Megkerülési lap
MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT
Budapest, Költő u. 21., 1121	Központ:	
A bejelentés dátuma:		Gyűrűszám:	
Egyéb jelölés (testrész, szín, kód stb.):	
Gyűrűcsere:	 Egyéb új jelölés:	

Faj:	 Kor:	 Ivar:	
A megkerülés dátuma:	 Pontosság:	
Hely:	

A madár állapota:	 egészséges, elengedve	 sérülten találva (később elengedve  )	 elpusztult (régi tetem  )
	 egyéb:	
A megkerülés körülményei (csak feltételezés  ):	 megfogva	 fém gyűrű vagy  színes jelölés távolról leolvasva
	 lelőve (vadászat ; termények, tenyésztett állatok védelme  )	 elütve	 áramütés
	 egyéb:	
A fogás módja:	 kézzel	 függönyháló	 varsa	 csapóháló	 egyéb:	
Státusz:	 fészkelő	 alvó csapatban	 kolóniában	 vedlő csapatban	 helyi	 telelő	 vonuló
Szállítás (km), fogságban tartás (nap):	

Bejelentő neve, címe:	
Megtaláló neve, címe:	
Határozást végző neve, címe:	

Megjegyzések:











	szárny	farok	3.ev.	tömeg	csőr 	fej	csüd	szárnyvedlés B|0987654321|123456789||987654321|1234567890|J   farokvedlés B|654321|123456|J
Kitöltési útmutató

A Megkerülési lap gyűrűs madarak megkerüléseinek jelentésére szolgál, hazai gyűrűs madarak gyűrűzés során történt visszafogásainak kivételével, amelyeket Visszafogási lapon kell jelenteni. Gyűrűs madár kézre kerülése esetén a jelölőgyűrű számát különös gonddal kell leolvasni és feljegyezni a fogásra vonatkozó egyéb adatok mellett. A már leírt számot kérjük az eredetivel még egyszer összevetni. Amennyiben a gyűrű nagyon kopott, felirata nehezen olvasható, azt új gyűrűre kell cserélni. Új gyűrű felrakása minden más esetben tilos. 
A megkerülési lapot jól olvashatóan, tintával vagy írógéppel kell kitölteni. Gyűrűzők a magyar gyűrűs madarak megkerülését a madárgyűrűzési lapokkal együtt a tárgyévet követő év január 31-ig küldjék be, míg külföldi gyűrűs madár megkerülését a megkerülést követően haladéktalanul jelenteni kell!
Ritkasága miatt hitelesítendő faj esetén a meghatározás miatt kérjük értesíteni a Madárgyűrűzési Központot vagy a Nomenclator Bizottságot (MME, 1121 Budapest, Költő u. 21.).
A bejelentő mindenkor megkapja a gyűrűzés adatait. Mivel azonban a külföldi gyűrűzőközpontok az adatokat időszakonként küldik meg, szíves türelmüket kérjük.
Beküldendő: Madárgyűrűzési Központ, MME, 1121 Budapest, Költő u. 21. (tel./fax: 275-6267; e-mail: ringers@mme.hu)
Központ: Országonként általában egy gyűrűzési központ van, és ezeket székhelyük egyértelműen meghatározza, ezért a gyűrűszám mellett sok esetben csak egy városnév olvasható. Máskor a gyűrűt kibocsátó intézmény nevének rövidítése (pl. “Zool. Mus.”, “Inst. Zool.” vagy “St. Orn.”), illetve országnév is szerepel. A biztos azonosítás érdekében minden kérjük a teljes felirat megadását. Tájékoztatásul a jelentősebb gyűrűzőközpontok:
Arnhem (Hollandia)	Hiddensee (Németo.)	Pretoria (Dél-Afrika)
Athens (Görögo.)	Kaunas (Litvánia)	Radolfzell (Németo.)
Belgrade (Szerbia-Monten.)Kiev (Ukrajna)	Reykjavik (Izland)
Bologna (Olaszo.)	Lisboa (Portugália	Riga (Letto.)
Bratislava (Szlovákia)	Ljubljana (Szlovénia)	Sempach (Svájc)
Bruxelles (Belgium)	London/Tring (Nagy-Br.)	Sofia (Bulgária)
Bucarest (Románia)	Madrid (Spanyolo.)	Stavanger (Norvégia)
Budapest (Magyaro.)	Matsalu (Észto.)	Stockholm (Svédo.)
Copenhagen (Dánia)	Minsk (Belarusz)	Tel-Aviv (Izrael)
Gdansk (Lengyelo.)	Moskwa (Oroszo.)	Valletta (Málta)
Helgoland (Németo.)	Paris (Franciao.)	Zagreb (Horváto.)
Helsinki (Finno.)	Praha (Cseh Közt.)	
Gyűrűszám: A fémgyűrűn levő egyedi azonosító, általában számok és betűk kombinációja, a jobb olvashatóság érdekében gyakran pontokkal vagy kötőjellel tagolva (pl. “1013216”, “P43527”, “AB-6789”, “085.B26”). A tévedések elkerülése végett a gyűrűszám pontos leolvasására különös gondot kell fordítani. Sérült vagy erősen kopott gyűrűn egyes számjegyek vagy betűk esetenként nehezen olvashatók, ezeket kérjük zárójelbe tenni, illetve teljes olvashatatlanság esetén kérdőjellel jelölni (pl. “603(9)17” vagy “354?12”). Amennyiben mód van rá (pl. elpusztult madár megkerülése vagy a gyűrű kopottsága miatt szükségessé vált gyűrűcsere esetén), kérjük a gyűrű vagy a gyűrűről készült fénymásolat, illetve fénykép csatolását. 
Egyéb jelölés (testrész, szín, kód stb.): Kérjük megadni a jelölés, illetve jelölések típusát (színes láb- vagy nyakgyűrű, színesgyűrű-kombináció, szárnykrotália, tollfestés, rádióadó stb.), a testrészt, amelyen a jelölés található (bal v. jobb csüd, szárny, nyak, hát, farok stb.), színes jelölés esetén a színt, illetve színeket (fekete, fehér, narancs, sárga, piros, világos- v. sötétkék, világos- v. sötétzöld, ibolya stb.), számozott jelölés esetén a kódot (pl. “piros, HA47 feliratú gyűrű a bal csüdön”).
Gyűrűcsere: Visszafogások esetén szükség lehet az eredeti gyűrű cseréjére (ha kopott, nehezen olvasható). Ekkor az újonnan adott gyűrű számát itt kell megadni (pl. “Budapest T178625”). Az eltávolított gyűrűt vagy másolatát kérjük a jelentéshez csatolni.
Egyéb új jelölés: Az egyéb jelölésekhez hasonlóan megadva.
Faj: A faj magyar neve vagy teljes latin neve vagy 6 betűs fajkódja (pl. csíz, Carduelis spinus vagy carspi). Amennyiben nem ismert a faj (pl. a megtaláló nem hozzáértő vagy maradványok találása esetén) a valószínű csoportot kérjük megadni (pl. “bagoly” vagy “énekes madár”).
Kor: A naptári kor a lehető legnagyobb pontossággal;
	P	pullus (még röpképtelen fióka);
	F	kifejlett (pontos kora nem ismert, de nem pullus);
	1	elsőéves (idei, az adott évben kelt);
	1+	elsőéves elmúlt (másodéves vagy öregebb);
	2	másodéves (tavalyi, az előző évben kelt);
	2+	másodéves elmúlt (harmadéves vagy öregebb);
	3, 3+ stb.	értelemszerűen az előzőek szerint.
Ivar: h, ♂ hím; t, ♀ tojó.
A megkerülés dátuma: Év, hónap, nap. Amennyiben nem ismert pontosan, a lehető legnagyobb pontossággal megadva (pl. “1999 karácsonya körül”).
Pontosság: A megkerülés időpontja (pl. “14–15h”), illetve a dátum pontatlansága (pl. “±2 hét”).
Hely: A legközelebbi helység vagy földrajzi egység neve, amely a hely pontos és egyértelmű azonosításához elegendő, és térképen is megtalálható.
A madár állapota: A megfelelő négyzetet kérjük bejelölni, illetve a madár megkerüléskori állapotát részletezni.
A megkerülés körülményei: A megfelelő négyzetet kérjük bejelölni, illetve a madár megkerülésének körülményeit.
A fogás módja: A megfelelő négyzetet kérjük bejelölni, illetve a madár megfogásának módját részletezni.
Státusz: Amennyiben ismert, a megfelelő négyzetet kérjük bejelölni.
Szállítás (km), fogságban tartás (nap): Kérjük részletezni a megkerülés előtt, illetve elengedés előtt történt esetleges szállítás, fogságban tartás részleteit.
Bejelentő neve, címe: Olvashatóan kérjük kitölteni, és ha lehetséges, telefonszámot, illetve e-mail címet is megadni.
Megtaláló neve, címe: Akkor kérjük kitölteni, ha a megtaláló nem azonos a bejelentővel.
Határozást végző neve, címe: akkor kérjük kitölteni, ha a madár meghatározását végző személy nem azonos a bejelentővel.
Megjegyzések: Itt kérjük minden olyan körülmény részletezését, amelyre az előző rovatok nem terjedtek ki. Biometriai adatok felvétele estén kérjük ezek megadását:
szárnyhossz, farokhossz, a 3. evező hossza, testtömeg, csőrhossz (megadva, hogy a mérés koponyától, tollasodástól vagy orrnyílástól történt), fej (a csőrhegy és a koponya hátulsó kiszögellésének távolsága), csüdhossz, szárnyvedlés (a bal oldali legkülső kézevezőtől kezdve az egyes kéz- és karevezők vedlettsége, 0–5), farokvedlés (a bal oldali szélső faroktolltól kezdve az egyes faroktollak vedlettsége, 0–5)

