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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat az Ócsai Madárvárta Egyesület 

Természeti környezet (nemzeti érték megnevezése) 

Pest Megyei Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2018. november 16                                         (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

Gergelyné Kopcsó Eszter Ócsai Falu Tamás könyvtár vezetője, Értéktár Bizottság tagja 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Pappné Hajdu Katalin 

Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 

Telefonszám: 0620 326-3325 

E-mail cím: pappne.hajdu.katalin@opke.ocsaportal.hu 

 

II.  

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  

1. A nemzeti érték megnevezése Ócsai Madárvárta Egyesület tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 

□X természeti környezet □ turizmus    

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Ócsai Tájvédelmi Körzet Öreg-turján. 

GPS: 47.29695,19.210517 

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

X□ települési □ tájegységi □X megyei □ külhoni 

magyarság 

    

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  

Szakértői vélemény 

Ócsai Madárvárta Egyesület tevékenysége 

Magyarországon 1908-ban indult a madárgyűrűzés. 
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Actio Hungarica táborként indult 1983-ban a munka az Ócsai Tájvédelmi Körzet északi 

részén, ami az évek során egész évben működő madárgyűrűző állomássá fejlődött. 

Ócsai Madárvárta Egyesület önálló jogi személyként 1992-ben alakult. A szakmai munka 

szervezését, irányítását az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és az Állatorvostudományi 

Egyetem oktatói, kutatói és itt végzett szakemberei végzik. Az egyesület tagjai az 1980-as 

évek végétől részt vesznek más országokban (Szerbia, Horvátország, Románia, Bulgária, 

Ukrajna, Olaszország, Tunézia, Szenegál, Kenya, Albánia, Görögország) működő 

madárgyűrűző munkában.  

Munkaterület az Ócsai Tájvédelmi Körzet Öreg-turján, a Duna–Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területének legdélebbi része. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

2009-ben pályázati forrásból nagyszabású rekonstrukciós munkát végzett a területen, 

amelynek során mintegy 40 hektár nyílt vízfelületet és a nyílt felületeket összekötő 

csatornarendszert alakított ki. 

A madarak befogásához különböző módszereket és eszközöket használnak. 

1. Nem standard, alkalomszerűen használt módszerek 

2. Gyűrűzés fészektelepeken, odúkban 

3. Standard módszer  

(Módszerek részletesen a szakértői véleményben.) 

 

A munka alapvetően egész évben zajlik. A madarakra a Magyar Gyűrűzőközpont gyűrűit 

helyezik el. Ezek különböző méretűek, hogy a madár méretének, csüdvastagságának a lehető 

legjobban megfeleljenek. A szokásos fémgyűrűkön kívül – a nagyobb méretű és felnőtt 

korban nehezen megfogható fajok esetében – színes, számozott, távcsővel is leolvasható 

gyűrűket használnak. 

Egy-egy madárról a következő adatokat veszik fel: gyűrű száma; faj; életkor; ivar 

(amennyiben lehet, tollazat vagy egyéb bélyeg, például kotlófolt, kloákadudor alapján); 

szárnyhossz (pontosság: 1 mm); 3. evező hossza (pontosság: 1 mm); farokhossz (pontosság: 1 

mm); zsír (skála: 0–8); izom (skála: 0–3); testtömeg (pontosság: 0,1 g); kopás (skála: 0–3); 

vedlés (fedőtollak vedlése 0–3 skálán; evező- és farktollak vedlése egyenként, 0–5-ös skálán) 

idő (év, hónap, nap, óra); hely (hálóállás, hálószám, pontosság: 12 m-es). 

Az adatokat terepnaplóban rögzítik, majd ellenőrzések után a kezdeti évektől 

számítógépre viszik. 

Az eltelt évek során 2017-ig 181 faj 453.308 egyedét fogták, illetve gyűrűzték meg, 94.392 

példányt fogtak vissza 210.575 alkalommal, 4652 Magyarországon másutt jelölt madarat 

fogtak, és 462 általuk gyűrűzött került meg országon belül. A madárvártán 300 külföldön 

jelölt madarat fogtak vissza, és 153 nálunk jelölt került meg külföldön. A színes jelöléssel is 

ellátott madarak közül 135-ször figyeltek meg 73 dankasirályt, 1159-szer 276 szerecsensirályt 

és 3 küszvágó csért egy-egy alkalommal külföldön. 

Az eddigi eredményekből 52 diákköri dolgozat, 45 egyetemi szakdolgozat, 2 egyetemi doktori 

és 3 PhD-értekezés, 49 magyar és 51 angol nyelvű publikáció, 102 hazai, 61 nemzetközi 

konferencia előadás és poszter született. 

Az adatgyűjtés, kutatás mellett nagy figyelmet fordítanak az ismeretterjesztésre. Évente több 

ezer gyereknek mutatják be a munkájukat, egész évben fogadnak látogatókat, érdeklődőket. 
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

 

Országosan és nemzetközi szinten is egyedülálló hozzáértéssel végzik kutatásaikat. 

Láthatjuk, hogy a  madárgyűrűzésnek, vonuláskutatásnak induló munka hogyan fejlődhet, és 

különféle tudományterületeket (például vonuláskutatás, ektoparaziták elterjedése, virológia, 

közegészségügy, természetvédelmi gyakorlat, statisztika stb.) összekapcsolva hogyan hozhat 

új, érdekes eredményeket, a civilek és kutatók közös munkájával. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia) 

Ócsai Madárvárta Egyesület facebook oldala 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

WWW.omve.hu 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja  

9 db fotó 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek  

Bukodi Károly Ócsa polgármesterének,  ajánló levele 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat  

1 pl. hozzájáruló nyilatkozat 

 


