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A költ állományok nagysága, összetétele, közösségi viszonyai jól jelzik az adott terület 
adottságait, fészkelésre való alkalmasságát. Indirekt módon információt szolgáltatnak a 
táplálékforrás mennyiségér l, min ségér l; az él hely zavartságáról és a predációs 
nyomásról. Éppen ezért a vízimadár fészkel állományok monitorozásával lényeges adatokhoz 
jutunk a vizes területek állapotváltozását illet en. 
Ugyanakkor a költ állományok felmérése korántsem könny  feladat; az optimális módszer 
kiválasztásakor figyelembe kell venni a felmérés közvetlen célját, faji, él helyi 
sajátosságokat, id járási viszonyokat és természetesen a rendelkezésre álló anyagi, id beni és 
emberi er forrásokat. 
 
Módszerek 
A madárszámlálások módszertanának könyvtárnyi irodalma gy lt össze az évtizedek során. 
Az el bb említett körülmények miatt azonban nincs általánosan alkalmazható jó módszer, a 
felmérés módjának, idejének meghatározása adott területen mindig körültekint  mérlegelést 
igényel. A szerz k egy hazai viszonylatban megvalósítandó országos vízimadár 
költ állomány-becslés szempontjából tekintik át a felmérés során alkalmazható technikákat, 
mérlegelve ezek el nyeit és hátrányait. 
 
Eredmények 
A szerz k áttekintést nyújtanak a legfontosabb fészkel -állomány felmérési módszerekr l, így 
1.) a költ párok, 2.) a fészkek és 3.) a fiókák mennyiségi meghatározásának lehet ségeir l a 
lúdalakúak földi számlálása esetén. Végs  soron pedig ajánlást kívántunk adni egy hazai 
viszonylatban megvalósítható országos szint  vízimadár fészkel állomány-felméréshez. 
A párszámlálás során alkalmazható ajánlásunk lényegében megegyezik a Wetlands 
International jelenlegi ajánlásával, amelyet még az Els  Nyugati Vízivad és Vízimadár 
Szimpóziumon fektettek le (BOYD 1983). Az úszó- és bukórécék esetén Alex DZUBIN (1969) 
becslési módszerét javasoljuk alkalmazni. Véleményünk szerint a számlálásokat a fészkelési 
id szak során (márc. – május között) minimálisan 2-4 alkalommal szükséges elvégezni, de ha 
a lehet ségek csak egyetlen párszámolást tesznek lehet vé, akkor az egy átlagos évben április 
második felére-végére esik. 
A fészek hatékony keresése és számlálása - bár elviekben a költ populáció nagyságának 
legmegbízhatóbb mér száma, - a legtöbb jelent s hazai vizes él helyen gyakorlatban csak 
igen nehezen vagy egyáltalán nem kivitelezhet , így ezt a módszert inkább csak lokálisan, 
kisebb kiterjedés , jól bejárható tavak esetén javasoljuk. 
A párszámláláshoz kapcsolódóan mindig szükséges a kikelt fiókák megfigyelése, számlálása 
is. A családok elkülönítéséhez jó szolgálatot tesz a GOLLOP és MARSHALL (1954) által 
publikált egyszer  korhatározó módszer. 
 
Összefoglalás 
Magyarországon mindeddig hiányzik egy átfogó, konzisztens költ állomány-felmérés, holott 
ennek szükségességét számos kutató hangsúlyozta. A NymE Vadgazdálkodási Intézetének 
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Vízimadár Kutatócsoportja 1996 óta koordinálja a vonuló vízimadár felméréseket hazánkban. 
(FARAGÓ 1998). Eme program kiterjesztése a fészkel állományok monitorozására azonban 
nyilvánvalóan nem csak id beli kiterjesztést jelentene, hanem alapvet  módszertani 
változtatásokat is szükségessé tenne. Az ehhez kapcsolódó f bb nehézségekre világítanak rá a 
szerz k; és szolgálnak gyakorlati javaslatokkal felhasználva a nemzetközi ajánlásokat és saját 
terepi tapasztalataikat.  
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