
A Természetvédelmi Őrszolgálat 
számos feladatai közé tartozik a 
természeti értékek számontar-
tása és rendszeres felmérése. Ez 
utóbbi feladatokat földön, vízen 
és a levegőben is ellátja. 
Rendszeres, minden évben elvégzendő feladat 
a területeinken telepesen fészkelő gémek fész-
keinek felmérése. Ezek jellemzően nádasban, 
fás-bokros területeken helyezkednek el, me-
lyek pontos földi számlálása a telep életének 
megzavarása nélkül szinte lehetetlen, ezért azt 
a levegőből, repülőről és sárkányrepülőről va-
lósítjuk meg. A Kolon-tavi gémtelep felmérését 
2018-ban kétféleképp végeztük el. A hagyo-
mányos sárkányrepülős módszer eredményeit 
hasonlítottuk össze az Interspect csoport által 
felajánlott, nagyfelbontású mérőkamerás fel-
mérés eredményeivel.

Lecsapolták, mégis virul
A Kolon-tó a Kiskunság egyik legnagyobb ter-
mészetes vizes élőhelye. Az 1.200 hektáros 
lápi jellegű tavat homokbuckák, láprétek és 
láperdők határolják, melyek kiemelt természe-
ti értékeket rejtenek. A védett terület egyben 
a vizes élőhelyek védelmét szolgáló Ramsari 
Egyezmény hatálya alá is tartozik. 
A tó lecsapolása már a XIX. század közepén 
megkezdődött és az 1950-es évekre teljesen 
leszáradt a terület. Az 1960-as évek végétől 
fokozatosan helyreállt a tó vízszintje, és ez-
zel együtt a nádas is visszatért a területre. Az 
újra kialakult nádasban 1975-ben fészkeltek 
először gémek. Az elmúlt közel fél évszázad-
ban, a tó nádasában megtalálható gémtelepek 
területileg, illetve egyedszám és fajszám tekin-
tetében is fokozatosan fejlődtek. Napjainkban 
telepesen költő fajok: nagy kócsag (Egretta 
alba), kis kócsag (Egretta garzetta), üstökös-
gém (Ardeola ralloides), bakcsó (Nycticorax 
nycticorax), szürke gém (Ardea cinerea), ka-
nalasgém (Platalea leucorodia), kis kormorán 
(Phalacrocorax pygmeus). Szórványosan költő 
fajok: vörös gém (Ardea purpurea), törpegém 
(Ixobrychus minutus) és a bölömbika (Botau-
rus stellaris). 
A Kolon-tavi gémtelepre jellemző, hogy a köl-
tési időszak elején, más területeken meghiú-
suló telepekről, második hullámban is betele-
pülnek párok. 

A felmérés korábbi módszerei
A gémtelep felmérése az elmúlt évtizedben 
rendszeres volt. Hagyományos földi megfigye-
léssel a fészkelő párok számáról pontos infor-
mációt nem lehet kapni, ezért lehetőségeink 
szerint, évente két alkalommal végzünk légi 
számlálást. Erre a telep fokozatos betelepülése 
miatt van szükség. 
A felmérésekhez több eszközt is használtunk 
az elmúlt évek során, például merevszárnyú 
és multirotoros, pilóta nélküli repülőgépe-
ket, merevszárnyú repülőgépeket és sár-
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Szakmai keretek között szeretné 
segíteni a hivatásos természet-
védelmi őrök munkáját? Van 
rá lehetőség! Polgári termé-
szetőrként önkéntes szolgálatot 
is lehet vállalni az ország nem-
zetipark-igazgatóságain. Akár-
ki azonban nem kerülhet be a 
csapatba! Vizsgázni kell, hogy 
szolgálati igazolványukat és jel-
vényüket megkaphassák.
A hazai nemzetipark-igazgatóságok és az ön-
kormányzatok természetvédelmi tevékeny-
ségét sok száz polgári természetőr segíti az 
egész országban. Feladatukat önként, díjazás 
nélkül vállalják. A természetvédelmi őrzésben 
történő polgári közreműködés hatályos jogi 
szabályozásait törvény és miniszteri rendelet 
állapítja meg.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnál je-
lenleg 99 fő polgári természetőr segíti a Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálat munkáját. Velük 
Igazgatóságunk megállapodást kötött, polgári 
természetőr igazolvánnyal és jelvénnyel ren-
delkeznek, és kapcsolatban vannak a helyileg 
illetékes természetvédelmi őrökkel.

Kiből lehet polgári természetőr?
Komoly elhatározást igényel, ha valaki társa-
dalmi munkában vállalna őrszolgálatot, mivel 
felelősségteljes munkáról van szó. Polgári 
természetőr az a nagykorú, cselekvőképes ma-
gyar állampolgár, szabad mozgás és tartózko-
dás jogával rendelkező személy lehet, aki:

• közép- vagy felsőfokú szakirányú szakképe-
sítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és 
szakirányú szakképzettséggel rendelkezik;
• középiskolai végzettséggel és alapfokú vagy 
középfokú nem szakirányú szakképesítéssel 
vagy alapfokú iskolai végzettséghez kötött 
szakképesítéssel rendelkezik;
• polgári természetőri ismeretekből vizsgát 
tett;
• polgári természetőri feladatok rendszeres, 
legalább évi két alkalommal, szervezett formá-
ban és díjazás nélkül történő ellátását vállalja.

A száraz alapkövetelményeknek történő meg-
felelésen túl persze az egyik legfontosabb 
szempont, hogy természetjáró ember legyen a 
polgári természetőr, ismerje a vállalt működé-
si területét és a lehető legtöbb időt töltse ott. 
Ismernie kell az ott előforduló állat- és növény-
fajokat, a természetvédelmi problémákat.

A vizsga
A polgári természetőri vizsga természetvédel-
mi és jogi ismeretekből áll. A vizsga tananya-
gát természetesen megkapják a jelöltek.
A szakirányú közép- vagy felsőfokú szakképe-
sítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és 
szakirányú szakképzettséggel rendelkező sze-
mély kizárólag jogi ismeretekből tesz vizsgát. 
Főiskolai vagy egyetemi szintű államigazgatási 
szakképzettségű, illetőleg egyetemi szintű jo-
gász szakképzettségű személynek közép- vagy 
felsőfokú szakirányú végzettség hiányában 
kizárólag természetvédelmi ismeretekből kell 
vizsgát tennie. 
Vizsgára az bocsátható, aki az igazgatóság 
által szervezett polgári természetőri tanfolya-
mon részt vett. A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság kétévente szervez tanfolyamot. Az 
utolsó éppen idén márciusban zajlott, a követ-
kező 2021-ben lesz.

Bevetésen a polgári önkéntesek
A polgári természetőrök a feladatukat a termé-
szetvédelmi őrök irányításával látják el, de le-
hetőség van úgynevezett csoportos szolgálat-
ra is. Nem hatósági személyek, de joguk van, 
hogy figyelmeztessék és távozásra szólítsák fel 
a természeti értéket veszélyeztető vagy károsí-
tó cselekmények elkövetőit. A sikeres vizsgát 
követően sorszámozott igazolványt és jelvényt 
kapnak, melyet feladatuk ellátása során köte-
lesek maguknál tartani. 
Jó kommunikációs képességekkel is rendel-
kezni kell, hiszen fellépésük során határozot-
tan, de udvariasan kell eljárni, tájékoztatást 
adni a védett természeti területre látogatók 
számára a területen érvényes szabályokról. Ha 
jogellenes helyzetet vagy cselekményt, illetve 
védett természeti érték vagy terület veszélyez-
tetettségét vagy károsodását észlelik, az Igaz-
gatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
Igazgatóságunk számára nagy segítséget je-
lentenek a lelkes, aktív polgári természetőrök, 
hiszen nem lehetünk a területünk minden 
pontján minden pillanatban. Buzdítok minden-
kit, aki elhivatottságot érez a természetvéde-
lem iránt, hogy jelentkezzen polgári termé-
szetőrnek!

Ludnai Tünde
természetvédelmi őrszolgálat-vezető

Polgári segítők a 
természetvédelemben
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kányrepülőt is. A fészkek leszámolása hagyo-
mányos, illetve mozaikolt képekről történt. 
Korábban filmes, majd digitális tükörreflexes 
gépeket alkalmaztunk. 
A fészektelep felett 300 méter magasságban, 
vagy alacsonyabban repültünk. A függőleges 
kameratengelyű fényképezésre törekvő kis-
repülőgépes és sárkányrepülős kézi fényké-
pezés a kamerarendszer korlátozott mérete 
és tömege miatt csak kis távolságból végez-
hető el. Ennek ellenére a szűrésekkel feljaví-
tott képrészletről tudjuk, hogy az egyedszám 
csak korlátozott mértékben becsülhető. Ezek 
a felvételek Nikon D300 és Nikon D800 fény-
képezőgépekkel készültek 2014-2016 között 
és nagyjából 3,5-6 cm felbontásnak felelnek 
meg, de ez az érték a sorozaton belül is vál-
tozhatott. 

Nagy terepi felbontású légi felmérés
2018-tól az Interspect csoport által 2008 
és 2014 között kidolgozott, nagyfelbontású 
repülőgépes mérőkamerás eljárást alkalmaz-
zuk. A vizsgálati területeket 450-800 méter 
magasból fényképezzük be, hogy ne zavar-
juk az élőhelyek nyugalmát. A repülés nagy 
sebességgel (220-440 km/h) történik, mert 
a legtöbb mintaterület szélessége több repü-
lési sort indokol, és fontos, hogy a megfigyelt 
madarak ne tehessenek meg nagyobb utat a 
képek szélességénél a repülőgép visszatéré-
séig. A légi felmérés lényegében extrém nagy 
terepi felbontású ortofotókat produkál, ferde 
tengelyű, szintén georeferált képsorozatok-
kal kiegészítve, valamint háromdimenziós fe-
lületmodellt, ami színezett pontfelhőként áll 
rendelkezésre. A madarakat és fészkeiket 0,5 
cm terepi részletességű ortofotókon térinfor-
matikai szoftverben azonosítjuk. A pontjelölé-
seket manuálisan végezzük el, minden egyed 
legalább 14 felvételen jelenik meg és a ferde 
kameratengelyű kiegészítő felvételek azt is 
megengedik, hogy lapos szögből – oldalról 
is megtekintsük őket, bizonytalanság esetén. 
A vízi madarak esetében populáció felmérési 
gyakorlatban a multispektrális csatornáknak 
és a háromdimenziós térmodellnek egyelőre 
nem vettük hasznát, ezzel szemben a 0,5 cm 
terepi felbontású ortofotón megbízhatóan 
azonosítjuk a gémfajokat, megkülönböztetjük 
a fészekben lévő és a fészket elhagyó fiókákat.

Eredményeink
A közepes felbontású (7-10 cm) ortofotó mo-
zaik elkészültével a Kolon-tavon hat nagyobb, 
összefüggő költőtelepet azonosítottunk, azon-
ban ezektől távol is előfordultak magányos 
fészkek. A fotómozaikon 124 fel-
nőtt gémet azonosítottunk, ame-
lyek többségében nagy kócsagok, 
szürke gémek, vörös gémek és kis 
kócsagok. Ezen a felvételen 336 
fészket számoltunk, bennük csupán 
70 fióka nem volt takarásban a felvétel 
készítésekor. 
A két percen belül készült nagy terepi 
felbontású (1,5 cm) ortofotó mozaikon 

ezzel szemben 156 felnőtt egyed volt faji szin-
ten felismerhető és 192 fióka látszott rajta. 
A 2018-as felmérésben a fehér gémek és az 
egyéb gémek megkülönböztetése 2,5 cm te-
repi felbontástól válik egyértelműen megha-
tározhatóvá, és a gémfajok 0,5 cm terepi fel-
bontásnál válnak azonosíthatóvá. A felmérés 
alkalmas volt az egyes fészkekben a tojások, 
fiókák leszámolására is, így becsülni lehet a 
költés sikerét. A költési időszakban bekövetke-
ző nagyobb vihar vagy jégeső jelentős károkat 
okozhat a költésben, ezért ilyen esemény után 
fontos egy újabb repülés elvégzése.

Alapvetően a fészekszámlálás a korábbi mód-
szerekkel is elvégezhető, de az egyedszámlá-
lás kisebb felbontásnál nem megbízható. Az 
éves költési eredmények a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság gémtelep adatbázisába és 
a Természetvédelmi Információs Rendszer-
be kerülnek. A légi felvételek elemzése során 
a felsorolt fajok vizsgálatán túl információk 
gyűjthetők még a nyári lúd és a bütykös haty-
tyú fészkelésekről, illetve a vaddisznók tevé-
kenységéről a nádasban. 

Ábrám Örs, Bakó Gábor, Biró Csaba, 
Morvai Edina

Gémtelep felmérés 
légiesen

Közös szolgálaton a rendőrség, a természetvé-
delmi őrszolgálat és a polgári természetőrség

Schneider Viktor polgári természetőr és Tamás Ádám, 
természetvédelmi őrkerület-vezető közös terepi bejáráson.


