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APRÓVAD ÉLŐHELYEK FENNTARTÁSÁNAK 

TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI  
 

(Vadgazdálkodók és természetvédők együttműködési lehetőségeinek 

bővítése a biológiai sokféleséget növelő habitatstruktúráért) 
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A vadászati sajtó - csak úgy, mint az alföldi vadásztársaságok - a belvíz okozta kár 
mérhetetlen hatásairól számolnak be. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület vélemé-
nye ettől eltérően az, hogy habár sok területen megsínylette az apróvadállomány az 
elmúlt időszak belvízhelyzetét, az apróvad állomány drámai visszaszorulása döntően 
tájhasználati okokban keresendő - és a belvíz inkább már csak tetézi az egyébként is 
aggasztó helyzetet. 

Dr. Faragó Sándor „Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban” c. tankönyvében 
szemléletesen mutatja be a habitatstruktúra szerepét és jelentőségét az élőhelyfenntar-
tásban, és ez alapvetően befolyásolja mind az apróvad-gazdálkodás, mind a 
természetmegőrzés lehetőségeit, hiszen ezen élőhelyek számos védett faj élőkö-
zösségeire is közvetlen hatással vannak. 

A szervező egyesület véleménye szerint ha az elmúlt években tapasztalt birtokössze-
vonások (nagybirtokszerkezet növekedése) nem lassul, és a táblaszerkezet, illetve álta-
lánosan a tájhasználati módok diverzitása nem növekszik, akkor belvíz ide, belvíz oda - 
az apróvad állomány ökológiai regenerációs képessége elméleti lesz, és ez a folyamat a 
természeti értékek megőrzése szempontjából is nyilvánvalóan negatív hatással lesz. 

Éppen ezért az egyesület célja, hogy a vadásztársaságok segítségét kérje (ahol sok 
esetben a nagy földtulajdonosok is érdekeltek), hogy közösen próbálkozzunk meg 
földhasználók szemléletformálásával, és egyben olyan szakmapolitikai érdekérvényesí-
téssel, amelynek végén talán az agrártámogatás-rendszerben olyan pozitív változás is 
bekövetkezhetne, ami elősegíti a jövőben a megfelelő élőhelystruktúrák kialaulását. 

Célunk a rendezvénnyel, hogy egy olyan szemináriumot szervezzünk, ahová a lehe-
tő legtöbb érdekeltet meghívunk a téma adott területéről (agrártámogatással foglalkozó 
szakpolitikusok, vadászok, vadásztársaságok, földhasználók, földtulajdonosok) a mun-
ka megindítása érdekében. 

 
 
 

 A szeminárium ideje: 2011. június 3-4-5. Péntek: szakmai előprogram, szom-
bat:szeminárium és műhelymunka, vasárnap: utóprogram.  

 Helyszín: Fekete István Oktatóközpont, Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok megye), 
Ecsegi u. 22.  

 Részvételi díj: regisztrációs díj 2500 Ft./fő. A regisztrációs díj magában foglalja a 
szünetekben a kávé és ital fogyasztást, valamint a szombati állófogadásos ebéd költ-
ségeit is. Szállás: 2500-Ft-tól 5000 Ft.-ig/fő/éj. Étkezés: péntek és szombat vacsora 
1000-1000 Ft., szombat reggeli: 600 Ft. A részvételi díj fizetése alól mentesülnek a 
rendezvény programjában szereplő meghívott előadók. 

 Jelentkezni: info@nimfea.hu e-mail címen regisztrációs lap kitöltésével lehetséges.   
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PROGRAM 
 
JÚNIUS 3., PÉNTEK - ELŐPROGRAM 
 
1400  óráig megérkezés, igény esetén a szállás elfoglalása, ismerkedés a vendéglátó hely-

lyel.  
1400  A megérkezetteket SALLAI R. BENEDEK köszönti a vendéglátó szervezet rövid be-

mutatásával.  
1430  Indulás lovaskocsis kirándulással a város határába egy az apróvad szempontjából 

kedvező élőhelystruktúra-minta megtekintése a Bocskor és Villogó kertben, majd 
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Dévaványi-Ecsegi sík csejti törzsterüle-
tének megtekintése, ezt követően a Hortobágy-Berettyó töltésén vissza a városba. 
Az út során kötetlen beszélgetés a résztvevők között a térség élőhelyfejlesztési le-
hetőségeiről, a szeminárium témájáról. 

1800  órakor visszaérkezés az oktatóközponthoz, ott térségünk jellegzetességének a kevi 
birkapörköltnek az elfogyasztása. (A vacsora igényt a regisztráción külön jelezni 
szükséges!)  
Előtte, közben, utána: alföldi apróvadhelyzetkép a vadgazdálkodó szemével: be-
szélgetés a térségbeli vadgazdálkodók képviselőivel. Meghívottak: ANTAL IMRE 
(hivatásos vadász, Ecsegfalva), GORTVA IMRE, KISS MILÁN (hivatásos vadászok, 
Kisújszállás Petőfi Vt.), KOVÁCS SÁNDOR, BALOGH JÓZSEF (hivatásos vadászok, 
Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt.) SIMON GYÖRGY (volt vadászmester, Túrkeve 
Kossuth Vt.). Minden meghívott 5-10 percben bemutatja saját vadászterületét, il-
letve véleményt alkot a szeminárium témájáról. A bemutatkozást követően sze-
retnénk, ha beszélgetéssé alakulna az este. 

2100  Igény esetén természeti értékeket bemutató diaporámák vetítése.  
 
 

JÚNIUS 4., SZOMBAT – ELŐADÁSOK, MŰHELYMUNKA 
 
730  Reggeli 
930  A konferencia megnyitása 
    
I. blokk: problémafelvetés 

0940-1000   SALLAI R. BENEDEK (Nimfea Természetvédelmi Egyesület): Kéz a kézben: egy 
idealista elképzelései a vadgazdálkodók és természetvédők együttmű-
ködéséről az apróvad-élőhelyek megóvásáért 
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1000-1040   DR. FARAGÓ SÁNDOR  (Nyugat-Magyarországi Egyetem):  Apróvad- és 
élőhelyvédelem  

- szünet - 
 
II. blokk: hatások  (levezető elnök: Dr. Faragó Sándor) 

1100-1120   DR. BÍRÓ ZSOLT (Szent István Egyetem): Az élőhelyi változások szerepe a 
mezei nyúl populáció csökkenésében 

1120-1140   KONTOS TIVADAR (Nimfea Természetvédelmi Egyesület): Habitatstruktúra 
jelentősége a vadászkutya fajták értékőrző tulajdonágainak megőrzésé-
ben  

1140-1200  KASUBA ANDRÁS (Országos Magyar Vadászkamara, Jász-Nagykun Szolnok 
megye): Belvíz hatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében az apróvad ál-
lományra 2010-ben   

1200-1220   MONOKI ÁKOS (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – Nimfea Természet-
védelmi Egyesület): Apróvad élőhelyek fogyatkozásának hatása termé-
szetvédelmi szempontból értékes fajok állományára  

1220-1240   HAJAS PÉTER (Országos Magyar Vadászkamara, Nógrád megye): A föld-
használati és ragadozógazdálkodási gyakorlat hatása az apróvadállo-
mányra 

1240-1300   BAGYURA JÁNOS  (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület): Ra-
gadozó madarak állományváltozásainak vizsgálata és annak vadgaz-
dálkodási hatásai 

- ebéd - 
 
 
III. blokk: megoldáskeresés 

1400-1420   TÍRJÁK LÁSZLÓ, SZÉLL ANTAL, VIZES TIBOR (Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság): 
A dévaványai Túzokvédelmi Mintaterület és élőhelystruktúrájának 
bemutatása 

1420-1440   DR. TÓTH LÁSZLÓ (Károly Róbert Főiskola): Az apróvad jelentősége a héja, 
az egerészölyv és a barna rétihéja táplálkozásában 

1440-1500   DR. FARAGÓ SÁNDOR, DITTRICH GÁBOR  (Nyugat-Magyarországi Egyetem): 
Apróvad populációk fenntartásának lehetőségei a LAJTA Project ag-
rárkörnyezetében 
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1500-1520   KUN LAJOS (Nagykun Vadásztársaság, Karcag): Apróvadgazdálkodás gondjai 
– megoldásra váró feladatok 

- szünet – 
 
1540-1600   DR. HELTAI MIKLÓS (DR. HELTAI MIKLÓS, DR. SZEMETHY LÁSZLÓ, DR. 

LANSZKI JÓZSEF) (Szent István Egyetem): A ragadozók szerepe és a ra-
gadozógazdálkodás lehetőségei az apróvadgazdálkodás gyakorlatában 

1600-1620   URBÁN MIKLÓS (Mizsevad Zrt.): A takarmányozás szerepe a modern vadgaz-
dálkodásban - (alcímek) Fácánnevelési módszerek takarmányozási 
összefüggései; Vadon élő törzsállomány pótlása átteleltetett fácánállo-
mánnyal. 

1640-1700   SZUDA ZOLTÁN (Petőfi Vadásztársaság, Pitvaros): A vadföldművelés új útjai  
a vadállomány megőrzése érdekében 

- szünet – 
 
IV. blokk: műhelymunka (szervezi: Herman Ottó Természetvédő Kör) 

A hazai támogatási rendszer kívánatos átalakítása – ötletek javaslatok vala-
mint: a KAP reformja – lehetőségeink a EU-s támogatáspolitika alakítására 

1720-1800   DR. SZEMETHY LÁSZLÓ, DR. HELTAI MIKLÓS (Szent István Egyetem): Ha 
tudjuk, miért nem tesszük?  

1800-1830   HINORA FERENC (VM, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság, Agrárfej-
lesztési Főosztály): Az apróvad élőhelyek fenntartásának támogatási 
lehetőségei 

1830-1900   TÓTH PÉTER  (VM, Környezetvédelemért Felelős Államtitkárság, Nemzeti 
Parki és Tájvédelmi Főosztály): Az apróvad-gazdálkodás szempontja-
inak megjelenési lehetőségei az Agrár-környezetvédelmi Programban 

1900-2000 – általános vita 
 
2000 Vacsora 
 
 

JÚNIUS 5., VASÁRNAP – FAKULTATÍV UTÓPROGRAM 
 

Azoknak, akik szeretnének vasárnap is maradni néhány programjavaslattal élünk, amely-
nek megszervezésében, koordinálásában szívesen segítkezünk: túzokrezervátum megtekintése, 
helyi gyógyvizű strand, kenuzás a Hortobágy-Berettyón, kerékpáros kirándulás stb.  
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Regisztráció, részvétel az „ Apróvad élőhelyek fenntartásának 
természetvédelmi vonatkozásai” c. szemináriumra 

 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2011. június 3-4-5-én természetvédelmi szemináriumot 
szervez Túrkevén, a Fekete István Oktatközpontban. A szeminárium költségtérítéses, jelentkezni 
a jelen regisztrációs lap kitöltésével lehet. Bővebb információk, a részletes program, a regisztrál-
tak listája a www.nimfea.hu címen. 

Jelentkező adatai: 
Jelentkező neve:  

 
Képviselt intézmény:  

 
 

Számlázási cím  
(amilyen névre a számla 
kiállítását kéri) 

 

Regisztráció a részvételre 
A regisztrációs díj magában foglalja a szombati ebédet is.  
Kívánt részt kérjük megjelölni (kérjük, csak az egyiket jelölje meg): 
Előadói regisztráció 
(a rendezvény előadóinak, levezetői elnökinek nincs regisztrációs díj) 

 

Résztvevői regisztráció (2.500 Ft./fő)  
Támogatói regisztráció (5.000 Ft./fő)  

A részvételi díj befizetése sárga utalványcsekken, átutalásos számlán, és piros postai csekken történhet. Az 
időhiányra tekintettel készpénzes fizetésre is igyekszünk módot teremteni, de aki tudja, attól kérjük az előre 
küldje el a részvételi díját. Nem szükséges külön kérni, az intézményi regisztrációt és a támogatói részvételt 
igénylők automatikusan kapnak készpénzfizetési – illetve átutalásos számlát.) 

Fizetés módja 
Kívánt részt kérjük megjelölni (kérjük, csak az egyiket jelölje meg): 
Postai átutalás - sárga csekk (magánszemélyek ezt a megoldást ne kérjék, ha lehet)  

Postai küldeményként – piros csekk (csak magánszemélyek)  

Átutalással (magánszemélyek ezt a megoldást ne kérjék, ha lehet)  

A helyszínen készpénzben (kérjük, csak kivételes esetben alkalmazzák)  

 
 
 



7 

Szállás: 
Kívánt részt kérjük megjelölni: 

 igen nem 
3-án este   
4-én este    

Kérjük, csak az egyiket jelölje meg: 
Apartman (6 fős kisházak, 2x2 fős szobával, + 2 ágyas előtérrel) (2800 
Ft/éj/fő): 

 

Panzió szállás (5000 Ft/éj/fő):  

Egyéb kérés (kivel, hogyan - kérjük realitás talaján kéréseiket kifejezni): 
 
……………………………………...…………………………………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………………………………… 

 

Étkezés 
Kívánt részt kérjük megjelölni: 

 igen nem 
3-án vacsora – 1000 Ft./fő   
4-én reggeli – 600 Ft./fő   
4-én vacsora – 1000 Ft./fő   

 

Rézvételi költség kalkuláció 
Számolja ki legyen szíves a részvételi költségét az alábbi táblázatban ! 
Regisztrációs díj :  
Szállás díj:  
Étkezési díj összesen:  
Fizetendő:  

 

Egyéb közlendő a regisztrációval kapcsolatban: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Igény esetén poszter kihelyezésére tudunk helyet biztosítani.  
A befizetett részvételi díjat NEM ÁLL MÓDUNKBAN visszatéríteni, de az szabadon átruház-
ható. 

 
 
 

 …………………………………………………… 
           aláírás 

 
 
 

Kérjük, hogy a jelen regisztrációs lapot legyen szíves mielőbb (de legkésőbb május 
20-ig) eljuttatni az alábbi lehetőségek közül valamelyiken: 
 

Postán: a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 5421, Túrkeve Pf. 33. címre, vagy 
Faxon: az 56/361-505-ös számra, vagy 
E-mailen:  az andris@nimfea.hu és az orsi@nimfea.hu címekre 
 

 
Szükség esetén logisztikai jellegű kérdéseivel keresse Seres Orsolyát (56/361-505), vagy 

szakmai, programmal kapcsolatos kérdéseivel Katona Andrást (56/361-505) lehetőleg munka-
időben (8-17 óra között). 

 
 
A regisztrációs lap szabadon másolható, sokszorosítható ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendezvény szervezője a Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány. 
Társszervezők: Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Herman Ottó Természetvédő Kör. 
A rendezvény megszervezésének támogatója a Vidékfejlesztési Minisztérium „Partnerség” 
civil pályázati alapja.  


