
A természetvédelem számára  
legfontosabb kutatási kérdések 
az elkövetkezendő 5 évben
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont és az Environmental Social Science 

Research Group (ESSRG) együttműködésében 2013-2014-ben a  

gyakorlati szakemberek bevonásán alapuló (ún. részvételi) kutatás 

folyt a magyarországi természeti értékek és élő természeti erőforrások 

megőrzésének szempontjából kiemelten fontos tudáshiányok, kuta-

tási kérdések feltárására. A felmérés eredményeképpen megszületett 

egy 50 kérdésből álló lista a hazai természeti értékek védelmét elő-

segítő legfontosabb kutatási igényekről.



Miért fontos ez a kérdéslista?

A természet védelmét elősegítő kutatások 

száma egyre fokozódó iramban gyarapszik, 

ám ennek ellenére a biológiai sokféleség 

csökkenését még mindig nem sikerült 

megállítani. Ennek oka részben a természet-

védelmi biológiai kutatások és a természetvé-

delem gyakorlata között húzódó szakadék.  

A természeti értékek védelméért dolgozó  

és a természeti erőforrásokkal gazdálkodó 

szakemberekben számos olyan kérdés 

felmerülhet, amelyek megválaszolásához 

tudományos kutatásokra van szükség.  

A kutatók azonban sokszor nem kifejezet- 

ten a gyakorlatban megjelenő kérdésekre 

keresik a választ, így a gyakorlat részéről 

érkező igények és a kutatói tevékenység  

sok esetben nincsenek összhangban. Ennek 

oka részben az, hogy a lokális illetve konkrét 

természetvédelmi probléma megoldását 

Hogyan jött létre a lista? 

2013 tavaszán interjúkat készítettünk a hazai 

természetvédelmi gyakorlat meghatározó 

államigazgatási és civil szervezeteinek kép- 

viselőivel, gazdálkodókkal, valamint egyéb 

szakértőkkel. Erre építve elkészült egy kérdő- 

ív, amely egy országos felmérés alapját adta,  

a lehető legszélesebb réteget célozva meg  

a természeti értékek védelmét meghatározó 

államigazgatási, civil és gazdálkodói szektor 

területén. A felmérésben (önkéntesen) részt 

vevő kitöltőktől azt kértük, írjanak le 3-5 olyan 

kutatási kérdést, amelyeket a hazai természet-

védelem szempontjából kulcsfontosságúnak 

ítélnek.

A beérkező sok száz kérdést egy műhelyvita 

keretében csoportosították és rangsorolták  

a fent említett csoportok képviselőiként a  

részt vevő szakemberek.  Meghívott kutatók  

szolgáló kutatások kevesebb eséllyel ered-

ményeznek nemzetközi szaklapban megjelenő 

publikációt, ez pedig hátrányosan érinti a 

kutatói teljesítményt és finanszírozást. Emellett 

azonban hiányzik a forrás a természeti értékek 

megőrzésére irányuló célzott kutatásokhoz.   

A természetvédelmi gyakorlat és kutatás közti 

együttműködés fejlesztése hazánkban is alap- 

vetően fontos. Ezt a célt szolgálta vizsgáltunk, 

amelyben a hazai természetvédelem gyakor-

latában tevékenykedők széles köre: a terü- 

letkezeléssel, szakigazgatással, hatósági 

kérdésekkel foglalkozó állami intézmények, 

társadalmi szervezetek, szakértők valamint  

az élő természeti erőforrásokkal gazdálkodó 

szervezetek vettek részt. Ezen csoportok 

kutatási igényeit tükrözi a végső kérdéslista 

(ld. 4. oldal).

segítettek a kérdések szövegszerű pontosítá-

sában, ám a rangsorolásban ők nem vettek 

részt, csak a gyakorlati szakemberek. A mű- 

helyvita során alakult ki a végleges kérdéslista. 

A természetvédelem számára fontos kutatási 

kérdések öszeállításához más területeken  

már régóta alkalmazott társadalomtudományi 

részvételi módszert alkalmaztunk, elsőként  

az országban. A műhelyvitában résztvevők 

visszajelzései azt mutatják, hogy a folyamatot 

hasznosnak és előrevivőnek tartották. A kér- 

dések alapot adnak a továbbgondolkodáshoz, 

részletezéshez, például konkrét földrajzi 

területekre való alkalmazáshoz. Az eredmé-

nyek alapján javasoljuk a természetvédelmi 

igazgatás és az ágazatok képviselőinek a 

párbeszéd folytatását, a lista vonatkozó rész- 

einek további pontosítását, illetve a megfogal-

mazott kutatások elindításához szükséges 

feltételek megteremtését. 
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Erdőgazdálkodás, erdőökológia

Hogyan alkalmazhatóak és milyen hatásokkal 

járnak a folyamatos erdőborítást biztosító 

kezelési módok ártéri erdők esetében?

Milyen változásokat okoz az erdei életközös-

ségekben és ökoszisztéma szolgáltatásokban 

a klímaváltozás, és várhatóan milyen ütemben 

következik be az átalakulás?

Természetes erdődinamikai és lékdinamikai 

folyamatok kutatása: milyen a spontán dinami-

ka hatása a fajösszetételre és állományszer-

kezetre, valamint mely tanulságok alkalmaz-

hatóak a kezelt erdőkben?

Milyen ökológiai és ökonómiai hatásbeli kü-

lönbségei vannak a különböző erdőgazdálko-

dási módoknak és a természetvédelmi célú 

erdőkezeléseknek?

Milyen a gazdasági jelentőséggel bíró tölgye-

sek állománydinamikája, és milyen lehetősé-

gei vannak a folyamatos erdőborítás melletti 

erdőkezelésnek?

Hogyan értékelhetők és mi az értéke az erdei 

mellék haszonvételeknek és immateriális 

szolgáltatásoknak?

Vadgazdálkodás

Milyen módszerekkel értékelhetők a nagyvad 

állományok élőhelyi hatásai, és milyen lehető-

ségei vannak a hatásalapú szabályozásnak? 

Milyen hatásokat gyakorolnak a vaddisznó 

és a különböző predátorok a földön fészkelő 

madárfajokra és az apróvadra, és milyen ke-

zelési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Milyen élőhely-fejlesztési beavatkozásokkal 

növelhető agrár-környezetben a fogoly és 

a mezei nyúl állománya (mint a természeti 

értékek bio-indikátorai)?
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Inváziós fajok

Milyen új, védelmi célokhoz illeszkedő és  

a különböző helyzetekre adaptált védekezési 

módszerek dogozhatók ki az inváziós fásszá-

rúak (bálványfa, kései meggy, zöld juhar, ame-

rikai kőris, gyalogakác, fehér akác, nyugati 

ostorfa) visszaszorítására?

Mi jellemzi a vízi inváziós állatfajok (halfajok, 

puhatestűek, rákok) hazai terjedését, valamint 

milyen védekezési lehetőségek és akcióter-

vek javasolhatók visszaszorításukra?

Milyen gyakorlati tesztelésen alapuló, meg-

előző és alternatív védekezési módszerek  

(pl. izoláció, puffer zóna, fajtanemesítés, immu-

nizálás) javasolhatók az inváziós fajok ellen?

Gazdasági, jogi és intézményi kérdések 

Milyen módszertan alapján lehet meghatároz-

ni a területek természetvédelmi és ökoszisz-

téma szolgáltatás alapú értékét az elérhető 

adatok figyelembevételével a területhaszná-

lathoz kötődő döntéshozatal szerinti lépté-

kekben? 

Milyen szankciórendszerrel lehet korlátozni  

a zöldmezős beruházásokat a természet-

védelmi és ökoszisztéma szolgáltatás alapú 

értékelési rendszer felhasználása alapján?

Milyen gazdasági és társadalmi hatásai  

vannak a természetvédelmi korlátozásoknak  

(a költséghaszon elemzés alapján)?

Milyen várt és nem várt természetvédelmi 

hatásai vannak a releváns európai uniós 

támogatásoknak?

Hogyan épülnek be a természetvédelmi 

szempontok más ágazatok szabályozási rend- 

szerébe, azaz hol szükséges erősíteni a ter-

mészetvédelem szakpolitikai integrációját?
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Mesterséges struktúrák  
hatása a biodiverzitásra

Milyen közvetlen és közvetett hatásai van-

nak a megújuló energiát termelő berendezé-

seknek (pl.: szélerőművek, napelem-parkok, 

vízerőművek) az ökológiai rendszerekre  

és a tájra? 

Milyen környezetterhelést, inváziós koc- 

kázatot és tájhasználati konfliktust jelent  

a biomassza energetikai hasznosítása  

és az energianövények termesztése?

Milyen kumulatív hatásai vannak a kavics- 

bányáknak (pl. a vízháztartásra, és annak  

közvetett hatásai hogyan modellezhetők)? 

Milyen műszaki-technológiai megoldások-

kal csökkenthetők az építmények, vonalas 

létesítmények (szabadvezeték, vasút, közút) 

negatív ökológiai hatásai (elsősorban a létező 

technológiák hatékonyságának vizsgálata, 

javaslatok megfogalmazása)?

Természetvédelem és társadalom

Milyen módszerekkel lehetne elősegíteni  

a helyi lakosok, gazdálkodók és természet-

használók bevonását a természeti értékek 

megőrzésébe? 

Milyen innovatív eszközökkel tehető hatéko-

nyabbá a természetvédelmi szemlélet ter- 

jesztése a különböző célcsoportok körében?

Milyen mértékben terhelhetők a látogatók 

igényeinek függvényében a védett termé- 

szeti területek?

Állapotfelmérés, (alap)kutatás

Milyen adatbázisok és döntési modellek 

szükségesek a "Szukcesszió vagy adott álla-

pot védelme?" kérdés megválaszolásához? 

(Szukcessziós utak specifikálása, az egyes 

szukcessziós stádiumok természeti értékeinek 

leírása, fenntartható foltméret meghatározása, 

antropogén és természetes tényezők hatásai 

a szukcesszióra vagy annak hiányára.)

Milyen az ismerethiányos és veszélyeztetett  

közösségi- és hazai jelentőségű fajok taxonó-

miai- és természetvédelmi helyzete, életme-

nete és ökológiai igényei? 

Milyen meta-adatbázisok összeállítása és 

módszertan kidolgozása segítené a természet-

védelmi döntések megalapozását, az IUCN 

kategóriarendszerének való megfeleltetést  

és a hazai biológiai sokféleség védelmét?

Mely adathiányos fajok alapállapot-felmérése 

szükséges, milyen e fajok elterjedése és töme-

gesség viszonyai? (A priorizált természetvédel-

mi döntések megalapozásának érdekében.)

Milyen a Pannon erdőssztyepp élőhelyek 

aktuális állapota (kiterjedés, diverzitás, veszé-

lyeztetettség) és dinamikája természetvédelmi 

szempontból?

Milyen az élőhelyek (kiemelten pl. ex lege 

lápok és szikes tavak, Natura 2000 élőhelytí-

pusok és védett területek) országos, regionális 

előfordulása, kiterjedése, állapota (élőhelytér-

képek)?

Milyen standardizált mutatókat, mérési lehető-

ségeket, illetve mérőszámokat lehet kidol-

gozni az élőhelyi hatások, károsodások és 

veszélyeztetettség (pl. vad, területhasználat, 

nem megfelelő kezelés) mérésére az objektív 

döntések támogatásának érdekében?
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A magyarországi természet védelmének 50 legfontosabb kutatási  

kérdése a következő 5 évben (A sorszámok nem rangsort tükröznek,  

az itt szereplő kérdések között nincs fontosságbeli eltérés.)



Tanulságok és javaslatok  
a műhelybeszélgetés alapján 

A hosszabb távú finanszírozás bevezetése 

elengedhetetlen a természetvédelmi rele-

vanciájú kutatások esetében. Ezt a feladatot 

egy elkülönített természetvédelmi kutatási 

alap is elláthatná, amely más, az elmúlt évti-

zedben aktív ágazati alapokhoz hasonlóan  

a kutatási igénylista alapján kidolgozott prog-

ramok támogatását végezhetné. 

A kutatók és a gyakorlat közti együttműkö-

dést tematikai és területi rendezvényekkel 

kell segíteni.

A már meglévő adatok összefogása, össze-

gyűjtése, az ezeket tartalmazó meta-adatbá-

zisok összeállítása elengedhetetlen.

Szisztematikus és összehasonlító jellegű 

vizsgálatok tervezése és végzése szüksé-

ges az esettanulmányok helyett, az egyik 

legfontosabb célterület a természetvédelmi 

kezelések hatásmonitorozása.

A kutatások sikere nem feltétlenül a pályázati 

összeg nagyságától függ, hanem jóval inkább 

a végiggondolt és (a  kutatók és a gyakorlati 

szakemberek közti) együttműködésen alapuló 

kutatástervezésen.

A hazai akadémiai rendszeren belül a gya- 

korlatban hasznosítható tudás előállítását  

is jutalmazni kell a kutatói életpálya során.
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Fajvédelem

Konzervációbiológiai szempontok alapján 

melyik a legfontosabb 5-10 ex-situ megőrzést 

igénylő növényfaj, és melyek a szaporításu-

kat, áttelepítésüket és visszatelepítésüket 

meghatározó tényezők?

Milyen élőhelyi igényekkel rendelkeznek 

a középhegységi kisvízfolyásokat jellemző 

fajok, és milyen élőhely-helyreállítási eljárá-

sok szükségesek állományaik megőrzése 

érdekében, különös tekintettel a hosszirányú 

átjárhatóság biztosítására?

Mi jellemzi a beporzók hazai állományát,

melyek az állományukban bekövetkezett vál- 

tozások okai, és mi az esetleges hatásuk a 

veszélyeztetett növényfajok fennmaradására?

Milyen feltételek teljesülése, valamint milyen 

kritériumok mellett lehet - és kell - a veszé-

lyeztetett állatfajok még meglévő életképes 

állományaiból alkalmas (vagy azzá alakított, 

rehabilitált/rekonstruált) élőhelyekre betelepí-

tést végezni?

Élőhelyvédelem, tájvédelem és élettelen  
természeti értékek

Milyen hatása van a biodiverzitásra a gazdál-

kodással összefonódó különféle természet-

védelmi kezelési módoknak (pl. legeltetés, 

kaszálás, égetés, nádaratás) a sok taxonon 

értelmezett hatások szisztematikus és össze-

hasonlító vizsgálata alapján? 

Milyen különbségek tapasztalhatók a vizes 

élőhely- rekonstrukciók technológiai alter-

natívái, illetve a beavatkozás kapcsán és 

eredményeként fellépő biológiai hatások 

között a sok taxonon végzett szisztematikus 

összehasonlító vizsgálatok alapján?

Mi jellemzi az agrártáj nagyléptékű változásait 

(felszínborítási mintázat változása, szegély-  

és élőhelyek sorsának alakulása, időszakos  

vízállással borított területek kiterjedése stb.), 

és mi ennek hatása a mezőgazdasági élőhe-

lyekhez kötődő fajok állományaira (kulcsténye-

zők meghatározása)?

Mekkora a barlangok terhelhetősége? (A bar-

langok terhelhetőségének - barlangkutatások, 

barlanglátogatás, kalandturizmus - tervezését 

megalapozó biológiai, hidrológiai, klimatológiai 

alapkutatások.)

Hol lehet úgy kijelölni beépítésre szánt új terü-

leteket, hogy az az élőhelyek felaprózódását  

ne fokozza (tematikus indikátortérképek fejlesz-

tése a rendezési tervek készítéséhez)? 

Vízgazdálkodás, vízügy, vizes élőhelyek

Milyen hatásai vannak a víztározás és -kezelés 

különböző formáinak az egyes vízfolyás- típu-

sok biológiai sokféleségére és az élőhelyek 

fragmentálódására? Melyek a legjobb megoldá-

sok, figyelembe véve a természetvédelemi és 

egyéb érdekeket?

Mi a vízi és a víztől függő életközösségek 

ökológiai vízigénye (a természetvédelmi szem-

pontok integrálásával, műszaki paraméterek 

meghatározásával)?

Milyen változtatások javasolhatók az ár- és 

belvízelvezetés jelenlegi gyakorlatának meg- 

változtatására költség-haszon elemzések elvég-

zése alapján (pl. az erőltetett elvezetés helyett 

életképes rendszer kidolgozása, mely többek 

között hozzájárul a mezőgazdasági területek 

közé ékelődő időszakos vízállások biodiverzitá-

sának megőrzéséhez)?

Milyen beavatkozások szükségesek a holtágak 

kedvező ökológiai állapotának fenntartásához?

Mezőgazdaság

Milyen nem célzott hatással vannak a biodi-

verzitásra (védett és veszélyeztetett fajokra) 

azok az agrártámogatások, amelyek a mező-

gazdaság versenyképességét és intenzifiká-

lását mozdítják elő?

Milyen hatásai vannak a különböző gazdál-

kodási rendszereknek (pl. iparszerű, integrált, 

ökológiai, hagyományos - kisparaszti, termé-

szetközeli, permakultúra) a biodiverzitásra?

Miképp szolgálhatják a régi, őshonos és 

tájfajták a természetvédelem céljait, valamint 

hogyan integrálhatók a természetvédelem 

rendszerébe a régi fajták és tájfajták?

Milyen hatást gyakorolnak a mezőgazdasági 

kemikáliák a vadon élő szervezetekre?

Gyepgazdálkodás

Mivel magyarázható a gyepterületek változása, 

milyen okok vezettek a gyepek eltűnéséhez, 

mi a gyeppel borított területek művelési ág 

változásának oka?

Melyek a gyepek rekonstrukciójának termé-

szetvédelmi és gazdasági lehetőségei, és 

hogyan állíthatók helyre a gyepek?
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