
A 2019. évi szakmai-gyűrűzési beszámoló 

 

2019-ben 47 odúnkban kezdődött kuvikköltés. (113 aktív odú). Az odúfoglalási arány 41,6 % 

volt, a sikeresen kirepült ismert fiókaszám 153 egyed, az átlagos fiókaszám 3,66 volt. Összesen 

168 kuvikot gyűrűztünk (153 pullus és 15 adult). A felmérések során 21 gyűrűs madarat fogtunk 

vissza.  

A kuvikköltések mellett regisztráltunk: 

-1 gyöngybagolyköltést 

-1 füleskuvikköltést 

-4 szalakótaköltést 

-5 vörös vércse költést 

-7 csókaköltést 

-4 énekes madár költés (seregély, mezei veréb) 

Az üres odúk száma: 29 darab (25,7 %) 

Sajnos 2019-ben is több odút méhek foglaltak el, azokat gyakorlatilag használhatatlanná tették. 

Egyéb gyűrűzési eredmények az odúkban: 

11 szalakóta fóka (5+5+1) 

2 vörös vércse (1 adult+1 pullus) 

12 csóka fióka (3+3+3+3) 

9 búbos banka (1 adult + 8 pullus) 

Egyéb gyűrűzések: 

2 bíbic 

2 erdei cankó 

1 kis lile 

1 szürke gém 

Visszafogás: 

-1 piroslábú cankó (2019. 06.08. Bankháza); gyűrűzve: 2015. 08. 07. Soponya 

 

Kelt: Budapesten, 2020. április 14.     Csortos Csaba Ádám 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSORTOS CSABA ÁDÁM ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.19. 18.22.56


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: csortoscs76@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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