6. körlevél – 2015. 11. 22.
Kedves Adatszolgáltató és reménybeli Adatszolgáltató!
Néhány napja még mozogtak szitakötők, terepen járva – de akár a kertben is – több faj is megfigyelhető
volt. Ezt jómagam is tapasztaltam és több jelzés is érkezett róla. A mostani lehűlés azonban valószínűleg az
idei szitakötős szezon végét jelenti, ezért itt az ideje egy rövid körlevélnek.
Köszönöm Mindenkinek a közreműködést, a fotók, adatok küldését!
Jelen körlevél – a megszokottól eltérően – számszerű összesítést nem tartalmaz. Ennek oka kettős: az
aktuális állapotot nem volt időm összesíteni, de (másrészt) ezt egyelőre nem is erőltettem, mivel szeretném a
még hozzám el nem juttatott (több esetben jelzett) fényképeket, adatokat is megvárni. Valamikor a tél vége
felé, egy következő körlevélben pontosan beszámolok majd eredményekről.
Azt mindenesetre most is érdemes megjegyezni, hogy bár az adatok többsége a saját tervezett kutatásaimból
származik, egy jelentős további hányad pedig néhány lelkesebb közreműködőtől, azok is nagyon sokat
segítettek, akik akár csak egyetlen fotóval, adattal járultak hozzá az adatbázis építéséhez. Nem egyszer derült
ki, hogy ez az egy adat éppen olyan vidékről vagy kvadrátból származik, ahonnan előtte még nem volt
szitakötő megfigyelés.
Az alábbi – eddigi körlevelekből már megszokott – vázlatos térkép az UTM 2,5×2,5 km-es rácshálója*
alapján ábrázolja a kutatással megcélzott régió szitakötő megfigyelési adatainak jelenlegi lefedettségét. A
térképről leolvasható, hogy mely területről (UTM négyzetből) van legalább egy szitakötő előfordulási adat.
Jelmagyarázat:
sötétkék = az 1.) irodalom aktuális adatai alapján jelölt
UTM négyzetek;
világoskék = a 2.) irodalom aktuális adatai alapján jelölt
UTM négyzetek (adott esetben felülírva a régebbi irodalom
adatait);
szürke = UTM négyzetek, melyekben az 1.) irodalom
szerint aktuális megfigyelési helyszín található;
zöld és sötétzöld = az adatbázisban lévő új, ill.
valószínűleg új adat vagy adatok alapján jelölt UTM
négyzetek;
barna = átfedés az 1.) vagy/és 2.) irodalom és az adatbázis
aktuális adatai között;
üres kör kevés vonalkázással = az 1.) irodalomban jelölt
kvadrát, mely feltehetően régebbi irodalmi adatot takar
(vagy esetleg pontatlan jelölés)
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Mindenki figyelmébe ajánlom az előző körlevelekben megfogalmazott célkitűzéseket; és előre is
megköszönve várom a még hozzám el nem juttatott fényképeket, adatokat!
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* = Letöltve az MME Monitorin Központ oldaláról; irodalom: Szép, T. and Nagy, K. (2001): Magyarországi UTM kvadrátok térinformatikai
adatbázisa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél. – Természetvédelmi Közlemények 9: 31-37.

