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Napjainkban egyre több szó esik az erdô-
tanúsításról, melynek célja, hogy piaci
ösztönzés és társadalmi elismertség útján
késztesse az erdôgazdálkodókat a leg-
szélesebb társadalmi igé-
nyeket figyelembe vevô
erdôgazdálkodás beveze-
tésére. Jelenleg egy olyan
erdôtanúsítási rendszer
van a világon, mely szá-
mottevô piaci elismertség-
gel rendelkezik, és ezért
gazdaságilag is vonzó az
erdôgazdálkodó és faipari
cégek számára. Ez az FSC
(Forest Stewardship
Council) rendszere.

A WWF meghatározó szerepet ját-
szott és játszik a rendszer nemzetközi
elfogadtatása és terjesztése terén. En-
nek fontos részét alkotják a tanúsított
faanyag iránti kereslet növelésére tett

erôfeszítések, melyekkel ahhoz kívá-
nunk hozzájárulni, hogy a rendszer
gazdasági szempontból is vonzó legyen
az ahhoz csatlakozók számára. Az FSC

hazai ismertségét és elis-
mertségét szeretnénk
elôsegíteni mellékelt hír-
levelünkkel. Ez egy nem-
zetközi kiadvány magyar
kiadása, melyet az elkö-
vetkezô hónapokban
rendszeresen eljuttatunk
az erdészetben érdekelt
intézményekhez, szak-
emberekhez és a média
képviselôihez. Ha továb-
bi információra vagy

több példányra volna szüksége, úgy
forduljon bizalommal munkatársaim-
hoz (Rakonczay Zoltán: zoltan. rakon-
czay@WWF.hu vagy Ereifej Laurice:
laurice.ereifej@WWF.hu).

Az erdôtanúsítás
elfogadtatásáért

Hód visszatelepítési 
program
Az Európa ártereit valaha benépesítô
európai hód (Castor fiber) a kímélet-
len vadászat miatt a múlt század végé-
re szinte teljesen kipusztult. Magyaror-
szág folyói mentén ez az ôshonos rág-
csáló a XIX. század közepe óta nem
fordult elô.

Mivel a természetes ártéri erdôk ké-
péhez az európai hód is hozzátartozik,
a WWF Magyarország a WWF ausztriai
szervezetével közösen 1996-ban prog-
ramot indított a hódok
visszatelepítésére. Elsô-
ként a Duna–Dráva Nem-
zeti Park Gemenci Táj-
egységének holtágaiban
és ártéri tavaiban enged-
tek szabadon Ausztriából
származó hódokat,
összesen 32 egyedet (8
családot). A Nemzeti Park
munkatársai és a hódok
megfigyelését végzô
szakemberek eddig szá-
mos nyomot és három kotorékot, illetve
hódvárat találtak a területen, ami jelzi,
hogy a Duna alsó szakaszán megma-

radt ártéri erdôkben a betelepített álla-
tok megtalálták életfeltételeiket.

A Duna–Dráva Nemzeti Parkban el-
ért sikerek után, a program második lé-
péseként, ez év áprilisában a Fertô-
Hanság Nemzeti Park területén 8 egyed
került szabadon bocsátásra.

Az optimális hód-élôhely?
A szakirodalom szerint a hódok széles,
mély és lassan folyó vizet igényelnek,

megtelepednek tavak-
ban, folyóvizekben, csa-
tornákban és mocsarak-
ban. A megfelelô vízfo-
lyás mélysége min. 3 m
és legalább 5 m széles. A
mély víz azért szükséges,
hogy a hódvár bejárata
észrevétlen maradjon, a
téli élelemraktár felhasz-
nálható legyen (ne fagy-
jon be a víz a mederfené-
kig), és a hód észrevétle-

nül mozoghasson élelemraktára és ko-
toréka között a víz alatt.

Fontos szempont, hogy az emberi

zavarás mértéke lehetôleg minimális le-
gyen, az intenzív vízi közlekedés, a vas-
út és a közút közelsége kerülendô a
hód számára alkalmas élôhely kiválasz-
tásakor. A környezeti adottságok mel-
lett a növényborítottság is meghatározó
szempont az élôhely-alkalmasság vizs-
gálatakor. Fontos, hogy a vízparttól 100
méteren belül a hódok erdôt találjanak,
ugyanis a faj legfeljebb 100 méterre tá-
volodik el a vízparttól táplálékszerzés
végett. A partot követôen 6–20 méteres
sávban nagyobb sûrûségû erdôállo-
mány szükséges, mivel a hód fôként eb-
ben a sávban táplálkozik.

Hódok a Tiszára
A Tisza alkalmas hódok visszatelepíté-
sére, derül ki abból a jelentésbôl, ame-
lyet a WWF Magyarország szakértôi ké-
szítettek 2 hetes tiszai expedíciójuk so-
rán. A vizsgálat célja a folyó Tokajtól
Tiszabecsig terjedô szakaszának termé-
szetvédelmi értékelése volt. A terepi
munka segítette a sérült folyó állapotá-
nak megismerését és megalapozta a
WWF Magyarország további felsô-tiszai
természetvédelmi tevékenységét.

A kutatott területek térképezése és fo-
tódokumentálása több, mint két hetet vett
igénybe, és az összegyûjtött adatok segí-
tik a tiszai hód-visszatelepítés elôkészíté-
sét is. Az élôhely-értékelést helyi szakem-
berek bevonásával a WWF Magyarország
hód-szakértôje végezte el. Bozsér Orso-
lya, aki több éve követi nyomon a
Gemencre telepített hódcsaládokat és jól
ismeri a legnagyobb testû hazai rágcsáló
élôhelyigényét, így nyilatkozott: „Vélemé-
nyem szerint a hódtelepítésre az élô Tisza
mentén elhelyezkedô tavak, morotvák
lesznek a legalkalmasabb élôhelyek.”

Összesen 76 terület részletes elemzé-
se készült el – vízmélység, táplálkozási
és várépítési lehetôségek szempontjait
vizsgálva –, melybôl 28 bizonyult alkal-
mas hód-élôhelynek. A felmérés követ-
kezô lépése, hogy a kiválasztott 28 terü-
let még részletesebb elemzése elkészül-
jön. Ennek alapján megtörténhet a hó-
dok igényeinek legmegfelelôbb élôhe-
lyek azonosítása. A visszatelepítésre
szánt hódok Ausztriából érkeznek
majd, elôreláthatólag 2001. év márciu-
sában vehetik birtokukba a Felsô-Tisza
vidékét.

További információ:
Márkus Ferenc természetvédelmi

osztályvezetô, WWF Magyarország, tel.:
(1) 214-5554/113

Schmidt Hajnalka kommunikációs
referens, WWF Magyarország, tel.: (1)
214-5554/129


