Kedves Felmérők!
A 2016-os évben is sor kerül a belterületi erdei fülesbagoly telelőhelyek összehangolt
felmérésére. A számolás továbbra is önkéntes alapon működik, melyre az ország teljes
területéről, de főként azokról a településekről várom az adatokat, ahol a jelenlegi vagy régebbi
megfigyelések, beszámolók alapján a szinkron idején is valószínűsíthető az erdei fülesbaglyok
gyülekezése.
2016-ban is egyetlen alkalommal kell számolni, erre 4 egymást követő nap áll
rendelkezésre. A felmérés 2016. január 8. és 11. között végezhető el. A szinkron első,
illetve utolsó napja lehetőséget ad az önkénteseknek a felmérés rugalmas szervezésére,
valamint biztosítja, hogy a hétvégén többnyire bezárt templomkertek, iskolák és egyéb
közintézmények területén is megoldható legyen a precíz számolás.
Néhány fontos információ a szinkronszámolással kapcsolatban (elsősorban leendő felmérők
számára):
- ahogyan azt a rutinos adatgyűjtők már jól tudják: „A nulla adat is adat”. Ez ebben az esetben
annyit jelent, hogyha valaki nem talál nappalozó erdei fülesbaglyokat az általa kiválasztott
településen, az is küldje el tapasztalatait, mert hosszú távon ez is értékes információként
szolgálhat!
- egy felmérő több települést is vállalhat, attól függően, hogy kinek mennyi kapacitása,
szabadideje van.
- az erdei fülesbagoly telelőhelyeken magas, meglehetősen zárt lombozatú örökzöldeken is
nappalozhatnak madarak. Ezek a fák megnehezíthetik a nappali fényben történő, pontos
számolást, hiszen nem biztos, hogy az összes bagoly észlelhető a zárt, sötét lombozatban. Az
ilyen esetekben kell alkalmazni a szürkületi kihúzáskor vagy a hajnali behúzáskor történő
számlálást. Ezzel a módszerrel pontosabb adatokat nyerhetünk a nappali fényviszonyok között
történő számolással ellentétben, persze csak a problémás örökzöldek esetében.
- a szinkronszámolás elsősorban a belterületen nappalozó erdei fülesbaglyok egyedszámára,
az őket érintő veszélyeztető tényezőkre és egyéb kiegészítő adatokra kíváncsi, azonban, ha
valakinek van tudomása külterületen (ártéri erdőben, telepített fenyvesben, stb.) történő
nappalozásról, bátran küldje el megfigyeléseit!
A felmérés eredményei több módon is továbbíthatók:
- a program online feltöltő felületéről (http://nimfea.hu/felmeres.php)
- letölthető, kinyomtatható adatlapok segítségével
- közvetlenül az agismith89@gmail.com e-mail címre
Aki továbbra is / újonnan részt szeretne venni a szinkronszámolásban, az általa vállalt
település(ek) megadásával jelezze szándékát az agismith89@gmail.com elérhetőségen.
Sikeres felmérést és boldog új évet kívánok minden résztvevőnek!
Üdvözlettel:
Kovács Ágnes

