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Beszámoló az elvégzett szakmai tevékenységekről 

2016 
 

1. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából elvállaltuk az "Erdei élőhelyek 
kísérleti mintaprojekthez kapcsolódó madár monitoring feladatok 2016-ban" 
témacímű, szerzői jogi védettségre alkalmas színvonalú tanulmány elkészítését. Ez 
a projekt a Szent István Egyetem svájci alapból finanszírozott kutatása, melynek 
lényege a természetvédelem és erdőgazdálkodás összehangolása. E tavaszi 
felmérés alapja a korábbi években végzett munkánk volt, konkrétan az alábbi 
feladatokkal: (output: kutatási jelentés):  vizuális és/vagy akusztikus megfigyelés 
2016. április / májusában 1 alkalommal 3 mintaterületen (Gyöngyös, 
Gyöngyössolymos, Parád); a korábbi monitorozással felmért odúk és költőüregek 
visszaellenőrzése. Örömmel végeztük ezt a munkát, mely fontos megállapításokat 
eredményezett ritka erdei madárfajok előfordulása és a különbözőképpen kezelt 
erdő-állományok között. Minden valószínűség szerint ez egy hosszútávú projekt 
lesz és a jövőben is számíthatunk hasonló megbízásokra.  

2. Fenti munkánkra alapozott az a megbízásunk melyet közvetlenül a GATE-től 
kaptunk a „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi 
Natura 2000 területeken” Svájci-Magyar Együttműködési Program kapcsán. Az 
Egyetem a BNPI-vel közösen egy két napos "Vágásjelölési gyakorlatot" 
szervezett Garábon, melyen elő kellett adni a három év során végzett munkánk 
főbb tapasztalatait és részt kellett vennünk a terepi munkákban. E kis konferencia 
résztvevői kutatók és természetvédők voltak akik aktívan érdeklődtek kutatásaink 
eredményeiről és bíztattak a folytatásra.  

3. Ugyancsak a BNPI-től kaptuk azt a megbízást, melynek kapcsán a BNP 
törzsterületén, a Felsőtárkányi Erdészet területén kellett az „erdőkhöz kötődő védett 
és közösségi jelentőségű madárfajok faunisztikai adatgyűjtését” elvégezni különös 
tekintettel a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs előfordulásainak 
megállapításaira. Három nagyobb mintaterületen végeztük ezt a munkát jelentős 
adatmennyiséggel növelve a térség biotikai adatbázisát. Bízunk benne, hogy 
adataink tevőlegesen hozzájárulnak ezen erdők természetközeli kezeléséhez, 
védelméhez. 

4. Az előzőhöz hasonló, de az Egri Erdészet területére vonatkozó megbízásunk 2017 
évre szól. 

5. A BNPI megbízása alapján végeztük el a megbízó által megadott 8 db. 2,5x2,5 km-
es kvadrát madártani felmérését. A területeket 2 alkalommal kellett nappal és 
egyszer éjszaka felkeresni a teljes fajlista elkészítéséhez a MAP protokollja alapján. 
Az adatok a BNPI biotikai adatbázisába kerültek és adalékokat szolgáltatnak az 
élőhelyek fenntartható kezeléséhez. 
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6. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Monitoring Központja 
bízta meg egyesületünket a Madáratlasz Program (MAP) helyi feladatainak 
elvégzésével. A hazai program az IUCN által szervezett és időszakonként kiadott 
európai kiadvány részeként valósul meg több év alatt. Az egyes madárfajok 
elterjedését, állomány viszonyait és veszélyeztetettségét hivatott feltárni. 
Hazánkban széles társadalmi bázis  tevékenykedik ez ügyben a Monitoring 
Központ összefogásában. A mi megbízásunkat az MME Bükki helyi csoport 
tagsága teljesítette elsősorban a Bükk-hegység, a Borsodi-Mezőség, a Bükk-alja és 
a Hevesi-Sík területén. Összesen 15 db. 10x10km-es UTM kvadrát 
madárállományát mértük és töltöttük fel. 

7. A Garamond Kiadványszerkesztő Stúdió Kft. megbízásából végeztünk el egy 
kisebb volumenű tanulmány és illusztráció készítési munkát. A kiadvány a BNPI 
szerkesztésében készült és a Natura 2000 erdőkben a fahasználatok jelölésének 
természetvédelmi szempontjait taglalja elsősorban az erdőket kezelő 
szakszemélyzet számára. 
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