
 

 
JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGY ŐLÉSI BIZTOSA 

 
“Monitorozás módszerek a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben” 

 
– tudományos módszertani konzultáció – 

 
Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa Irodája 

1055 Budapest, Nádor utca 22. 
 

2011. június 22. 9.00 – 16.00 
 

Levezetı társelnökök: 
 
Vida Gábor prof. emeritus, az MTA rendes tagja 
Ifj. Zlinszky János, egyetemi docens, a JNOI fıosztályvezetıje 
 
I. Megnyitó – 9.00 – 9.30 
 
Fülöp Sándor a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa köszöntıje 

 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke 
megnyitóbeszéde 
 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntı sorai 
 
Zlinszky János – bevezetı; a nap munkaterve; tudnivalók 

 
II. Elméleti bevezetı – 9.30 – 10.15 
 
Báldi András és dr. Botta-Dukát Zoltán – módszertani áttekintés – a módszertan 
áttekintése (adatgyőjtés, mintavétel, monitoring) – 15’ 
 
prof. Csányi Sándor – számlálás, becslés és monitoring – a fogalmak és a módszerek 
szabatos használata. Vadgazdálkodási statisztikai adatgyőjtés és monitoring rendszerek 
Európában – 15’ 
 
kérdések és válaszok – 15’  

 
III. Állománybecslési és -monitorozási módszerek Magyarországon – 10.15 – 12.15 

 
Bevezetı – 5’ 



 
Módszerek ismertetése + azonnali kérdések és válaszok – 90’ 

 
• Szép Tibor és Nagy Károly (MME) – Madarak állományainak monitorozása 

(mindennapi madaraink monitoringja, ritka és telepesen fészkelı madarak 
monitoringja) – 10’ 
 

• Kovács András és Horváth Márton (MME) – Gyakori ragadozó madarak 
költıállományának monitorozása - módszertani tervezet – 10’ 
 

• Schally Gergely (SZIE VMI) – az erdei szalonka monitorozására alkalmazott 
módszertan – 10’ 

 
• Faragó Sándor (NYME) – vízivad-monitoring, mezıgazdasági területekhez 

kötıdı vadfajok állományának monitorozása, vadelhullás-monitoring – 10’ 
 

• Varga Béla (Pro Silva Hungaria) – az eddigi vadlétszám-becslések gyakorlati 
tapasztalatai – 10’ 

 
• prof. Csányi Sándor (SZIE VMI) - az Országos Vadgazdálkodási Adattár, mint 

egy példaértékő program – 10’ 
 

• Szemethy László (SZIE VMI) - A monitoring programokkal szemben 
támasztott követelmények, a LIFE Nature programban kidolgozott 
nagyragadozó monitoring módszertani tapasztalatai.  Kérdıíves felmérések a 
vadgazdálkodásban Magyarországon. – 10’ 

 
• Heltai Miklós (SZIE VMI) – ragadozó emlısállatok állományainak 

monitorozására alkalmazott módszerek – 10’ 
 

Diszkusszió, vita – 25’ 
 

Ebéd – 12.15 – 13.00 
 
IV. Hatásbecslési és -monitorozási módszerek Magyarországon – 13.00 – 15.00 
 
Bevezetı – 5’ 
 
Módszerek ismertetése + azonnali kérdések és válaszok – 90’ 
 

• Tóth László (Károly Róbert Fıiskola) – Gyakori ragadozó madárfajok 
zsákmányösszetételének vizsgálata a fiókanevelés idıszakában 
táplálékmaradványok elemzésével, ill. fészekkamerázással. – 10’ 

 



• Hajas Péter Pál (OMVK) – A predáció természetvédelmi és vadgazdálkodási 
hatásainak mérésére szolgáló módszerek áttekintése – 10’ 
 

• Horváth Ferenc (ÖBKI) – a vad hatása a természetközeli élıhelyekre a MÉTA-
program alapján – különös tekintettel az erdei élıhelyekre – 5’ 

 
• Horváth Ferenc (ÖBKI) cserjeszint állapota az erdırezervátum-program 

alapján – 5’ 
 

• Standovár Tibor (ELTE) – erdırezervátum program – vadhatás adatgyőjtés a 
bükki erdırezervátumban – 5’ 

 
• Standovár Tibor (ELTE) – az elegy fafajokra gyakorolt vadhatás, mint 

szelekciós nyomás vizsgálata a klímaváltozás tükrében – 5’ 
 

• Kondor István (MgSZH-EI) – az erdei vadkár kárfelvétele az erdészeti hatóság 
szempontjai szerint – erdırészlet szintjén – 10’ 

 
• Kolozs László (MgSZH-EI) – Az MgSzH erdı-monitoring tevékenységérıl; a 

korábbi, vadállomány által okozott élıhely változás (VÉV) felvételeinkrıl, 
illetve a legújabb, az egyesített erdészeti monitoring keretében felvett 
csúcsrügy rágottság alakulásáról. – 10’ 

 
• Katona Krisztián (SZIE VMI) – erdei vadhatás (“vadkár”) monitorozása; a 

jelenlegi gyakorlat kritikája – 10’ 
 

• Varga Béla (Pro Silva Hungaria) – vadak hatása erdıkre kis mintakerítések 
létesítésével kapcsolatos tapasztalatok, a módszer kritikája – 10’ 

 
Diszkusszió, vita – 25’ 
 
V. Összegzés, további megtárgyalandó kérdések 15.00 – 16.00 
 
Módszertani tanulságok, további adatfelvételi irányok 
 
VI. A konzultáció lezárása 


