds. Observers used
pocket-size field notebooks (Figure 5) with questionnaires,
recording the date, 2.5×2.5 km UTM code, start and end of
the observation, duration of bird count (excluding travel
time etc.), wind strength (using Beaufort scale), surveyed
0.5×0.5 km segments of the 2.5×2.5 km UTM square and the
type of survey: full (covering all species) or partial list.

Garden Warbler, Barred Warbler, Mistle Thrush, Bluethroat, Red-breasted Flycatcher, Collared Flycatcher,
Common Redstart, Whinchat, Northern Wheatear, Grey
Wagtail, Tawny Pipit, Corn Bunting and Rock Bunting.

5m/s and it was no precipitation. Methods are described
in detail by Szép et al. (2012). Observers counted birds
within 50, 100 and 200 m radius circles, using the field
questionnaire shown in Figure 6.

Data management and validation

Coverage of the country

Observers uploaded their own data to the MAP database,
which was developed especially for the current atlas. After
registration, observers filled out a questionnaire on bird
identification, gauging which species they could identify by
sight, by voice or both, and of which they were uncertain.
When uploading data, uninterrupted fieldwork within a
2.5×2.5 km square formed one observation unit. All data of
above-mentioned field questionnaires were uploaded.
We used several data validation methods. Automatic
validation of the database allowed to establish the timing of breeding, timing of occurrence, observation of
rare species (mistyping of species’ code), etc. This data
was also validated by regional and species coordinators.
A chat and message sending function helped coordinators in communication.
The MAP database prepared automatic visualisation of
data on a daily basis, depicting mapped squares, number
of species in a given 10×10 km square, highest atlas code
for the species in a given square etc.
Based on the first year’s experiences after the MAP database was developed, is became a comprehensive database
to collect not only breeding, but almost all bird observation data possible. Relevant bird ringing data and a lot of
field data gathered by national park directorates was also
integrated into the MAP database. Although the gathering
of data was extended for all observations and seasons, uploading all basic information (observer, locality, date, time,
atlas code etc.) was required in each instance.

We analysed data of 876 MMM observers from between
1999 and 2018, and data of 1093 MAP observers from between 2014 and 2018. In the breeding season 1240 (Figure 7),
in winter 465 (Figure 8) 2.5×2.5 UTM squares were covered
by the MMM.
In Hungary 811 whole 10×10 km UTM squares can be
found, additional 187 partly fall abroad and there are
48 fragment (smaller than 10×10 km) squares due to the
characteristics of the UTM projection system. So-called
complete lists (when data of all species were collected
during a survey), important for modelling, were collected
from 952 10×10 km UTM squares (Figure 9). 740 10×10 km
squares also were surveyed by night (Figure 10). Altogether 15,808 standard (fitting to the protocol) complete lists
were collected, covering 6756 2.5×2.5 km UTM squares,
nocturnal lists concerned 2763 squares (Figure 9, 10).
Figure 11 presents the number of species per 2.5×2.5 km
squares observed between 2014–2018.

Field methods – trends
The Hungarian Monitoring of Common Birds (MMM)
programme is a point-based counting method using
grid cells with a semi-random sampling design. The
survey is based on randomly selected 2.5×2.5 km UTM
squares (Universal Transverse Mercator geographic coordinate system). Observers count birds for five minutes
at 15 points; these points are randomly selected out of
25 central points of 0.5 km segments of the 2.5×2.5 km
UTM square. Surveys were carried out from 1999, twice
between mid-April and mid-June, between 5 and 10 AM,
with at least two weeks between samplings when wind
speed was less than 5m/s and there was no rain. The
wintering population was surveyed once in January
from 2000, on the same randomly selected points, between 6 AM and 4 PM, when wind speed was less than

52

The period of data used in the Atlas
Mapping of breeding species (MAP, KEHOP) was carried out between 2014–2018. The Hungarian monitoring
of common birds (MMM) started in 1999 for breeding
species and in 2000 for wintering ones. Trends between
1999 and 2018 (breeding season) and 2000–2018 (wintering season) are presented in the Atlas. The modelling
work of the Atlas took place in 2019 and the manuscript
was written in 2020, so in case of rarities, data was also
included from 2019. The final date for the inclusion of
rare species was the 31th of December 2019, following the
last available report of the Hungarian Rarities Committee (MME Nomenclator Bizottság). Data on rare birds is
presented based on the last annotated list of the birds of
Hungary (Hadarics & Zalai 2008) and subsequent annual
reports of the Committee (MME Nomenclator Bizottság
2008, 2013, 2016a, b, c, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Methods of modelling
The data gathered during field work of the bird atlas, together with the data on circumstances of observations
(date, time, duration, area covered, identification skill of
the observer) and different habitat and climate datasets,
are suitable for modelling which factors affects the distribution and abundance of birds. These models can predict
probability of presence, density and trend index of birds

Databases used for modelling

Survey characteristics
covered: coverage of 2.5×2.5 km UTM squares by bird
survey (based on number of 0.5 km segments);
duration: duration of the survey (minute);
day: date of the survey within the year (1=1st of January);
start_min: start of survey compared to sunrise.
Species were categorised into 12 decades 10-day intervals
(60–170, 1 = first day of the year) in which in maximum
probability of observation was to be expected, based on
the dates of when they were seen. and Moreover, maximum observation probability during the day was also
established and observations were assigned to six categories (<=0, 1–29, 30–59, 60–89, 90–119, >=120; 0 = time of
sunrise) (Figure 12). Models considered differences from
yearly and daily maximum.
identify_skill: skill of observer (see madaratlasz.mme.hu).
If identification skill of the observer for a given species
was unknown or uncertain, data were excluded from calculations.

Climate data (1970–2000) (Fick and & Hijmans 2017) used
in the model:
BIO1: annual average temperature (°C);
BIO5: highest temperature in the hottest month (°C);
BIO6: lowest temperature in the coldest month (°C);
BIO12: annual rainfall (mm);
BIOBP: rainfall during the breeding period (April–July) (mm);
BIOBT: average temperature during the breeding period
(April–July) (°C);
EVAPO: annual evaporation (Mu et al. 2013).

Altitude data
alt_hu: altitude (European Environmental Agency, Elevation map of Europe).

Ecosystem Map of Hungary
This database, covering all of Hungary, shows the actual distribution, extent and frequency of ecosystems on
national level. The map categorises urban areas (7 subcategories), agricultural areas (3), grasslands and other
herbaceous vegetation (6), forests and scrubs (17), and rivers and lakes (3) on a 20×20 m raster (Agrárminisztérium
2019, or see alapterkep.termeszetem.hu).
Soil data (European Soil Data Centre – ESDAC) (Hiederer
2013):
soil_bd: bulk density (g/cm3)
soil_clay: clay content (%)
soil_silt: silt content (%)
soil_sand: soil content (%)
soil_gravel: gravel content (%)
soil_oc: organic carbon content (%)
soil_depth_roots: depth available to roots (cm)

Maps on probability of occurrence in
the breeding season
Modelling was performed in case of 155 breeding species,
observed in at least 1% of the 2.5×2.5 km UTM squares
surveyed (average frequency: 25.2%, SD: 24.184%, min.:
0.9%, max.: 85.6%).
Data gathering covered almost half of the country
on average (average: 49.4%, SD: 2.3%, min.: 41.4%, max.:
52.5%) between 2014–2018. Figure 13 is a sample for geographical coverage, showing the centers of surveyed
squares (red: present, grey: absent), Figure 14 is a map of
predicted presence, Figure 15 shows the relative importance (%) of variables in case of the Eurasian Skylark.
The most important variable (16.8%) is the percentage
of arable fields (perc_2100). This correlation is shown
in detail in Figure 16, where the X-axis represents coverage of arable fields in a 2 km square, and the Y-axis
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on places not covered by the survey, providing maps covering the entire country.
Random forest method of the R based (R Development
Core Team 2015) TRIMmaps (Kampichler et al. 2016,
2020) programme package were used for modelling. The
modelling processed 500 decision trees, each using one
third of the variables, with default settings of TRIMmaps. Out-of-bag samples (25%) were used to calculate
the goodness of the models. In case of the probability of
presence, goodness of the model was cross validated by
the area under the ROC curve (AUC) values. AUC ranges
in value from 0 to 1, incorrect predictions have an AUC
of 0, and a model whose predictions are 100% correct,
have an AUC of 1. The most important results of modelling can be downloaded from madaratlasz.mme.hu.
In case of density and trend index, goodness of the model was evaluated comparing modelled and real values, using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error
(RMSE), and Pearson correlation coefficients. Modelled
values considered true when values of MAE and RMSE are
around 0, and when the correlation coefficient is greater
than 0 (see madaratlasz.mme.hu).
Residuals were calculated using an Inverse Distance
Weighted interpolation method.
Random forest modelling was based on land cover, climate and soil database of 2 km square resolution,
using squares defined by central points of the surveyed
2.5×2.5 km squares during ornithological data gathering
(MAP, including KEHOP and MMM).

represents the probability of presence of Skylark in the
square.

Density calculation and relative density maps
Standardised methods of Hungarian Monitoring of
common Common Birds (MMM) provides data on
birds for a given area, as observers count birds in
50 m, 100 m and 200 m radius area around the observation points. These counts are suitable for estimating
the relative density of common bird species. The species
were categorised based on size of their territories:
MMM N: Minimal territory, several pairs may breed
within a 100 m radius area: average number of observed
individuals around observation points was interpolated
for a 2.5×2.5 km square;
MMM N1: Small territory, typically one territory can
be found in a 100 m radius area: number of the observation points where the species was found within 100 m
was interpolated to a 2.5×2.5 km square;
MMM N2: Small-medium territory, typically one territory can be found in a 200 m radius area: number of the
observation points where the species was found within
200 m was interpolated to a 2.5×2.5 km square;
MMM N3: Medium territory, maximum five pairs may
breed in a 2.5×2.5 km square: observation points were
grouped as shown in Figure 17. Average number of observation point groups where the species was observed was
interpolated for a 2.5×2.5 km square;
MMM N4: Large territory species: relative density was
not calculated due to lack of suitable data.
Results of relative density calculations can be found at
madaratlasz.mme.hu.
The density model was calculated in the case of 138
breeding species, based on MMM surveys between 2014–
2018. Following variables were used: date, identify_skill,
all climatic and habitat variables and furthermore, predicted_presence, which is the probability of presence of a species in a given 2 km square based on the aforementioned
modelling.
Counts covered 2.2% of the country on average (SD:
0.02%, min.: 2.1%, max.: 2.2%). Average frequency was 26.6%
(SD: 24.852%, min.: 0,6%, max.: 87.7%) in the 2.5×2.5 km
UTM squares. Average MAE values, representing goodness of models was 5.826 (SD: 10.097, min.: 0.024, maximum: 66.415), average RMSE values was 17.704 (SD: 35.386,
min.: 0.2, max.: 292.749) and average correlation coefficient
was 0.398 (SD: 0.238, min.: −0.018, max.: 0.929).
A similar modelling technique was implemented for
the 38 wintering species. Counts covered 1.09% of the
country on average (SD: 0.007%, min.: 1.06%, max.: 1.09%).
Average frequency was 39.5% (SD: 19.15%, min.: 8%, max.:
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85.8%) in the covered 2.5×2.5 km squares. Average MAE
values, representing goodness of models was 1.769 (SD:
18.418, min.: 0.323, max.: 93.393), average RMSE value was
37.667 (SD: 56.589, min.: 1.166, max.: 216.413) and the average correlation coefficient was 0.408 (SD: 0.184, min.:
−0.010, max.: 0.817).
Figure 18 is an example of sample areas, showing the
centers of surveyed squares, where the size of the circles
represents the density of the species. The map of predicted density (individuals/km2) of thy Skylark is shown in
Figure 19. Figure 20 depicts relative importance (%) of variables in the case of the Skylark. Most important variable
(15.8%) is the percentage of alkaline grasslands (perc_3200).
This correlation is shown in details in Figure 21, X-axis represent coverage of alkaline grasslands in a 2 km square, Y-axis
represents density of Skylarks for a 2.5×2.5 km UTM square.

Trend index maps
Trend index maps were calculated in the case of 91 breeding species, based on data from periods 1999–2003 and
2014–2018. Mean relative density was calculated for both
periods. Calculation of the trend index value was as follows:
(last 5 years – first 5 years) / (last 5 years + first 5 years).
Value -1 represents species that were extinct from the
square; +1 represents new breeders in the square. It is
important to note that the value of the trend index does
not indicate the percentage by which the relative density
changed compared to the first 5 years!
Figure 22 is an example of a surveyed area, showing
the center of the surveyed squares, size of circles represents the trend index of the species (black: decreasing, red: increasing trend). Figure 23 is the trend index
map of the Eurasian Skylark. Figure 24 shows relative
importance (%) of variables in the case of the Skylark.
The most important variable (24.5%) is the percentage of
sand soils (soil_sand). This correlation is shown in detail
in Figure 25, where the X-axis represents the percentage
of sand in the soil in a 2 km square, and the Y-axis the
trend index of Skylarks.
The average number of 2.5×2.5 km squares was 235
(SD: 139.157, min.: 20, max.: 510). Average MAE values,
representing goodness of models was 0.224 (SD: 0.065,
min.: 0.121, max.: 0.474), average of RMSE 0.319 (SD:
0.09, min.: 0.164, max.: 0.674) and the average correlation coefficient was 0.309 (SD: 0.205, min.: −0.410, max.:
0.644). Model used all climatic and habitat variables,
predicted_count (modelled density of the species as described above).

Estimation of populations
The breeding population of 155 common species was estimated based on MMM and MAP data from 2014–2018
using probability and density models, with TRIMmaps
(Kampichler et al. 2016). Number of individuals or territories were estimated for the entire country, providing an
estimation of accuracy (minimum and maximum based
on 95% confidence intervals).
For species covered by KEHOP counts, experts estimated the density of species in each of the 2.5×2.5 km
UTM squares. This estimation was interpolated to the
territory of the country, taking habitat characteristics
into consideration.
For well monitored species such as Great Bustard, rare
shorebirds, colonial birds (gulls, herons), storks, kites,
White-headed Eagle, European Roller, Red-footed Falcon
and Saker Falcon, direct counts helped in the estimation of
the national breeding population. In case of rare, localised
or hidden species, such as certain ducks, Common Swift,
Fieldfare, Dunnock, Eurasian Bullfinch, etc. so-called expert
assessment was used, comparing density or suitable habitats
to other species.
Methods of population estimations for all breeding
species are shown in the Annex of the book (page 728).

Species trends
For modelling trends, the Time Effect basic model of the
R based TRIM v2.0.6 (Pannekoek & van Strien 2001) was
used. The TRIM produced imputed yearly indices for
each species which were used for calculating indicators.
Indices of the first year of the survey (breeding season:
1999, wintering season: 2000) were the base years with a
value of 1 and all other indices were calculated relative
to this base time point. In addition, serial correlation was
taken into account. The estimated slopes of the population trend (overall additive slope, based on imputed data,
TRIM) reflect the average percentage change per year.
The overall slope estimate was categorized: steep decline,
moderate decline, stable, moderate increase, and strong

increase. Steep decline or strong increase was classified
by TRIM when slope was lower/higher than (–/+) 5% per
year, {(–/+) 5% would mean halving/doubling in abundance within 15 years} (van Strien et al. 2001).
Trends for the breeding period were calculated for 125
species and for 38 species for the wintering period (see
details at madaratlasz.mme.hu).
The biodiversity indicator index was calculated using
an R based MSI tool (R Core team 2015, Soldaat et al. 2017),
for 16 species in agricultural areas (Figure 29), 22 species
in forested regions habitats (Figure 30), 26 resident species
(Figure 31), 36 partial or short distance migrants (Figure 32)
and 37 long distance migrants (Figure 33).

Frequency of observation probability
and breeding evidence
We analysed the probability of observation and the
breeding evidence, calculating the percentage of observation probability (seen and/or heard) and breeding
evidence code in the surveyed squares, during the given week. Values show the rate of the number of squares
where the given species was observed compared to all
surveyed 10×10 km squares. Light grey, grey and dark
grey columns show the percentage of breeding evidence
during the given week. Values show the rate of the number of squares where the given species was observed as
possible (light grey), probable (grey) or confirmed (dark
grey) breeder compared to all surveyed 10×10 km squares.
The Barn Swallow arrives between mid-March and late
April, reaching nearly 66% observation probability. As
breeding birds may travel long distances during feeding,
a distance can be seen between the grey columns and the
red line. The species begins its migration by late October
(Figure 26). The observation probability of the wintering
Fieldfare is high between October and April (Figure 27).
The Nightingale arrives mainly in April, and observers
reported its presence almost exclusively from breeding sites until mid-July, as possible (A) and probable (B)
breeder. As mainly the song of males can be heard, proportion of confirmed breeders (C) is low (Figure 28).

Presentations of the results by species
The taxonomy, scientific and English names follows the
10.2 list of IOC (Gill et al. 2020). Recent changes can be
found in Table 6.
The book introduces species of A, B and C categories
according to the Association of European Records and
Rarities Committees (AERC):
-species which have been recorded in an apparently wild
state at least once since 1950 (Cat. A; most species in
Hungary);

55

SUMMARY

Similar modelling was possible in the case of the 27
wintering species, based on data from 2000–2004 and
2014–2018. The average number of 2.5×2.5 km squares was
171 (SD: 61.486, min.: 64, max.: 273). Average MAE values
representing goodness of models was 0.250 (SD: 0.053,
min.: 0.157, max.: 0.349), the average RMSE value was
0.347 (SD: 0.073, min.: 0.219, max.: 0.481) and the average
correlation coefficient was 0.278 (SD: 0.157, min.: −0.024,
max.: 0.557).
The most important results of modelling can be downloaded from madaratlasz.mme.hu.

-species which have been recorded in an apparently
wild state before 1950 (Cat. B: Marbled Duck, Black
Grouse, Pallas’s Sandgrouse, Chestnut-bellied Sandgrouse, Razorbill, Atlantic Puffin, Bonelli’s Eagle,
Red-billed Chough, Pallas’s Rosefinch, Arctic Redpoll, Pine Grosbeak);
-released or escaped species which have established a
self-supporting breeding population in the country;
also includes birds from a category C population of
another country (species not breeding in the country)
(Cat. C; C1: Canada Goose, Bar-headed Goose, Egyptian Goose, Ruddy Duck, Pheasant, Feral Pigeon; C2:
Griffon Vulture, Cinereous Vulture).
Specimens that have escaped from captivity (Cat. E)
are not included in the book.
Closing date for rare species is 31.12.2019.
The header section introduces the size of Global and European population (pairs, except Great Bustard - individuals), trend and Red List category; status in Hungary, legal protection, number of breeding pairs and population
trend, as follows:

Population:
A: Adventive
-: Not breeder
Trend:
: Increasing
=: Stable
≈: Fluctuating
: Decreasing
?: Unknown/uncertain
Red List Category:
CR: Critically Endangered
CR(PE): Critically Endangered (Potentially Extinct)
EN: Endangered
VU: Vulnerable
NT: Near Threatened
LC: Least Concern.
Status in Hungary:
fészkelő: breeding
átvonuló: migrant
áttelelő: winter visitor
ritkaság: rarity
Legal protection in Hungary:
nem védett: not protected
vadászható: game species
közösségi jelentőségű: species with community interest
védett: protected
fokozottan védett: strictly protected
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The value of protected species, given by ministerial decree,
is shown in brackets (HUF).
Source of Global data: IUCN Red List for birds (BirdLife
International 2020),
Source of European data: European Red List of Birds
(BirdLife International 2015).
As the national population is given in pairs (pár), except
Great Bustard (individuals – egyed), for the period 2014–2018,
global and European population data was recalculated into
pairs. Due to the different time period of the original data,
and recalculation based on data given in individuals and
adult individuals, the value of the minimum European population estimates may exceed minimum global population.
The text in Hungarian language introduces the subspecies of the species, distribution of the species and subspecies occurring in Hungary, change in the distribution
in Europe following EBBA2 (Keller et al. 2020), distribution in Hungary introducing results of modelling, observation and breeding probability by weeks, actual size of
the national population, and trends and nature conservation issues. The English summary introduces national
status, typical habitats, migration timing and population
trends of each species in grey text boxes.

Maps, graphs
The first, larger dot map in the header of the species shows
breeding evidence found in the period between 2014 and
2018, in the 10×10 km UTM grid. Possible breeding is
shown by yellow, probable breeding in orange, confirmed
breeding with red dots, and no breeding status is depicted by smaller grey dots. The background colouring of the
squares shows the number of mapped 2.5×2.5 km squares
within the 10×10 km squares and refers to the intensity of
field survey (Figure 34).
Dot map of rare species map shows all documented records. Different colours represent different time periods
(1850–1950, 1951–2000, 2001–2013, 2014–2019) (Figure 35).
Probability of occurrence in the breeding season maps are
modelled on a 2 km grid, showing relative (and not absolute) values of probability of occurrence, therefore, values
can be compared within a single map, but not necessarily
using the maps of different species.
Predicted density in the breeding season maps are modelled
on a 2 km grid, showing relative density of species in the
breeding season. Values are given in individual/km2.
Predicted density in the wintering season maps are modelled on a 2 km grid, showing relative density of species
during the winter. Values are given in individual/km2.
Observation probability and breeding evidence graphs; see
chapter Frequency of observation probability and breeding evidence above.

Breeding/wintering period trend index maps show modelled population changes between the periods of 20002004 and 2014-2018, calculated as described above.

Summary of the results
The Bird Atlas of Hungary lists 420 bird species observed
until 2019 in the country. There are 211 breeding, 6 occasional breeding, 59 migratory, 10 winter visitor and 134
rare species (Table 1). Summary of trends and trend data
sources can be found in Table 2, order of magnitude of
minimal breeding populations in Table 3. Summary of the
global Red List categories can be found in Table 4., national legal status in Table 5.

SUMMARY

In case of rare species, red column shows the number
of 2.5×2.5 km squares where the species was observed in
a given week.
In case of the Breeding/wintering period population trend
graphs, trends were calculated using the data of the Common Bird Survey (MMM) programme collected between
1999 and 2018 for breeding period, and between 2000 and
2018 for wintering period. In case of uncertain (Bizony
talan) and stable (Stabil) trends, only estimated annual
change and standard error are indicated on the graphs.
In case of decreasing (Csökkenő) and increasing (Emelkedő)
trends, level of significance is also represented. (Mérsékelt
means moderate, Erősen means strongly.)
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