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1. függelék A vizsgálat során alkalmazott interjúfonál azon kérdései, melyek a hód
elterjedésével, a kolonizációval, az életnyomokkal, az ismert konfliktustípusokkal, a
konfliktusmegelőzési és konfliktusmérséklési lehetőségekkel, az együttélés
lehetőségeivel, a gyérítés témakörével, valamint a természetes ellenségekkel és az
elhullás okaival kapcsolatosak
1. Magyarország mely térségeiben, mely folyók mentén szerzett tapasztalatokat a hódok
tevékenysége kapcsán?
2. Mely folyók, csatornák, patakok partján él ott hód?
3. Ön szerint mennyi hód él a térségben?
4. Mikor jelent meg a hód az adott térségben? Hogy került oda?
5. Történt-e a térségben visszatelepítés? Ha igen, hogyan zajlott (mettől-meddig, hová,
megközelítőleg hány egyed)?
6. Régen, a kipusztulása előtt meddig élt hód Magyarországon? Van-e információja arról,
hogy innen, ebből a térségből mikor pusztult ki?
7. Tudna olyan vízfolyásokat mondani az adott térségben, amelyek mentén egyáltalán
nincsenek hódok?
8. Látott-e már hódot a természetben?
9. Milyen napszakban figyelhetjük meg a hódot nagyobb eséllyel?
10. Milyen évszakban figyelhetjük meg inkább?
11. Az év melyik időszakában lehet több friss rágást, életnyomot látni?
12. Ön milyen életnyomok alapján szokott következtetni a hódok tevékenységére?
13. Hol táplálkozik a hód? Milyen messzire hagyja el a vizet?
14. Csökken vagy nő mostanában a hódok száma a térségben?
15. Érinti-e konfliktus az erdőgazdálkodókat a hód tevékenysége kapcsán ebben a térségben?
Ha igen, hol tapasztalt ilyen problémát?
16. Érinti-e konfliktus a mezőgazdaságból élőket a hód tevékenysége kapcsán ebben a
térségben? Ha tapasztalt ilyen problémát, kérjük ismertesse azt! Hol történt az eset?
17. Fogyaszt-e a hód terményeket?
18. Vezethet-e a hód tevékenysége más típusú konfliktusok kialakulásához? Ha igen, kérjük
ismertesse azokat! Hol tapasztalt ilyen problémákat?
19. Az Ön megítélése szerint az imént felsoroltak közül melyik konfliktus a legsúlyosabb?
20. Ismer olyan területet a térségben, ahol jelen van a hód, de ez nem okoz semmiféle
konfliktust?
21. Van-e a hódnak természetes ellensége? A felnőtt állatot mi tudja megfogni? Mi tudja
megfogni a kölyköt?
22. Előfordulhat-e a hód kapcsán orvvadászat az országban?
23. Talált-e már elhullott hódot? Ha igen, mi történhetett vele?
24. Ön szerint hogyan lehet védekezni a hódkár ellen? Melyek a legjobb módszerek?
25. Szükséges-e gyéríteni a hódot? Mi a véleménye a hódok gyérítéséről?

26. Ismeretei szerint gyérítik-e jelenleg a hódot Magyarország valamely térségében?
27. Milyen módszerrel lehetne gyéríteni a hódot? Melyek a hatékony és melyek a
természetvédelmi szempontból elfogadható módszerek?
28. Milyen akadályokba ütközhet a gyérítés?
29. Milyen kutatási irányvonalakat tart fontosnak a hód kapcsán?

