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A Tatai Vadlúd Sokadalom madarász versenye azzal a céllal kerül évente megrendezésre, hogy a 
nagyszámban jelen lévő madarászok egyidejű megfigyeléseivel gyűjtsünk adatokat a területen 
mozgó madarakról. A verseny helyszínének nagy része helyi jelentőségű védett természeti és 
Natura 2000 terület, illetve a ramsari egyezmény hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű vizes 
terület, így az innen származó adatok nagy jelentőséggel bírnak. 

A verseny szombaton 600-tól 1800-ig tart Tata város, a Ferencmajori-halastavak és a Duna 
Almásfüzitő és Süttő közötti szakaszának a területén. A terület pontos lehatárolása a verseny 
indulásakor kapott térképen, valamint az alábbi linkről letölthető kmz fájlban látható: 
https://drive.google.com/file/d/1BAR79rJdhuldwGrg9aIIBlFW7HVv9JF0/view?usp=sharing. 

 

A verseny indítása és annak zárása a madármegfigyelő-toronynál történik a fenti időpontban. 
Regisztrációra kétféle módon van lehetőség. Továbbra is lehet regisztrálni a hagyományos módon 
a verseny indításakor a madármegfigyelő-toronynál, 5:30 és 7:00 között. Emellett a 
gördülékenyebb versenyindítás elősegítése érdekében november 22-ig lehetőség van internetes 
előregisztrációra a következő linken: https://forms.gle/RqB8dNvj5z9NmyxT8. A fajlistát és a 
térképet tartalmazó versenyfüzetet a regisztráció helyszínén lehet felvenni, majd ott kell leadni. 

A versenyre csak egy kategóriában lehet nevezni. Az első öt helyezett csapat kerül díjazásra. 

A versenyben 2 vagy 3 fős csapatok indulhatnak, a csapatot kísérheti 1 fő, akinek nevét a 
füzetben rögzíteni kell. A kísérőnek a verseny egész ideje alatt meg kell tartania „passzív” 
státuszát, vagyis madár megtalálásában és határozásában nem vehet részt, teleszkóppal nem 
rendelkezhet és semmilyen módon nem segítheti a csapatot.  

A versenyt az a csapat nyeri, amelyik a legtöbb madárfajt észleli. A verseny során az A, B, C, Da 
és De kategóriás fajok számolhatók. A fajlistán nem vesszük figyelembe az E kategóriás (biztosan 
nem vad eredetű) fajokat. A fajlista és a honossági státuszok tekintetében a Nomenclator 
Bizottságnak a birding.hu oldalon megtalálható fajlistáját tekintjük irányadónak 
(http://birding.hu/magyarorszag_madarai.html). 

A megfigyelés és a hang alapján történő észlelést külön fel kell tüntetni. 

Egyetlen csapattag által észlelt madárfaj nem számolható, vagyis minden fajt legalább két 
csapattagnak észlelnie kell. 

A verseny területén kívül észlelt madarak figyelembe vehetők, ha a megfigyelők a kijelölt területen 
belül tartózkodtak az észleléskor.  

Megfigyelőtornyoknál, abban az esetben, ha a csapat mögött vannak várakozók, a maximálisan 
fenn tölthető időtartam 15 perc. 

A verseny közben és annak területén lehet gépjárművet használni, de a Ferencmajori-halastavak 
területén csak gyalogosan, és csak az aszfaltozott utakon szabad közlekedni. 

Tilos: 

A tavak mederterületén tartózkodni; 

magnót, bármilyen lejátszott hívóhangot használni; 

a tómedrekbe nagyteljesítményű lámpával bevilágítani; 

a csapat tagoknak verseny közben nagy távolságra (max. 100 méter) szétválni; 

a verseny során a városlakók és a tavakon dolgozó halászok, vízügyi szakemberek stb. nyugalmát, 
munkáját zavarni, akadályozni; 



a természeti és történelmi értékekben kárt tenni. 

 

További fontos tudnivalók: 

A verseny során a megfigyeléshez használható megengedett eszközök: kézitávcső, teleszkóp, 
elemlámpa. 

A versenyellenőrök munkáját mindenben segíteniük kell a résztvevőknek. A verseny során is 
tartsuk be a madármegfigyelés etikáját! A versenyzők egymást szándékosan ne gátolják a 
megfigyelésben, viszont megengedett egymás segítése információval! 

Figyeljünk a Nomenclator Bizottság részére leírandó fajokra! A leírást a ritka faj megtalálójának 
kell elkészítenie. 

A „megjegyzés” rovatba tüntessük fel a ritka vagy érdekesnek vélt találásoknál az észlelés 
időpontját (perc pontossággal) és egyéb adatokat (pl. pontos helyszín, példányszám), ezek 
számíthatnak a helyezéseknél és a különdíjak odaítélésénél is. 

Fordítsunk figyelmet a jelölőgyűrűs, jellemzően színesgyűrűs madarakra! Ezek feljegyzését szintén 
a versenyfüzetben várjuk. 

 

A végeredményt befolyásoló tényezők: 

Holtverseny esetén a helyezés eldöntésében az alábbiakat vesszük figyelembe: 

mindhárom versenyző által észlelt fajok száma; 

„látott” madárfajok száma; 

megfigyelték a „Sokadalom legjobb madárfaj”-át; 

megfigyelték a „Természetvédelmi szempontból legértékesebb adat”-ot. 

 

A „Sokadalom legjobb madárfaja” különdíj odaítélésében a faj hazai-, ill. nemzetközi gyakorisági 
státusza alapján díjazunk a versenybizottság döntése alapján. Ez a különdíj alapvetően a ritka 
fajok megfigyelését honorálja. 

A „Természetvédelmi szempontból legértékesebb adat” különdíjat azért a megfigyelésért ítéljük 
oda, amelynek a természetvédelmi szempontú hasznosulása a legnagyobb. Ez egyaránt lehet 
veszélyeztetett faj megfigyelése vagy jelölőgyűrű leolvasása bármilyen fajon. 

A „Legtöbb színes gyűrűt leolvasó” különdíjat az a csapat kapja, aki a verseny ideje alatt a legtöbb 
színes gyűrűt leolvassa, és a füzetbe felírja. 

 

Érdekes vagy ritka madárfaj megfigyelését kérjük közzétenni a verseny WhatsApp hotline 
csoportjában, vagy kérjük a szervezőket értesíteni az alábbi telefonszámon hívással vagy sms-el: 
Lengyel Attila +36 20 352 1466, Lippai Károly +36 30 307 3792. A hotline-re való feliratkozásra 
a regisztrációkor van lehetőség. 

 

A versenyszabályzat bármilyen megsértése a csapat kizárását vonhatja maga után! 

Kérünk mindenkit az etikus, versenyszabályzatot és egymást tiszteletben tartó versenyzésre! 

 

 

 

a Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői  


