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BevezetésBevezetés  

•• Egyik legsúlyosabb környezeti probléma: Egyik legsúlyosabb környezeti probléma: 

biodiverzitás drasztikus csökkenésebiodiverzitás drasztikus csökkenése  

•• Civil részvétel a természetvédelembenCivil részvétel a természetvédelemben  

•• Esettanulmányok, hazánk faunájának Esettanulmányok, hazánk faunájának 
megóvása, megmentésemegóvása, megmentése  

–– Forrásanyagok 44 dbForrásanyagok 44 db  

–– Esettanulmány feldolgozása 22 db Esettanulmány feldolgozása 22 db   

•• Egyik legsúlyosabb környezeti probléma: Egyik legsúlyosabb környezeti probléma: 

biodiverzitás drasztikus csökkenésebiodiverzitás drasztikus csökkenése  

•• Civil részvétel a természetvédelembenCivil részvétel a természetvédelemben  

•• Esettanulmányok, hazánk faunájának Esettanulmányok, hazánk faunájának 
megóvása, megmentésemegóvása, megmentése  

–– Forrásanyagok 44 dbForrásanyagok 44 db  

–– Esettanulmány feldolgozása 22 db Esettanulmány feldolgozása 22 db   



A biológiai sokféleségA biológiai sokféleség  

•• Leírt fajok száma: 2 millióLeírt fajok száma: 2 millió  

•• BBecsült számuk: 5ecsült számuk: 5--30 millió30 millió  

•• Fajok kihalása, átalakulása: 1Fajok kihalása, átalakulása: 1--10 millió év 10 millió év 
(emberi tevékenységtől mentesen).(emberi tevékenységtől mentesen).  

•• 10 millió faj esetében a kihalási ráta: 110 millió faj esetében a kihalási ráta: 1--10 10 
faj/évfaj/év  

•• NapjainkbanNapjainkban  kihalási ütem 100xkihalási ütem 100x--1000x 1000x 
gyorsabbgyorsabb  

•• Fajok eltűnése >> helyettesítésük evolúciós Fajok eltűnése >> helyettesítésük evolúciós 
folyamatokon keresztülfolyamatokon keresztül  

 



A biológiai sokféleségA biológiai sokféleség  

•• Csökkenése miért probléma?Csökkenése miért probléma?  

–– Evolúció mozgatórugója, alkalmazkodás Evolúció mozgatórugója, alkalmazkodás 

kulcsakulcsa  

  Egyedek különböző környezetben Egyedek különböző környezetben 

  különbözőképpen fejlődnek, populációk különbözőképpen fejlődnek, populációk 

  környezeti változásokra reagálva fokozatos környezeti változásokra reagálva fokozatos 

  fejlődésfejlődés  

–– Materiális javak és ökoszisztéma Materiális javak és ökoszisztéma 

szolgáltatásokszolgáltatások  

 

 



Társadalmi szerepvállalásTársadalmi szerepvállalás  

•• Biodiverzitás megőrzése komplex problémaBiodiverzitás megőrzése komplex probléma  

•• Sikeres természetvédelem kulcsa: interakcióSikeres természetvédelem kulcsa: interakció  

•• Elmúlt évszázadban elfogadott modell: Elmúlt évszázadban elfogadott modell: 

állami védett állami védett természetvédelmi területektermészetvédelmi területek  

•• Pluralisztikus megközelítésPluralisztikus megközelítés  

•• Megőrzés, védett területeken kívül isMegőrzés, védett területeken kívül is  



Monitorozás Monitorozás ––  élőhelyélőhely--felmérésfelmérés  

•• Általánosságban nem igényel Általánosságban nem igényel 
különösebb szakmai tudástkülönösebb szakmai tudást  

•• Összehangolt Összehangolt nyomonkövetésnyomonkövetés    

•• Egyes fajokra irányuló Egyes fajokra irányuló 
megfigyelések: rákosi vipera, megfigyelések: rákosi vipera, 
hharagos siklóaragos sikló  

•• Országos, több fajra kiterjedő Országos, több fajra kiterjedő 
programokprogramok  

–– Vadonleső programVadonleső program  

–– Varangy Akciócsoport Varangy Akciócsoport 
((herpetofaunaherpetofauna))  

–– Vonuló Vízimadár Vonuló Vízimadár 
Monitoring ProgramMonitoring Program  

 



Meglévő Meglévő élőhelyek élőhelyek 

védelmevédelme  

Meglévő Meglévő élőhelyek élőhelyek 

védelmevédelme  

•• A veszélyeztetett fajokat az élőhelyeik A veszélyeztetett fajokat az élőhelyeik 
védelmével lehet leginkább védelmével lehet leginkább megóvnimegóvni  

––Gyepkezelés (rákosi vipera)Gyepkezelés (rákosi vipera)  

––FészekFészek--  és és élőhelyőrzésélőhelyőrzés  (kerecsensólyom, (kerecsensólyom, 
pparlagi sas, arlagi sas, rrákosi vipera)ákosi vipera)  

––Élőhely megmentés (Dunakeszi tőzegláp)Élőhely megmentés (Dunakeszi tőzegláp)  

•• ELTE, SZIE szakvéleményekELTE, SZIE szakvélemények  
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Élőhelyek Élőhelyek összekapcsolásaösszekapcsolása  

•• Közlekedés a felelősKözlekedés a felelős  

•• FragmentálódottFragmentálódott  területek területek 

összekapcsolása (emberi segítség, összekapcsolása (emberi segítség, 

műszaki megoldások)műszaki megoldások)  

  

Békamentés (1987Békamentés (1987--től)től)  

Természetvédelmi Természetvédelmi 

folyosók fenntartásafolyosók fenntartása  



Új Új élőhelyek kialakítása és korábbi élőhelyek kialakítása és korábbi 
élőhelyek élőhelyek revitalizációjarevitalizációja  

•• Élőhely rekonstrukció: haragos sikló, rákosi viperaÉlőhely rekonstrukció: haragos sikló, rákosi vipera  

•• FészkelőhelyekFészkelőhelyek  mesterséges újrateremtésemesterséges újrateremtése  

–– Gyöngybagoly: egyedi fészkelési szokásGyöngybagoly: egyedi fészkelési szokás  

–– Odvas fák Odvas fák --> épületek > épületek --> templomtornyok> templomtornyok  

–– Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány:   

 

 



KövetkeztetésekKövetkeztetések  

•• Civilek eredményes bekapcsolása a Civilek eredményes bekapcsolása a 
természetvédelembetermészetvédelembe  

–– Monitorozási kezdeményezésekben történő Monitorozási kezdeményezésekben történő 
részvétel a legelterjedtebbrészvétel a legelterjedtebb  

•• Emlősök esetén kevés program működikEmlősök esetén kevés program működik  

•• Kisebb civil szervezetek tevékenységeinek  Kisebb civil szervezetek tevékenységeinek  
dokumentálása általában nem elégségesdokumentálása általában nem elégséges  

=> Szakemberek által ellenőrzött központi => Szakemberek által ellenőrzött központi 
adatbázis  kialakítása!adatbázis  kialakítása!  


