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A kA káárróókatona katona problproblééma Magyarorszma Magyarorszáágon gon éés az Eurs az Euróópai pai 

UniUnióóbanban



Magyar kMagyar kööltltőőáállomllomáány:ny:

20032003--2007: 30002007: 3000--4000 p4000 páárr (n(nöövekvvekvőő trend)trend)

VonulVonulóó madarak madarak hazhazáánkban nkban szeptembertszeptembertőől l 

novemberignovemberig::

23 000 23 000 –– 26 000 egyed 26 000 egyed 

EurEuróópai pai áállomllomáányny: : ~~1,8 milli1,8 millióó egyed a kegyed a kööltltéési si 

ididőőszak utszak utáánn

A kárókatona állománynagysága hazánkban és 

Európában



A madarak szA madarak szááma nem abszolma nem abszolúút t éértrtéékben, hanem kben, hanem 

a megfogyatkozott terma megfogyatkozott terméészetes vszetes víízi zi 

halpopulhalpopuláácicióókhoz mkhoz méérten nagy.rten nagy.

EzEzéért a krt a káárróókatona kkatona kéérdrdéés csak egyike a s csak egyike a 

termterméészetes halpopulszetes halpopuláácicióók megk megőőrzrzéése se éérdekrdekéében ben 

megoldandmegoldandóó problprobléémmááknak!knak!

A kárókatona állománynagysága hazánkban



A kA káárróókatona Magyarorszkatona Magyarorszáágongon

nem vnem véédett faj, csak az irdett faj, csak az iráányelvi nyelvi 

kköötelezettstelezettséég teljesg teljesüül!l!

A kA káárróókatonkatonáával  kapcsolatos jogszabval  kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 1.r 1.

EU: A MadEU: A Madáárvrvéédelmi Irdelmi Iráányelvnyelv

éértelmrtelméében ben ááltalltaláánosnos

vvéédelmet kell biztosdelmet kell biztosíítanitani

valamennyi, a Kvalamennyi, a Köözzöösssséégg

terterüületletéén termn terméészetesenszetesen
elelőőőőőőőőfordulfordulóó madmadáárfajnakrfajnak..



13/2001. (V. 09.) K13/2001. (V. 09.) KööM rendeletM rendelet ((4. 4. éés 4/A s 4/A §§;; 8. mell8. melléékletklet):):

•• úún. n. „„EurEuróópai Kpai Köözzöösssséégben termgben terméészetvszetvéédelmi szempontbdelmi szempontbóóll

jelentjelentőős s áállatfajokllatfajok””

•• kköözzöösssséégi jog miatt gi jog miatt éélvez egyfajta jogi vlvez egyfajta jogi véédelmet, jogi delmet, jogi 

helyzethelyzetéét EU kt EU köötelezettstelezettséég g éés nem hazai terms nem hazai terméészetvszetvéédelmi delmi 

éérdek indokoljardek indokolja

•• 1000 Ft/pld1000 Ft/pld
•• az okszeraz okszerűűűűűűűű mezmezőőőőőőőőgazdasgazdasáági termelgi termeléés biztoss biztosííttáása sa éérdekrdekéében  ben  

a ka káárróókatona riasztkatona riasztáása, elejtsa, elejtéése, gyse, gyéérrííttéése, se, áállomllomáánynyáának nak 
szabszabáályozlyozáása engedsa engedéélyezhetlyezhetőőőőőőőő

A kA káárróókatonkatonáával kapcsolatos jogszabval kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 2.r 2.



4/A 4/A §§§§§§§§ (3)(3)--(4):(4):

„„A kA káárróókatona gykatona gyéérrííttéésséét engedt engedéély nly néélklküül vl véégezheti a kgezheti a küüllöön n 

jogszabjogszabáályok alapjlyok alapjáán kijeln kijelöölt vadlt vadáászatra jogosult, valamint a szatra jogosult, valamint a 

halhaláászati szati őőőőőőőőr r a hala haláállomllomáányokban keletkezett knyokban keletkezett káárok mrok méérsrsééklkléése se 

éérdekrdekéébenben, amennyiben tev, amennyiben tevéékenyskenysééggéét:t:
a) az ingatlan tulajdonosa) az ingatlan tulajdonosáával, illetve jogszerval, illetve jogszerűűűűűűűű hasznhasznáállóójjáával val 

megmegáállapodllapodáást kst köötve,tve,

b) vb) véédett termdett terméészeti terszeti terüületen, illetve kleten, illetve küüllöönleges madnleges madáárvrvéédelmi delmi 

terterüületen kleten kíívvüül, l, 

c) szeptember 1. c) szeptember 1. éés janus januáár 31. kr 31. köözzöött,tt,
d) a vadd) a vadáászat rendje megsszat rendje megséértrtéésséének nem minnek nem minőőőőőőőőssüüllőőőőőőőő, valamint , valamint 

nem tiltott vadnem tiltott vadáászati eszkszati eszköözzöökkel kkel éés ms móódszerrel, valamintdszerrel, valamint
e) az okszere) az okszerűűűűűűűű vadgazdvadgazdáálkodlkodáás akads akadáályozlyozáása nsa néélklküüll

vvéégzi.gzi.

A kA káárróókatona gykatona gyéérrííttéése sorse soráán n óólomslomsöörréét hasznt hasznáálata tilos.lata tilos.””

A kA káárróókatonkatonáával kapcsolatos jogszabval kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 3.r 3.



A vadA vadáászatra jogosult, valamint a halszatra jogosult, valamint a haláászati szati őőőőőőőőr a gyr a gyéérrííttéést vst véégzgzőőőőőőőő
szemszeméélyekrlyekrőőőőőőőől, a gyl, a gyéérrííttéések helysek helyéérrőőőőőőőől, idejl, idejéérrőőőőőőőől, ml, móódjdjáárróól, valamint l, valamint 

az elejtett madarak szaz elejtett madarak száámmáárróól a tl a táárgyidrgyidőőőőőőőőszakot kszakot köövetvetőőőőőőőően februen februáár r 

2828--ig kig kööteles jelentteles jelentéést kst küüldeni az illetldeni az illetéékes termkes terméészetvszetvéédelmi delmi 

hathatóóssáágnak!gnak!

Az engedAz engedéély nly néélklküüli gyli gyéérrííttéés lehets lehetőőőőőőőőssééggéét, t, 

valamint a gyvalamint a gyéérrííttééshez kapcsolshez kapcsolóóddóó jelentjelentééststéételi teli 

kköötelezettstelezettsééget a 18/2008. (VI. 19.) KvVM get a 18/2008. (VI. 19.) KvVM 

rendelet mondta ki.rendelet mondta ki.

A A kkáárróókatonkatonáával kapcsolatos jogszabval kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 4.r 4.



Eseti hatEseti hatóóssáági engedgi engedéély szly szüüksksééges a gyges a gyéérrííttééshezshez

�� VVéédett termdett terméészeti terszeti terüületeken,leteken,

�� KKüüllöönleges madnleges madáárvrvéédelmi terdelmi terüületekenleteken
�� Ezeken kEzeken kíívvüül februl februáár 1r 1--ttőőőőőőőől augusztus 31l augusztus 31--igig

Az engedAz engedéély megadly megadáássáának szempontjainak szempontjai

A gyA gyéérrííttéés ne zavarja valamely vs ne zavarja valamely véédett termdett terméészeti szeti éértrtéék k 

fennmaradfennmaradáássáát (pl. gt (pl. géémtelep,  rmtelep,  réétisas ktisas kööltltéési sikersi sikeréének nek 

biztosbiztosííttáása),sa),

KKüüllöönleges madnleges madáárvrvéédelmi terdelmi terüületen: a kijelleten: a kijelöölléés alapjs alapjáául szolgul szolgáállóó

madarak  vmadarak  véédelme (a kdelme (a káárróókatona 1997 katona 1997 óóta ezek kta ezek köözzöött nem tt nem 

szerepel!)szerepel!)

Az engedAz engedéély esetleges megtagadly esetleges megtagadáássáának SOSEM a knak SOSEM a káárróókatona katona 

vvéédelme a cdelme a céélja, hanem valamilyen vlja, hanem valamilyen véédett termdett terméészeti szeti éértrtéék k 

kkáárosodrosodáássáának megelnak megelőőőőőőőőzzéése!!!!se!!!!

A A kkáárróókatonkatonáával kapcsolatos jogszabval kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 5.r 5.



Az Az „„EurEuróópai Kpai Köözzöösssséégben gben 

termterméészetvszetvéédelmi szempontbdelmi szempontbóól l 

jelentjelentőős s áállatfajokllatfajok”” esetesetéében nem ben nem 

vváárhatrhatóó el kel kööteleztelezőően a en a 

termterméészetvszetvéédelem aktdelem aktíív v 

beavatkozbeavatkozáása az e fajok sa az e fajok ááltal okozott  ltal okozott  

kkáártrtéételek elhtelek elháárrííttáássáában, ban, éés az s az 

áállam nem tudja llam nem tudja áátvtváállalni e llalni e 

kkáárokrokéért a felelrt a felelőőssssééget.get.

Ennek oka, hogy a vEnnek oka, hogy a véédett fajokkal dett fajokkal 

ellentellentéétben, e fajok, tben, e fajok, íígy a gy a 

kkáárróókatona gykatona gyéérrííttéése is se is 

engedengedéélyezhetlyezhetőőőőőőőő gazdasgazdasáági okokbgi okokbóól!l!



A kA káárróókatonkatonáával kapcsolatos jogszabval kapcsolatos jogszabáályi hlyi hááttttéér 6.r 6.

Mivel nem vadfaj, kMivel nem vadfaj, káártrtéétele esettele esetéén n 

vadkvadkáárt a vadrt a vadáászatra jogosult nem szatra jogosult nem 

fizet, fizet, éés nem ks nem köötelezhettelezhetőőőőőőőő az az áállomllomáány ny 

cscsöökkentkkentéésséére sem.re sem.

A kA káárróókatona Magyarorszkatona Magyarorszáágon gon nem vadfajnem vadfaj, ez, ezéért rt 
gygyéérrííttéése jogilag nem minse jogilag nem minőőőőőőőőssüül vadl vadáászatnakszatnak!!



A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem



A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem

2004:2004:

DDNPI DDNPI –– kilkilöövvéési engedsi engedéélyklykéérelmek 100%relmek 100%--os tos táámogatmogatáásasa

KNPI KNPI –– 740 pld kil740 pld kilöövvéésséének engednek engedéélyezlyezéésese

BfNPI BfNPI –– 530 db toj530 db tojáás lelakkozs lelakkozáása a vsa a véédett Kisdett Kis--Balaton terBalaton terüületletéénn

2005:    42 gy2005:    42 gyéérrííttéési engedsi engedéély ly 
9 enged9 engedéélyben limitlyben limitáált a llt a lőőőőőőőőhethetőőőőőőőő madarak szmadarak szááma (810 pld.)ma (810 pld.)  

25 esetben nem jelentett25 esetben nem jelentettéék a lelk a lelőőőőőőőőtt madarak sztt madarak száámmáátt

6 esetben 0 lel6 esetben 0 lelőőőőőőőőtt madarat jelentettektt madarat jelentettek

öösszesen 1903 egyedet lsszesen 1903 egyedet lőőőőőőőőttek 11 helyen (16 ttek 11 helyen (16 –– 581 pld/hely)581 pld/hely)  

2006: 2006: 31 gy31 gyéérrííttéési engedsi engedéély ly 
5 enged5 engedéélyben limitlyben limitáált a llt a lőőőőőőőőhethetőőőőőőőő madarak szmadarak száámama

(+ egy alkalommal pedig egy parlagi sas p(+ egy alkalommal pedig egy parlagi sas páár kr kööltltéése se 
miatt volt idmiatt volt időőőőőőőőbeli korlbeli korláátoztozáás) s) 

az elejtett madarak szaz elejtett madarak száámmáárróól gyakorlatilag nincsl gyakorlatilag nincs
informinformáácicióó (csak 4 helyr(csak 4 helyrőőőőőőőől jelentettek l jelentettek öösszesen 31 pldsszesen 31 pld--t)t)



2007:  45 gy2007:  45 gyéérrííttéési engedsi engedéély ly 
csak 8 engedcsak 8 engedéélyben limitlyben limitáált a llt a lőőőőőőőőhethetőőőőőőőő madarak szmadarak szááma ma 

((öösszesen 410 pld.)sszesen 410 pld.)  

az elejtett madarak szaz elejtett madarak száámmáárróól gyakorlatilag most sincs l gyakorlatilag most sincs 
informinformáácicióó (csak 2 helyr(csak 2 helyrőőőőőőőől jelentettek 9, illetve 526 pldl jelentettek 9, illetve 526 pld--t) t) 



Az elejtett madarak szAz elejtett madarak száámmáárróól minden esetben jelentl minden esetben jelentéést kell st kell 

kküüldeni a termldeni a terméészetvszetvéédelmi hatdelmi hatóóssáágnak!gnak!

Ez alapjEz alapjáán jelent a KvVM az EUn jelent a KvVM az EU--nak, nak, éés amennyiben hazs amennyiben hazáánk e nk e 
kköötelezettstelezettsééggéét nem teljest nem teljesííti, a kti, a káárróókatonakatona--gygyéérrííttéési lehetsi lehetőőőőőőőőssééget get 

az EU megszaz EU megszüüntetheti! A derogntetheti! A derogáácicióós lehets lehetőőőőőőőőssééget a vget a véégsgsőőőőőőőőkig kig 

feszfeszíítetttettüük (kk (kááros is lehet mros is lehet máás fajok vs fajok véédelme szempontjdelme szempontjáábbóól). l). 
EzEzéért e trt e tééren maximren maximáális egylis együüttmttműűűűűűűűkkööddéésre van szsre van szüükskséég!g!



•• TermTerméészetesvszetesvíízi halfogyaszzi halfogyaszáás (vermels (vermelőőőőőőőő halak, kecsege!!! halak, kecsege!!! 

bucbucóók?)k?)

•• TelepekrTelepekrőőőőőőőől kiszorl kiszoríít mt máás fajokats fajokat

•• Telepeken fTelepeken fáák pusztulk pusztuláásasa

•• HalgazdasHalgazdasáágok tgok töönkremenetele? nkremenetele? 

Természetvédelmi problémák a kárókatonával



AA problprobléémmáát csak nemzetkt csak nemzetköözi zi öösszefogsszefogáással lehet hosszssal lehet hosszúú ttáávon von 

rendeznirendezni..

Az EUAz EU--ban tban táárgyalrgyaláások kezdsok kezdőődtek (2009. 01.29 dtek (2009. 01.29 éés 03.31) a  s 03.31) a  

problproblééma kezelma kezeléésséére, melyen a KvVM aktre, melyen a KvVM aktíívan rvan réészt veszszt vesz.. UniUnióós s 

kezelkezeléési terv azonban nem lesz!!!si terv azonban nem lesz!!!

A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem



•• DerogDerogáácicióós s úútmutattmutatóó

•• A legjobb gyakorlat A legjobb gyakorlat 

„„terjesztterjesztéésese””, p, pééldldáául ful fóórum rum 

lléétrehoztrehozáássáával az val az éérdekelt rdekelt 

orszorszáágoknakgoknak

A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem

Mit vMit váállalt az Eurllalt az Euróópai Bizottspai Bizottsáág?g?



•• KutatKutatáás a s a termterméészetvszetvéédelmidelmi kkáárok kimutatrok kimutatáássáára ra 
(bele(beleéértve a halastavak trtve a halastavak töönkremenetelnkremeneteléének lehetnek lehetőőőőőőőőssééggéét t éés s 

ennek veszennek veszéélyeit)lyeit)

•• KutatKutatáás a leghats a leghatéékonyabb (konyabb (éés ks kööltsltsééghatghatéékony) kony) 

mmóódszerek felmutatdszerek felmutatáássáárara

•• MonitorozMonitorozáás folytats folytatáásasa

•• VonulVonuláási adatok elemzsi adatok elemzéése, esetleg se, esetleg úújabb vizsgjabb vizsgáálatoklatok

•• Ahol nem sAhol nem séért termrt terméészetvszetvéédelmi delmi éérdeket, gyrdeket, gyéérrííttééss

A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem

Mit tehetMit tehetüünk mi?nk mi?



•• A gyA gyéérrííttéés jogi lehets jogi lehetőőőőőőőősséége ge 

biztosbiztosíított. A ftott. A főőőőőőőő feladat a feladat a 

riasztriasztáás s éés gys gyéérrííttéés terms terméészetszet--

éés s áállatvllatvéédelmi szempontbdelmi szempontbóól l 

elfogadhatelfogadhatóó mmóódszereinek dszereinek 

kidolgozkidolgozáása sa éés alkalmazs alkalmazáásasa

•• A termA terméészetes vszetes víízi zi 

halhaláállomllomáányok komplex nyok komplex 

vvéédelme, melynek rdelme, melynek réésze a sze a 

kkáárróókatona katona áállomllomáány ny 

kontrolljakontrollja

A kA káárróókatona katona éés a terms a terméészetvszetvéédelemdelem

A termA terméészetvszetvéédelem delem éés a horgs a horgáászok, halszok, haláászok szok ááltal kltal köözzöösen sen 

megoldandmegoldandóó feladatokfeladatok



Dán és finn helyzet
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Tojáslakkozás Dániában



Dániában lejelentett kárókatona kilövések
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Dán költőállomány 1970-2008



Francia helyzet

1983 és 2007 között a telelő állomány 14 ezerről 99 ezerre, az 
éjszakázóhelyek száma 80-ról 870-re nőtt; 

1995-96-ban 3600, 2006.2007-ben 30 900 egyedet lőttek ki –
érzékelhető állománycsökkenés nélkül

A kárókatona-állomány növekedése miatt az elmúlt években az 
aktív halastófelszín 10%-kal csökkent – helyette vadásztatnak 
és mezőgazdasági művelést (kukorica) folytatnak 



KKéérdrdééseksek

Hazai fészkelők elleni fellépés? 

Hol, mikor okozza a legkisebb természetvédelmi problémát? 

Milyen módszer a leghatékonyabb?

Átvonulók, telelők elleni akciók (mint pl. Franciaországban)

Nemzetközi lépések a halászati ágazattal közösen? 



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


