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TÉMA JELENTŐSÉGE 

SZEREPLŐK 

TEVÉKENYSÉGEK 

NYOMON KÖVETÉS 



A PROJEKT JELENTŐSÉGE 

• Fontos fajok 
 Indikátor, zárókő, zászlóshajó 

• Változatos állományviszonyok 
 Növekvő állományok? 

• Konfliktusos fajok 
 Vadgazdálkodás, állattartás, turizmus, 
 természetvédelem 

• Természetvédelmi, társadalmi és gazdasági 
kihívások 
 Eredmény? 
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ELMÉLYÜLŐ LÖVÉSZÁRKOK 

Béketárgyalások BÉKETÁRGYALÁSOK 



Fennoskandinávia 

Norvégia, Finnország 
 

Közép-Európa 

Németország, Lengyelország 
 

Alpok 

Franciaország, Ausztria, Svájc, 
Olaszország, Horvátország, 
Szlovénia 
 

Kárpátok 

Románia, Ukrajna, 
Magyarország, Szlovákia 
 

Ibériai-félsziget 

Spanyolország, Portugália 
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16 ORSZÁG, 16 PARTNER 



BEVEZETÉS 

… európai ország dokumentált 
nagyragadozó jelenléttel 
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4+1 

~ 24 
85 

… faj él Európában, amelyek az EU élőhelyvédelmi 
irányelvében szerepelnek (szürke farkas, barnamedve,  
eurázsiai hiúz, rozsomák, ibériai hiúz) 

nagyragadozókkal kapcsolatos LIFE 
program 1992 óta 

Változatos megoldási lehetőségek vélt vagy valós 
problémákra, amelyek nincsenek egymással megosztva! 

 



CÉLUNK 
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Létrehozni és fenntartani egy 

Európai Érdekcsoport Platformot  
annak érdekében, hogy elősegítsük a kommunikációt, érzékenyítést, monitoringot és 

a konfliktushelyzetek csökkentését, azok számára, akik együtt élnek és dolgoznak a 
nagyragadozókkal. 

 

 



ONLINE PLATFORM 

https://www.eurolargecarnivores.eu/en/ 
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Magyar nyelven 
egyelőre gépi 

fordítással 



PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK 
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Nagyragadozókkal történő együttélés elősegítése 
működő példák bemutatásával  Weboldal + korábbi 
LIFE pályázatok 

 

Határokon átnyúló kapcsolattartás az állományszintű 
kezelés érdekében  Tanulmányutak az 
érdekcsoportok képviselőivel 

 
Érdekcsoportokkal folytatott konzultációk és 
továbbképzések az információcsere és bizalom 
megalapozása érdekében  Képzések, tájékoztatók 
(monitoring, orvvadászat, kommunikáció, 
kármegelőzés) 

  

2017-2022 

Több mint 40 
támogató 
intézmény 

ABCDE 
akciók 



ÉRDEKCSOPORTOK, PÉLDÁK 

• „Klasszikus” 
• A vadász 

• A juhtenyésztő 

• A természetvédelmi őr 

• A zöld 

• Valóság 
• Ex-hivatásos vadász, természetvédelmi őr 

• Vadgazdálkodásért felelős erdészeti munkatárs 

• Természetvédő juhtenyésztő 

• Vadgazdálkodó nemzeti park 

• Különleges rendeltetésű területen dolgozó vadász 

• Méregzöld támogató 
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A. PREPARATORY ACTIONS 

• A1 Review projects and successful instruments  

• A2 Stakeholder Analysis  

• A3 Collect data on economic, social and 
ecological impacts of large carnivores 

• A4 Develop a Communication Plan 

 

24.04.2019 



24.04.2019 



B. CORE ACTIONS 

B1 Promote best practices of LC management and conservation and facilitate 
transboundary exchange: Pathways konferencia 

B2 Involve institutions and authorities in a long-term exchange on instruments and 
best practice examples: Jó gyakorlatok kármegelőzésre, workshopok 

B3 Promote case studies of transboundary monitoring of LC populations: 
Monitoring workshop, infografika  

B4 Foster transnational and national information exchange: Tanulmányút 

B5-B6 Increase communication capacities: Kommunikációs továbbképzések 

B7 Change attitude on the ground: livestock protection measures: Kiadvány 
állattartóknak 

B8 Change attitude on the ground: Establish long term cooperation with 
journalists: Siker történetek a weboldalra, sajtókirándulások 

B9 Magical Moments Campaign: Videók, rövid interjúk 
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C – D – E  
C. Monitoring of project impact  

C1 Monitoring the impact: Comparative stakeholder analysis "before„ and "after" 

C2 Monitoring the impact: Database of people reached and involved  

C3 Monitoring of impact: Contribution to a EU wide socio-economic impact analysis 

 

D. Communication and dissemination of the project and its results   

D1 Project Communication toolbox on all levels  

D2 Continuous cooperation and networking with multinational platforms, macroregional 
strategies and EU platforms 

D3 Media relations 

 

E. Project management  

E1 Project management: Coordination, financial & technical reporting and controlling, 
internal communication  

E2 After-LIFE communication plan and monitoring of project progress 
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EDDIGI FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK 

• Weboldal 

• Pathways konferencia 

• Egy stakeholder mapping 

• Egy press trip 

• Kb. 10-12 tájékoztató előadás 

• Négy infografika 

• Két flyer (prevenciós módszerek + projekt) 

• Media reach: 7.629.310 

24.04.2019 



MINDENNAPOK, MONITORING 
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https://eurolargecarnivores.slack.com/messages/CB6KSPA1Y/convo/C81E6D9B8-1554899644.003300/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B6-ifRQc2PdIZnI1a2FnT1kzbmc
https://www.zotero.org/groups/1884304/life_eurolargecarnivores/items
https://sites.google.com/wwf.de/elc?pli=1&authuser=1
https://www.spreaker.com/user/eurolargecarnivores/week-10-2019-eurolargecarnivores-outlook?utm_medium=widget&utm_source=user:10807819&utm_term=episode_title
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=15qq0B2_l1zl3OBduy6wwCDkyZ0KN5R_U&ll=53.694477252322045,7.41293200005714&z=4


TAKE HOME MESSAGE 

• Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) – 
találkozók, műhelybeszélgetések, tanulmányutak 

• Nemzetköziség! 

• ELC számomra: kicsiben megmutatni, hogy nagyban 
is lehet 

• 16 tagország, komplikált monitoring – blue! 

• EASME 
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„Managing such an ambitious project with a large number of 
international partners is quite demanding. I am all the more pleased 
with your efforts to constantly improve your management system by 
using modern, web-based communication and management tools.” 
„I am pleased with the multitude of diverse activities that have been 
implemented during the first 13 months of your project.” 



Köszönöm 

a figyelmet! 

Patkó László, PhD 
WWF Magyarország 
laszlo.patko@wwf.hu 
http://wwf.hu/ 
https://www.eurolargecarnivores.eu/ 
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