Vadhatásmonitoring‐
oktatás Mátrafüreden
A Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági
és Vadgazdálkodási Szakképző Isko‐
lában március 28‐án került sor a
Svájci–Magyar Együttműködési
Program támogatásával és a Szent
István Egyetem, Vadvilág Megőrzési
Intézetének szakmai irányításával
megvalósuló „Vadhatás‐monitoro‐
zás megalapozása Magyarország kö‐
zösségi jelentőségű erdei élőhelyein”
projektfeladat oktatási napjára.
A telt ház mellett zajlott eseményen
megjelentek a Vidékfejlesztési Mi‐
nisztérium, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság, az Egererdő Erdészeti
Zrt., a Heves Megyei Kormányhiva‐
tal, a NÉBIH és a helyi szakoktatási
intézmény munkatársai, ill. a helyi
magánerdő‐gazdálkodók és vadász‐
társaságok tagjai. Emellett jelen vol‐
tak azok a hallgatók, akik várhatóan
a terepi felvételezéseket fogják elvé‐
gezni. Az ülésen a SZIE Vadvilág
Megőrzési Intézet munkatársai is‐
mertették a projekt (A fenntartha‐
tó természetvédelem megalapozása
a magyarországi NATURA 2000 te‐
rületeken, SH/4/8) általános felépí‐
tését és céljait, a vadhatás‐monito‐
rozás projektfeladat szakmai és
módszertani alapjait, és bemutatták
az idén felvételezésre kerülő mátrai
NATURA 2000 területeket.
Dr. Szemethy László, a SZIE Vad‐
világ Megőrzési Intézetének egyete‐
mi docense bevezető előadásában
kiemelte a biodiverzitás elemei fenn‐
tartásának szükségességét, és hang‐
súlyozta, hogy a fajok védelme mel‐
lett azok ökológiai szerepét is meg

kell őrizni. Javasolta azon indikáto‐
rok mérését, mellyel az erdei életkö‐
zösségek természetességi állapota és
működése leírható és követhető.
Megállapította, hogy a különböző
vadhatások is ilyen indikátorok le‐
hetnek. Ezért az intézetük által ki‐
dolgozott komplex vadhatásvizsgá‐
lat segítségével több szempont sze‐
rint, objektíven, előítéletektől men‐
tesen lesz mérhető a hazai erdei öko‐
szisztémákban a patás vadfajok és a
fás szárú vegetáció kapcsolatrend‐
szere. Kiemelte, hogy a vadhatás‐
monitoring nem vadkárbecslés; azaz
nem gazdasági szempontú megkö‐
zelítés, hanem ökológiai összefüg‐
gések feltárásáról szól!
Ezután Fehér Ádám, a SZIE Vadvi‐
lág Megőrzési Intézetének PhD hall‐
gatója bőséges szemléltető anyag se‐
gítségével tekintette át az erdőink‐
ben fellelhető patás fajaink jelenlé‐
tére és hatásaira utaló vadjeleket,
részletezte azok kialakulásának oka‐
it, alapvető felismerési és elkülöní‐
tési bélyegeiket. Felhívta a ﬁgyelmet
arra, hogy a patások tényleges hatá‐
sainak értékeléséhez alapvető fon‐
tosságú felismerni, hogy egyáltalán
vadjelet látunk‐e. Hangsúlyozta azt
is, hogy ennek eldöntése, ill. a kü‐
lönböző vadfajok által okozott hatá‐
sok elkülönítése gyakran lehetetlen.
A délelőtti program végén dr. Ka‐
tona Krisztián, a SZIE Vadvilág Meg‐
őrzési Intézetének egyetemi docen‐
se ismertette a vadhatás‐monitoring
elméleti hátterét és gyakorlati meg‐
valósítását. Előadásában elmondta,

hogy hazánkban egyoldalúan szinte
csak a túlzottan erős vadhatásokkal
foglalkozunk a vadkárprobléma kap‐
csán. Mindeközben pedig nem gon‐
dolunk arra, hogy a vadhatások hiá‐
nya is problémát jelenthet! Elhanya‐
goljuk a szelektív, mérsékelt vadha‐
tások jelentőségét, melyek ökológiai
szabályozó szerepe kiemelkedő le‐
het. Számos példával mutatta be,
hogy erdőink megfelelő fajszerkeze‐
tét, védett növényeink megjelenését
is segítheti a patások különböző
mértékű rágása, túrása.
Az előadó ismertette a vadhatás‐
monitoring adatgyűjtésének mene‐
tét is. 2014–2015‐ben, az országos
vadhatásmonitoring‐rendszer meg‐
alapozásaként a Mátra 7 különböző
NATURA 2000 oltalom alatt álló er‐
dőterületén többféle erdőállomány‐
ban gyűjtenek a tervek szerint 1 km‐
es mintaútvonalakon mindig leg‐
alább 100 mintavételi ponton ada‐
tokat. Ezek a NATURA 2000 terüle‐
tek kezelési terveihez is felhasznál‐
hatóak lesznek. A vadhatás‐monito‐
ring több szempontú felvételezési
menete lehetővé teszi, hogy a patás
vadfajaink számára elérhető fás szá‐
rú növények megújulása, kínálata és
azok használata (cserjehajtások és
csemeték mennyiségi kínálata és fa‐
jok szerinti rágottsága, fás törzsek fa‐
ji és méretbeli kínálata és használata,
vaddisznótúrások intenzitása) kö‐
zös rendszerben, egymáshoz viszo‐
nyítva legyen elemezhető.
Az előadások és a kiadós ebéd
után a hallgatóság parázs vitát foly‐

tatott a vadhatás‐monitoring mód‐
szertanáról. A hozzászólók élénk ér‐
deklődést mutattak a felvételezésnél
használt mintaelemszámmal és az
adatok reprezentativitásával kap‐
csolatban. Az előadók erről elmond‐
ták, hogy a mintaelemszámot ko‐
rábbi vizsgálati adataik elemzése
alapján határozták meg úgy, hogy
megfelelő megbízhatóságú becslést
végezhessenek. Ám ezt később a
gyűjtött adatok alapján is újra ele‐
mezni kell, és a felhasználók, dön‐
téshozók igényei alapján kell meg‐
határozni, hogy ez a mintaelem‐
szám (és a becslés megbízhatósága)
megfelelő‐e a későbbi adatgyűjté‐
sekhez és az adatok gyakorlati fel‐
használásához.
Az előadók nagy sajnálatára vi‐
szont nem érkezett hozzászólás ar‐
ról, hogy milyen fontos az ökológiai
szabályozó hatások mérése; minden
esetben csak a vadkár kimutatásáról
esett szó. A hozzászólók elsősorban
azt hiányolták, hogy egyéb változók
is kerüljenek felmérésre, ami utal a
patások károkozására (pl. legelés,
makkfelszedés). Az előadók vála‐
szukban ismét kifejtették, hogy nem
vadkárbecslésről van szó, hanem po‐
zitív és negatív hatások együttes
vizsgálatáról, előzetes elvárások nél‐
kül. Azt is hangsúlyozták, hogy mi‐
vel a megfelelő megbízhatóságú
becslés elvégzése sok időt vesz
igénybe, ezért csak olyan további
adatokat akarnak gyűjteni, ami a leg‐
fontosabb általuk célzottan vizsgá‐
landó hatások értelmezéséhez fel‐
tétlenül szükséges. A megfelelő
anyagi és szervezeti háttér esetén
természetesen további változók fel‐
mérésére is sor kerülhet.
A napot a módszertan terepi be‐
mutatója zárta a szakiskola mögötti
erdős területen.
A jelenlevők aktivitása és szemé‐
lyes visszajelzései alapján a találkozó
hasznos információkkal szolgált a
résztvevők számára, és segítheti a
későbbi együttműködést, az érdek‐
konﬂiktusok rendezését. Minden‐
képpen reméljük, hogy a vadhatás‐
monitoring során gyűjtött adatok
alapján pontosabban képet alkotha‐
tunk patás vadjaink hatásairól hazai
erdőinkben, és így mind a vad‐ és er‐
dőgazdálkodási, mind a természet‐
védelmi kezelések céltudatosabbak,
sikeresebbek lehetnek.
A módszertanról és a vadjelek fel‐
ismeréséről a szerzők két kiadványt
készítettek, melyek elérhetők és te‐
repi használatra letölthetők a SZIE
Vadvilág Megőrzési honlapjáról:
www.vmi.info.hu/news/SA/index.
htm. *
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