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A „Fenntartható természetvédelem a magyarországi 

Natura 2000 területeken” projekt célja és megvalósítói 

• A Natura 2000 területek hosszú távú fenntartását 

megalapozó, teljes körű tervezési folyamat véghezvitele 

• A konzorcium: 

• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

• Szent István Egyetem, Gödöllő 

• Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont 

• Külső segítőink: önkéntesek, érintettek, NPI-k 

• Projekt költségvetése: 560 M Ft 

• Projekt időtartama: 2012. május – 2016. április 

 



Mintaterületeink 

HUBN10006 Mátra 
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy 
HUBN20047 Mátra északi letörése 
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és 
 Rossz-rétek 
HUBN20049 Mátrabérc–fallóskúti-rétek 
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas 
HUBN20051 Nyugat-Mátra 
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy 
HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi 
 turjánvidék 
HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és 
 Miklapuszta 
HUKN20013 Fülöpszállás–Soltszentimre–
 csengődi lápok 
HUKN20021 Ökördi–erdőtelek–keceli lápok 



A „Fenntartható természetvédelem a magyarországi 

Natura 2000 területeken” projekt feladatai 

                         Monitoring módszertani fejlesztések 

 

                     Felmérések megkezdése, adatgyűjtés 

 

  Natura 2000 fenntartási tervek                          TIR 

                   készítése 

 

     Mintaterületek kezelése    Natura 2000 hálózat    
          állapotának teljesebb   
                  körű ismerete 

  



Halfajok monitorozásának módszertani fejlesztése, 

kataszteri felmérés, monitoring (halfaunisztikai kutatás) 

Módszertani fejlesztések 
Kiskunság és Mátra vízfolyásainak 
 felmérése 
Víztestek ökológiai értékelése 
 



Kétéltű és hüllőfajok monitorozása 
Kiemelt faj a mocsári teknős 

• Predációs vizsgálatok: 

(kameracsapdák; fészekőr-

alkalmazás) 

• Genetikai vizsgálatok: 

– DNS vizsgálatok alapján 

nincs érdemi eltérés a hazai 

állományokban 

• Fontos feladat a paraziták 

vizsgálata (laposféreg 

fertőzöttség veszélye) 



Madarak monitorozása 
Integrált módszertan 

• MMM – Mindennapi Madarak Monitoringja biztosítja a 

gyakori fajok  relatív denzitásának becslését 

 

• RTM – Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja 

biztosítja a ritka fajok denzitásbecslését 

 

• MAP – Madáratlasz Program biztosítja a fajok országos 

elterjedésének, országon belüli eloszlásának pontosabb 

megismerését 



Madáratlasz Program 

• Jelenleg 
(2015.05.11.) 1092 
2,5*2,5 km-es UTM 
négyzetből vannak 
adatok 

• Ez 302 10*10 km-es 
UTM-et érint (1042-
ből) 

• Ezekhez köthetően 
1938 fajlista (listás 
adatfeltöltés) 

• Összesen több, mint 
600 ezer adatrekord 

 

Madarak monitorozása 



Denevérfajok monitorozása 

 161 mintavételi pont felmérése történt meg 

 Vizuális, hálózásos és hang alapú 

felmérések 

 100.000 rögzített hangállomány 

feldolgozása folyik 

 Adatbázis építése a gyűjtött adatokból 

 Telemetriás felmérésekkel egészül ki a 

vizsgálat 
 



Emlős ragadozó fajok monitorozása 

Fejlesztések 

 Online kérdőíves adatgyűjtési 

portál kialakítása; 

 Vidra terepi felmérése; 

 A terepi szőrgyűjtés 

protokolljának kidolgozása; 

 Genetika módszerek fejlesztése; 

 Kotorékbecslés módszertanának 

fejlesztése; 

Alkalmazások 

 Akusztikus felmérés 

 Kisragadozók csapdázása 

 Kameracsapdák alkalmazása 



• Országos áttekintés valamennyi  faj 
esetében (kérdőív); 

• Vidra: a Mátrai területeken eddig nem 
ismert előfordulások bizonyítása 

• Szőrcsapdázás: alacsony hatékonyság, de 
molnárgörény (Kiskunság) és 
vadmacska (Mátra), hiúz (Mátra) 
valószínűsíthető kimutatása 

• További felmérések: róka, borz, aranysakál,  
menyét, nyest, nyuszt 

• Egyedi molnárgörény (Kiskunsági NP) és 
barna medve (Duna-Ipoly és Bükki NP) 
előfordulási adatok gyűjtése és ellenőrzése 
a vizsgálatban érintett NP-k területéről. 

 

Emlős ragadozó fajok  

monitorozása 



Élőhelyváltozások trendelemzése- az 

1780-as évektől napjainkig 

• Országos elemzés: hosszú-távú élőhely- 
átalakulások 

• 5000 random mintavételi pontban 
• 7 időpont vizsgálatával 
• 21 élőhelyre készülnek trendgrafikonok 
• Történeti térképek, archív légifotók és műholdfotók 
• Múltbeli botanikai adatok (18. századtól) 
• Területalapú elemzések 120 mintavételi területen 
• Interjúk az elmúlt 60-70 év állapotváltozásairól 
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Interjúk készítése helyi emberekkel az egyes élőhelyek 
múltbeli használatáról az 1950-es évektől napjainkig  

• Legelőhasználat, legelőtisztítás 
• Kaszálók javítása 
• Extenzív gyepgazdálkodás 
• Ártérhasználat, ligeterdők használata 
• Nádasok és mocsarak kezelése 
• Kisparaszti erdőélés 
• Kezelési válaszok az 

állapotváltozásokra 
• Az élőhelyek fenntartható használata 



Natura 2000 erdők természetvédelmi 

monitorozása 

• a Natura 2000 erdők 
struktúra és funkció 
monitorozásának támogatása 

• a módszertan továbbfejlesztése 
(egyszerűbb, hatékonyabb), 
széles körű egyeztetés 

• az Erdőrezervátum Program 
felmérési eredményeinek, 
referenciaként való hasznosítása 

• Hozzájárulás az 
országjelentésekhez 



Vadhatás monitorozás megalapozása 

• Egy objektív, költséghatékony és reprezentatív mintavételen alapuló 

módszertan összeállítása 

• Vadállomány pozitív és negatív hatásainak tisztázása 

• Az erdei élőhelyek természetességének méréséhez illeszthető 

módszertan kifejlesztése 

• 7 terület 

• 2100  mintavételi pont  

• 35 vizsgált változó  

• Több, mint 73.000 gyűjtött 

adat 

• 154 km bejárt  útvonalról 



Vadhatás monitorozás megalapozása - 

eredmények 
• Vadhatás-felmérés módszertani anyag 

összeállítása 

• Terepi vadjelhatározó és módszertani 

útmutató 

• Vadhatás-felmérések a Mátra 7 Különleges 

Természetmegőrzési Területén 

• Mindösszesen 2100 mintaponton 

• Adatszolgáltatás a Mátra SPA fenntartási 

tervezéséhez 

• A ‚vadhatás mint bioindikátor’ szemléletű 

döntési rendszer alapjainak kifejlesztése 



Holtfa vizsgálatok 
• Holtfa mennyiség 

    erdőrezervátumok: 80 m3/ha 

    gazdasági erdők: 24 m3/ha; 

• Álló holtfa aránya gazdasági erdőkben 

magasabb 

• Moha fajszám ~  fekvő 

holtfa mennyiség 

• Gomba fajszáma ~fekvő 

vékony faanyag 

fiatal gazdasági erdő középkorú gazd. erdő idős gazdasági erdő 

erdőrezervátum erdőrezervátum erdőrezervátum 



Natura 2000 fenntartási tervek készítése 

- 12 területen kezdődött el 
- Részletes megalapozással (biotika, 
élőhelytérkép, földhasználat) 
- Input adatok a többi munkacsomagból 
- Térképi alapok – kezelési egységek 
összehangoltan (élőhely+madárvédelem) 
- Támogatási rendszerbe illeszthető előírások 
Magas szintű társadalmi bevonás 
-Háttérkutatás a gazdasági-társadalmi 
jellemzőkről 
Érintettek körének feltárása: 
- 48 interjú (52 fővel) 
- 167 főből álló érintett lista 
- Érintett elemzés (47 oldal) 
- Egyeztető fórumok 3 helyszínen  



Élőhelykezelési mintaprojekt 

Időszakos vízállásos legelőn 

- Eltérő kaszálási és legeltetési mintázat 

- Különböző legeltetési sűrűség 

- Benádasodás visszaszorítása 

Erdei élőhelyeken 

- Folyamatos erdőborítás biztosítása 

- Beékelődő tisztások kezelése 

 

Kezelési előírások tesztelése 

A beavatkozások biotikai értékelése 



Nyilvánosság, kapcsolattartás 

- Aktív kapcsolat a svájci 
partnereinkkel (SVS/BirdLife 
Switzerland) 

- Tanulmányút, tapasztalatcsere 

- Agrár-környezetgazálkodási 
szakmapolitikai javaslat 

- Terepi madárhatározó kiadása 
az FM-mel együttműködésben 

- Informatív projekthonlap 
(natura.2000.hu) 

- Tájékoztató kiadványok 



Összefoglalás 

-58 véglegesített monitoring módszertan 

- kb. 500 ezer ha területen reprezentatív adatfelvételek 

-54 fajra/élőhelyre vonatkozó részletes kezelési javaslat 

-12 egyeztetés alatt álló  

Natura 2000 fenntartási terv 

- 1 megvalósulni látszó 

szakmapolitikai javaslat  

- >20 tájékoztató cikk 

- >10 tudományos cikk 



Köszönöm a figyelmet! 
toth.peter@mme.hu 

A program a Svájci-Magyar Együttműködési Program finanszírozásával  
valósult meg. 

Társszerzők: 

 

Biró Marianna, Boldogh Sándor, Bölöni János, Estók Péter, Faragóné 

Huszár Szilvia, Fehér Ádám, Grónás Viktor, Halpern Bálint, Heltai Miklós, 

Horváth Ferenc, Katona Krisztán, Králl Attila, Molnár Zsolt, Müller Tamás, 

Nagy Károly, Nagy Zsolt, Ódor Péter, Patkó László, Podmaniczky László, 

Staszny Ádám, Szabó László, Szemethy László, Szentes Katalin 

 

 


