
MADARAK SZÁJTÁJÉKI SIPOLY MEGFIGZELÉSÉT BEJELENTŐ ŰRLAP 

FORM FOR REPORTING ORAL FISTULAS IN BIRDS 

(MEGJEGYZÉS: Az elváltozással megfigyelt minden egyes példányhoz külön lapot töltsön ki! Angol nyelvű 

válaszaival segíti az adatfeldolgozást!) 

(NOTE: Please complete a separate form for each bird observed with condition) 

Azonosító (hagyja figyelmen kívül) / Record # (for 

use by SJR) (please ignore) 
 

Dátum / Date  

Időpont / Time   

Fajnév (tudományos név) / Species’ name (common, 

scientific or both) 
 

A madár még élt (A) vagy már nem (D)? / Was the 

bird alive (A) or dead (D)?  
 

A madár kora ([A] ivarérett, [C] fióka) / Age of bird 

([A] adult or [C] chick) 
 

Megfigyelés helye (GPS koordináta vagy megye, 

régió, ország) / Location (GPS coordinates, county or 

region, country etc.) 

 

Hol látta a madarat (erdő, mezőgazdasági terület, 

város, hulladéklerakó, folyó-, tópart)? / Where was 

the bird seen (e.g. woodland, farmland, urban, 

landfill, river, lake etc.)? 

 

A madár viselkedése (táplálkozik, kotlik, más 

madárral viszálykodik) / Behaviour of bird (e.g. 

feeding, incubating, fighting with another etc.)   

 

Gyűrűs madár? (Y/N) (Ha lehetséges adja meg a 

gyűrű számát) / Was the bird ringed? (If ‘Y’ please 

also supply the ring number) 

 

Első alkalommal látja ezt a madarat? (Y/N) Ha nem 

adjon meg további adatokat róla / Is this the only 

time that you have seen this bird? (If ‘N’ please 

provide further details) 

 

A nyelv megnyúlt és elszíneződött volt VAGY 

összezsugorodott, száraz és holtszínű? / Was the 

protruding tongue extended and coloured OR 

constricted, dry and discoloured?  

 

Lefotózta a madarat? (Y/N) (Ha igen, csatolja a képet 

e-mailben. Felhasználása esetén a szerzői jog az öné 

marad.) / Did you photograph the bird? (Y/N) (If ‘Y’ 

please send via e-mail. You will retain copyright.)  

 

Milyen tevékenység közben figyelte meg a madarat? 

/ Were you ringing, photographing birds or 

something else when you observed it? 

 

Név és elérhetőség / Name and contact details   

Egyéb megjegyzések: / Any other relevant information: 
 

 

MEGJEGYZÉS: Az űrlapot Dr. Jim Reynolds részére küldje el e-mailben: J.Reynolds.2@bham.ac.uk 

NOTE: Please return to Dr Jim Reynolds via e-mail: J.Reynolds.2@bham.ac.uk 


