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1. Bevezetés 

Mára az emberiség a Föld bioszféráját legmeghatározóbban átrendező erővé vált. Az 

emberi beavatkozás a Föld biológiai rendszerébe okozza a természetes kihalási folyamat oly 

mértékű felgyorsulását, hogy az visszafordíthatatlan globális változásokhoz vezet. 

Túlhasznosítjuk a biológiai forrásokat, folyamatos a szennyezés és a klímaváltozás, az élőhely 

leromlás és megszűnés, ezáltal pedig a fajok kipusztulása (Vitousek et al., 1997). 

A különböző állatfajok eredeti élőhelyükre, vagy egykori élőhelyük egyes területeire 

való visszatelepítése széles körben elfogadott és igen népszerű eszközzé vált a 

természetvédelemben (Griffith et al., 1989; Kleiman, 1989; Wolf et al., 1996). Ugyanakkor 

számos tanulmány szól sikertelen visszatelepítésekről (Griffith et al., 1989; Kleiman, 1989; 

Dodd–Seigel, 1991; Short et al., 1992; Wolf et al., 1996), azonban meg kell említeni, hogy a 

sikertelen természetvédelmi programok vezetői ritkán szeretnék híresztelni kudarcukat és ez 

pszichológiai szempontból természetes. A kutatók és folyóirat-szerkesztők is kevésbé 

szívesen publikálják a negatív eredményeket. Emiatt az irodalomban valószínűleg a 

valóságosnál kisebb arányban jelennek meg a sikertelen programok (Bajomi et al., 2010; 

Teixeira et al., 2007). 

Magyarországon – a rendelkezésre álló források alapján – 1970 óta huszonöt állatfajra 

indult telepítési program (Márkus, 2004; Kiszely, 1998; Bajomi, 2011; Müller Tamás és 

Ötvös Sándor személyes közlés), melyek között szintén találunk sikertelenséggel záruló 

visszatelepítési projektet – a kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) programot (Bajomi, 2004). 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN - International Union for Conservation of 

Nature) a visszatelepítési tevékenység koordinálására, nyomon követésére és a telepítési 

ajánlások tökéletesítésére hozta létre visszatelepítésekkel foglalkozó csoportját (IUCN/SSC 

Re-Introduction Specialist Group), amely meghatározta a telepítések irányelveit és kritikus 

pontjait (IUCN/SSC Guidelines for Re-introductions, 1998). Mivel Fischer és Lindenmayer 

(2000) 180 esettanulmányon alapuló felmérésének eredményei szerint a nemzetközi 

folyóiratokban publikált természetvédelmi célú visszatelepítési programok mindössze 23%-a 

sikeres és 26%-a sikertelen (51%-ának végső kimenetele pedig még bizonytalan a publikálás 

időpontjában) az IUCN útmutató használata és a visszatelepítések sikeressége közti 

összefüggés vizsgálata hasznos információval szolgálhat a jövőbeli visszatelepítések 

tervezéséhez. 
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Dolgozatomban a hazánkban történt állatfaj-visszatelepítéseket vizsgáltam. Arra a 

kérdésre kerestem választ, hogy Magyarországon a természetvédelmi célú állatfaj-

visszatelepítések során, a sikeresség növelésének érdekében érdemes-e az IUCN 

visszatelepítési útmutatóját felhasználni, előírásait szabályszerűen betartani. 

 

Céljaim a következők voltak: 

 a visszatelepítés témakörével foglalkozó szakirodalom áttekintése; 

 a rendelkezésre álló szakirodalom alapján valamilyen hazai telepítési program 

részét képező fajok rendszerezése és a visszatelepítési programok kiszűrése; 

 az egyes visszatelepítési programokról megfelelő mélységű tudással 

rendelkező személyekkel egy, az IUCN útmutató alapján összeállított kérdőív 

kitöltetése; 

 a visszakapott, kitöltött kérdőívek értékelése és eredményeinek leírása; 

 a visszatelepítési programok összehasonlítása aszerint, hogy a projekt 

megvalósítása során mennyire érvényesültek az IUCN visszatelepítési 

útmutatójában leírt szempontok, és hogy az útmutató pontjainak követése 

mennyiben növelte a visszatelepítések eredményességét; 

 a kapott eredmények közti összefüggés regresszió analízissel történő felmérése 

és értékelése; 

 a vizsgálat eredményeinek alapján javaslatok megfogalmazása. 
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2. Előzmények, szakirodalmi áttekintés 

2.1. A természetvédelmi célú fajtelepítések kialakulásának előzményei 

2.1.1. Az emberiség természetkárosító hatásai 
Napjainkra az emberiség lett a Föld bioszféráját legmeghatározóbban átformáló erő. 

Ahogy az emberi populáció nőtt és a technológia fejlődött, az emberi hatások természete és 

hatóköre drasztikus mértékben megváltozott. Nagyon sok ökoszisztémát befolyásol direkt 

módon az emberiség, és nincsen olyan természetes rendszer a Földön, mely ne lenne közvetett 

módon érintett az emberi behatásoktól. Az emberi tevékenységek – például a mezőgazdaság, 

az ipari tevékenység, a horgászat vagy a nemzetközi kereskedelem – a Föld ökoszisztémáinak 

nagy részében megváltoztatják a felszínt és az alapvető biogeokémiai folyamatokat. A 

változások többsége folyamatos, határozottan nagymértékű és meglehetősen kiterjedt, illetve 

további változásokat eredményez a Föld ökoszisztémájában. A földfelszín egyharmadát-felét 

már átalakították az emberi hatások; az ipari forradalom óta az atmoszféra szén-dioxid 

tartalma 30%-al emelkedett, a hozzáférhető felszíni vízkészlet több mint felét hasznosítjuk, a 

bolygón megtalálható madárfajok körülbelül egynegyede már kipusztult (Vitousek et al., 

1997). 

Ezeken felül túlhasznosítjuk a biológiai forrásokat, folyamatos a szennyezés és a 

klímaváltozás, az élőhelyek leromlanak és megszűnnek, fajok pusztulnak ki, mellyel csökken 

a biológiai diverzitás (Heywood, 1995; Vitousek et al., 1997). 

 

2.1.2. A biológiai sokféleség fogalma és jelentősége 
A biológiai sokféleség, vagy más néven biodiverzitás az élet földi változatosságát és 

változékonyságát jelenti. Felöleli a szárazföldi és vízi növények, állatok és 

mikroorganizmusok összes formáját, a genetikai állományukat és az ökoszisztémát melynek 

részei. A globális szintű biodiverzitást általában három kategóriára osztják: létezik genetikai 

diverzitás, faji diverzitás és ökoszisztéma diverzitás. 

 A genetikai diverzitás a fajok különböző genetikai felépítését és az egy fajon belüli 

genetikai változatokat jelenti. 

 A fajdiverzitás a fajok egy adott területen megjelenő változatosságát takarja. 

 Az ökoszisztéma diverzitásba az élőhelyek, biotikus közösségek, ökológiai 

folyamatok változatossága és az ökoszisztémában megjelenő diverzitás tartozik. 
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A biológiai sokféleség az emberiség számára a táplálkozás, az egészség, a jólét és a 

rekreáció szempontjából is elengedhetetlen. Például minden élelmünk, gyógyászati és ipari 

termékünk a biológiai diverzitás alkotóelemeiből származik (http1). 

 

Földünk biodiverzitása, csakúgy, mint minden biológiai folyamat, állandó változásban 

van. A fajok kipusztulása természetes jelenség, azonban a genetikai variabilitás, a populációk 

és fajok csökkenésének jelenlegi sebessége jóval meghaladja a természetes értéket, és 

visszafordíthatatlan globális változásokhoz vezet. A kihalási ráták megállapítása nehéz 

feladat, többek között azért is, mert a fajok nagy részét még nem is azonosítottuk. Azonban az 

utóbbi idők számításai szerint a jelenlegi kihalási ráta legalább százszor, de akár ezerszer 

nagyobb, mint az emberi dominancia előtti időkben (Vitousek et al., 1997). 

Az ember okozta kihalások fő okai (túlvadászat, a betelepített fajok hatása, élőhely 

pusztítás, közvetett hatások) a jövőben a kihalási folyamat felgyorsulását jelzik (Diamond, 

1989). Diamond jövendölése napjainkra teljes mértékben beigazolódott, hiszen az IUCN 

Vörös Listáján a Föld fajainak egy-ötvenede szerepel a kipusztulással veszélyeztetett 

kategóriában és ez a szám folyamatosan növekszik: évente átlagosan 52 emlős, madár és 

kétéltű faj kerül egy szinttel közelebb a kipusztult kategóriához (Hoffmann et al., 2010). 

 

2.1.3. A természetvédelmi biológia 
Az ember okozta globális ökológiai válság veszélye és a biológiai sokféleség 

megőrzésének igénye hívta életre új tudományágként a természetvédelmi biológiát, melynek 

fő céljai:  

1) az emberi tevékenység fajok populációira, társulásokra és magasabb szerveződési 

szintekre gyakorolt hatásainak vizsgálata; valamint ezzel összefüggésben  

2) olyan gyakorlati módszerek kidolgozása, amelyek alkalmazásával 

megakadályozható az eredeti biodiverzitás csökkenése, és ha lehet, megoldható a 

veszélyeztetett fajok jól „működő” társulásokba való visszaillesztése (Soulé, 1985). 

 

A természetvédelmi biológián belül különböző védelmi stratégiák fordulnak elő. A 

biológiai sokféleség hosszútávú megőrzésére a legjobb módszer a természetes társulások és 

populációk eredeti élőhelyen való megőrzése, amit helybeni – in situ – védelemnek nevezünk. 

Ennek legbiztosabb módszere a törvényileg védett területek hálózatának létrehozása, ami 

megteremti a védelem alapjait. Ugyanakkor az esetek nagy részében a jogi szabályozás 
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önmagában nem biztosítja a védendő értékek tartós fennmaradását. A védett élőhelyek és 

fajok sokszor csak célzott kezeléssel őrizhetők meg. Az élőhelyek, élőhely-komplexek 

fenntartását célzó és a fajvédelmi célú kezelések tartoznak ide (Standovár–Primack, 2001). 

Figyelembe véve azonban az ember környezet átalakító tevékenységének fokozódását, 

számos ritka faj esetében jelenleg az in situ védelem nem járható út. Ha a megmaradt 

populáció túlságosan kicsi a faj fenntartásához, vagy ha a megmaradt egyedek a védett 

területeken kívül élnek, akkor ez a fajta védelmi módszer nem lesz eredményes. Ilyen 

körülmények között valószínűleg csak úgy lehet megakadályozni a faj kihalását, ha 

időlegesen emberi felügyelet alatt, mesterséges körülmények között tartják (Kleiman et al., 

1996). Ez az úgynevezett ex-situ vagy élőhelyen kívüli védelem. Sok ilyen természetvédelmi 

programnak az a hosszútávú célja, hogy végül egy új, vadon élő populációt hozzon létre, 

amint megfelelő számú egyed és erre alkalmas élőhely rendelkezésre áll. Az új állat- vagy 

növényállományok létrehozásának módszere a telepítés (Standovár–Primack, 2001). 

 

2.2. A telepítés fogalma és fajtái 

A telepítés fogalma egy állat vagy egy populáció egy adott helyről egy másikra 

történő, ember által megtervezett elszállítását jelenti (Fisher–Lindenmayer, 2000). Az IUCN 

(1998) kiadványa szerint négy fajtája létezik, a bevezetés, a visszatelepítés, az áttelepítés és a 

gyarapítás. 

 A bevezetés (introduction) során egy állatfajt természetvédelmi célból, elterjedési 

területén kívül, de egy számára megfelelő élőhelyi és biogeográfiai területen 

próbálnak megtelepíteni. A természetvédelem ezen eszköze csak végső esetben és 

csak akkor használható, ha az adott faj egykori élőhelyei már nem léteznek. 

 Visszatelepítésről (reintroduction) akkor beszélünk, ha egy állatfajt egykori 

elterjedési területére telepítenek vissza, ahonnan korábban kipusztult. (Egy taxon 

akkor tekinthető kipusztultnak, ha megalapozott vizsgálattal kimutatható, hogy az 

utolsó egyed is elpusztult.) 

 Az áttelepítés (translocation) vadon élő egyedek vagy populációk átgondolt módon 

zajló áthelyezése, elterjedési területükön belül. 

 A gyarapítás (supplementation vagy re-stocking) alkalmával egy meglévő 

populációhoz adnak ugyanazon fajhoz tartozó egyedeket. 
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A betelepítéseknél, visszatelepítéseknél és gyarapításoknál az egyedek lehetnek vadak, 

vagy fogságban szaporítottak; az áttelepítéseknél viszont kizárólag vad egyedeket használnak. 

A felsoroltak közül a természetvédelmi gyakorlatban a visszatelepítésnek van a legnagyobb 

jelentősége. (Bizonyos értelemben az invazív fajok „bevezetésének” is komoly 

természetvédelmi vonatkozásai vannak kártételeik miatt; ám ezek nyilván nem nevezhetők 

természetvédelmi célú beavatkozásoknak.) A visszatelepítési programok során gyakran ex 

situ módszerekkel, például zárttéri szaporítás segítségével biztosítják a megfelelő, 

kiengedhető egyedszámot (Bajomi, 2003). 

 

A visszatelepítés elsődleges célja, hogy a természetben egy életképes, szabadon 

terjeszkedő populációt hozzon létre, egy olyan fajból, alfajból vagy fajtából, amely a 

vadonból globálisan vagy lokálisan kipusztult. A visszatelepítésnek a faj korábbi élőhelyén és 

elterjedési területén kell történnie és hosszú távon minimális kezelést kell igényelnie. A 

visszatelepítés céljai között a következők szerepelhetnek: a faj hosszútávú túlélésének 

elősegítése, egy adott ökoszisztémában a kulcsfajok helyreállítása, a természetes biodiverzitás 

fenntartása és/vagy helyreállítása, hosszútávú gazdasági előnyök biztosítása a helyi és/vagy 

nemzeti gazdaság számára, a természetvédelmi tudatosság támogatása, vagy ezek 

kombinációja (IUCN, 1998). 

 

A természetvédelmi gyakorlatban általában egy-egy ország szintjén beszélnek kihalt, 

illetve visszatelepített fajokról, azonban a fenti definíciók más térléptékre is alkalmazhatók. 

Egy országban több fennmaradt populációval rendelkező faj esetén is lehet értelme olyan 

visszatelepítési programnak, amely populációk létrehozását célozza meg olyan területeken, 

ahonnan a faj visszaszorult (Bajomi, 2003). 

 

Bár a visszatelepítési program nem minden veszélyeztetett faj számára a 

legmegfelelőbb megoldás, egy jól felépített tenyésztési és visszatelepítési program nyújtja a 

legtöbb reményt a természetes élőhelyén kihalás szélén álló vagy rohamosan fogyatkozó faj 

megmentésére (Reading–Kellert, 1993). 

 

2.3. A visszatelepítések története 

A veszélyeztetett fajok állományainak csökkenése, helyenként teljes eltűnése miatt a 

természetvédelmi szakemberek az 1970-es évek óta gyakran alkalmazzák a természetvédelmi 
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célú faj visszatelepítéseket világszerte. Griffith (et al.) 1989-es cikkében már évenkénti 700 

visszatelepítésről számol be, főleg az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén. A 

cikkből kiderül az is, hogy a visszatelepítésekben résztvevő szervezetek csupán 27%-a 

rendelkezett olyan előírásokkal, melyek meghatározták a visszatelepítések során feljegyzendő 

információkat. Jelentős mennyiségű sikeres természetvédelmi program bizonyítja, hogy a 

célzott és jól megtervezett természetvédelmi lépések csökkenthetik a veszteségek arányát az 

ilyen erőfeszítések hiányában bekövetkezőkhöz képest (Hoffmann et al., 2010). 

Az IUCN a visszatelepítési tevékenység koordinálására, nyomon követésére és a 

visszatelepítési ajánlások tökéletesítésére 1995-ben hozta létre a visszatelepítésekkel 

foglalkozó csoportját (IUCN/SSC Re-Introduction Specialist Group), amely – egy útmutató 

formájában – meghatározta a visszatelepítések irányelveit (IUCN/SSC Guidelines for Re-

introductions, 1998). Az IUCN visszatelepítési munkacsoportja dolgozik egy új útmutatón, 

amelyet valószínűleg 2012 szeptemberében, a World Conservation Congress-en fognak 

elfogadni (Launay, 2010). Mivel az új dokumentumot dolgozatom írásának idején még nem 

publikálták, ezért a korábbi verziót használtam. 

 

2.4. A visszatelepítési folyamat az IUCN (1998) útmutatója alapján 

A visszatelepítési folyamatot három nagy alegységre bonthatjuk: előkészületek, 

visszatelepítés és utólagos monitoring. 

 

1) Előkészületek 

Nagyon fontos, hogy az áttelepítés előtt rendelkezzünk megfelelő mennyiségű 

alapismerettel a vizsgált fajról. Első lépésként tisztázni kell az érintett egyedek taxonómiai 

státuszát. Ha szükséges, az alfajokhoz, változatokhoz való tartozást pl. molekuláris genetikai 

vizsgálatokkal kell meghatározni. A visszatelepítendő egyedeknek a kipusztultakkal 

megegyező alfajhoz vagy fajtához kell tartozniuk, amennyiben ez az elegendő egyedszám 

miatt megoldható.  

Ismernünk kell a fa j vad populációinak státuszát és biológiáját (amennyiben létezik 

vad populáció), hogy meghatározhassuk a faj igényeit. Állatok esetében tudnunk kell a faj 

élőhely preferenciáját, szociális viselkedését, csoportösszetételét, búvóhely igényeit, 

táplálkozását és táplálkozási viselkedését, lokális ökológiai adaptációit, ragadozóit és 

betegségeit, vándorló fajok esetében a lehetséges vándorlási útvonalakat. Összességében a 

szóban forgó faj természeti történetének alapos ismerete az egész visszatelepítésre kritikus 
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hatást gyakorol. 

Meg kell határozni, hogy bármilyen más faj kitöltötte-e a kipusztult faj után maradt 

ökológiai niche-t. A visszatelepítés sikerességének növeléséhez meg kell vizsgálni, hogy a 

visszatelepítendő faj milyen hatással lesz a kialakult ökoszisztémára nézve. 

Meg kell tudni, végeztek-e korábban visszatelepítést az adott fajjal vagy egy hozzá 

hasonlóval. Érdemes felvenni a kapcsolatot a telepítésben gyakorlattal rendelkező 

személyekkel, és egy több tudományágat átfogó szakértői csoportot is érdemes létrehozni. 

A kiengedési terület kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy az adott faj egykori 

elterjedési területén helyezkedjen el. Mivel a cél a faj életképes populációinak hosszútávú 

fenntartása, olyan területet kell választanunk, melynek védelme ennek megfelelő időre 

megoldható. Számításba kell venni a természetes környezeti, illetve politikai és kulturális 

változások lehetőségét is a tervezésnél. A terület megfelelő eltartó képessége elengedhetetlen 

a visszatelepített állomány növekedéséhez és egy jövőbeli önfenntartó populáció 

kialakulásához.  

Meg kell határozni, mi okozta a faj eltűnését az adott területen, és ezt a tényezőt 

meg kell szüntetni, illetve törekedni kell hatásának csökkentésére. Ahol a kiválasztott terület 

emberi hatás miatt lényegesen degradálódott, élőhely helyreállítás után lehet csak a 

visszatelepítési programot kivitelezni. 

Mivel a visszatelepítés hosszútávú projekt, annak megkezdése előtt gondoskodni 

kell annak anyagi fedezetének biztosításáról. A program megkezdése előtt érdemes szocio- 

ökonómiai vizsgálatokat végezni az áttelepítés helyi lakosokra gyakorolt hatásairól, 

költségéről és hasznáról. Elengedhetetlen a lakosok körében vizsgálatot végezni a projekthez 

való hozzáállásukról, főleg ha a faj kipusztulása emberi hatásokra vezethető vissza. A helyi 

közösségeknek a teljes programot meg kell érteniük, el kell fogadniuk és támogatniuk kell a 

hosszútávú siker érdekében. 

A vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi jogi szabályozásról illetve a program 

lebonyolításához szükséges engedélyekről tájékozódni kell. Fontos, hogy a tervet 

jóváhagyják a kormányszervek és a használni kívánt terület tulajdonosai, valamint hogy 

együttműködjünk a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel. 

Gondosan meg kell tervezni a telepítés egyes lépéseit (szállítás, kiengedési mód, 

monitoring stb.). 

2) Visszatelepítés 

Arra kell törekedni, hogy a visszatelepítésre használt állatok vadon élő 

populációból származzanak. A forráspopuláció egyedei lehetőleg minél közelebb álljanak az 
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adott területen eredetileg előforduló egyedekhez mind genetikailag, mind ökológiai 

jellemzőikben (morfológia, fiziológia, viselkedés, élőhely-preferencia). A telepítéssel nem 

szabad veszélyeztetnünk a forráspopuláció fennmaradását. Ha fogságban nevelt vagy 

mesterségesen gyarapított állományt használunk, akkor az állatoknak a konzerváció biológia 

legfrissebb útmutatásai szerint kezelt populációból kell származnia. Neveltetésüknek ki kell 

térnie a vad körülmények közti túléléshez szükséges stratégiákra. 

A szállítás során, főleg interkontinentális szállításkor, nagy a veszélye a betegség 

hordozásnak, mely kockázatot minimalizálni kell. 

3) Utólagos monitoring 

A kiengedés utáni tevékenységek közül a legfontosabb a kiengedett állatok nyomon 

követése direkt vagy indirekt módon, az elérhető módszertől függően. Demográfiai, 

ökológiai és viselkedési tanulmányok elvégzése is javasolt, de a telepítés sikeressége 

vagy kudarca csak hosszútávú megfigyeléssel állapítható meg. Ha szükséges, gondoskodni 

kell a kiengedéshez használt terület állapotának fenntartásáról és védelméről. Meg kell 

becsülni a felhasznált áttelepítési technikák sikerességét, és azt publikálni kell tudományos 

és népszerűsítő irodalomban (IUCN, 1998). 

 

Az IUCN visszatelepítési útmutatóját úgy szerkesztették, hogy magába foglalja az 

összes növényi és állati taxont, és ezáltal általános útmutatást adjon (Lee–Hughes, 2008). 

 

2.5. A magyarországi állatfaj telepítések története 

1970 előtt, a XIX. és a XX. században, a legkülönfélébb gazdasági megfontolásból, 

valamint vadászati, halászati és horgászati célból számos faj betelepítésére került sor 

Magyarországon (Lovassy, 1927). Ilyen betelepített, nem őshonos és számos 

természetvédelmi kihívást jelentő fajunk például a törpeharcsa (Amiurus nebulosus), a 

pézsmapocok (Fiber zibethicus), az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), a muflon (Ovis 

musimon) vagy a dámvad (Cervus dama) (Márkus, 2004). 

 

Az 1970-es évektől kapott teret és figyelmet a hazai szakirodalomban a 

természetvédelmi kezelésként felfogott zártéri szaporítás és azt követő visszavadítás, a 

visszatelepítés, a mentési jellegű áttelepítés, valamint ezekkel összefüggésben a 

természetvédelmi biológia, „egy kialakuló, gyakorlati jelentőségű új tudományág” gondolata 

(Sterbetz, 1979). 
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2.6. A magyarországi állatfaj telepítések jogi háttere 

A magyar jogi szabályozásban a biológiai diverzitás védelme, illetve ahhoz 

kapcsolódóan a visszatelepítés fogalma az alábbiak szerint jelenik meg: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény preambulumában olvasható: 

 A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és 

pótolhatatlan részei. 

 Fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása a jelen és jövő nemzedék számára való 

megőrzésük egyaránt nélkülözhetetlen. 

 A természeti erőforrásokkal való takarékos és ésszerű gazdálkodás alapfeltétel, a 

természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma ezen belül kiemelt szempont. 

A törvény célja: 

a) A természeti értékek és területek, tájak valamint azok természeti rendszerének, 

biológiai sokféleségének az általános védelme, megismerésének és fenntartható 

használatának elősegítése és a társadalom esztétikus természet iránti igényének 

kielégítése. 

b) A természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és 

fejlesztése. 

A természetvédelem feladata ezeken túlmenően: 

a) A kiemelt oltalmat igénylő és a kiemelt oltalomra érdemes természeti területek és 

értékek kijelölése. 

b) A védett természeti területeket és védett természeti értékeket veszélyeztető 

jelenségek feltárása, ezeken a területeken a károsodás megelőzése, elhárítása, a 

bekövetkezett károsodás megszüntetése vagy csökkentése, az ilyen területek 

megóvása, helyreállítása, fenntartásuk és fejlődésük biztosítása (Konyhás, 2007; 

http2). 

A törvény 13. § (2) bekezdése továbbá kimondja: „Vadászható állatfajnak nem 

nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj 

visszatelepítéséhez a miniszter – a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulásával 

kiadott – engedélye szükséges. A Tvt. nem határozza meg a benyújtandó dokumentumok 

körét. A megalapozott döntés meghozatalához különösen az alábbi információk megadására 

lehet szükség: A betelepítendő, visszatelepítendő fajok pontos taxonómiai meghatározása, a 

betelepítendő fajok származása, mennyisége, a betelepítés, visszatelepítés pontos helye, 

körülhatárolása, előzetes hatásvizsgálat és hatástanulmány az egyéb állatfajokat és a teljes 
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ökoszisztémát érő hatások vizsgálata tekintetében, a faj helyzete az Európai Közösségben, 

folyamatos monitorozási terv, rendszeres jelentés, a kibocsátó ország engedélyének másolati 

példánya. Szükséges továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. 

számú mellékletének formanyomtatványában szereplő, az ügyben releváns adatok feltüntetése 

is (pl. állatfaj tudományos neve, magyar fajtaneve, ivara, tevékenység ideje, célja, stb.). 

Célszerű benyújtani a beletelepítés, visszatelepítés részletes szakmai indoklását is.” (http3). 

 

2.7. A magyarországi állatfaj visszatelepítések áttekintése 

Márkus (2004) cikke alapján hazánkban 1970 óta a következő húsz fajra indult 

visszatelepítési program: lápi póc (Umbra krameri), réticsík (Misgurnus fossilis), kecsege 

(Acipenser ruthenus), sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario), alpesi gőte (Triturus alpestris), 

rákosi v. parlagi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), békászó sas (Aquila pomarina), gulipán 

(Recurvirostra avosetta), hamvas rétihéja (Circus pygargus), kékcsőrű réce (Oxyura 

leucocephala), túzok (Otis tarda), uhu (Bubo bubo), vörös kánya (Milvus milvus), fogoly 

(Perdix perdix), holló (Corvus corax), siketfajd (Tetrao urogallus), eurázsiai hód (Castor 

fiber), ürge (Spermophilus citellus), przewalski-ló (Equus ferus przewalskii), heck marha 

(őstulok, Bos primogenius). 

Bajomi (2011) pár évvel később már két fajjal többet említ, melyek a viza (Huso huso) 

és a nyírfajd (Tetrao tetrix). 

Ezen kívül fekete bödöncsiga (Theodoxus prevostianus) (Ötvös Sándor személyes 

közlés), széles kárász (Carassius carassius) (Müller Tamás személyes közlés) és folyami rák 

(Astacus astacus) (Kiszely, 1998) visszatelepítés is történt hazánkban. 

 

Azon programok dolgozhatóak fel, melyeknek létezik irodalmuk, programvezetőjük, 

szakértőjük, a végrehajtásért felelős intézményük illetve a szélesen értelmezett 

természetvédelmi szakma az adott állatfajokra vonatkozó részprogramot, programot, a helyi 

esetleg országos visszatelepítést számon tartja (Márkus, 2004). 

 

Ezen szempontok figyelembe vételével először az elemzésre alkalmatlan, majd pedig 

az értékelésre alkalmas magyarországi projekteket mutatom be. 
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2.7.1. A feldolgozásra alkalmatlan fajok és programjaik rövid bemutatása 
Az el sem indult, kezdeti fázisban lévő, vagy az IUCN (1998) útmutató alapján nem 

visszatelepítésnek minősülő programok, illetve összesen tizenhárom faj tartozik ide. 

 

Alpesi gőte (Triturus alpestris) 

Magyarország jelenlegi területén először a Bakonyban figyelték meg, alig hetven éve. 

Az azóta eltelt évtizedek alatt kimutatták a Mátrában, a Bükkben, a Zemplénben valamint a 

Nyugat-Dunántúlon és az Őrségben. Az európai gőtefajok fennmaradását leginkább 

veszélyeztető tényező élőhelyeinek megszűnése illetve leromlása. Vizsgálatok 

megállapították, hogy az 1980-as évek közepére a faj egykori lelőhelyeinek jó részéről eltűnt. 

Az Őrségi Nemzeti Park, az aszály okozta szaporodóhely vesztés csökkentése érdekében, 

2002-ben több mesterséges vízállást, „tókát”, hozott létre. A Bükki Nemzeti Park majd az 

MME a ’80-as évek közepén indított élőhely helyreállítási valamint kialakítási programot 

(Nyerges, 2008). Szitta Tamás megkeresésemre válaszolva mondta el, hogy „ugyan több aktív 

védelmi módszert is alkalmaztunk, többek között olyat, hogy begyűjtöttünk tavasszal néhány 

ivarérett példányt, azok fogságban lepetéztek, az ivadékokat felneveltük és átalakulás előtt 

vagy után elengedtük. Száraz években ennek nagy jelentősége volt. De ugyanott engedtük el 

őket ahol fogtuk - tehát ezt nem mondanám telepítésnek, inkább állomány-kezelésnek, 

megerősítésnek.” Összegezve az IUCN útmutató definíciója szerinti visszatelepítés ebben az 

esetben nem történt. 

 

Kecsege (Acipenser ruthenus) 

Mivel a faj teljesen nem pusztult ki hazánk területéről, Rideg Árpád haltenyésztő és a 

WWF Magyarország dunai telepítési munkálatai állományerősítést szolgáltak (http4; Gruber 

Tamás személyes közlés). 

 

Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) 

Számos hazai patakban, folyóban, víztározóban él sebes pisztráng, amely vizeken 

halászatra jogosultak gazdálkodnak, akiknek kötelességük a Halgazdálkodási Terv alapján 

évente halakat telepíteni. Ezen felül a Lillafüredi Pisztrángtelep munkatársai jelenleg 

dolgoznak egy tiszta dunai vérvonalú sebes pisztráng törzsállomány létrehozásán, melyet a 

későbbiekben a természetes vizekbe szeretnének visszatelepíteni (Hoitsy György személyes 

közlés). Mivel a fent említett telepítések nem minősülnek visszatelepítésnek, és a tiszta 
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vérvonalú visszatelepítési program még csak előkészületi fázisban van, így a sebes pisztráng 

is kimarad dolgozatom értékeléséből. 

 

Túzok (Otis tarda) 

A túzok léte nemzetközi viszonylatban is fokozottan veszélyeztetett. Európában már 

csak 26-28 ezer példány fészkel. Az összefüggő elterjedési terület régen széttöredezett. 

Nálunk 1150-1200 darabra tehető a számuk, pedig még harminc éve is 3000-3500 példányt 

számláltak. A vadászati tilalom alá eső madarat az intenzív mezőgazdaság fenyegeti 

leginkább. Az élőhelyzavarás és élőhelyvesztés folyamatos; a túzok számára előnyös 

kultúrákat – a repcét és a lucernát – napraforgó- és kukoricatáblák váltják föl. Sorra tűnnek el 

a pusztai dürgőhelyek is, noha a faj ragaszkodna megszokott élettereihez. Mivel ez a 

nagytestű, rovar- és növényevő, díszes tollazatú madárfaj Magyarországról sosem pusztult ki, 

ebben az esetben állományerősítés a célja az 1987-től létező MME-túzokprogramnak. Bár a 

munkálatok nyomán a magyar túzokállomány nem nő, az utóbbi másfél évtizedben nem is 

csökkent (http5). 

 

Fogoly (Perdix perdix) 

A hazai fogolyállomány a túlvadászás és a kemény telek eredményeképp a 20. 

században csökkenő tendenciát mutatott. Helyenként teljesen kipusztult a faj és a lassú 

regenerációt a mezőgazdaság intenzívvé válása fékezte le. A technológiai folyamatok 

károkozása, a búvó és táplálkozó területek visszaszorulása folyamatos állomány csökkenéshez 

vezetett. 1992-re alig több mint 50 ezer példánya élt Magyarországon. (http6). Ugyan 

fogságban nevelt madarak kibocsátása az 1960-as évek végétől hazánk területén folyamatos 

(http7), de csak vadászati céllal történt állománynövelésről, illetőleg természetes állomány 

erősítéséről van szó, fogoly visszatelepítés hazánkban nem történt (Heltai Miklós személyes 

közlés). 

 

Nyírfajd (Tetrao tetrix) 

A nyírfajd hazánk területén közel egy évszázada kipusztultnak tekinthető. Az utolsó 

megfigyelése az ország nyugati határszélén volt 1966-ban, valószínűleg az Alpok ausztriai 

részéről áttévedt madárról lehetett szó. A XIX. közepéről, végéről még vannak adatok a 

gödöllői dombvidéken, Karancs-Medves hegységből, Kőszegi hegységből valamint Vas 

megyéből. Az irodalmi adataink szerint az utolsó feljegyzések mégis a Nyírségben 

fennmaradt költő állományról számolnak be. A kipusztulásáért felelős tényezők pontosan nem 
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ismertek, de feltételezhető, hogy a táj gyors és drasztikus megváltozása, átalakulása, az 

erdőirtások és akác ültetvények terjedése a tölgyesek és nyíresek rovására, a tanyavilág 

kialakulása és az erdei legeltetés a főbb okozói. Ezen kívül a túlzott mértékű vadászat és 

tojásgyűjtés is hozzájárult eltűnéséhez. Magyarországon 2003-ban merült fel a gondolat, hogy 

ezt a gyönyörű madarat, amely egykor hazánk természeti értékei közé tartozott, újra meg 

kellene honosítani. A program tényleges elindításában 2005-ben a Hortobágyi Nemzeti Park, 

a Dél- Nyírség- Bihari Tájvédelmi Egyesület, a Nyírerdő Zrt. és a Debreceni Egyetem 

Állattani Természetvédelmi és Vadgazdálkodási tanszéke vettek részt (Nagy, 2009). Azonban 

a program még csak ex-situ szakaszban tart, és valószínűleg nem is lesz nagyobb előrelépés 

benne (Gyüre Péter személyes közlés). 

 

Siketfajd (Tetrao urogallus) 

Magyarországon a siketfajd az 1960-as évek közepéig őshonosnak számított, az 

Őrségben 200-300 példány is élt. Utolsó egyedeik fészkelését 1965-ben figyelték meg a 

Vend-vidéken, azóta hazánkban rendkívül ritka kóborló. (http8; http9). Az Őrségi Nemzeti 

Park munkatársai néhány éve foglalkoztak visszatelepítésének lehetőségével, de hamar 

elvetették az ötletet és nem valósult meg a program (Szentirmai István személyes közlés). 

 

A békászó sas (Aquila pomarina), gulipán (Recurvirostra avosetta), vörös kánya 

(Milvus milvus), és holló (Corvus corax) esetleges hazai visszatelepítésére semmilyen 

szakirodalmi vagy internetes utalást sem találtam. A hamvas rétihéja (Circus pygargus) 

esetében Szitta Tamás mondta el, hogy nem jött létre a fajjal kapcsolatban visszatelepítési 

program Magyarországon. 

 

Heck marha (őstulok, Bos primogenius) 

A Heck marha esetében olyan visszakeresztezett szarvasmarháról van szó, amely 

külső és csonttani jellegében nagy hasonlóságot mutat az őstulokkal (Márkus, 2004). Mivel az 

őstulok genetikailag kihaltnak tekinthető, így visszatelepítése nem lehetséges. A jelenlegi, 

háziállatokból létrehozott állomány egy természetvédelmi területkezelési program része, mely 

nem tekinthető visszatelepítésnek (Sándor István személyes közlés). 
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2.7.2. A feldolgozásra alkalmas fajok és programjaik rövid bemutatása 
Összesen tizenkettő faj esetében jött létre visszatelepítési program Magyarországon. 

Először azon hármat (fekete bödöncsiga, folyami rák, viza) mutatom be, melyek esetében már 

történt Magyarországon visszatelepítés, ezért alkalmasak lennének az értékelésre, azonban a 

részfejezeteknél közölt okok miatt kimaradtak az elemzésből. 

 

Fekete bödöncsiga (Theodoxus prevostianus) 

A hazai természetvédelem számára kiemelt értéket képviselő fajok közül a 

legveszélyeztetettebb puhatestű a fekete bödöncsiga. Ez egy langyos-, illetve melegvizű 

forrásokban előforduló reliktum-endemizmus, amely nemcsak azért számít hungarikumnak, 

mert egyike a pannon biogeográfiai régiói kevésszámú bennszülött vizicsigáinak, és mert 

lelőhelyei túlnyomórészt az egykori Magyarország területére estek, hanem azért is, mert a 

fajhoz kapcsolódó ismeretekhez jelentős részben magyar kutatók járultak hozzá. A faj 

speciális biotóp preferenciája miatt különösen érzékeny az élőhely megváltozására, emiatt sok 

populációja tűnt el az elmúlt évtizedek során. 2009-re globálisan négy, Magyarországon pedig 

mindösszesen egy populációja maradt fenn, Kácsfürdőn (Fehér et al., 2009). Egy évvel 

később történt az első visszatelepítés, a megmaradt kácsi populációból 200 egyedet 

szállítottak Sályra (Fehér et al., 2011). Mivel a relokáció jelenleg is folyamatban van és az 

eredményeket még nem publikálták (Ötvös Sándor személyes közlés), így a fekete 

bödöncsiga visszatelepítésével jelen dolgozatomban nem foglalkozom. 

 

Folyami rák (Astacus astacus) 

Több mint száz évvel ezelőtt a folyami rák igen elterjedt tagja volt a magyarországi 

vízi ökoszisztémáknak. Ezen felül figyelemre méltó kereskedelmi jelentősége is volt, azonban 

a rákpestis megjelenése után a faj majdnem teljesen eltűnt hazánkból. A lassú visszatelepülési 

folyamatot sok kedvezőtlen hatás hátráltatta, például a rovarirtó szerek intenzív használata, a 

trágyázás elterjedése, a csatornák kialakítása, a klímaváltozás, stb. A Balaton térségének 

folyami rák populációja is visszaesett, ezért 1994-ben a térség kisebb folyóiba 

visszatelepítették ezt az ökológiailag fontos állatfajt. 1997-re a Balaton vízminőségében 

javulás következett be, így a faj a tóba történő visszatelepítése megvalósíthatóvá vált. Még 

abban az évben 1500 példányt engedtek szabadon a Balatonban és a munkálatok nem álltak le 

a következő évben sem (Kiszely, 1998). Mivel a folyami rákról szóló kitöltött visszatelepítési 
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kérdőívet nem kaptam kézhez a szakdolgozat leadási határidőig, annak ellenére, hogy a 

vizsgálat része lehetne, kimarad az értékelésből. 

 

Viza (Huso huso) 

A vaskapui vízlépcsők felépítésével a viza kipusztult Magyarországról, utoljára 1987-

ben fogtak ilyen halat hazánkban. A faj visszatelepítését Guti Gábor és Pannonhalmi Miklós 

kezdeményezte 1999-ben, azzal a céllal, hogy a faj 2020-ra visszatérhessen hazánkba (Guti–

Pannonhalmi, 1999). Végül az első telepítésre 2010 szeptemberében került sor a Duna 

budapesti szakaszán, akkor már Rideg Árpád haltenyésztő kezdeményezésére (http10). Mivel 

a programról nem sikerült részletesebb információkat beszereznem, így nem képezi részét az 

elemzésnek. 

 

Az értékeléshez felhasznált programok közül ki kell emelnem négyet, mely fajoknál 

nem teljesen egyértelmű vagy vitatott a visszatelepítés mivolta. Ezek a fajok a lápi póc, 

réticsík, széles kárász és a przewalski-ló. A programok  bemutatását ezen fajokkal folytatom. 

 

Lápi póc (Umbra krameri) 

A lápi póc a Duna-medence endemikus faja, becslések szerint a populációja több mint 

30%-kal csökkent az elmúlt 10 évben. Megritkulása, állományának apadása többnyire annak 

tulajdonítható, hogy kis elterjedési területén belül a mocsarak és lápok lecsapolásával 

természetes élőhelyeit nagymértékben elvesztette. Ezen kívül a terjeszkedő amurgéb 

(Perccottus glenii) jelent növekvő veszélyt a megmaradt hazai állományokra. A faj 

állományainak fenntartására a kis területű, változatos élőhelyek megőrzése a legjobb módszer, 

de segítséget nyújthat mesterséges szaporításuk és telepítésük is, ahol a faj eltűnt vagy már 

csak alkalomszerűen fordul elő. A SZIE Halgazdálkodási Tanszékének célja a 

mintaprogramon belül, hogy a lápi póc szaporításával, ivadékaik védett helyen történő 

felnevelésével, majd telepítésével nagyobb biztonsággal lehessen állományaikat megsegíteni 

eredeti élőhelyeiken, illetve újonnan létrehozott mentett tavakban (Müller et al., 2011). 

 

Réticsík (Misgurnus fossilis) 

Magyarországon a vízrendezés előtti kiterjedt mocsarakban és lápokban elterjedt 

fajnak számított. A 18-19. századi folyószabályozások következtében eltűnt az egykori ártéri 

gazdálkodás, és ezzel együtt a természeti környezet is nagymértékben megváltozott. Az 

árterület jelentősen csökkent, ami az ívóhelyek és ezzel a halszaporulat csökkenését is 
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magával vonta. A mocsarak nagy részét lecsapolták, így az ezekre a vizekre jellemző, 

korábban tömegesen előforduló réticsík állományai megritkultak. A faj megőrzése 

önmagában védetté nyilvánítással nem oldható meg. Ehhez elsősorban élőhelyei védelmére és 

rehabilitációjára, valamint meggyengült populációik telepítésekkel való megerősítésére, 

illetve a kipusztult populációk újratelepítésére van szükség. A Szent István Egyetem 

Halgazdálkodási Tanszéke a veresegyházi Tavirózsa Környezet- és Természetvédő 

Egyesülettel összefogva Szadán újonnan létrehozott élőhelyekre telepített ki saját 

szaporításból származó egynyaras réticsík ivadékokat (Demény et al., 2011). 

 

A réticsík és lápi póc esetében kipusztult állomány visszatelepítése nem történt 

(Müller Tamás személyes közlés). Az új tavakba történt kiengedések a visszatelepítések 

határeseteit jelentik. A faj egykori elterjedési területén belül történt a telepítés, de újonnan 

létrehozott élőhelyeken (Bajomi Bálint személyes közlés). 

 

Széles kárász (Carassius carassius) 

A széles kárász hazai halfaunánk egyik őshonos faja. A múltban meghatározó szerepet 

töltött be a dús vegetációjú élővizek ökoszisztémáiban. A folyóvizeket kerüli, azokban csak 

véletlenszerűen és átmenetileg található meg. Kisebb pocsolyákban és mocsarakban is megél. 

Rendkívül alacsony oxigénigénye jól mutatja a hal kivételes alkalmazkodóképességét a 

mostoha viszonyokkal szemben, amelynek köszönhetően a széles kárász talán a 

legtoleránsabb halfajunk (http11). A faj az élőhelyek szűkülése és az idegenhonos, 

agresszívan terjeszkedő halfajok miatt folyamatosan fogyatkozik (http12). A széles kárász 

populációinak csökkenő üteme nemcsak nálunk jellemző, a szomszédos országokban 

(Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia) már védetté nyilvánították. A 

környező országok gyakorlatával szemben a védettségi státusz hazai bevezetését meg lehet 

előzni. Ennek eléréséhez az eredeti élőhelyeit kell visszaállítani, és az így kialakított 

élőhelyeket, valamint a már meglévő hazai állományokat telepítésekkel megerősíteni. A Szent 

István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézetén belül működő Halgazdálkodási Tanszéken 2007 óta foglalkoznak a 

széles kárász szaporításával és nevelésével. Az ivadékokat néhány hónapos előnevelés után 

különböző természetes vizekbe, illetve tógazdaságokba (Rákospalotai-tó, Jákotpuszta, 

Kaposvár, Balaton, Rétimajor, Szarvas, Tiszasüly, Tápiószecső, Százhalombatta, Isaszeg) 

juttatták el. A kutatási munkák legfőbb célja a természetes vizeink halállományainak 
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megerősítése, a kipusztult vagy meggyengült populációk, valamint újonnan létrehozott 

élőhelyek újranépesítése (http11). 

 

A széles kárász esetében elmondható, hogy a balatoni telepítést megelőző tíz évben 

egyetlen példányt fogtak a tóban (Müller Tamás személyes közlés), így a telepítés szintén 

beleférhet a visszatelepítés kategóriájába. 

 

Przewalski-ló (Equus ferus przewalskii) 

A vadlovak Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában is elterjedtek voltak 

egykor. Amerikából a megélénkült vadászatnak és a lehűlő éghajlatnak tulajdonítják kb. 10 

ezer évvel ezelőttre tehető eltűnésüket. Európában és Ázsiában ezekhez még hozzájött a 

háziasítás, a nomád népek területfoglalása és később a magánállatkertekbe történő begyűjtés 

is. Így a vadlovak végül kiszorultak az emberek által kevésbé lakott területekre. Az egyetlen 

igazi ma élő vadló, a Przewalski-ló utolsó egyedét vadon 1969-ben látták Mongóliában. Ezt 

követően 1977-ben megalakult a Przewalski-ló Visszatelepítési és Megóvási Alap, mely 14 

egyed irányított szaporításával kezdte megmenteni a fajt (http13). Magyarországra 1997 óta 

összesen 29 egyed érkezett a kölni állatkertből, és 2008 nyarára a szaporulattal együtt 113 

állat élt a Hortobágyi Nemzeti Parkban – 8 ló a malomházi vadasparkban, míg a többi a 

Pentezugban félvad körülmények között (Czinki, 2009). Szakmai körökben vita folyik arról, 

hogy a Przewalski-ló vajon az az ökológiai típus-e, amely a Kárpát-medencében valaha élt 

vadló megfelelője (Márkus, 2004). 

 

A przewalski-ló programmal kapcsolatban Sándor István mondta el, hogy a program 

nem igazán visszatelepítés, hanem inkább egy, a területen valaha honos fajjal végzett 

természetvédelmi kezelési kísérlet, amely – bár nagy területen zajlik – mégis nagyon kis 

kiterjedésű az itt használt faj eredeti élettér igényeihez képest. Az egyetlen Mongóliában 

valóban szabadon élő hasonló létszámú (150-200 példány) populáció körülbelül 30.000 hektár 

területet használ. Ez Magyarországon 2500 hektárnyi kerítéssel körbevett terület. Ezért a 

przewalski-lovat is külön kezelem az egyértelműen visszatelepített fajoktól. 

 

A továbbiakban azon programokat ismertetem, amelyeknél egyértelműen 

visszatelepítésről van szó és elemzésem részét képezik. 
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Rákosi vagy parlagi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) 

Az elmúlt évtizedek során jelentősen csökkent a rákosi vipera állománya 

Magyarországon, számát ötszáz példánynál is kevesebbre becsülik. A faj populációja két 

területen, a Hanságban és a Kiskunságban maradt fenn. A kígyó a nedves és száraz 

gyeptípusok alkotta réteket, legelőket kedveli. Eltűnésének alapvető oka az élőhelyek 

zsugorodása. A gyepterületek beépítése, felszántása, erdősítése nagy területekről tüntette el a 

fajt, a megmaradt élőhelyeken pedig az intenzív mezőgazdasági tevékenységgel járó 

gyephasználat miatt fogyott a fennmaradt állomány. Ezenfelül ritkította a kereskedelmi célú 

gyűjtés és a szándékos pusztítás is (http14). A védelmi program 1989-ben indult; 1992-ben a 

Magyar Madártani Egyesület (MME) bérleményébe kerültek a Táborfalvi Lőtéren lévő 

viperás gyepek – innentől kezdve kíméletes kezelés folyik a területen. 1994-ben számos 

önkéntes részvételével megindult a szisztematikus terepi munka, a 2001-ig tartó vipera-

táborok keretében. Összesen 51 000 hektárt jártak be, ahol 27 alkalmas élőhelyet és 11 

megmaradt populációt találtak. 2004-ben nyerték el az első LIFE-pályázatot, melyet 2009 

januárjában követett a folytatás, a LIFE+ program. Az Európai Uniós támogatásból 

megépítették a kiskunsági Kunpeszéren a Rákosivipera-védelmi Központot, elindult az állatok 

zárttéri szaporítása, egyes élőhelyek rekonstrukciója, és emellett jelentős szemléletformáló 

tevékenység is folyik (http15). Az elmúlt két év során pedig már több mint 100 egyedet 

bocsájtottak szabadon a központ dolgozói (http16).  

 

Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) 

A kékcsőrű réce egykori elterjedési területének peremén található Magyarország, ahol 

a faj kevés élőhelyen, viszonylag kis egyedszámban fészkelt, és erősen ingadozó állománya 

valószínűleg sosem haladta meg a száz egyedet (Anstey, 1989; Schmidt, 1967). Hazánkban az 

utolsó költési adat 1961-ből származik, a fülöpházi Kondor-tóról (Molnár, 1987). A 

kipusztulásban közrejátszhatott a volt Szovjetunió területén fészkelő fő populáció 

állományváltozása, az éghajlat szárazabbá válása illetve a szikes tavak lecsapolása miatti 

élőhely megfogyatkozás, a vadászat valamint a kékcsőrű réce tojásainak és preparátumainak 

gyűjtése is (Anstey, 1989; Schmidt, 1967). Zárttéri szaporításból származó egyedekkel a 

világon elsőként 1983-ban Fülöpházán indult el a faj szaporítási és visszatelepítési programja 

(Haraszthy, 1984). Két helyszínen, négy alkalommal történtek kékcsőrű réce kiengedések. 

Azonban az 1980-as évek elején a faj ökológiai igényeiről viszonylag kevés információ állt 

rendelkezésre, valamint a visszatelepítés előtt nem végeztek részletes élőhely-alkalmassági 

vizsgálatokat. Ennek következtében a kitelepítési területek nem voltak alkalmasak a faj 
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számára, mindegyik visszatelepítés esetében röviddel a kiengedés után eltűntek a madarak a 

területekről (Bajomi, 2004). 

 

Uhu (Bubo bubo) 

Az uhu az 1970-es években nehéz helyzetbe került, később egy visszatelepítési 

program indult a hazai populáció helyreállítására. Jelenleg 50-70 párra tehető a hazai uhu-

népesség (http17). 

 

Eurázsiai hód (Castor fiber) 

A rendelkezésre álló feljegyzések szerint az utolsó eurázsiai hódot hazánkban 1854-

ben, Komárom megyében, Ács település közelében lőtték le. Ezt követően már csak néhány 

példányt figyeltek meg, egyet 1856-ban Pozsony mellett, egyet 1858-ban Ácsnál a Duna 

mellett és egyet 1865-ben Zimony közelében, a Duna és a Száva szigetein (Brehm, 1889). 

Ugyan az egykori kipusztulás után, de még a célzott visszatelepítések előtt a környező 

országokból néhány példány betelepült hazánk területére (Bera–Gruber, 2007), 1994-re 

nyilvánvalóvá vált, hogy a természetes betelepülés a szomszédos országokból rendkívül lassú 

folyamat. Ez a tény hívta életre a faj hazai visszatelepítésének gondolatát (Bozsér, 2001). A 

World Wide Fund for Nature (WWF) Ausztria minden szakmai és szervezési ismerettel 

rendelkezett a magyarországi program támogatásához, így 1996 szeptemberében a hazai hód 

visszatelepítés elindulhatott Gemencen (Bera–Gruber, 2007). A WWF Magyarország 1996 és 

2008 között összesen 234 hódot telepített vissza Magyarországra (http18). 

 

Ürge (Spermophilus citellus) 

Az ürge egyedszáma egész Európában csökkenő tendenciát mutat, Magyarországon 

is védelem alatt áll. A csökkenés egyik oka az állat élőhelye, a rövid füvű sztyeppék és 

legelők eltűnése. Hazánkban gyakran ott találhatóak stabil állományok, ahol az állatok 

jelenléte problémát jelenthet (repülőterek, lóversenypályák). Ezeken a területeken időnként 

szükségessé válhat az állomány gyérítése az állatok eltávolításával. Az ilyenkor kitelepített 

egyedek felhasználhatóak új populációk létrehozására olyan területeken, ahonnan az ürgék a 

közelmúltban kipusztultak.  Magyarországon először az 1 9 80-as évek elején merült fel az 

ürgetelepítés lehetősége. Az első visszatelepítést 1984-ben hajtották végre az MME 

szervezésében, majd ezt számos újabb telepítés követte (Szitta, 2000). 
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2.8. A sikeresség meghatározása 

Hogy mikor tekinthető sikeresnek egy áttelepítési akció, arról megoszlanak a 

vélemények. A legáltalánosabban elfogadott definíció szerint egy legalább 500 egyedből 

álló, önfenntartó populációt eredményező akciót nevezhetünk sikeresnek (Beck et al., 1994). 

Mások ettől eltérő definíciót alkalmaznak, sőt egyes vélemények szerint nem lehetséges 

általános definíciót felállítani a fajok különbözősége miatt (Seddon, 1999). A sikeresség 

megállapításához hosszútávú (sok esetben évtizedekig tartó) monitorozás szükséges 

(Boros, 2004). 

Ugyanakkor egy program értékelésével nem érdemes évtizedekig várni, hiszen ez idő 

alatt számos, a program módszereivel, kivitelezésével kapcsolatos információ elveszhet, és a 

közben induló, esetleg ugyanazzal a fajjal foglalkozó kezdeményezések nem tudják 

figyelembe venni a tapasztalatokat. Így olyan módszerre van szükség, amely reális időkereten 

belül szolgál információkkal a visszatelepítés eredményességéről (Bajomi, 2003). 

 

Seddon (1999) a következő demográfiai paraméterek figyelembe vételét javasolja a 

sikeresség értékeléséhez:  

1) a kiengedett generáció túlélése,  

2) a kiengedett generáció és utódainak szaporodása,  

3) a helyreállított populáció hosszútávú megmaradása.  

Ez utóbbi esélyét populáció-életképességi analízis modellekkel lehet megbecsülni 

(population viability analysis - PVA). Ehhez szükséges a kiengedés utáni hosszútávú 

monitorozás és az eredmények rendszeres újraértékelése. 
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3. Vizsgálatok 

Jelen dolgozatomban a Lee és Hughes (2008) által kidolgozott értékelési rendszert 

használtam. Először megvizsgáltam, hogy a visszatelepítési projektek mennyiben mutatnak 

átfedést az IUCN visszatelepítési útmutatóval. Ezután sikerességüket bizonyos kritériumok 

alapján kiszámolva összevetettem a kapott eredményeket, regresszió analízissel 

megvizsgáltam összefüggésüket és leírtam, hogy a sikeresség mennyiben függ az IUCN 

útmutató kritériumainak betartásától. 
 

A Magyarországon telepített fajok behatárolására szakirodalmat, internetes forrásokat 

valamint Ötvös Sándor és Müller Tamás személyes közlését használtam fel. A telepítési 

programokban részt vett fajok közül a visszatelepítési projekteket a szakirodalom, internetes 

források, illetve a programokban részt vett személyek megkeresésével és megkérdezésével 

szűrtem ki. 

 

Az így kapott visszatelepített fajokhoz a szakirodalmi hivatkozások, internetes keresők 

és személyes kapcsolatok útján találtam megfelelő személyeket, akik az egyes programokban 

aktívan részt vettek (programvezetők, koordinátorok, szervezők) vagy megfelelő mértékben 

foglalkoztak vele (független szakértők). A megkeresett személyek egy kérdőív kitöltésével 

szolgáltak információkkal a visszatelepítési programokról, melyet e-mailen keresztül küldtem 

el számukra, és ugyanilyen formában kaptam vissza. Néhány esetben az elektronikus 

kapcsolatfelvételen kívül telefonos konzultáció is történt. 

Egy esetében nem tudtam felvenni a kapcsolatot olyan személlyel, aki válaszolhatott 

volna a kérdésekre, egy esetében még nem publikálták az eredményeket, ezért elhatárolódtak 

a részvételtől, egy esetben pedig nem érkezett vissza a szakdolgozat leadási határidejéig a 

kitöltött kérdőív. Így a tizenkettő magyarországi visszatelepítési program közül kilencet 

vizsgáltam meg. 

 

A kérdőív a Lee és Hughes (2008) cikkében használt kérdőív magyar nyelvre fordított 

változata volt, mely felhasználása Dr. Baz Hughes (Head of Species Conservation 

Department, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) Slimbridge, Glos GL2 7BT, UK) írásbeli 

engedélyével történt. 
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A kérdőív 43 kérdése a visszatelepítési programokat az IUCN (1998) visszatelepítési 

kritériumai alapján vizsgálja, 9 kérdés általános adatokra kérdez rá és 6 kérdés alapján 

meghatározható a sikeresség. Az ezeken felüli 16 kérdés további információkat gyűjt a 

visszatelepítési projektekről. A kérdőív Excel formátumban készült, elősegítve ezzel az 

adatok feldolgozását és értékelését. 

A kérdőív teljes tartalmát lásd a 9.1-es függelékben.  

 

A kérdőíveket visszatelepítési projektek szerint az alábbi, 1. számú táblázatban 

megjelölt személyek töltötték ki. 

 

1. táblázat: A visszatelepítési kérdőíveket kitöltő személyek 

 

Visszatelepítési p. Név Beosztás Projektben részvétel 

eurázsiai hód Bera Márta 
munkatárs, WWF 

Magyarország 
programvezető 

kékcsőrű réce Bajomi Bálint 

doktorandusz, ELTE 

Környezettudományi 

Centrum 

független szakértő 

lápi póc Tatár Sándor 

elnök, 

Tavirózsa Környezet- és 

Természetvédő 

Egyesület 

programvezető 

przewalski-ló Sándor István 
a projektet ellátó 

állatorvos szaksegédje 

a projekt magyar 

koordinátora 

rákosi vipera Halpern Bálint 
MME LIFE 

programvezető 
programvezető 

réticsík 

széles kárász 
Müller Tamás 

tudományos 

főmunkatárs 

mesterséges szaporítás 

programirányítás 

témafelelős 

uhu 

ürge 
Szitta Tamás 

a BNPI Nyugalmazott 

Főtanácsosa 
szervező 
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A visszakapott kérdőíveket Microsoft Excel programban elemeztem, kiválogattam a 

felhasználandó adatokat, majd kiszámoltam az egyes projektek IUCN útmutatóval való 

százalékos egyezését és sikerességi mutatóját. Végül a két eredmény közti összefüggést 

regresszió analízissel vizsgáltam meg. 

 

3.1. Az IUCN útmutatóval való százalékos egyezés kiszámítása 

A Lee és Hughes (2008) által kidolgozott értékelési rendszer a visszatelepítési 

programokat aszerint pontozza, hogy az egyes visszatelepítési fázisokban (a programot 

megelőző tevékenységek; tervezés, előkészületek és a visszatelepítés folyamata; 

visszatelepítés utáni tevékenységek) leírtakkal és az útmutató egészével mekkora mértékben 

mutatnak egyezést. Minden egyes betartott előírás után pont jár, így áll össze a végeredmény. 

 

Az IUCN útmutatót 43 fő kritériumra bontották le (41 előírás, 2 csak javaslat) ezek 

megjelennek a kérdések között is. Minden kérdésre kategorikus választ lehet adni, melyek 

nullától négyig pontozhatók: a teljes megegyezés négy pontot, a részleges három, kettő vagy 

egy pontot, a leírtaktól való teljes eltérés nulla pontot ér. 

A két javaslat után 2 plusz pont járhat a programoknak abban az esetben, ha a 

visszatelepített állományt egykori elterjedési területének központi területén és nem 

perifériáján engedték szabadon, illetve ha az állomány vadon élő populációból származott és 

nem fogságban nevelt egyedek alkották. Ez a két kritérium ugyan nem kötelező jelleggel, de 

ajánlottként szerepel az IUCN visszatelepítési útmutatójában, azért került be a kérdések közé. 

 

Az IUCN útmutatóban szereplő összes kötelező kritérium egyenlő fontossággal 

szerepel, egy kérdéspárnál pedig vagy az egyik vagy a másik teljesül, így 162 összpontszám 

érhető el: 90 a telepítést megelőző tevékenységekből; 40 a tervezés, előkészületek és a 

visszatelepítés folyamat részből és 32 pont a visszatelepítés utáni tevékenységekből. A 

megválaszolatlan kérdések nem nulla pontot kapnak, hanem kimaradnak a pontszámítás egész 

folyamatából, ezért az egyes kérdőívek maximum pontszáma eltérhet egymástól, attól 

függően, hogy hány kérdést válaszolt meg a kitöltő személy. 

 

A pontszámítási táblázatot lásd a 9.2-es függelékben. 
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3.2. A sikerességi mutató kiszámítása 

A sikerességi mutató kiszámítása Lee és Hughes (2008) cikkében hat általános 

kritérium alapján történik, melyek a kérdőívben is megjelennek: 

 

1) A szabadon engedett egyedek száma. 

2) A visszatelepítést túlélt állatok aránya. 

3) A visszatelepítet állatok sikeresen szaporodása. 

4) A visszatelepített populáció növekedési rátája. 

5) A válaszadók mennyire tartják sikeresnek saját projektjüket (pl. rövidtávú vagy 

hosszútávú célokat sikerült elérni). 

6) Egy több mint 500 egyedből álló, életképes populáció létrehozása (Beck et al. 1994). 

 

Az első kritérium a fogságban nevelés technikájának és körülményeinek, és/vagy a 

vadállományból való telepítés minőségének indikátora. A következő három a szabadon 

engedett állatok új populációjukhoz való alkalmazkodását adja meg. Az ötödik kérdésre adott 

válasz a projekt saját céljaihoz képest elért eredményeiről, míg a hatodik a hosszútávú 

sikerességről árulkodik. 

 

Mindegyik kritérium egy vagy több kérdés formájában megjelenik a kérdőívben is. 

Négy kérdésre kategorikus választ lehet adni, melyek 0-2 pontig értékelhetők. A maradék 

kettő – a növekedési ráta és az 500 egyedből álló önfenntartó populáció – négy másik 

kérdésre adott válaszból következtethető ki (túlélés, szaporodás, a válaszadó szerinti 

sikeresség és utólagos monitoring). A növekedési ráta 0-2 ponttal, az önfenntartó populáció 0-

1 ponttal értékelhető. 

 

11 volt az elérhető maximum pontszám, a minimum pedig 0. Amennyiben egy 

kérdőívben a sikerességi kritériumok egy része megválaszolatlan maradt, akkor a hiányzó 

válaszokat a rendelkezésre álló többi információból következtettem ki. 

 

A pontszámítási táblázatot lásd a 9.3-as függelékben. 
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3.3. A regresszió analízis elkészítése 

A kiszámolt eredményeket (a programok IUCN útmutatóval való százalékos egyezése 

és sikerességi mutatójuk) a Microsoft Excel program regresszió analízis számításával 

elemeztem. Először az összes rendelkezésre álló kérdőívet analizáltam, másodjára a vitatott 

fajok (lápi póc, széles kárász, réticsík, przewalski-ló) nélkül, harmadjára pedig a Lee és 

Hughes (2008) tanulmányában megjelenő fajokkal összevonva végeztem a vizsgálatot. A 

kapott korrelogramokat és eredményeket önállóan értékeltem. 
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4. Vizsgálati eredmények 

4.1. A visszatelepítési kérdőívek eredményei 

A visszatelepítési kérdőív 2-28-as kérdését (Utánanéztek a térség visszatelepítési 

politikájának?) a végeredmények számításánál nem vettem figyelembe, mivel hazánkban ez a 

kérdés a visszatelepítései programok csekély száma miatt nem releváns. 

A vizsgált visszatelepítési programok közül a kékcsőrű réce program volt az egyetlen 

sikertelen, a többi program sikeresnek tekinthető. 

 

4.1.1. Az egyes kérdésekre adott összesített pontszámok 
A visszatelepítési programok Lee és Hughes (2008) pontszámítási rendszerében való 

értékelése után összesítettem az egyes kérdésekre adott pontszámokat. A két javaslat 

kivételével egy kritérium maximum 36 pontot érhetett el, ha mind a kilenc visszatelepítési 

program a maximális négy pontot kapta rá. A két javaslat (2-9-es és 2-17-es kérdés) és a 

hozzájuk kapcsolódó, a javaslati kérdésekre adott válaszoktól függő kritériumok (2-18-as és 

2-19-es kérdés) kimaradtak ezen értékelésből. 

A három legmagasabb elért pontszám a 36, 34 és 32 lett, a három legalacsonyabb 

pedig a 2, 12 és 14. 

 

Az egyetlen maximális pontszámot elért kérdés a program engedélyeire vonatkozik (2-

29-es kérdés). Ez az egyetlen olyan pont a kritériumok között, mely minden egyes 

visszatelepítési program során 100%-osan teljesült. 

Szintén csak egy kérdés ért el 34 pontot, mely kérdés pedig a visszatelepítés 

helyszínének hosszútávú védelmére irányul (2-10-es kérdés).  

32 pontot hat kérdés ért el, melyek szintén kiemelkedően jól teljesülő területeknek 

számítanak a hazai visszatelepítési programokban. Ezek sorrendben a faj kritikus igényeinek 

megállapítása (2-4-es kérdés), a visszatelepítés helyszínének élőhelyi megfelelősége (2-11-es 

kérdés) és eltartóképessége (2-12-es kérdés), a telepítés utáni monitorig tevékenység (4-1-es 

kérdés) és a visszatelepítés utáni élőhelyvédelem (4-5-ös kérdés). Szintén 32 pontot kapott az 

eredmények népszerű irodalomban való publikálásáról szóló kritérium (4-7-es kérdés), ami 2 

ponttal több, mint amennyit a szakirodalmi publikációk értek el. 
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A legkevesebb, azaz 2 pontot a 2-24-es kérdés ért el, mely a visszatelepítési program 

helyi társadalomra gyakorolt hatásairól, költségeiről és előnyeiről szóló előzetes tanulmányt 

foglalja magába. 

A második legalacsonyabb pontszám 12 lett. Két kritérium esik ebbe a kategóriába, az 

egyik a helyi lakosok állásfoglalásának megvizsgálása (2-25-ös kérdés), a másik pedig a 

visszatelepítés utáni emberi beavatkozásokról (például kiegészítő takarmányozás) szól (3-23-

as kérdés). Utóbbi esetben véleményem szerint nem vonható le egyértelmű következtetés, 

hiszen az ilyen jellegű segítségnyújtás nem minden faj és visszatelepítés esetében szükséges. 

A harmadik legalacsonyabb pontszámot, 14 pontot, három kérdésre adott válasz ért el. 

Az első a populáció és élőhely életképességi analízisre (2-6-os kérdés), a második az 

egyedszám csökkenés eredeti okainak megszüntetésére (2-14-es kérdés), a harmadik pedig a 

program időtartamának meghatározására (2-23-as kérdés) vonatkozik. 

A kérdőív minden kérdésének összesített pontszámát lásd a 9.4-es függelékben. 

 

Hat kritérium esetében az összpontszámot adó pontok jelentős részét a legnagyobb 

sikerű visszatelepítési projektek (eurázsiai hód, lápi póc, uhu, przewalski-ló) adják, szemben a 

másik négy alacsonyabb sikerességi mutatóval rendelkező programmal (széles kárász, ürge, 

réticsík, rákosi vipera). A kékcsőrű réce program sikertelensége miatt ebben az esetben nem 

képezte részét az értékelésnek. 

A hat kritérium és a négy-négy faj pontjaiból összeálló pontszámok az alábbi 2. számú 

táblázatban láthatóak. 

 

Kér 

dé 

sek 

Az IUCN útmutató kritériumai 
összpontszám 
(eurázsiai hód, 
lápi póc, uhu, 
przewalski-ló) 

összpontszám
(széles kárász, 
ürge, réticsík, 
rákosi vipera) 

2-14 
Elhárították az egyedszám csökkenés okait, vagy elfogadható szintre 

csökkentették azokat? 
11 3 

2-21 Megoldott volt a projekt hosszútávú anyagi támogatása? 16 4 

2-23 Előre meghatározott volt a program hossza? 12 2 

3-4 Meghatároztak hosszútávú sikerességi indikátorokat? 16 4 

3-10 Készült szabadon engedési stratégia? 16 6 

3-11 Indult társadalmi figyelemkeltő program? 12 4 

2. táblázat: A sikeresség szempontjából kiemelkedő hat kritérium összesített 

pontszámai 
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4.1.2. A visszatelepítési programok IUCN útmutatóval való százalékos egyezése 
A végeredményeket visszatelepítési fázisonként és az egész programra nézve is 

százalékos értékben tüntettem fel, az alábbi 3. számú táblázatban. 

 

Visszatelepítési projekt 
Megelőző 

tevékenységek 

Tervezés, 

előkészületek 

és a v.telepítés 

Utólagos 

tevékenységek 
Összes fázis 

1. eurázsiai hód 69% 80% 94% 76% 

2. kékcsőrű réce 26% 11% 36% 23% 

3. lápi póc 69% 80% 56% 68% 

4. przewalski-ló 90% 80% 88% 86% 

5. rákosi vipera 85% 80% 81% 83% 

6. réticsík 61% 10% 56% 48% 

7. széles kárász 50% 20% 56% 44% 

8. uhu 77% 90% 94% 83% 

9. ürge 58% 50% 88% 62% 

3. táblázat: A visszatelepítési programok IUCN útmutatóval való százalékos egyezése 
 

A visszatelepítési útmutatót átlagosan 64%-ban követik a magyarországi programok. A 

vitatott fajok (lápi póc, széles kárász, réticsík, przewalski-ló) kihagyásával ez az átlagos érték 

65%. 

 

4.1.3. A visszatelepítési programok sikerességi mutatója 
A kiszámolt sikerességi mutatók kettőtől tízig terjednek. Legkevesebb pontot az 

önfenntartó populációt létrehozni nem képes kékcsőrű réce, míg legtöbbet a folyamatosan 

terjeszkedő eurázsiai hód ért el. A sikerességi mutatókat az alábbi 4. számú táblázatban 

tüntettem fel. 

 

 

 



32 

 

Visszatelepített faj Sikerességi mutató 

1. eurázsiai hód 10 

2. kékcsőrű réce 2 

3. lápi póc 9 

4. przewalski-ló 9 

5. rákosi vipera 6 

6. réticsík 7 

7. széles kárász 8 

8. uhu 9 

9. ürge 8 

4. táblázat: A visszatelepítési programok sikerességi mutatója 

 

A hazánkban létrejött visszatelepítési programok átlagos sikerességi mutatója 7,5. A 

vitatott fajok (lápi póc, széles kárász, réticsík, przewalski-ló) nélkül ez az érték 7 pont. 

 

4.2. Regresszió analízis 

4.2.1. Analízis az összes rendelkezésre álló kérdőív felhasználásával 
A visszatelepítési útmutatóval való egyezés és a sikerességi mutató közti összefüggést 

regresszió analízissel vizsgáltam meg, 95%-os megbízhatósági szinten. 

Az első regresszió analízis korrelogramja az 1. számú ábrán, eredményei az 5. 

táblázatban láthatóak. A korrelogramról leolvasható, hogy pozitív – vagyis növekvő – 

sztochasztikus lineáris kapcsolat áll fenn a telepítési útmutató betartása és a sikeresség között. 

A lineáris korrelációs együttható – r – értéke jelzi a lineáris kapcsolat szorosságát, ez 

az érték itt 0,71, mely közepesen erős kapcsolatot jelent. Megbízhatóságát a korrelációs 

együttható kritikus értékei táblázat (Lőkös, 2008) alapján ellenőriztem (a táblázatot lásd a 9.5-

ös függelékben), DF=7 szabadságfok és r0,05 (95%-os megbízhatósági szint) mellett. A 

kritikus érték – r* – ez esetben 0,666. Mivel r > r*, a korrelációs együttható szignifikáns, 

statisztikailag megbízható és szakmai következtetések levonására alkalmas.  
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1. ábra: Az I. regresszió analízis korrelogramja 

 

A korrelogram alapján megállapítható, hogy minimum 50%-os betartás esetén 

valószínűsíthetővé válik a program sikeres kimenetele. 

A tengelymetszet és a betartás koefficienseiből felírható a kapcsolatot kifejező lineáris 

egyenlet (y = a + bx), ahol y = a becsült vagy várt sikeresség, a = lineáris regressziós állandó 

és b = lineáris regressziós együttható. A lineáris regressziós együttható (b) azt fejezi ki, hogy 

egységnyi x érték növekedés esetén átlagosan mekkora és milyen irányú y érték változás 

várható. A lineáris regressziós állandó (a) azt mutatja meg, hogy a függvény hol metszi a 

tengelyt. Jelen esetben az összefüggés az alábbi képlet alapján fogalmazható meg: y = 2,545 + 

0,079x. 

A lineáris regressziós együttható (b) értéke 0,079, ez azt jelenti, hogy ha 1%-kal 

növekedik a betartás, akkor 0,079 ponttal megemelkedik a sikerességi mutató. Tehát ha az 

útmutató pontjait 13%-ban betartják, egy ponttal növekedik a sikerességi mutató. Tovább 

számolva, 100%-os betartás mellett 8 pontos sikerességi mutató várható. 

 

 A maradék tábla megmutatja, hogy az egyes visszatelepítési programok sikerességi 

mutatója mekkora mértékben tér el a várt értéktől. Az átlagos eltérés (a maradékok abszolút 

értékével számolva) jelen esetben 1,29 pont. 
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5. táblázat: Az I. regresszió analízis eredményei 
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A vizsgált fajok közül az uhu 0,08-as sikerességi eltérése a legkisebb, ez 

tulajdonképpen nullának tekinthető. Az analízis alapján ennél a fajnál van teljes egyensúlyban 

az útmutató betartása és a sikeresség. 

 

Négy faj mutat az átlagos különbségtől (1,29) nagyobb eltérést: 

 a rákosi vipera -3,08 ponttal  

 a kékcsőrű réce -2,36 ponttal 

 az eurázsiai hód 1,47 ponttal 

 a széles kárász 1,99 ponttal 

 

A rákosi vipera mutatja az elvárt értékhez képest a legalacsonyabb sikerességet. Az 

IUCN útmutatóban előírt szabályok az átlagnál (64%) jobban érvényesültek (83%), a második 

legmagasabb százalékot elért fajról van szó, és a program teljes mértékben sikeresnek 

tekinthető. Az alacsony sikerességi mutató oka a kevés rendelkezésre álló monitoring adat 

lehet, mivel a zavarás minimalizálása miatt a kutatók csak ritkán járnak a visszatelepítési 

területen és ezért kevés a megfigyelt egyedszám. 

 

A kékcsőrű réce esetében – bár a kérdőívben egyértelműen megjelenik, hogy nem 

használták a visszatelepítési útmutatót, mivel akkoriban még nem is létezett – magasabb 

sikerességet várnánk az egyezési adatok alapján. A kérdőívben szereplő válaszokból kiindulva 

valószínűleg a program tervezetlensége, a háttérvizsgálatok és a helyszín vizsgálatának 

elmaradása, valamint a fogságban nevelt állomány visszavadításának hiánya okozhatta a 

sikertelenséget. Ezzel a témával behatóbban Bajomi (2004) már foglalkozott. 

 

Az eurázsiai hód vártnál magasabb sikerességi mutatójának okait a faj hazai 

életfeltételei között kell keresni. Természetes ragadozói Magyarország területén csak olyan 

helyeken fordulnak elő, ahol a hódok nem, így tulajdonképpen hazai predátorai nincsenek. 

Törvényi védettsége pedig a vadászok és a kereskedelem elől menti meg az állományt. Mivel 

az élőhelyi körülmények is adottak – hiszen olyan területekre telepítették vissza őket, melyek 

minden szempontból megfelelnek számukra – és a faj remek alkalmazkodóképességgel 

rendelkezik, semmi akadálya az egész országban való terjeszkedésüknek. 
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A széles kárász az egyetlen olyan faj, mely sikeressége eltér az átlagostól és a vitatott 

fajok közé tartozik. Ebben az esetben a faj újonnan létrehozott tavakba való telepítésével az 

eredeti megritkulást okozó tényezők (élőhelyvesztés és idegenhonos fajok terjeszkedése) 

megszűnnek, így a fajnak a visszatelepítési útmutató betartásához képest magasabb 

sikerességi mutatója lett a vártnál. 

 

4.2.2. Analízis a vitatott fajok kérdőíveinek kihagyásával 
A visszatelepítés szempontjából vitatott fajok (lápi póc, réticsík, széles kárász és 

przewalski-ló) kérdőíveit ezen számításhoz nem vettem figyelembe. 

A visszatelepítési útmutatóval való egyezés és a sikerességi mutató közti összefüggést 

regresszió analízissel vizsgáltam meg, 95%-os megbízhatósági szinten. 

A második regresszió analízis korrelogramja az alábbi 2. számú ábrán, eredményei a 

6. táblázatban láthatóak. 

 
2. ábra: A II. regresszió analízis korrelogramja 

 

A korrelogramról leolvasható, hogy ez esetben is pozitív – vagyis növekvő – 

sztochasztikus lineáris kapcsolat áll fenn a telepítési útmutató betartása és a sikeresség között. 

A lineáris korrelációs együttható – r – értéke jelzi a lineáris kapcsolat szorosságát, ez 

az érték itt 0,81, ami szoros kapcsolatot jelent. Megbízhatóságát a korrelációs együttható 

kritikus értékei táblázat (Lőkös, 2008) alapján ellenőriztem (a táblázatot lásd a 9.5-ös 

függelékben), DF=3 szabadságfok és r0,05 (95%-os megbízhatósági szint) mellett. A kritikus 
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érték – r* – ez esetben 0,878. Mivel r < r*, a korrelációs együttható ez esetben nem 

szignifikáns, statisztikailag nem megbízható és nem értékelhető. 

Szakmai szempontból feltételezhető, hogy van kapcsolat a két ismérv között – hiszen 

az előző vizsgálat ezt bizonyította – és, hogy csak a megfigyelések alacsony száma miatt nem 

megbízható a korrelációs együttható. 

A fenti feltételezés ellenőrzésére ezzel az öt fajjal (eurázsiai hód, kékcsőrű réce, rákosi 

vipera, uhu, ürge) elkészítettem még egy analízist, a Lee és Hughes (2008) tanulmányában 

szereplő fajokkal összevonva. 
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6. táblázat: A II. regresszió analízis eredményei 
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4.2.3. Analízis a Lee és Hughes (2008) tanulmányában szereplő fajok 
bevonásával 

A visszatelepítési útmutatóval való egyezés és a sikerességi mutató közti összefüggést 

regresszió analízissel vizsgáltam meg, 95%-os megbízhatósági szinten. 

A harmadik regresszió analízis korrelogramja az alábbi 3. számú ábrán, eredményei a 

7. táblázatban láthatóak. 

 
3. ábra: A III. regresszió analízis korrelogramja 

 

A korrelogramról leolvasható, hogy pozitív – vagyis növekvő – sztochasztikus lineáris 

kapcsolat áll fenn a telepítési útmutató betartása és a sikeresség között. 

A lineáris korrelációs együttható – r – értéke jelzi a lineáris kapcsolat szorosságát, ez 

az érték itt 0,67, mely közepesen erős kapcsolatot jelent. Megbízhatóságát a korrelációs 

együttható kritikus értékei táblázat (Lőkös, 2008) alapján ellenőriztem (a táblázatot lásd a 9.5-

ös függelékben), DF=12 szabadságfok és r0,05 (95%-os megbízhatósági szint) mellett. A 

kritikus érték – r* – ez esetben 0,532. Mivel r > r*, a korrelációs együttható szignifikáns, 

statisztikailag megbízható és szakmai következtetések levonására alkalmas. 

Ezáltal bizonyított, hogy a második regresszió analízis során csak az adatok csekély 

száma miatt nem lett megbízható az eredmény, és szakmai szempontból abban az esetben is 

megállapítható az IUCN útmutató betartása és a visszatelepítési programok sikeressége közti 

pozitív összefüggés. 
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7. táblázat: A III. regresszió analízis eredményei 
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5. Következtetések és javaslatok 

5.1. A magyar szakirodalom hiányosságai 

Szakdolgozatom készítése közben számos hazai és külföldi szakirodalmat olvastam át. 

Tapasztalataim szerint sokkal alaposabban publikáltak a külföldi visszatelepítési projektek. A 

kevés témával foglalkozó magyar cikk egy részét nagyon nehezen tudtam megszerezni, és 

akadt olyan is, amely hozzáférhetetlennek bizonyult. A dolgozatom szakirodalmi áttekintő 

részéből is kitűnik, hogy melyek voltak azok a fajok, amelyekhez csak nagyon csekély 

számban találtam publikációt (például az uhu vagy a viza esetében). Ha a program gyakorlati 

megvalósítása szakmailag megfelelő is, a publikációk hiánya szakszerűtlen ilyen mérvű 

tudományos munkák esetében. 

Megoldást jelenthet a problémára, ha köteleznék a visszatelepítési programban 

részvevő szervezeteket, hogy akár sikeres, akár sikertelen a programjuk kimenetele, 

eredményeiket publikálják és elérhetővé tegyék a tapasztalatok átadása és a következő 

visszatelepítési projektekhez való felhasználása végett. A kutatási beszámolókra lehetőséget 

nyújthatnak a természetvédelmi szakfolyóiratok, könyvek, illetve, számos lehetőséget magába 

foglalva (pl. adattárak, honlapok, linkgyűjtemények), az internet. 

Véleményem szerint napjaink rohamosan fejlődő online világában nem okozhat 

problémát a kutatási eredmények megosztása és mindenki számára elérhetővé tétele. 

 

Ezen felül – ami nagymértékben megnehezítette munkámat – a visszatelepítésekről 

témakörével foglalkozó kevés magyar tanulmány is sok helyen hibásan alkalmazza a telepítés 

és visszatelepítés fogalmát. A szakirodalmi áttekintés részben minden olyan fajról említést 

tettem, melyekről tudományos cikkben visszatelepítés címszó alatt szó esik. Azonban – amint 

azt már a szakirodalmi részben is leírtam – utánakérdezéssel 13 fajról derült ki, hogy: 

 el sem indult a program, 

 ha volt is rá valamilyen telepítési program, az nem minősül visszatelepítésnek, 

 kezdeti fázisban van, még nem történt telepítés. 

További 4 faj került vitatott kategóriába, mert esetükben nem teljesen egyértelmű, 

hogy telepítésük visszatelepítésnek minősül vagy sem.  

Javasolom a jövőbeli magyar visszatelepítésekről szóló cikkek egységes szakmai 

nyelvhasználatát, hiszen az IUCN (1998) visszatelepítési útmutatója egyértelmű és pontos 

meghatározásokkal szolgál a fogalmak jelentésére. 
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5.2. A kritériumok vizsgálatából levonható következtetések és javaslatok 

Az IUCN útmutató előírásainak vizsgálatából erőteljesen kitűnő pozitívum, hogy a 

magyar szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a programok megfelelő jogi hátterének 

biztosítására, és ez a kritérium teljesül a legjobban a hazai visszatelepítések során. 

A következő megállapításom, hogy a hazai visszatelepítéseket nagyobb arányban 

publikálják népszerűsítő irodalomban, sajtóban, mint tudományos folyóiratokban, 

szaklapokban. Ez nem feltétlenül negatív eredmény, azonban alátámasztja az előző 

bekezdésben leírt megállapításomat, miszerint nem megfelelő a hazai visszatelepítési 

programok szakirodalmi publikáltsága. 

A társadalmi háttérvizsgálatokra sem fordul megfelelő figyelem a programok során. 

Két ehhez kapcsolódó kritérium is alacsony pontszámmal végzett, és az egyedszám csökkenés 

eredeti okainak elhárítását célzó kérdés is ide kapcsolható, hiszen sok esetben az emberi 

hatások okozzák a fajok kipusztulását. Egy megelőző társadalmi irányú felmérés a 

visszatelepítési területen gazdálkodók és a visszatelepített faj között esetlegesen kialakuló 

konfliktus helyzetek elkerülése miatt fontos. A helyi lakosok együttműködése pedig szintén 

feltétele a projekt sikerének, és az esetleg fennálló negatív szemléletmódot még a program 

megkezdése előtt meg kell változtatni ismertető előadásokkal, oktatásokkal. A kérdőívek 

alapján a visszatelepítések előtti és utáni társadalmi összefüggések alaposabb vizsgálata 

javasolt. 

 

A negyedik fejezetben található 2. számú táblázat alapján olyan területek 

különíthetőek el, melyek a sikeresebb projektekben nagyobb figyelmet kaptak, mint a kisebb 

sikerességi mutatóval rendelkezők esetében, így javasolható, hogy ezeket a pontokat 

kiemelten kezeljék egy-egy visszatelepítés során. Ezek között a kérdések között is 

megjelennek a már említett egyedszám csökkenés eredeti okainak elhárításáról illetve a 

társadalmi figyelemfelkeltő programok létrehozásáról szóló kritériumok, még inkább 

kiemelve ezen területek fontosságát. Ezen felül a hosszútávú anyagi támogatás megoldására, 

az előre meghatározott program hosszúságra, a hosszútávú sikerességi indikátorok 

meghatározására és a szabadon engedési stratégia készítésére érdemes nagyobb hangsúlyt 

fektetni. 
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5.3. A regresszió analízisek alapján levonható következtetések és javaslatok 

A szakdolgozatom témaválasztásából adódó legfontosabb eredmény, hogy hazánkban 

egyértelmű az IUCN útmutató pontjainak követése és a sikeresség közötti pozitív 

összefüggés. Máshogy fogalmazva, a visszatelepítési programok kivitelezése során minél 

inkább követik az útmutató előírásait, annál magasabb sikerességi mutató várható. Az első 

korrelogram alapján megállapítható, hogy az útmutató előírásait legalább 50%-ban követve, 

valószínűsíthetővé válik a program sikeres kimenetele. 

Az első, szignifikáns számítás lineáris regressziós együtthatójának értékéből kiszámolt 

eredmény, hogy ha 100%-ban betartják a IUCN útmutatóját a visszatelepítés során, akkor 8 

pontos sikerességi mutató várható a programra. Ez a pontszám magasabb az átlagos 

sikerességi mutatónál (7 pont), tehát a számítások alapján, garantálja a program sikerét. 

Azonban, mivel ez az érték a maximális 11 pontos sikerességi mutatótól elmarad, és az IUCN 

útmutató általános érvényű, Magyarországon érdemes a visszatelepítési projekteket, az 

előírások követésén kívül, az adott visszatelepítendő faj igényeihez és a hazai 

körülményekhez alakítani. 

Az első számítás maradék táblázata alapján végzett vizsgálatból levonható fontos 

következtetés a rákosi vipera programmal kapcsolatos. A program átlagon (64%) felüli 

betartással (83%) és átlag (7 pont) alatti sikerességi mutatóval (6 pont) rendelkezik. Ennek 

oka a kevés rendelkezésre álló monitoring adat, mely ebben az esetben a zavarás elkerülése 

végett indokolt, de általánosságban megállapítható, hogy a sikeresség értékeléséhez, ha 

szakmailag megvalósítható, elengedhetetlen a visszatelepített állomány rendszeres és alapos 

monitorozása. 
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6. Összefoglalás 

A magyarországi állatfaj-visszatelepítések elemzése az IUCN útmutató 
alapján 

 
Szerző: Olajos Tímea 
Tanszék: Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 
Szak: Természetvédelmi mérnök, BSc 
 
1. Belső konzulens: Dr. Grónás Viktor, egyetemi docens, Szent István Egyetem 
2. Külső konzulens: Bajomi Bálint, doktorandusz, ELTE Környezettudományi Centrum  
 
 

Dolgozatom célja a hazánkban történt állatfaj-visszatelepítéseket vizsgálata. Először a 
rendelkezésre álló szakirodalom alapján valamilyen telepítési program részét képező fajokat 
rendszereztem, és leírtam, hogy mely esetekben történt visszatelepítés. Majd a visszatelepítési 
programokat hasonlítottam össze aszerint, hogy a projekt megvalósítása során mennyire 
érvényesültek az IUCN visszatelepítési útmutatójában leírt szempontok, és, hogy az útmutató 
pontjainak követése mennyiben növelte a visszatelepítések eredményességét. 

A vizsgálathoz a Lee és Hughes (2008) által kidolgozott értékelési rendszert és 
kérdőívet használtam. Az egyes programokban megfelelően jártas személyek által kitöltött 
kérdőívek alapján először kiszámoltam, hogy a visszatelepítési projektek kivitelezése 
mekkora százalékban mutat átfedést az IUCN útmutatójával, majd sikerességüket bizonyos 
kritériumok alapján szintén kiszámítottam. A visszatelepített fajokat két csoportra bontottam, 
aszerint, hogy egyértelműen visszatelepítés történt esetükben vagy sem. Az első esetben az 
összes fajra, másodjára pedig a vitatott fajok nélkül végzett regresszió analízissel 
megvizsgáltam az eredmények összefüggéseit és leírtam, hogy a sikeresség mennyiben függ 
az IUCN útmutató kritériumainak betartásától. Az analízisek korrelogramjait is elkészítettem. 

A számítások igazolták az összefüggést. A korrelogramok pozitív sztochasztikus 
lineáris kapcsolatot jeleznek a telepítési útmutató betartása és a programok sikeressége között. 
Az eredmények azt mutatják, hogy ha útmutató pontjait legalább 50%-ban betartják, akkor 
valószínűsíthetővé válik a program sikeres kimenetele, illetve, hogy ha 100%-ban betartják a 
IUCN útmutatóját a visszatelepítés során, akkor 8 pontos sikerességi mutató várható. 

Mindhárom analízisből kitűnik, hogy egyértelműen növeli a visszatelepítések 
sikerességét az IUCN útmutató pontjainak követése, és a 100%-os betartáshoz társuló 
sikerességi pontszám magasabb az átlagos sikerességi mutatónál, így az útmutató 
használatával valószínűsíthető a visszatelepítési program sikeres kimenetele. Azonban, mivel 
ez az érték a maximális sikerességi mutatótól elmarad, Magyarországon érdemes a 
visszatelepítési projekteket, az előírások követésén kívül, az adott visszatelepítendő faj 
igényeihez és a hazai körülményekhez alakítani. Ezen felül megállapítottam, hogy a 
sikeresség értékeléséhez, ha szakmailag megvalósítható, elengedhetetlen a visszatelepített 
állomány rendszeres és alapos monitoringja. A vizsgálatokon kívüli megfigyelésem, hogy 
tapasztalataim szerint sokkal alaposabban publikáltak a külföldi visszatelepítési projektek. A 
kevés témával foglalkozó magyar cikk is nehezen hozzáférhető és sok esetben hibásan 
alkalmazza a telepítés és visszatelepítés fogalmát, illetve az egyes programok publikáltsága 
nagymértékben hiányos. Megoldást jelenthet a problémára kötelezni a visszatelepítési 
programban részvevő szervezeteket, hogy akár sikeres, akár sikertelen programjaik 
eredményeit publikálják és elérhetővé tegyék szakmai folyóiratokban illetve az interneten. 
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7. Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom mindazoknak a személyeknek, akik önzetlenül hozzájárultak 
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9. Függelék 

9.1. A visszatelepítési kérdőív tartalma 

1) Információk a programról 

1-1 Faj (köznyelvi és tudományos név) 

1-2 Helyszín 

1-3 A programban részvevő szervezet(ek) neve(i) 

1-4 Címe 

1-5 Telefonszáma 

1-6 Fax száma 

1-7 Email címe 

1-8 A visszatelepítési program egy nagyobb léptékű megőrzési stratégia része volt? 

 

2) A program megkezdését megelőző tevékenységek 

 

Megvalósíthatóság és háttér vizsgálatok 

2-1 Készítettek megvalósíthatósági tanulmányt? 

2-2 Felhasználták a tervezésnél az IUCN visszatelepítéses útmutatóját? 

2-3 Áttekintették a faj történeti helyzetét? 

2-4 Megállapították a faj kritikus igényeit? 

2-5 Megvizsgálták a visszatelepítendő egyedek rendszertani státuszát? 

2-6 Készítettek Populáció és Élőhely Életképesség Analízist? 

 

Korábbi visszatelepítések 

2-7 Készült hasonló fajok visszatelepítéséről szóló összefoglaló? 

 

A szabadon engedés helyszínének kiválasztása és típusa 

2-8 A szabadon engedés helyszíne a faj egykori elterjedési területén belül volt? 

2-9 A szabadon engedés helyszíne a faj egykori elterjedési területének közepére vagy 

perifériájára esett? 

2-10 Biztosított a szabadon engedés helyszínének hosszútávú védelme? 

 



51 

A visszatelepítés helyszínének felmérése 

2-11 Igazolták tudományos vizsgálattal, hogy a szabadon eresztés helyszíne élőhelyi 

szempontból megfelelő-e? 

2-12 A szabadon eresztés helyszínén megfelelő volt a környezet arra, hogy egy 

életképes (önfenntartó) populáció hosszútávú fennmaradását lehetővé tegye? 

2-13 Feltárták az egyedszám csökkenés okait? 

2-14 Elhárították az egyedszám csökkenés okait, vagy elfogadható szintre csökkentették 

azokat? 

2-15 Hajtottak végre élőhely-helyreállítási programot a visszatelepítés előtt? 

 

A megfelelő visszatelepítési állomány hozzáférhetősége 

2-16 Megvizsgálták a potenciális visszatelepítési állományt? 

2-17 A felhasznált állomány vadon befogott volt vagy fogságból származott? 

2-18 Ha vadon befogott állományt használtak, megvizsgálták a befogásnak a kiindulási 

vad populációra gyakorolt hatását? 

2-19 Ha fogságban tartott vagy mesterségesen szaporított állományt használtak, a 

populáció a természetvédelmi biológia aktuális irányelveivel összhangban, 

demográfiailag és genetikailag is megfelelően kezelt populációból származott? 

2-20 Rendszeresen és előre meghatározható módon állt rendelkezésre a telepítésekhez 

szükséges állomány? 

 

Társadalmi, gazdasági és jogi követelmények 

2-21 Megoldott volt a projekt hosszútávú anyagi támogatása? 

2-22 Volt a programnak hosszútávú politikai támogatása? 

2-23 Előre meghatározott volt a program hossza? 

2-24 Születtek szoció-ökonómiai tanulmányok a visszatelepítési program helyi 

társadalomra gyakorolt hatásairól, költségeiről és előnyeiről? 

2-25 Megvizsgálták a helyi lakosok állásfoglalását? 

2-26 A helyi közösségek segítőkészek voltak a visszatelepítési programmal 

kapcsolatban? 

2-27 Indultak tájékoztató és oktató programok? 

2-28 Utánanéztek a térség visszatelepítési politikájának? 

2-29 Megkapta a projekt az összes érintett kormányzati hivatal és földtulajdonos 

engedélyét? 
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3) Tervezés, előkészületek és a visszatelepítés folyamata 

 

3-1 Sorolja fel azon szervezeteket, melyekkel konzultáltak a visszatelepítési program 

előkészítése során. 

3-2 Felállítottak egy több szakterület szakértőiből álló csoportot? 

3-3 Meghatároztak rövidtávú sikerességi indikátorokat? 

3-4 Meghatároztak hosszútávú sikerességi indikátorokat? 

3-5 Végeztek genetikai vizsgálatokat a kiengedett állományon? 

3-6 Betegségekre kivizsgálták az elengedett állományt? 

3-7 Amennyiben vad állományt használtak, a befogási helyszínen bennszülött 

populációból vagy egy már korábban visszatelepített állományból származtak az 

egyedek (sorozatos visszatelepítés történt?) 

3-8 Megvizsgálták az elengedett állomány egészségi állapotát a szabadon engedés előtt? 

3-9 Állt rendelkezése állatorvosi segítség? 

3-10 Készült szabadon engedési stratégia? 

3-11 Indult társadalmi figyelemkeltő program a projekt kapcsán? 

3-12 Bevonták a helyi lakosságot a programba? 

3-13 A tervezés kezdetének éve. 

3-14 A visszatelepítés indulásának éve. 

3-15 A visszatelepítés befejezésének éve. 

3-16 A projekt befejezésének éve. 

3-17 Hány szabadon eresztés történt? 

3-18 Összesen hány darab állatot (kor/nem) engedtek szabadon? 

3-19 Történtek élőhely-javítási és helyreállítási törekvések? 

3-20 A szabadon engedett állomány az elengedési területhez hasonló élőhelyről 

származott? 

3-21 Hozzászoktatták az állatokat a helyi körülményekhez a szabadon eresztés előtt? 

3-22 „Kemény” (hard), vagy „puha” (soft) kiengedések történtek? 

3-23 Történt bármilyen emberi beavatkozás pl.: kiegészítő takarmányozás? 

3-24 Az állatok hány százalékáról lehet tudni / becsülni, hogy túlélte a visszatelepítést? 

3-25 A visszatelepített állatok sikeresen szaporodnak a természetben? 

3-26 Körülbelül mennyibe került a projekt? 
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4) Visszatelepítés utáni tevékenységek 

 

4-1 Történt a visszatelepítést követően monitoring tevékenység? Milyen formában? 

Mennyi ideig? 

4-2 Felbecsülték a költséghatékonyságot és/vagy a visszatelepítés sikerességét? 

4-3 Milyen kritériumok alapján határozták meg a sikerességet? 

4-4 Gyűjtöttek információkat a visszatelepített állatok elhullásának okairól? 

4-5 Az élőhely védelmére irányuló intézkedések folytatódtak-e a visszatelepítés után is? 

4-6 A népszerűsítési (Public Relation, PR) tevékenységek folytatódtak a visszatelepítés 

után is? 

4-7 Publikálták az eredményeket a népszerű irodalomban, sajtóban? 

4-8 Publikálták az eredményeket a tudományos irodalomban? 
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9.2. Az IUCN útmutatóval való egyezés számítási pontrendszere (Lee–Hughes, 

2008) 

Az egyes válaszokhoz tartozó pontszám 
Az IUCN útmutató kritériumai 

Kér-

dés 4 3 2 1 0 

A visszatelepítést megelőző tevékenységek 
A visszatelepítendő egyedek rendszertani státuszának 

vizsgálata. 
2-5 Igen  Részben  Nem 

Feltárták az egyedszám csökkenés okait? 2-13 Igen  Részben  Nem 

Megállapították a faj kritikus igényeit? 2-4 Igen  Részben  Nem 

Készítettek Populáció és Élőhely Életképesség 

Analízist? 
2-6 Igen  Részben  Nem 

Készült hasonló fajok visszatelepítéséről szóló 

összefoglaló? 
2-7 Igen  Részben  Nem 

A szabadon engedés helyszíne a faj egykori elterjedési 

területén belül volt? 
2-8 Igen  Részben  Nem 

(annak közepén vagy perifériáján?) 2-9    Köz. Perif 

Biztosított a szabadon engedés helyszínének 

hosszútávú védelme? 
2-10 Igen    Nem 

A szabadon eresztés helyszíne élőhelyi szempontból 

megfelelő? 
2-11 Igen  Részben  Nem 

Az élőhely eltartó képessége megfelelő? 2-12 Igen  Részben  Nem 

Elhárították az egyedszám csökkenés okait, vagy 

elfogadható szintre csökkentették azokat? 
2-14 

Elhárí

tották 

Elfogad

ható 

szintre 

csökk. 

 

Vala

meny

nyire 

csökk 

Nem 

cs. 

Hajtottak végre élőhely-helyreállítási programot a 

visszatelepítés előtt? 
2-15 Igen  Részben  Nem 

A felhasznált állomány vadon befogott volt vagy 

fogságból származott? 
2-17    Vad Fogs 

Rendszeresen és előre meghatározható módon állt 

rendelkezésre a telepítésekhez szükséges állomány? 
2-20 Igen  Részben  Nem 

Ha vad állományt használtak, vizsgálták a befogásnak 

a kiindulási vad populációra gyakorolt hatását? 
2-18 Igen  Részben  Nem 

Ha fogságban tartott vagy mesterségesen szaporított 

állományt használtak, az egyedek demográfiailag és 

genetikailag is megfelelően kezelt populációból 

származtak? 

2-19 Igen  Részben  Nem 
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Vizsgálták az elengedett állomány egészségi állapotát 

a szabadon engedés előtt? 
3-8 Igen    Nem 

Hozzászoktatták az állatokat a helyi körülményekhez 

a szabadon eresztés előtt? 
3-21 Igen  Részben  Nem 

Megoldott volt a projekt hosszútávú anyagi 

támogatása? 
2-21 Igen  Részben  Nem 

Volt a programnak hosszútávú politikai támogatása? 2-22 Igen  Részben  Nem 

Születtek szoció-ökonómiai tanulmányok a 

programmal kapcsolatban? 
2-24 Igen  Részben  Nem 

Megvizsgálták a helyi lakosok állásfoglalását? 2-25 Igen  Részben  Nem 

A helyi közösségek segítőkészek voltak? 2-26 Igen  Részben  Nem 

Utánanéztek a térség visszatelepítési politikájának? 2-28 Igen    Nem 

Megkapta a projekt az összes érintett kormányzati 

hivatal és földtulajdonos engedélyét? 
2-29 Igen  Részben  Nem 

Tervezés, előkészületek és a visszatelepítés folyamata 
Felállítottak több terület szakértőiből álló csoportot? 3-2 Igen    Nem 

Meghatároztak rövidtávú sikerességi indikátorokat? 3-3 Igen    Nem 

Meghatároztak hosszútávú sikerességi indikátorokat? 3-4 Igen    Nem 

Előre meghatározott volt a program hossza? 2-23 Igen  Részben  Nem 

Végeztek genetikai vizsgálatokat az állományon? 3-5 Igen  Részben  Nem 

Kivizsgálták betegségekre az elengedett állományt? 3-6 Igen  Részben  Nem 

Állt-e rendelkezése állatorvosi segítség? 3-9 Igen  Részben  Nem 

Készült szabadon engedési stratégia? 3-10 Igen  Részben  Nem 

Indult társadalmi figyelemkeltő program? 3-11 Igen  Részben  Nem 

Bevonták a helyi lakosságot a programba? 3-12 Igen  Részben  Nem 

Visszatelepítés utáni tevékenységek 
Történt monitoring tevékenység? 4-1 Igen  Részben  Nem 

Informálódtak az állatok elhullásának okairól? 4-4 Igen  Részben  Nem 

Történt-e bármilyen emberi beavatkozás? 3-23 Igen    Nem 

Az élőhely védelmére irányuló intézkedések 

folytatódtak a visszatelepítés után is? 
4-5 Igen  Részben  Nem 

A népszerűsítési (Public Relation, PR) tevékenységek 

folytatódtak a visszatelepítés után is? 
4-6 Igen  Részben  Nem 

Felbecsülték a költséghatékonyságot és/vagy a 

visszatelepítés sikerességét? 
4-2 Igen  Részben  Nem 

Publikálták az eredményeket népszerű irodalomban, 

sajtóban? 
4-7 Igen  Részben  Nem 

Publikálták az eredményeket tudományos 

irodalomban? 
4-8 Igen  Részben  Nem 
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9.3. A sikerességi mutató számítási pontrendszere (Lee–Hughes, 2008) 

Az egyes válaszokhoz tartozó pontszámok Sikerességi 

kritériumok 
Kérdés(ek) 

0 1 2 

1. Összes szabadon 

engedett egyed 

száma 

3-18 ≤ 10 11-50 > 50 

2. Az állatok hány 

százaléka élte túl a 

visszatelepítést 

3-24 ≤ 50% 51-80% > 80% 

3. A visszatelepített 

állatok sikeresen 

szaporodtak-e 

3-25 Nem Igen 
Teljes 

mértékben 

4. A visszatelepített 

populáció 

növekedési rátája 

3-24, 3-25, 

4-1 és 4-3 

Nincs 

növekedés 

Kevesebb, 

mint kétszeres 

Több, mint 

kétszeres 

5. A válaszadók 

sikeresnek tartják-e 

projektjüket 

4-2-2 Nem Részben Igen 

6. Kialakult-e 500 

egyedből álló, 

önfenntartó 

populáció 

3-24, 3-25, 

4-1 és 4-2 
Nem Igen  
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9.4. Az IUCN vizsgált kritériumainak összesített pontszáma 

k1 Az IUCN útmutató kritériumai psz2 

A visszatelepítést megelőző tevékenységek 
2-5 A visszatelepítendő egyedek rendszertani státuszának vizsgálata. 26 
2-13 Feltárták az egyedszám csökkenés okait? 30 
2-4 Megállapították a faj kritikus igényeit? 32 
2-6 Készítettek Populáció és Élőhely Életképesség Analízist? 14 
2-7 Készült hasonló fajok visszatelepítéséről szóló összefoglaló? 18 
2-8 A szabadon engedés helyszíne a faj egykori elterjedési területén belül volt? 36 
2-9 (annak közepén vagy perifériáján?)  
2-10 Biztosított a szabadon engedés helyszínének hosszútávú védelme? 34 
2-11 A szabadon eresztés helyszíne élőhelyi szempontból megfelelő? 32 
2-12 Az élőhely eltartó képessége megfelelő? 32 
2-14 Elhárították az egyedszám csökkenés okait, vagy elfogadható szintre csökkentették azokat? 14 
2-15 Hajtottak végre élőhely-helyreállítási programot a visszatelepítés előtt? 18 
2-17 A felhasznált állomány vadon befogott volt vagy fogságból származott?  

2-20 Rendszeresen és előre meghatározható módon állt rendelkezésre a telepítésekhez szükséges 
állomány? 26 

2-18 Ha vad állományt használtak, vizsgálták a befogásnak a kiindulási vad populációra gyakorolt 
hatását?  

2-19 Ha fogságban tartott vagy mesterségesen szaporított állományt használtak, az egyedek 
demográfiailag és genetikailag is megfelelően kezelt populációból származtak?  

3-8 Vizsgálták az elengedett állomány egészségi állapotát a szabadon engedés előtt? 16 
3-21 Hozzászoktatták az állatokat a helyi körülményekhez a szabadon eresztés előtt? 20 
2-21 Megoldott volt a projekt hosszútávú anyagi támogatása? 20 
2-22 Volt a programnak hosszútávú politikai támogatása? 24 

2-24 Születtek tanulmányok a visszatelepítési program helyi társadalomra gyakorolt hatásairól, 
költségeiről és előnyeiről? 2 

2-25 Megvizsgálták a helyi lakosok állásfoglalását? 12 
2-26 A helyi közösségek segítőkészek voltak a visszatelepítési programmal kapcsolatban? 28 
2-28 Utánanéztek a térség visszatelepítési politikájának?  
2-29 Megkapta a projekt az összes érintett kormányzati hivatal és földtulajdonos engedélyét? 36 

Tervezés, előkészületek és a visszatelepítés folyamata 
3-2 Felállítottak több terület szakértőiből álló csoportot? 24 
3-3 Meghatároztak rövidtávú sikerességi indikátorokat? 20 
3-4 Meghatároztak hosszútávú sikerességi indikátorokat? 20 
2-23 Előre meghatározott volt a program hossza? 14 
3-5 Végeztek genetikai vizsgálatokat az állományon? 16 
3-6 Kivizsgálták betegségekre az elengedett állományt? 26 
3-9 Állt-e rendelkezése állatorvosi segítség? 22 
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3-10 Készült szabadon engedési stratégia? 22 
3-11 Indult társadalmi figyelemkeltő program? 16 
3-12 Bevonták a helyi lakosságot a programba? 20 

Visszatelepítés utáni tevékenységek 
4-1 Történt monitoring tevékenység? 32 
4-4 Gyűjtöttek információkat az állatok elhullásának okairól? 20 
3-23 Történt-e bármilyen emberi beavatkozás? 12 
4-5 Az élőhely védelmére irányuló intézkedések folytatódtak a visszatelepítés után is? 32 
4-6 A népszerűsítési (Public Relation, PR) tevékenységek folytatódtak a visszatelepítés után is? 28 
4-2 Felbecsülték a költséghatékonyságot és/vagy a visszatelepítés sikerességét? 20 
4-7 Publikálták az eredményeket a népszerű irodalomban, sajtóban? 32 
4-8 Publikálták az eredményeket a tudományos irodalomban? 30 

1: kérdések száma a kérdőívben 
2: összpontszámok 
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9.5. A korrelációs együttható kritikus értékei (Lőkös, 2008) 

 


