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LIFE program bemutatása 

• 1992. Európai Unió környezetvédelmi programja 

• Környezetvédelem, fenntartható fejlődés támogatása 

• Finanszírozási területei: természetvédelem, környezetvédelem, 

Európai Unión kívüli országok környezetvédelmi programjai 

• Első nyertes magyar pályázat: 2000. Emlős nagyragadozók 

hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon (SzIE) 

• Támogatás: Hortobágyi szikes puszták, Beregi-síkság, Nagykőrösi 

pusztai tölgyesek, kékvércse, túzok, kerecsensólyom, parlagi 

sas, rákosi vipera, szürke farkas, eurázsiai hiúz 

 

 



A farkas és a hiúz biológiája 

• Farkas: színe ÉD sötétedik, csapatban vadásznak, falka 

nagysága 3-12 egyed, terület: 50-300 km², de lehet 1000 km² 

• Hiúz: színe nyáron vöröses, télen piszkosfehér, magányos, éjjeli 

ragadozó, élőhelyére érzékeny, területük: 50-100km² 

 



Farkas Európában: 

• Balkán 

• Kárpátok 

• Lengyel-alföld 

•  Skandinávia 

•  Ibériai-félsziget 

• Appenini-félsziget 

Forrás: Az emlős nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon LIFE 
Nature project 



Hiúz Európában: 

• Skandinávia 

• Alpok 

• Balkán 

• Kárpátok 

 

Forrás: Az emlős nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon LIFE 
Nature project 



A farkas és a hiúz védelmi helyzete 

• Jogi szabályozások: Kontinensen veszélyeztetettek, EU-ban 

védettek, Mo-n a hiúz és a farkas fokozottan védett, helyzetük 

függ a szomszédos országoktól (vadászat), tévhitek (egészséges 

állat emberre nem támad), gazdák 



Magyarországi előfordulásuk 

• XX. Századig állandó nagyragadozók 

• 1942. farkas teljes kiirtása- ezek után szórványos felbukkanások 

• 1970. nőtt az észlelések száma 

• 1920-1980: nincs hiúz észlelés 

• 1983: újbóli észlelés 

• Egyedszámukat nehéz meghatározni 

 



     Farkas: 15-25 egyed Zempléni-hegység, Bükk,  Aggteleki-karszt, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Duna-Tisza-köze déli része 

 

Forrás: Az emlős nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon LIFE 
Nature project 



     Hiúz: 10-15 egyed Zempléni-hegység, Börzsöny, Aggteleki-

karszt, Bükk, Tárnavidéki-dombság 

 

Forrás: Az emlős nagyragadozók hosszú távú védelmének megalapozása Magyarországon LIFE 
Nature project 



A program céljai, feladatai 

• Fajmegőrzési terv kidolgozása 

• Adatbázis létrehozása 

• Elterjedésük kérdőíves felmérése 

• Terepi monitoring 

• Rádiótelemetriás nyomkövetés 

• Kapcsolatok kialakítása 

• Kárbecslési-, kompenzációs rendszer kidolgozása 

• Ismeretterjesztés, szemléletformálás 

 



• Program eddigi eredményei: 2001. farkas fokozottan védett, 

eszmei értéke 250.000 Ft, hiúz eszmei értéke 500.000 Ft-ra nőtt, 

adatbázis sikeresen működik - 400 regisztrált megfigyelés, terepi 

monitoring 33 útvonalon, 4000 sikertelen rádiótelemetriás 

riasztás, nemzetközi konferenciák, kompenzációs rendszer 

kidolgozás alatt, ismeretterjesztő táblák, találkozók 

vadásztársaságok, természetvédelmi szervezetek szakembereinek 



Összefoglaló 

• A farkas és a hiúz megkezdték visszatelepedésüket 

• Jogi szabályozások 

• Nehézség a gazdák, vadászok ellenszenve 

• Ökológiai fontosságuk felismerése 



    „A természet bölcs, de könyörtelen. Ami van, 

annak kell lennie, és az egyensúly megosztása 

csak rövid ideig lehetséges. Ez nem volt 

másként soha, és nem is lesz másként soha.” 

Fekete István 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


