MME Nomenclator Bizottság

E-mail: nomenclator@birding.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
H-1121 Budapest, Költő u. 21.

Kategória

Csomag

Jelentőlap
Magyarországon újonnan vagy ritkán előforduló madárfajok, alfajok és fészkelők adatainak hitelesítéséhez*
(Kérjük, hogy a jelentőlap kitöltése és elküldése lehetőleg elektronikus úton történjen.)

1. A megkerülés alapadatai

2. A megfigyelés alapadatai

Minden esetben kötelezően kitöltendő a hitelesítéshez!

Megfigyelés esetén az alábbi cellák kötelezően kitöltendőek.

(Ha valamelyik kérdés nem értelmezhető, kérjük a válaszcellát kihúzni. Választási lehetőség esetén kérjük a megfelelőt kiválasztani.)

Madárfaj neve:

A megfigyelés ideje (óra, perc):

Tudományos név:

A megfigyelés időtartama:
A határozáshoz használt
optikai eszközök:
(gyártmány, típus, nagyítás,
frontlencse átmérő)
Távolság a madártól:
A megfigyelő(k) korábbi
tapasztalata a fajjal
kapcsolatban:
Mikor történt meg a madár
biztos meghatározása?
Merült-e fel probléma, kétség
a határozás során?
Mi alapján készült a leírás?

Megfigyelés (gyűrűzés,
gyűjtés) dátuma:
Egyedszám:

pld.

Kor, ivar, tollruha:
A madár előkerülésének
körülményei:
Községhatár:
Hely/terület:
Megfigyelő(k) (gyűrűző,
gyűjtő) neve:

-tól
-ig
KÉZITÁVCSŐ:
TELESZKÓP / SPEKTÍV:

m

3. Kiegészítő adatok

Ahol ismert az adat, kérjük kitöltését.

A leírást készítő neve:
A leírás készítőjének
elérhetőségei (cím, e-mail
cím, telefonszám):
Minden kétséget kizáróan
biztos-e a határozás
helyessége?

A madarat elsőként találta:
A madarat elsőként meghatározta:
Van-e olyan megfigyelő, aki a
meghatározással nem ért egyet
(név)?

Kitöltés dátuma:

A madár további megfigyeléseinek
dátumai, megfigyelőkkel:

Aláírás (kézi kitöltésnél):

Gyűrűszám / preparátumszám:

4. Egyéb körülmények

Kötelezően kitöltendő a hitelesítéshez! (Ha valamelyik kérdés nem értelmezhető, kérjük a válaszcellát kihúzni vagy áthúzni.)
A megfelelő válasz kiválasztandó
Részletek, megjegyzés
Jelölés a madáron:
Jelölés típusa (anyag, forma, jelölt testrész):
Jelölés színe/felirata:
A madár tollazatának állapota:
A csupasz részek állapota
(csőr, láb, karmok, szájzug, szem stb.):
Élő madár egészségi állapota:
Félénkség, bizalmasság:
Furcsa vagy nem vadmadárra jellemző
viselkedés:

5. A megfigyelés körülményei

Ahol értelmezhető és van adat, kérjük kitöltését.
Jelen lévő egyéb
madárfajok:

A terület rövid
jellemzése:

Felhőzet, légréteg:
Fények, ill. a madár
megvilágítottsága:
Csapadék:
Szélirány:
Hőmérséklet:

Látási viszonyok:
A nap szöge a megfigyelőhöz képest:
Vízállás:
Szélerő:
GPS koordináták:

°C

* A hitelesítendő madárfajok listája és ezen jelentőlap elektronikus formája az alábbi hivatkozáson található meg a világhálón:
http://www.birding.hu/dokumentumok.html
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6. Rendelkezésre álló egyéb dokumentumok, bizonyítékok**
Amennyiben léteznek, kérjük kitölteni.
Típus
Fénykép:
(egyéb:)
Típus***

Készítő (név, elérhetőség)

Hivatkozás publikus másolatokra (link)

Mellékelt darabszám

Gyűjtő (név)

Jelenlegi tárolás helye (cím)

Darabszám

** Az MME NB archívum részére a leíráshoz lehetőség szerint mellékeljünk dokumentumokat (fénykép, videó, hangfelvétel, terepi
jegyzet/rajz). *** Amennyiben tetem, preparátum vagy származék (toll, csont, köpet stb.) rendelkezésre áll bizonyítékként, kérjük
megnevezni, az(ok) hol, kinél lelhetőek fel. – Az elektronikus fájlokat a jelentőlapon kívül, az e-mailhez kérjük csatolni.

7. A madár (madarak) részletes leírása

Kötelezően kitöltendő a hitelesítéshez, fényképezett madár esetén is! Kézi kitöltés esetén a jelentés további A4 formátumú külön lapokra folytatható.
A részletes leírást a jelentőlapon folytatólagosan kérjük írni az alábbi szempontok alapján:
•
a találás és határozás folyamata; esetleges problémák és kétségek;
•
összehasonlítás jelenlévő társfajokkal, a csapatban vagy a közelben lévő más fajokkal;
•
általános megjelenés és benyomás, hang, viselkedés, nagyság, alak;
•
csupasz részek színezete és alakja (pl.: csőr, szájzug, láb és szem);
•
tollazat leírása a fej, nyak, dolmány, hát, farcsík, farkfedők, farok, szárny, torok, mell, has, testoldal, far, comb stb. tájékain.
Leírás:

Az MME NB eddigi jelentései az alábbi hivatkozáson találhatóak meg a világhálón: http://www.birding.hu/eves_jelentesek.html
A jelentőlap kitöltésével kapcsolatban megkereshető az MME NB titkára: nomenclator@birding.hu
2018-as változat
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