Kiegészítő adatlap (a „napi”megfigyelések rögzítéséhez)
Fészekadatlap ( fehér gólya - Ciconia ciconia )
MME Monitoring Központ
Web: www.golya.mme.hu E-mail: golya@mme.hu és monitoring@mme.hu
Kérjük, hogy a dokumentum kitöltése előtt, olvassa el az adatlap végén található kitöltési útmutatót! Ezt az adatlapot kitöltés után

nem kell postán feladni, s az adatokat kizárólag a fehér gólya - online adatbázis weboldalain lehet feltölteni!

Fészek azonosító:

Minden gólyafészeknek (és fészektartónak) egyedi azonosító kódja van.
A kód hét számjegyből áll, melyből az első öt a települések KSH
azonosítója, az utolsó kettő az adott településen található fészek sorszáma.
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Év: 2006

Jegyzet (a fészek terepi azonosításához) Ide leírhatja azokat az információinkat, amelyek alapján a fészket azonosítani tudja a terepi megfigyelések során.
Pl. település, utca, házszám stb. Ha az „Összesítő adatlap” nincs kéznél a kiegészítő adatlap használatakor, akkor segítséget nyújthat a fészek azonosításához az ide
lejegyzetelt néhány információ. Ezeket kizárólag saját magának jegyzeteli, ezért nincsenek formai megkötések.

Nagyhalászban az Arany J. u. 289. előtt. „A” típusú-, beton villanyoszlopon, új típusú fészektartóval.
A GPS-ben FHG NH14 azonosítóval szerepel.
Ha megfelelő jegyzetet
készítünk,
akkor egyszerű
lesz
A fehér gólya évente egyszer költ, de fészekaljának megsemmisülése esetén pótköltése
(„sarjúköltése”)
lehetséges.
A tojó a tojásokat kétnaponta rakja le, az
a fészket,
elsőt április végén, május elején. Fészekalja 3-5, ritkábban 1-2 vagy 6-7 közötti tojásbólazonosítani
áll. A kotlási
idő 28-34a napi
nap között változik, mindkét madár ül a tojásokon.
terepi
megfigyelések
A kotlást általában a második tojás lerakása után megkezdik, ezért a fiókák nem egyszerre
kelnek
ki. A fiókáksorán.
2-3 hetes koráig egy szülőmadár folyamatosan védi,
árnyékolja őket. A táplálásban mindkét szülő részt vesz. A fiókák kb. 4 hetes korukban állnak fel a fészekben, 8-9 hetes korukban repülnek ki. A kirepülés után
néhány hétig visszajárnak a fészekbe éjszakázni.
Az adatlap lehetőséget ad arra, hogy a gyakrabban megfigyelt gólyafészkek sorsát nyomon követhessük, és az adatokat feltölthessük az online adatbázisba.
Mivel az adatlapot nem kell postázni, s adatainkat saját magunk töltjük fel, ezért a kitöltéskor saját kedvünkre alkalmazhatunk rövidítéseket is! Ha a táblázat sorai
kevésnek bizonyulnak, akkor folytassuk új adatlapon megfigyeléseink rögzítését.

Státusz
(Van-e gólya?)
nincs

van

Esemény

Fiókák
száma

Kiss Béla

03.26.

X

Kiss Béla

04.01.

X első gólya megérkezése

Kiss Béla

04.28.

X

Nagy Bálint

05.15.

X

Nagy Bálint

05.27.

X

Nagy Bálint

05.29.

X

Kiss Béla

06.15.

X

Kiss Béla

06.28.

X

Kiss Béla

07.05.

X

fióka pusztulása,
fészek leomlása

2

Kiss Béla

07.15.

X

fióka kirepülése

1

Kiss Béla

07.25.

X

Kiss Béla

08.12.

X

06.15-én Kiss Béla nem volt biztos
abban, hogy csak 4 fióka volt-e a
fészekben, ezért X-el jelölte, hogy
minimum 4 fiókát látott.

párzás

A megjegyzés mezőbe
a példákban láthatónál
hosszabb jegyzeteket
is leírhatunk!

fiókák kikelése
Az esemény mezőben,
a 14 választható
értékből, egyszerre
több is megadható!

Megjegyzés

4

X

Két napja még nem
etettek.
Még nem tudtam
megszámolni a fiókákat.

4

Kiss Béla 07.05-én 2 fióka
pusztulását észlelte, melyet a
viharos időjárás okozott.

Kitöltési útmutató (a Megfigyelési adatok táblázat kitöltéséhez)

2
0

Feltöltve

Adatközlő

Dátum
(hó/nap)

minimum

Megfigyelési adatok (A Státusz, a minimum és a Feltöltve mezők használata esetén X-et írjon a megfelelő helyre!)

X
X
X
X
X
X
X
X

2 fióka elpusztult - vihar
miatt
Ma hagyta el először a
fészket az egyik fióka.
Még visszajárnak a
fészekbe.

X
X

A 07.25-i és a 08.12-i megfigyelés adatait
még nem töltötték fel az online adatbázisba.
(A korábbiakat már feltöltötték.)

Megfigyelő : Az adott napi megfigyelést végző személy neve.
Dátum : A napi megfigyelés dátumát (hó/nap) kérjük megadni.
Státusz : Ennél a pontnál azt kell megadni, hogy a fészekben volt-e gólya a megfigyelés napján. Arra vagyunk kiváncsiak, hogy a gólyák már megérkeztek-e
fészkükre hosszú telelő útjukról ill. még tart-e költési időszakuk, azaz legalább egy felnőtt madár vagy fióka a fészekben tartózkodik. X-el jelölje a megfelelőt.
Esemény : Ebben a mezőben lehet megadni, ha az adott napon valami olyan esemény történt, ami a madarak költése vagy védelme miatt fontos lehet.
Megemlítendő események, melyeket az online adatbázisba is fel tud tölteni: 1. első gólya megérkezése (a telelésből az első madár ezen a napon érkezett), 2. második
gólya megérkezése, 3. párzás (a párbaállás és a költés egyik biztos jele), 4. verekedés (idegen gólyával történt összetűzések), 5. egyik szülő a fészken ül (ez főként a kotlási
időszakban jellemző), 6. tojás kidobása (a megjegyzés mezőben a számuk is megadható), 7. a fiókák kikelése (azokban a napokban jelezheti, amikor a kikelések történtek; rendszeres
megfigyelésekkel megállapítható), 8. a fiókák etetése (a kikelés utáni első négy héten fontos megemlíteni, mert ilyenkor főként ebből látható a fiókák megléte), 9. fióka pusztulása (a
megjegyzés mezőben az elpusztult fiókák számát is megadhatja), 10. „öreg” madár pusztulása, 11. fióka vagy fiókák kirepülése (az 1-11. kizárólag a költési időszakban
fordulhat elő), 12. fészektartó felhelyezése, 13. fészektartó cseréje, 14. fészek leomlása, 15. a fészek megsemmisült (a 12-15. a fészkelési időszakon kívül is
megtörténhet) Egy-egy napon természetesen több említésre méltó esemény is történhet, melyeket egymás után leírhatunk ill. feltölthetjük az online adatbázisba.
Fiókák száma : A fészekben látott fiókák száma az adott napon. (Sok esetben nem tudja megállapítani egy-két perces megfigyeléssel, szánjon rá elegendő időt!)
minimum : Ha mégsem biztos abban, hogy csak annyi fióka van a fészekben, ahányat látott, akkor ebbe a mezőbe írjon egy X-et.
Megjegyzés : Itt röviden lejegyezhet minden olyan a fontos információt, melyre a többi mezőben nincs lehetőség. (Pl. pusztulás esetén az okokat és az elpusztult
egyedek számát → 2 fióka elpusztult - vihar miatt) Feltöltéskor a legjellemzőbb lehetőségeket az online adatbázisban listából is kiválaszthatja.
Feltöltve : X-el jelölje, ha az adott napi megfigyelési adatokat már feltöltötte a fehér gólya - online adatbázisba, így azokat véletlenül sem tölti fel újra.

