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1. Általános bevezetés 
 

1.1. Elmélet és gyakorlat 

 

1.1.1. Elméleti és fogalmi háttér 

 

Az emlős fajok egyedi területhasználatának beható vizsgálata az alkalmas módszertani 

háttér (rádiótelemetria) kifejlesztésével az utóbbi három-négy évtizedben vált lehetővé. Bár a 

kutatások sok fajon nagy erővel indultak el, az eredményekből csak kevés általánosan elfogadott 

elmélet szűrődött le.  

Az egyed területhasználatának két alapfogalma a territórium és a mozgáskörzet (home 

range, otthonterület). Érdekes a két fogalom ismertségének, �népszerűségének� különbsége. Jól 

látható ez az etológiai, viselkedésökológiai tárgyú összefoglaló könyvek áttanulmányozásakor. 

Amíg a területhasználat szempontjából specialitásnak tekinthető territóriummal az összes munka 

foglalkozik, addig a sokkal általánosabb, a fajra és az élőhelyre jellemző mozgáskörzetet a 

legtöbb meg sem említi, annak ellenére, hogy egyik sem újkeletű fogalom. Ennek oka 

valószínűleg az, hogy a látványosabb, jobban definiálható és egyszerűbben kutatható 

territorialitás � a territórium populációdinamikai szerepe és viselkedési jellegzetességei miatt is � 

jobban vizsgált, míg a �megfoghatatlanabb� mozgáskörzet kevésbé kutatott. 

A mozgáskörzet Burt (1943) klasszikus definíciója szerint az a terület, amit az egyed 

normális aktivitása: táplálékszerzés, párzás, az utódok gondozása során bejár. Sok esetben a 

vizsgált terület nem felel meg az előbbi összes feltételnek. Ennek ellenére, a fogalmak 

operativitása miatt, a többé-kevésbé önkényesen meghatározott területeket is mozgáskörzetnek 

hívjuk. A �szezonális mozgáskörzet� sokszor nem foglalja magában, pl. a párzás vagy az 

utódnevelés helyét, vagyis valójában a klasszikus értelemben vett mozgáskörzet egy darabjáról 

beszélünk. A továbbiakban én is eszerint járok el. 

A területhasználat vizsgálatakor is gyakran alkalmazott az optimális viselkedés elmélete 

(Krebs és Davis 1978), miszerint a használt terület nagyságát is a ráfordítások és a hozamok 

aránya, a maximális nyereségre való törekvés határozza meg. Mintául a territórium ökonomikus 
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védelmezésének koncepciója alapján az optimális territórium nagyság becslése szolgál (Brown 

1964). A territórium esetében a ráfordítások és a hozamok viszonylag könnyen meghatározhatók. 

Nem így van ez a mozgáskörzettel, ahol az aktív területvédelem hiányában, különösen a 

ráfordítások nehezen mérhetők, ezért az optimális mozgáskörzet nagyság is kevéssé 

értelmezhető.  

Egy másik megközelítés az egyed energetikai igényei alapján próbálja a minimálisan 

szükséges mozgáskörzet méretét meghatározni. Általánosan elfogadott nézet, hogy a 

mozgáskörzet mérete nagyban függ a testtömegtől. A nagyobb fajok több tápanyagot igényelnek, 

amit � állandó tápanyag produkciót feltételezve � csak nagyobb területen táplálkozva lehet 

kielégíteni (testtömeg hipotézis; McNab 1963). Különböző fajok összehasonlító vizsgálata 

alapján pozitív összefüggést mutattak ki a mozgáskörzet nagysága és a fajok testtömege között a 

hüllőknél (Turner és mtsai. 1969), a madaraknál (Schoener 1968) és az emlősöknél (McNab 

1963, Milton és May 1976, Harestad és Bunnel 1979; Damuth 1981, Gittleman és Harvey 1982, 

Linstedt és mtsai. 1986, Swihart és mtsai. 1988). 

A gímszarvas mozgáskörzetének terepi vizsgálatakor (általában rádiótelemetriai adatok 

alapján) az egyes szerzők a matematikai modellek eredményeihez többé-kevésbé közeli 

értékeket, néhány száz ha körüli értékeket becsültek. A legrégebben folyó skóciai kutatásokban a 

teheneknél Rhum szigetén átlagosan100-500 ha-os, a szintén Skóciában telepített lucfenyvesben 

406-1008 ha-os mozgáskörzeteket mértek, sőt a Felföld egyes részein ennél lényegesen 

nagyobbakról (6000 ha) is beszámolnak (Clutton-Brock és mtsai. 1982, Catt és Staines 1987, 

Clutton-Brock és Albon 1989). Megjegyzendő, hogy az ott élő szarvas a magyarországinál 

jelentősen kisebb testméretű (60-110 kg), külön alfajba (C. elaphus scoticus) tartozik. Drechsler 

(1991) a Harz-hegységben végzett kutatásainak eredménye hasonló, az általa vizsgált állatok 

nagy része 1000-2000 m-es rádiuszon (300-1250 ha) belül mozgott. A fiatal egyedek, főleg a 

bikák esetében talált nagyobb távú elmozdulásokat, ezek maximuma 50 km volt. Georgii (1980) 

a Bajor Alpokban a gímszarvas tehenek vándorlását vizsgálva átlagosan ennél lényegesen kisebb 

néhány tíz ha-tól alig több mint kétszáz ha-os szezonális mozgáskörzeteket mért. A bikák 

mozgáskörzetei ennél másfél-kétszer nagyobbak voltak (Georgii és Schröder 1983). 

Kérdéses azonban, hogy ez az interspecifikus összefüggés igaz-e a fajon belül, az 

egyedek szintjén. A párosujjú patásokon végzett vizsgálatokból ismert, hogy a nagyobb testű 

hímek általában nagyobb mozgáskörzetet használnak (Bideau és mtsai. 1983, Vincent és mtsai. 

1983, Gavin és mtsai. 1984, Weckerly 1993). Igaz ez a gímszarvasra is (Georgii és Schröder 
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1983, Catt és Staines 1987, Clutton-Brock és Albon 1989). Mivel ezeknél a fajoknál a hímek 

testtömege általában lényegesen nagyobb a nőstényekénél a táplálékigényük is nagyobb, tehát � 

követve a fajok közti összehasonlítás logikáját � a mozgáskörzetüknek is nagyobbnak kell lennie 

(Beier és McCullough 1990, Moe és Wegge 1994). Relyea és mtsai. (2000) fajon belül vizsgálva 

a testtömeg hatását a mozgáskörzet méretére a sivatagi öszvérszarvason (Odocoileus hemionus 

crooki) nem tudta megerősíteni, hogy a nagyobb testtömeg nagyobb mozgáskörzetet okozna. 

Szerinte fajon belül a testtömeg túl kis tartományban változik ahhoz, hogy a hatása kimutatható 

legyen.  

Látható tehát, hogy a testtömeg bár fontos tényező, magában mégsem elégséges a 

mozgáskörzet méretének meghatározásához. Ezt mutatja a gímszarvas szezonális mozgáskörzet 

méretének nagy variabilitása (31-1180 ha; Mysterud és mtsai. 2001). A mozgáskörzet nagysága 

számos tényezőre érzékenyen reagál. E változékonyság okait többen átfogóan tárgyalták 

(Clutton-Brock és mtsai. 1982, Clutton-Brock és Albon 1989, Calder 1984, Mysterud és mtsai. 

2001). Szerepet játszhat, pl. az élőhely minősége, produktivitása és ennek szezonális változása, a 

táplálkozási stratégia és a párzási rendszer. 

Az előző részben idézett munkákban ugyanazt a fajt különböző élőhelyeken vizsgálva 

nagyon eltérő mozgáskörzet méreteket kaptak. A skóciai vizsgálatokban ez 100-6000 ha-ig 

terjedt a gímszarvas skót alfaja esetében. Ezeket az eltéréseket az élőhely minőségével 

magyarázták (Clutton-Brock és Albon 1989). A testtömeg hipotézist kiegészítve figyelembe kell 

tehát venni az élőhely produktivitását (Harestad és Bunnel 1979; Damuth 1981, Calder 1984). Az 

élőhely produktivitás hipotézis szerint a tápláléksűrűségben bekövetkező csökkenés esetén, a 

táplálék változatlan relatív eloszlásának állandósága mellett, energiaigényük kielégítésére az 

állatoknak növelniük kell a mozgáskörzetük méretét (Harestad és Bunnel 1979). Ezt a hipotézist 

támasztják alá azok az őzön (Bobek 1977), a vaddisznón (Singer és mtsai. 1981) és a fehérfarkú 

szarvason (Odocoileus virginianus, Beier és McCullough 1990) végzett vizsgálatok eredményei, 

amelyekben a szezonális táplálékellátottság hatását mutatták ki a mozgáskörzet méretének 

változására. Az őzön mezőgazdasági területeken megfigyeltek szintén alátámasztani látszanak 

ezt a hipotézist (Maublanc 1986, Zejda és Bauerová 1983, 1985, Zejda és mtsai. 1985), 

ugyanakkor az erdős területeken vizsgálva a mozgáskörzet méretében kevésbé lehetett változást 

kimutatni (Bideau és mtsai. 1983, Vincent és mtsai. 1983, Cederlund 1983). A Bajor Alpokban 

gímszarvassal végzett kutatásban éppen télen, a táplálékhiányos időszakban találtak kisebb 

mozgáskörzeteket. Ezt azzal magyarázták, hogy a magas hóban való mozgás csökkentésével az 
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egyedek energiát takarítanak meg, és a telelőhelyeken etetik is őket (Georgii 1980, Georgii és 

Schröder 1983). Relyea és mtsai. (2000) eredménye szerint ivarfüggő különbséget lehetett 

kimutatni az öszvérszarvasok mozgáskörzet-méretében: magas produktivitású élőhelyen a hímek 

és a nőstények hasonló nagyságú területeket használtak, a produktivitás csökkenésével a hímek 

mozgáskörzete nőtt a nőstényeké nem.  

Az eddig bemutatottak nem foglalkoztak az azonos fajú, ivarú és hasonló korú egyedek 

mozgáskörzet méretének különbségével. A skóciai vizsgálatokban ugyanazon a területen 

ugyanabban az évszakban mért eltérő mozgáskörzet-méreteket, azzal magyarázták, hogy azok az 

állatok, amelyek többet táplálkoztak a jobb minőségű foltokban, kisebb területeket használtak 

(Clutton-Brock és Albon 1989). Ez rámutatott az egyedi mozgáskörzetek foltosságának, 

mozaikosságának fontosságára. Ford (1983) a mozgáskörzet méretét becslő matematikai 

modelljében az élőhely jellemzőjeként a táplálékforrás eloszlását, tagoltságát is figyelembe vette. 

Eredményei szerint a hasonló stratégiával táplálkozó egyedek mozgáskörzetei közül a tagoltabb 

növényzetű területen élőknél kisebb, ám megnyúltabb alakú mozgáskörzet várható. 

Mi befolyásolja azt, hogy az egyedek milyen adottságú területeket használnak? Fretwell 

és Lucas (1970) vezette be az ideális despotikus eloszlás és az ideális szabadeloszlás elméletét. 

Az első a territoriális fajok egyedeinek térbeli eloszlását írta le, míg a második � mely szinte 

csak elméleti ellenpontul szolgált � a nem territoriális fajokra tette ugyanezt, meglepő módon az 

egyik legérdekesebb elméletté vált (Sutherland 1996b). Mivel a gímszarvas � ritka kivételtől 

eltekintve (a Carranza és mtsai. (1991) által vizsgált mediterrán félsivatagban élő populációban a 

bikák a párzási időszakban territóriumot foglalnak) � nem territoriális faj, ezért az ideális 

szabadeloszlás predikcióit érdemes figyelembe venni. Eszerint egy jobb és egy rosszabb élőhelyi 

foltot feltételezve az egyedek először a jobb foltot foglalják el. A versenytársak számának 

növekedésével azonban az egy egyedre jutó nyereség csökken. Elérkezik egy létszám, amikor a 

rosszabb foltban a kisebb hozam ellenére, a kisebb kompetíció miatt a nyereség ugyanakkora 

lesz, mint a jobban. Ettől kezdve a két terület párhuzamosan töltődik fel, és a két foltot használó 

egyedek számaránya sűrűségtől független lesz. Ez a hipotézis feltételezi, hogy minden egyes 

egyed képes felmérni a két terület aktuális állapotát és eszerint a saját fitnesszének 

maximalizálására szabadon választ a területek között. 

A szarvasfélék helyenként nagy sűrűségben élnek. Az egyedek mozgáskörzetei nagyban 

átfedhetnek (18-100%, Inglis és mtsai. 1979, Georgii 1980, Clutton-Brock és mtsai. 1982, 

Schmidt 1993). A legkisebb átfedéseket nyáron a legnagyobbakat télen mérték, amikor a családi 
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csoportok összeverődve nagy, több tíz, esetenként száz egyedből álló csoportokat képeznek 

(Clutton-Brock és Albon 1989, Georgii 1980). Mindezek miatt az egyedek közötti versengés 

nagy lehet. Clutton-Brock és mtsai. (1982) szerint a versengés olyan erős, hogy a hatása a 

populációs paraméterek sűrűségfüggő változásában kimutatható, sőt gímszarvas tehenek a 

bikákat a jobb területekről kiszorítják. Bár ez utóbbit a későbbi vizsgálatok nem igazolták, a 

kompetíció tényét nem kérdőjelezik meg (Conradt és mtsai. 1999b). Ennek alapján várható, hogy 

a területhasználat az ideális szabadeloszlás szerint fog alakulni. Viszonylag kevés vizsgálat 

tesztelte ezt a hipotézist. Conradt és mtsai. (1999a) három egymáshoz közeli, különböző 

adottságú élőhely foltban vizsgálta a gímszarvas tehenek eloszlásának hatását az élethossziglani 

fitnesszre. Eredményeik szerint az egyes élőhely típusokon belül az ideális szabadeloszlás 

predikciói beigazolódtak. Az élőhely típusok között viszont nem, mert az állatok nagyon kis 

távolságra (átlagosan 312 m!) mozdultak el az anyai mozgáskörzettől, vagyis nem volt 

információjuk a többi élőhely típusról. Borkowski (2000) szika szarvas (Cervus nippon) 

populációt vizsgálva szintén eltérést tapasztalt az ideális szabadeloszlástól. Növekvő 

állománysűrűség mellett a jobb táplálékot nyújtó nyílt területek használata alacsonyabb volt, 

mint a gyengébb táplálékot, de búvóhelyet is kínáló erdőké. Véleménye szerint a nagy versengés 

esetén jobban megéri azokban a foltokban maradni, amelyek minden forrást tartalmaznak.  

Ez utóbbi dolgozatnál is látszik egy probléma, ami sok esetben félreértést okoz ez, pedig 

a skálázás. Ritkán definiált, hogy mi és mekkora a �folt� (patch) vagy az ennél nagyobb �site�, és 

hogyan viszonyulnak ezek az egyedek mozgáskörzet méretéhez.  

Hasonló problémával szembesülünk a mozgáskörzet dinamikájának tanulmányozásakor. 

Az előbbiekben, a mozgáskörzet méretének szezonális változásának tárgyalásakor, már részben 

érintettem ezt a témát. A mozgáskörzet a környezet változásainak függvényében kitágulhat ill. 

leszűkülhet. Ebben az esetben a mozgáskörzet egy része állandó marad, azaz a szezonális 

változások ellenére az átfedés nagy. Különösen igaz ez a tehenekre (Catt és Staines 1987, 

Clutton-Brock és mtsai. 1982, Clutton-Brock és Albon 1989, Dreschler 1991, Conradt és mtsai. 

1999a). Ugyanakkor többen mutattak ki szezonális mozgáskörzet áthelyeződéseket a nagytestű 

növényevőknél (Clutton-Brock és mtsai. 1982, Escos és Alados 1992, Borkowski és Furubayashi 

1998b, Linnell és Andersen 1998). Ebben az esetben a szezonális mozgáskörzet fragmentek nem 

fednek át, és közöttük, különösen a hímeknél nagy távolság lehet (Kammermeyer és Marchinton 

1976, Bobek és mtsai. 1987). 

Georgii (1980) a Bajor Alpokban a gímszarvas tehenek vándorlását vizsgálva két 
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területhasználati stratégiát mutatott ki. A szarvasok kisebbik része az egész évet a völgyekben és 

az alacsonyabban fekvő lejtőkön töltötte (�nem vándorló egyedek�). Nagyobbik részük ősztől 

tavaszig az előzőekkel erősen átfedő területet használt, ám nyár elején felhúzódott a magasabban 

fekvő régiókba (�vándorlók�). A téli és a nyári szezonális mozgáskörzetük teljesen elkülönült. 

Egy évszakon belül az állatok nem mozogtak a két terület között annak ellenére, hogy a két 

terület távolsága csak 250-3000 m volt. Az egymást követő években a szezonális 

mozgáskörzetek helye és a váltás ideje nagyon hasonló volt. A szerző a jelenséget azzal 

magyarázza, hogy a magas hó miatt télen a szarvasok nem tudnak megélni, ezért lehúzódnak a 

völgyekbe, ahol a mesterséges etetők környékén 30-50 egyed gyűlik össze. Tavasszal a 

csoportok mérete erősen lecsökken, 3-7 egyed mozog együtt (un. �családi csoportok�). Ezek egy 

része a nyáron az alpesi legelőkön megjelenő nagytömegű, alacsony rosttartalmú táplálék 

kihasználására felhúzódik e hegyekbe. 

Albon és Langvatn (1992) Norvégiában szintén a gímszarvas teheneken hasonló 

szezonális elmozdulásokat mutatott ki, de itt a távolságok lényegesen nagyobbak voltak, 3-68 km 

között változtak. Az okot ők is a szezonálisan változó táplálékkínálatban állapították meg, a 

szarvasok a nagyobb fehérjetartalmú táplálékokat keresték. 

A fenti példákból néhány, a témám szempontjából fontos következtetés levonható. A 

nagytestű növényevőknél, így a szarvasféléknél is, a szezonális területváltás nem ritka jelenség. 

A váltások okaiként a nőivarúak esetében legtöbbször élőhelyi változásokat, főként szezonálisan 

megjelenő, jó minőségű táplálékforrások kihasználását jelölik meg, míg a hímeknél a szociális 

interakciók (agresszió, a nőstények eloszlása stb.) a fontosabb. Ugyanakkor a területváltási 

viselkedés nagyon különböző távolságú lehet, a néhány száz métertől a néhány tíz kilométerig. 

Ennek következtében az irodalomban nagyon eltérő terminológiát alkalmaznak e viselkedés 

leírására. A rövidebb elmozdulásokat mozgáskörzet elcsúszásnak (home range shift, Clutton-

Brock és mtsai. 1982), a nagyobbakat mozgáskörzet vagy élőhely (itt biotóp értelemben) 

váltásnak (Georgii 1980) nevezik. Ugyanakkor általánosan, szinte minden fajta elmozdulásra 

használt a vándorlás (migration). A sokféle fogalom használata gyakran nem konzekvens, ami 

megértési zavarokhoz vezethet. Problémás, pl. a fiatal állat anyai csoporttól való függetlenedése, 

helykeresése közbeni, rendszertelen, változó irányú és távolságú kóborlását a szibériai őz 

nagytávolságú, a nyáron használt és telelő területek között rendszeresen ismétlődő, vándorlásával 

összemosni (Danilkin és Hewison 1996). Továbbá a területváltási viselkedések hátterében 

különböző mechanizmusok lehetnek, genetikailag rögzített és tanult elemek keveredhetnek, a 
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viselkedés léptéke, idő- és térbeli variabilitása kevéssé ismert. Mindezek ismerete szükséges 

lenne a területváltási viselkedéstípusok közötti eligazodáshoz és a gyakorlati problémák 

megoldásának megalapozásához. 

A helyzet ezzel szemben az, hogy a más fajokon, vagy más környezetben végzett 

kutatások eredményei, sokszor ellentmondásosak, nehezen általánosíthatók, az ezekből származó 

elméletek csak erős kritikával és megfelelő ellenőrzéssel alkalmazhatók a saját vizsgálatainkban. 

Különösen igaz ez az olyan speciális élőhelyekre, mint az erdő-mezőgazdasági terület mozaikok. 

Ezzel a kérdéskörrel nemcsak azért érdemes behatóan foglalkozni, mert az ilyen területek 

kiterjedése növekszik, valószínűleg már meghaladja a természetes vagy ahhoz közeli területek 

méretét, hanem azért is, mert e komplex élőhelyek két összetevője számos, a nagytestű 

növényevők területválasztása szempontjából fontos tényezőben (pl. forráskínálatában, időbeli 

stabilitásában, a változások előre jelezhetőségében) erősen különbözik. 

Az erdő stabilabb, forráskínálata ugyan szezonálisan változik, ám ez a változás még a 

rövid vágásfordulójú, fatermesztési célú erdőkben is néhány évtizeden keresztül rendszeres 

ciklusokban jelentkezik. Bár növényzeti összetételük nagyrészt mesterségesen kialakított, a 

természetes erdőknél általában szegényesebb, ám nagyobb területen, több évtizeden keresztül 

állandónak tekinthető. Ezzel szemben a mezőgazdasági területek rendkívül változékonyak. A 

vegetációs perióduson kívül a nagytestű növényevők számára rendkívül csekély mennyiségű 

forrást kínálnak, ugyanakkor a tenyészidőszakban a fogyasztható biomassza, a búvóhelyek és 

egyéb források bőséggel állnak rendelkezésre. Ráadásul a növényzeti összetétele évről-évre 

erősen változik. Ezen túlmenően a vegetációs időszakban az erdőben a vadfajokra ható emberi 

zavarás szintje alacsony, csak az erdősítésekre és az ápolási munkákra korlátozódik, a nagy 

zavarást jelentő tevékenységek, az erdészeti munkák (fakitermelések) és a vadászatok ősszel-

télen folynak (Nyitrai és mtsai. 1997). A mezőgazdasági területeken viszont a munkákból eredő 

zavarás a vegetációs időszakban a legnagyobb. 

Annak ellenére, hogy hasonló adottságú nagykiterjedésű területek a világon 

meglehetősen nagy gyakorisággal fordulnak elő, és az általam vizsgált faj, a gímszarvas és közeli 

rokonainak elterjedési területe is nagy, szinte az egész Északi-félteke mérsékelt égövi részére 

kiterjed, rendkívül kevés közlemény foglalkozik e problémakörrel.  

Igaz ez annak ellenére, hogy a gímszarvas a kutatások kedvelt faja. Ebben közrejátszik az 

is, hogy nagytestű növényevőként az ökoszisztéma fontos, meghatározó faja lehet. Csoportos 

életmódja, a csoportok szociális szerkezete szintén érdekessé teszi. Kutatástechnikai 
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szempontból a könnyebben kezelhető fajok közé tartozik. Mindezeknél azonban talán fontosabb 

a vadgazdálkodási jelentősége és kultúránkban, hagyományainkban betöltött szerepe. 

Disszertációmban egy, a Szent István Egyetem (korábban GATE) Vadbiológiai és 

Vadgazdálkodási Tanszékén 1993 óta e témakörben folyó kutatási program néhány eredményét 

szeretném bemutatni. A téma vezetőjeként szembesülnöm kellett azzal a problémával, hogy a 

kezdetben egy egyszerű, alkalmazott kutatási feladat (a gímszarvas feltételezett vándorlásának 

feltérképezése) végzése közben rendszeresen előkerültek az alapkutatáshoz közeli kérdések a 

területhasználat leírásában, a kiváltó okok keresésében. Némi túlzással a korábbi ismereteink � 

származhattak azok akár a vadgazdálkodóktól, akár a különböző tudományos forrásokból � nagy 

részét górcső alá kellett vennünk. Természetesen egy ilyen hosszútávú, több kérdéskört tárgyaló, 

számos kutató közös munkáját megkövetelő téma teljeskörű bemutatása nem lehet a célom. 

Munkámban igyekszem a legérdekesebb eredményeket összefoglalni. Törekszem arra, hogy az 

elméleti alapoktól a gazdálkodási javaslatokig tárgyaljak egy-egy kérdéskört. Meggyőződésem 

ugyanis, hogy a vadgazdálkodás, ha a hagyományainkhoz híven magas színvonalon kívánjuk 

művelni, stabil elméleti és kutatási alapokon kell, nyugodjon. 

Dolgozatomban csak a gímszarvas tehenekkel foglalkozom, mert az élőhelyi hatások a 

tehenek viselkedését egyértelműbben meghatározzák, mint a bikákét. A bikák viselkedésére a 

szociális tényezők a domináns egyedek agressziója erősen hat (Kammermeyer és Marchinton 

1976, Bobek és mtsai. 1987). A bikák területhasználatát ezenkívül a tehenek eloszlása is 

befolyásolja, ennek fordítottjára viszont nincs bizonyíték (Clutton-Brock és mtsai. 1982, Georgii 

és Schröder 1983, Clutton-Brock és Albon. 1989, Conradt és mtsai. 1999b). Ennyi változó 

vizsgálata meghaladta volna a lehetőségeinket. Ugyanakkor a kísérleti területünkön a 14 

megjelölt bika közül csak kettő esetében találtunk mozgáskörzet váltást a mezőgazdasági 

területekre, tehát a jelen dolgozat központi témáját alig tudnám vizsgálni (Szemethy és mtsai. 

1998). 

Itt kell megjegyeznem, hogy bár a kutatási koncepciók kialakításában, a kutatás 

szervezésében meghatározó szerepem volt, és a munka minden fázisában részt vettem, a 

bemutatottak igazi csoportmunkán alapulnak. Ezt jelzendő dolgozatomban többes szám első 

személyt használok. 
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1.1.2. Gyakorlati háttér 

 

A természetes tájkép az emberi beavatkozások következtében jelentősen átalakult. A 

füves puszták helyén intenzíven művelt, mezőgazdasági kultúrákat alakítottunk ki. Az 

erdőművelés következtében mára csak az erdők töredéke, alig egyharmada tekinthető 

természetesnek vagy ahhoz közelinek, többségük telepített, a gazdálkodás szempontja szerint 

kezelt, amely természetestől szerkezetében, faj- és korösszetételében jelentősen különbözik 

(Solymos 1994, Bölöni 2001). A mezőgazdasági túltermelés, a művelésre alkalmatlan területek 

kihasználása, a fahozam növelése, a természet- és környezetvédelmi szempontok miatt, a XX. 

században előtérbe került a mezőgazdasági művelésre gazdaságtalanul hasznosítható területek 

beerdősítése. A kampányszerű erdősítések következtében hazánk erdősültsége jelentősen 

növekedett, jelenleg az ország mintegy 19%-át borítja erdő (Halász 1994). Ez a folyamat a tervek 

szerint a jövőben folytatódik, a tervek szerint 2035-re az erdősültség 27%-ra nőhet. Mindezek 

következtében egy új, az ember által kialakított és ellenőrzött tájkép, az intenzíven művelt, 

nagytáblás mezőgazdasági kultúrák és a telepített, többhektáros, homogén foltokból álló 

erdőtömbök mozaikja alakul ki, és válik dominánssá különösen az alföldi területeken. Hasonló a 

helyzet szinte az összes un. fejlett országban. 

Az átalakuló élőhelyek kedvező feltételeket teremtettek néhány nagytestű vadfaj számára. 

A korábban egyértelműen erdei fajnak tekintett őz (Capreolus capreolus) nagy számban jelent 

meg a nyílt mezőgazdasági területeken, ahol a korábbitól eltérő viselkedést mutat (Danilkin és 

Hewison 1996, Andersen és mtsai. 1998). A szintén hagyományosan erdőlakó vaddisznó (Sus 

scrofa) és a gímszarvas (Cervus elaphus) az erdősültség növekedésével párhuzamosan 

terjeszkedik. Viszonylag alacsony 14-15%-os erdősültségi küszöb felett populációik létszáma 

meredeken növekszik (Csányi 1999). A terjeszkedés folyamatát a vadgazdálkodási jelentések 

alapján jól nyomon lehet követni Bács-Kiskun megyében (Tóth és Szemethy 2000, 2. melléklet). 

Mindennek következtében a vegetációs időszakban e fajok egyedei jelentős számban jelennek 

meg az erdőtömböktől sokszor több kilométerre eső, mezőgazdasági táblákon ill. a 

természetesnek tekinthető és többnyire természetvédelmi oltalmat élvező területeken, vizes 

élőhelyeken (Petrak és Streubing 1985, Briedermann és mtsai. 1989). Táplálkozásukkal, 

taposásukkal mind gazdasági mind természet-megőrzési szempontból, jelentős károkat okoznak 
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(Prior 1994, Staines 1994, Putman és Moore 1998, Szemethy és mtsai. 1998). Ezt mutatja, hogy 

az Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint a kifizetett mezőgazdasági vadkár az elmúlt 10 

évben több mint négyszeresére nőtt, jelenleg meghaladja az 1,6 milliárd forintot. 

E problémák kezelése egyre sürgetőbb kényszer. A megoldás nyilvánvalóan nem lehet a 

természeti és gazdasági értéket képező vadfajok kiirtása. Olyan előrelátó gazdálkodási 

modelleket kell kidolgozni, amelyek a problémák okait kezelve teremtenek összhangot a 

különböző érdekek között. Mindez azonban nem lehetséges a valós biológiai folyamatok 

megismerése, megértése nélkül. Ezek közül az egyik lényeges kérdés az állatok tér-időbeli 

viselkedése, a területhasználat, az esetleges vándorlások, ezek szezonális ciklusainak valamint a 

kiváltó okok vizsgálata. Könnyen belátható például, hogy a sikeres gazdálkodáshoz a 

gazdálkodási egységek méretét, a vadgazdálkodás tervezésének léptékét a gímszarvasok által 

használt terület nagyságához kellene igazítani. Fontos ismerni a területhasználat rendszerességét, 

szétválasztani a kiszámítható, rendszeresen ismétlődő, így előre jelezhető elmozdulásokat a 

véletlenszerű, rendszertelen, ezért nehezen kezelhető kóborlásoktól. Meg kell ismernünk a 

területhasználatot, a károkozást lényegesen befolyásoló, kiváltó élőhelyi tényezőket, és ha lehet 

ezek megváltoztatásával számunkra kedvező irányba módosítani az állatok viselkedését. Fel kell 

készülnünk a további tájléptékű élőhelyi változások hatásainak kezelésére. Mindezekhez nem 

elég ismernünk a területhasználattal kapcsolatos elméleteket és a külföldi kutatási eredményeket, 

hanem a hazai speciális élőhelyeken ellenőriznünk kell ezek érvényességét és alkalmazhatóságát, 

majd eredményeinket felhasználva kell a gazdálkodás gyakorlatát átalakítani.  

 

1.2. Általános kutatási célok 

 

Kutatási program során kitűzött célok közül az alábbiakkal foglalkozom a jelen 

dolgozatban: 

 

• a gímszarvas populáció szezonális területhasználati intenzitásának leírása az erdő-

mezőgazdasági élőhely együttesben; 

• a gímszarvas tehenek esetében a szezonális területváltás jellegének meghatározása, azaz a 

mozgáskörzet kiterjesztés, mozgáskörzet elcsúszás vagy mozgáskörzet váltás kérdésének 

tisztázása; 
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• a gímszarvas tehenek szezonális és éves mozgáskörzetének nagyságát befolyásoló 

tényezők vizsgálata; 

• a területváltó viselkedés időbeli és területi rugalmasságának vizsgálata; 

• a mozgáskörzet váltás lehetséges okainak vizsgálata: a táplálékkínálat és választás hatása; 

• mindezek alapján javaslatok a vadgazdálkodás gyakorlatának módosítására. 

 

A továbbiakban � a könnyebb követhetőség érdekében, és mivel a kutatás egyes részei 

egymásra épülnek � az egyes célok elérésére folytatott vizsgálatok kérdéseit, hipotéziseit, 

eredményeit és az ezekből levonható közvetlen következtetéseket cikkszerűen egybeszerkesztve 

tárgyalom, csak a módszereket és a végkövetkeztetéseket, javaslatokat foglalom külön 

fejezetekbe. 
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2. Anyag és módszer 
 

2.1. Vizsgálati terület 

 

A vizsgálatok 1993-2001 között a Duna-Tisza közének déli részén, az Illancs 

tájegységben zajlottak (1. ábra). A befogások a Gemenc Rt. Hajósszentgyörgyi Erdészetének 

területén történtek. A követett állatok mozgása következtében vizsgálatunk a környező, 

Nemesnádudvar, Hajós, Császártöltés, Kecel, Jánoshalma települések által határolt, mintegy 

100000 ha-os területre terjedt ki.  

A terület túlnyomó része sík, helyenként hullámos, buckás homokvidék. A 

homokborítású részek közé � zárványszerűen � mélyebb fekvésű kotus, tőzeges foltok ékelődnek 

be, ill. a DNy-i szegélyen (Sükösd községhatár egy része) ártéri viszonyok uralkodnak. 

Domináns talajtípus a gyengén humuszos homok és kombinációi, kisebb foltokban szikes és réti, 

ill. ártéri talajtípusok is megtalálhatók. 

Az éghajlat kontinentális jellegű. Jellemző klímaadatok: 

 

Évi átlagos csapadék: 530 - 620 mm, 

Tenyészidőszakban: 300 - 340 mm, 

Évi átlagos hőmérséklet: 10,7 Co, 

Tenyészidőszakban: 17,5 - 19,5 Co. 

 

Eredeti, természetes növénytakarójában a homoki tölgyesek, homokpuszták növényzete 

(Festuco-, Convallario - Quercetum roboris) uralkodott (70%). Kisebb foltokban (16%) ártéri 

ligeterdők (főleg Fraxinus pannonicae - Quercetum roboris), löszpuszták (7%), láperdők (5%) és 

szikes pusztai vegetáció (2%) fordult elő. Őshonos fafajai főleg a kocsányos tölgy (Quercus 

robur), boróka (Juniperus communis), fehér,- fekete- és szürkenyár (Populus spp.) voltak. Ma 

már a terület kultúrtáj, ahol a természetes vegetáció fafajai/társulásai csak reliktum foltokban 

találhatók meg (Danszky 1963, Hortobágyi és Simon 1981). 
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1. ábra A vizsgálati terület térképe (Az erdők zöld, a vízfolyások kék, a települések szürke 

színnel vannak jelölve. A fehéren hagyott részek a mezőgazdasági területek.) 

 

A terület két jól elkülönülő részből áll: az erdősült rész a Hajós-Jánoshalma-Rém-

Érsekcsanád által kialakított négyszögben található mintegy 20000 ha kiterjedésben (erdő), ettől 

észak-nyugatra a Duna egykori árterén 15-20 km szélességben csatornákkal és mélyen fekvő 

mocsarakkal tarkított mezőgazdasági táblákat találunk (mezőgazdasági terület). A két területet az 

54-es út Császártöltés-Baja közötti szakasza és az ezzel párhuzamosan futó, szaggatott, meredek 

homokfal választja el.  

Az erdősült terület homokbuckás, rendkívül száraz, természetes vízfolyás nem található 

rajta. Az állatok vízszükségletét mesterségesen kialakított dagonyákkal és szélmotoros kutakkal 

fedezik. A mezőgazdasági terület kötöttebb talajú, vízellátása a csatornákból állandó. 

A saját vegetációelemzéseink azt mutatták, hogy a két terület flórája jelentősen (p<0,05) 

különbözik egymástól: Hajósszentgyörgy térségében általános a telepített erdők jelenléte (62%), 

főleg az akácosoké (Robinia pseudoacacia, 44%) és fenyveseké (Pinus silvestris és P. nigra 

18%) (Mátrai és Szemethy, 2000, 2. ábra). Ezenkívül kisebb mennyiségben nemesnyárasok 
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(Populus spp. 5%) és tölgyesek (Quercus spp., 3%) A rendkívül sűrű, szinte áthatolhatalan 

akácosok (cserjeszint borítása 75-100%) aránya nem elhanyagolható (20%). Cserjeszintjükben az 

egybibés galagonya (Crataegus monogyna) uralkodik. A galagonya gyakran harmadrendű fává 

nő, sűrű lombsátra alatt a lágyszárú növényzet nudum jellegű. Sok (12%) a nudum jellegű akácos 

(cserjeszint borítása 0-5%), amelyek lágyszárú vegetációjában tavasszal a rozsnok-félék (Bromus 

spp.), zamatos turbolya (Anthriscus trichosperma), tyúkhúr-félék (Stellaria spp.) a fekete 

peszterce (Ballota nigra), ősszel ismét a rozsnok- és tyúkhúr-félék másodkelése dominál. Az 

erdőgazdaság művelési egységeinek (erdőrészletek) � amelyek hasonló kezelésük valamint 

azonos korú és összetételű faállományuk miatt vegetáció foltoknak tekinthetők � nagysága 0,01-

40 ha között van (Ritter és mtsai. 1999). 

Az erdőtömbök között természetes vagy ahhoz közeli száraz homoki gyepeket találunk. 

A terület mintegy 2%-án folyik mezőgazdasági művelés ill. vadfölgazdálkodás. 

A mezőgazdasági területen a művelt táblák (89%) mellett az erdők aránya minimális 

(4%). Viszonylag sok a csatornák mentén a nádas (7%) és közvetlen szomszédságukban 

megjelennek a fűz-nyár ligeterdők. Ezekben helyenként tömeges a szeder (Rubus-félék), 

szórványos a csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), szil (Ulmus spp.), fűz (Salix spp.), 

szürkenyár (Populus canescens), varjútövisbenge (Rhamnus catharticus), kökény (Prunus 

spinosa), bodza (Sambucus spp.). A ligeterdők mellett az egyéb erdők többé-kevésbé összefüggő, 

idős nemesnyárasok, amelyek cserjeszintjében kisebb mértékben szeder, túlnyomórészt (25-

50%) vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea) fordul elő. A kultúrtáblák között szabályos 

csatornahálózat húzódik, amelyeket elegyetlen nádfoltok, illetve nádas-fűzesek szegélyeznek. A 

leggyakoribb termesztett növények a búza (Triticum aestivum) 36%-os és a kukorica (Zea mays) 

32%-os borítással. A fennmaradó részeken kisebb lucerna (Medicago sativa), napraforgó 

(Helianthus anuus), árpa (Hordeum vulgare) földek és rétek találhatók (Mátrai és mtsai. nem 

publikált). 

Tagoltsága ellenére a hajósszentgyörgyi erdős vagy egyéb fedett területek többé-kevésbé 

összefüggnek, a köztük történő átjárás biztosított. Települések és a szarvasok mozgását 

jelentősen korlátozó akadályok érintése nélkül, mintegy 50-60 km tehető meg egyenes vonalban 

a területen (Ritter és mtsai. 1999). 

A gímszarvas a délről történő folyamatos terjeszkedés során az ötvenes években � 

részben az árvizekből mentett állatok telepítésével � Gemencről került az addig apróvadas 

területnek számító Hajósszentgyörgy környékére. Az itteni populáció máig is a gemenci és a 
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karapancsai állománnyal van kapcsolatban. Trófeabírálati adatok alapján a 90-es évek közepén 

az ország negyedik legjobb gímszarvas állománya. 1993-ban a becsült állománynagyság kb. 

1200 db volt (Szemethy és mtsai. 1996). 
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2.ábra A vizsgálati terület növényzeti térképe (az állatok lokalizációi az eloszlásukat 

szemléltetik). 
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2.2. Módszerek 

 

2.2.1. Nyom- és fekhelysűrűség becslés 

 

Az egyes populációk nagy területen való eloszlásának meghatározására nagyszámú egyed 

rádiótelemetriás nyomkövetése lenne az ideális módszer. Bár a mi vizsgálataink európai szinten 

is nagy mintaszámúnak számítanak, a kísérleti terület nagysága és a gímszarvas-populáció 

mérete kiegészítő vizsgálatok elvégzését tette indokolttá. A rejtett életmódot élő vadfajok 

közvetlen megfigyelése általában nagy nehézségekbe ütközik. Ezért erre, a vadbiológia 

módszerei közül, az állatok jelein alapuló létszám- ill. területhasználat becslések a 

legmegfelelőbbek. Ezek ugyan durva, de gyors eredményt adnak, és relatív becslésként idő- és 

térbeli összehasonlításra alkalmasak (Sutherland 1996a).  

A vizsgálatok céljaira a nyom- ill. fekhelysűrűség-becslést választottuk. Ezekkel a 

módszerekkel a nagy, erősen eltérő élőhelyi adottságú területegységek (erdő, mez⊕gazdasági 

terület) használatában hosszabb idő alatt (szezonálisan) jelentkező változásokat vizsgáltuk. A 

nyom- ill. fekhelysűrűség-becslés ugyan lényegesen durvább adatokat szolgáltatnak, mint a 

rádiótelemetria, alkalmasak azonban arra, hogy összehasonlításokat végezzünk a területek és az 

évszakok között. 

 

2.2.1.1. Nyomsűrűség-becslés 

 

Nagytestű növényevő fajokon több kutató is ellenőrizte az útvonalak (transzektek) 

mentén történő nyombecslések használhatóságát. Eredményeik szerint abszolút létszámok így 

nem határozhatók meg (Puczek és mtsai. 1975), ám a nyomsűrűség korrelál a populáció 

létszámával, ezért a populációk méretének változása és élőhely-választása jól becsülhető (Mooty 

és Karns 1984, Delibes és mtsai. 1991, Prada 2001). A gímszarvasok lábnyoma megfelelő 

talajon, kis gyakorlattal, nagy biztonsággal felismerhető. A kísérleti terület dominánsan homokos 

talaja kedvezett a módszer használatának. Problémát jelenthet az, hogy a lábnyomokat nem lehet 

mindig egy-egy egyedhez egyértelműen hozzárendelni. A nyombecslési útvonalat többször 
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keresztező egyed túlbecslést, az állatok nagyobb csoportjától származó átfedő nyomok 

alulbecslést okoznak (Sutherland 1996a). 

 
3. ábra Nyom- és fekhelysűrűség-becslési útvonalak elhelyezkedése a területen  

 

A hibák csökkentésére a becslés tervezésekor a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

• Minden területen két, egymást keresztező vonalat választottunk (3. ábra). Mivel a 

vizsgálat kezdetén feltételeztük az állatok nagytávolságú elmozdulásait, ám nem volt 

ismert ennek az iránya, ezért ezzel igyekeztünk biztosítani, hogy az egyedek nagy 

valószínűséggel keresztezzék a vonalakat. 

• Az utak talaján a nyomoknak jól felismerhetőknek, a friss és a régi nyomoknak 

megkülönböztethetőknek kellett lenniük. E feltétel miatt a becslési útvonalakat erdei és 

meliorációs földutakon jelöltük ki. 
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• A bejárt útvonalaknak reprezentatív becslést kellett biztosítani. Ennek teljesítését 

megnehezítette a terület erős mozaikossága és az, hogy nem állt megfelelő részletességű 

vegetáció-térkép a rendelkezésünkre. Ugyanakkor az első feltétel miatt a véletlenszerű 

útvonal kiválasztás sem volt megvalósítható. A reprezentativitást hosszú útvonalak 

kijelölésével igyekeztünk biztosítani (erdő: 28,95 km, mezőgazdasági terület: 25,56 km). 

• A becsléshez az egyes útvonalakat északonként háromszor jártuk végig. Az ismételt 

bejárások között két-három nap telt el. Az első bejáráskor a nyomokat elsimítottuk, így 

később csak a friss nyomokat észleltük. Az első bejáráskor a nyom jellemzői alapján 

becsültük a frissességét. 

• A számlálás során nemcsak egyszerűen számoltuk a váltókat, hanem azt is figyelembe 

vettük, hogy hány állat haladt keresztül (használat intenzitás). Ehhez a váltókat három 

kategóriába soroltuk: 1: magányos; 2: 2-6 egyed (családi csoport); 3: hatnál több állat. A 

kategóriákat az előzetesen megfigyelt csoportnagyságok és a nyomok észlelhetősége 

alapján határoztuk meg. 

 

A nyomsűrűség-becsléseket 1995-től 2000-ig végeztük. A téli becslések a vadászati 

szezon után februárban, egy esetben (1999) a magas hó miatt, március elején történtek. A 

tavasziakat az első évben március végén, április elején végeztük. A második évtől a 

mezőgazdasági kultúrák, elsősorban a kukorica kizöldüléséhez igazítva a becslés májusban 

történt. Nyáron a vonalakat júliusban, a gabona aratása előtt jártuk be. Az őszi becslések a bőgés 

után októberben ill. november elején voltak. (A becslések pontos idejét a 2. táblázat 

tartalmazza.). 

 

2.2.1.2. Fekhelysűrűség-becslés 

 

A fekhelyek � a gímszarvasok nappali és éjszakai, pihenésre használt, tisztára kapart 

teknőszerű mélyedései � szintén könnyen azonosíthatók (Chen és mtsai. 1999, Mysterud 1996, 

Mysterud és Østbye 1995). A kísérleti terület homokos talajában e jelek is jól látszanak. 

A fekhelysűrűség-becslést az előző módszer kiegészítésére használtuk. A nyomsűrűség 

ugyanis nemcsak az állatok létszámától, hanem mozgási aktivitásától is erősen függ. Ezzel 

szemben a fekhelyek alapján egy hosszabb időszakot reprezentáló, az állatok mozgási 
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aktivitásától kevésbé függő képet lehet kapni. A két módszer együttes alkalmazásával 

pontosabban lehet jellemezni a szarvasok nagyléptékű területhasználatát. 

Ezt a becslést is előre kijelölt útvonalakon hajtottuk végre. Az erdőben 4 (összes hossz.: 

16,9 km), a mezőgazdasági területen 4 (összes hossz.: 31,3 km) vonalat jelöltünk ki (3. ábra). A 

vonalak párhuzamosak, É-D irányúak voltak. A becsléseket nyomsűrűség-becsléssel lehetőleg 

megegyező időben végeztük. A bejárások során a friss és a régi fekhelyeket külön számoltuk. 

Minden útvonalat szezononként egyszer jártunk be. 

A fekhelysűrűség-becslést 1995-től 1998-ig folytattuk.  

 

2.2.1.3. Adatfeldolgozás 

 

Az adatokat Quattro Pro 7.0 táblázatkezelő program segítségével kezeltük. A 

nyomsűrűség-becslésnél az utakon talált váltók számát a használat intenzitására vonatkozó 

kategóriákkal (1-3) megszoroztuk, majd ezekből kiszámítottuk az 1 km-re eső súlyozott átlagot.  

A fekhelysűrűség-becslés esetében a friss fekhelyek egy km-re eső átlagos számával 

jellemeztük az adott területet az adott szezonban. Az évek, évszakok és élőhely-típusok közti 

eltéréseket és ezek interakcióit háromutas varianciaanalízisekkel vizsgáltuk az SPSS 10.0 

programcsomag segítségével. Az adott élőhelyen a szezonális különbségeket egyutas ANOVA-

val kerestük. Adott évszakban a két élőhely értékeit kétmintás t-próbával és Welch-teszttel 

hasonlítottuk össze. Az egyes csoportok közti különbség meglétét Duncan-range-próbával 

ellenőriztük. A két becslési módszer eredményei közötti kapcsolatot Pearson-korrelációval 

(SPSS 10.0) vizsgáltuk. 

 

2.2.2. Befogás, jelölés 

 

Az állatok befogásánál a reprezentativitásra, a lehető legkisebb zavarásra, az állatok 

kíméletes kezelésére és a hatékonyságra törekedtünk. A reprezentativitás biztosítására 1993-

2002-ig minden télen (október-március) folytattuk a befogásokat. A befogóhelyeket az 

erdőtömbben 14 helyen, elszórtan választottuk ki. Egy befogás alkalmával igyekeztünk csak 

felnőtt állatokat jelölni. Törekedtünk arra is, hogy a megjelölt állatok különböző anyai 
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csoportokhoz tartozzanak. Emiatt az összesen befogott mintegy kétszáz állatból csak 36 tehenet 

jelöltünk meg. 

A befogás � egy kivétellel, amikor altató lövedéket használtunk � a Szent István Egyetem 

Vadbiológia és Vadgazdálkodási Tanszékén kidolgozott robbantóhálós módszerrel történt 

(Somogyvári 1993). Ez a módszer lehetővé teszi az egyedek kíméletes kezelését, a csoportos 

befogást ill. szabadon engedést. Ezzel a befogással járó stressz jelentősen csökkenthető volt. A 

befogási elhullás 8% alatt volt (Heltai 1999), a szabadon eresztés után pedig nem találtunk a 

befogási procedúra késői hatásaként bekövetkezett elhullást.  

A befogott állatokat azonnal � a stressz csökkentése érdekében � 100 testsúly-

kilogrammonkénti 1 ml Ketamin-Rompun oldattal (40 mg Ketamin és 50 mg Rompun) 

immobilizáltuk. A hálóból történő kiszabadítás után fogazat alapján becsültük az egyedek korát, 

majd felhelyeztük a rádiós nyakörveket. Az egyedeket a teljes ébredés után a befogás helyén 

egyszerre engedtük szabadon. 

A jelöléseket Televilt AB (Svédország) kisméretű (kb. 150-170 g), egyedi frekvencián, 

legalább két évig sugárzó, nyakörvre szerelt rádióadójával végeztük. A nyakörveket a vizuális 

azonosítás céljára egyedi színkódokkal is elláttuk. A későbbi megfigyeléseink, tapasztalataink 

szerint a nyakörvet az állatok gyorsan megszokták, számukra hátrányt nem okozott. 

 

2.2.3.Rádiótelemetriás mérések és adatfeldolgozás 

 

A megjelölt és szabadon engedett állatok helyét legalább hetente egyszer, a hajnaltól 

alkonyatig tartó napszakban határoztuk meg. A mérésekhez a Televilt RX 900 B, C vevőit és H-

antennát használtunk. A helymeghatározások során, a zavarás csökkentésére, mellőztük a direkt 

(az állat meglátásáig tartó) keresést. Ehelyett egy mozgó vevővel, 150 m-nél nem közelebbről 

háromszögelést végeztünk. Kis időkülönbséggel (1-5 perc) két különböző helyről mértük az adó 

által sugárzott jelek irányát. A jelek irányegyenesei térképi vetületeinek metszéspontja adta meg 

az állat tartózkodási helyét. A Magyarországon hivatalosan használatban lévő, 1:10000-es 

méretarányú EOTR térképeket használtuk. A megjelölt 36-ból 28 felnőtt tehenet tudtunk a 

feldolgozáshoz elegendő hosszúságú ideig követni. Ezekről összesen 4134 lokalizációt 

gyűjtöttünk (1. táblázat).  

A szezonális mozgáskörzetek meghatározásakor minden egyes, a mezőgazdasági 
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élőhelyen megjelenő állatnál az adott évben meghatároztuk első és utolsó mezőgazdasági 

területen mért lokalizációs pontját. A továbbiakban ezt az időszakot tekintettük �nyárnak�, az év 

többi részét pedig �télnek�. Ezután a nyári időszakban vizsgáltuk az adott egyed minden egyes 

pontját, hogy az erdőbe vagy a mezőgazdasági területre esett-e. A mezőgazdasági területen 

rendszeresen nem észlelt egyedeknél a mezőgazdasági élőhelyen megjelenő állatok legelső és 

legutolsó mezőgazdasági területre eső lokalizációja közötti időszakot vizsgáltuk meg hasonlóan.  

Ezen túlmenően meghatároztuk az erdei és a mezőgazdasági területre eső szezonális 

mozgáskörzet kapcsolatát. Ehhez egyedenként összehasonlítottuk az erdei és a mezőgazdasági 

élőhelyen mért szezonális mozgáskörzetek mértani középpontja (centroid) és az ettől legtávolabb 

eső lokalizáció átlagos távolságát (�akció rádiusz�), valamint a téli és a nyári mozgáskörzet 

centroidok átlagos távolságát.  

A nyári mozgáskörzetek méreteinek meghatározására a kiváltó egyed első kiváltásának 

időpontjától az utolsó erdőbe vonulás időpontjáig tartó időszakot használtuk. Ha az egyed az 

adott nyári periódusban visszalátogatott az erdőbe, azt a lokalizációs pontot nem vettük 

számításba. A szezonális mozgáskörzetek méretét 90 %-os, a magterülteket 60 %-os kernel-

becsléssel határoztuk meg (Worton 1989).  

A nyári mozgáskörzetek elmozdulásait négy kiváltó (165, 265, 191, 435) és négy 

hozzájuk korban hasonló (befogáskor 4 éves vagy idősebb) bennmaradó egyed (060, 112, 234, 

287) nyári lokalizációs pontjai alapján vizsgáltuk. A területhasználat évek közötti változatosságát 

az adott egyed egymást követő évekbeni nyári, erdei és mezőgazdasági területre eső 

mozgáskörzetei centroidjainak távolságával és a mozgáskörzetek átfedésének arányával (relatív 

átfedés) jellemeztük. A mozgáskörzet-centroid elcsúszás mértékének megállapításakor 

meghatároztuk a nyári mozgáskörzet középpontját, majd a koordinátákból kiszámoltuk azok 

távolságát. A relatív átfedések számításakor az egymást követő évek nyári mozgáskörzetei átfedő 

részét viszonyítottuk a két év egyesített nyári mozgáskörzetének méretéhez.  

A rádiótelemetriás adatok térbeli feldolgozását a Tracker 1.1 szoftverrel (Camponotus 

AB, 1994) végeztük. Az adatok statisztikai feldolgozását az SPSS 10.0 programcsomag 

segítségével végeztük. Ahol szükséges volt a statisztikai analízishez páros t-próbát és egyutas 

ANOVA-t, Tukey-Kramer poszt-hoc teszttet használtunk, miután az adatok normális eloszlását 

Kolmogorov-Szmirnov teszttel ellenőriztük.  
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1. táblázat A rádiótelemetriás vizsgálatokba bevont gímszarvas tehenek fontosabb adatai, 1993-

2000. 

Kód 

 

Becsült életkor az utolsó 

lokalizáláskor (év) 

Lokalizációk 

száma (db) 
Vizsgálati időszak 

Erdei egyedek 

34 5 187 1995.11.15 - 1998.11.14. 

60 8 305 1995.11.22 - 2000.12.20. 

112 7 303 1995.10.12 - 2000.12.20. 

159 5 165 1998.01.17 - 2000.12.20. 

209 4 40 1995.11.15 - 1997.08.05. 

234 7 309 1995.11.15 - 2000.12.20. 

258 5 71 1995.10.12 - 1997.01.11. 

287 7 318 1995.10.12 - 2000.12.20. 

309 5 70 1995.10.12 - 1996.12.16. 

310 6 173 1997.12.18 - 2000.12.20. 

333 9 281 1995.12.05 - 2000.12.20. 

455 4 96 1999.02.03 -2000.12.20. 

465 5 93 1999.02.03 - 2000.12.20. 

485 6 162 1998.02.03 - 2000.12.20. 

495 3 32 1999.02.03 - 1999.08.12. 

886 4 31 1993.12.04 - 1995.01.12. 

B01 4 54 1998.02.03 - 1999. 04.14. 

B4 3 63 1998.01.17 - 1999.05.19. 

C04 2 31 1999.02.16 - 1999. 09.29. 

Egyedek mezőgazdasági élőhelyre eső észleléssel 

165 11 340 1994.12.15 - 2000.12.20. 

191 9 283 1995.12.14 - 2000.11.23. 

265 9 285 1995.12.14 - 2000.12.20. 

435 5 95 1999.02.03 - 2000.12.20. 

475 5 60 1999.02.16 - 2000.03.25. 

746 4 99 1993.12.04 - 1995.04.21. 

765 2 41 1993.12.04 - 1994.06.09. 

955 3 82 1993.12.04 - 1995.05.08. 
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980 6 65 1993.12.04 - 1994.07.30. 

2.2.4. Táplálékvizsgálatok 

 

2.2.4.1. A táplálékkínálat meghatározása 

 

 A táplálékkínálat meghatározásához a jelölt gímszarvas tehenek által intenzíven használt 

területeken vegetáció felmérést végeztünk. Erre azért volt szükség, hogy meghatározhassuk a fő 

növénycsoportok (fásszárúak, lágyszárú kétszikűek és fűfélék) valamint a mezőgazdasági 

területen a termesztett növények preferáltságát. A korábban rendelkezésünkre álló digitalizált 

erdészeti adatbázist és műhold felvételt terepi felméréssel egészítettük ki. A domináns növények 

ill. növénycsoportok borítását az erdőben egy 500 ha-os a mezőgazdasági területen, pedig 100 

ha-os mintaterületen határoztuk meg. E területeken belül párhuzamos transzektek mentén az 

erdőben 500 méterenként 17 db 10 m2-es, a mezőgazdasági területen 100 méterenként 13 db 0,25 

m2-es kvadrátot jelöltünk ki. Minden kvadrátban 2000. június 15. és július 15. között (a 

szarvasok területváltásának időszaka) kéthetente, összesen három alkalommal vettük fel a 

növényfajok borítását. 

 

2.2.4.2. Indikátor növényfajok kiválasztása 

 

A rádiótelemetriás adatok önmagukban nem lettek volna elégségesek a mozgáskörzet 

váltás vagy kiterjesztés kérdésének eldöntésére. A méréseket ugyanis nagy időközönként 

(hetente) és többnyire nappal végeztük, így nem tudtuk kizárni azt a lehetőséget, hogy nappal az 

erdőben rejtőző szarvasok éjszaka kijárnak a mezőgazdasági területekre táplálkozni és viszont. 

Ezért meghatároztuk a gímszarvasok táplálékát a vegetációs periódusban (�nyár�). Vizsgáltuk, 

hogy az egyik vagy a másik élőhelyre jellemző növények megjelennek a másik élőhelyen 

gyűjtött hullatékokban. A patások táplálékának hullatékból való meghatározása az utolsó 4-7 

napban elfogyasztott növényekről szolgáltat információt (Moen 1973, Burucs és mtsai. 1986). 

Ebből következően a rádiótelemetriával esetleg ki nem mutatható rövid idejű élőhely váltások is 

kimutathatók voltak. 

A kérdés vizsgálatához nem volt szükség az összes táplálékban megtalálható növény 
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meghatározására. Elegendő volt un. indikátor növényfajokat kiválasztanunk (Dasmann 1949, 

Patton 1992). Olyan fajok voltak megfelelőek, amelyek igen gyakoriak az egyik területen és a 

másik területen nem vagy jelentéktelen arányban fordulnak elő. Ilyenek voltak az erdőben: a 

fehér akác (Robinia pseudoacacia), a fenyőfajok (Pinus spp.), a fekete peszterce (Ballota nigra); 

a mezőgazdasági területen: a kecskefűz (Salix caprea), a búza (Triticum aestivum), és a kukorica 

(Zea mays). A növényfajok kiválasztása részletes vegetáció-felmérés után történt, amit 480 ha 

erdei és 1100 ha mezőgazdasági mintaterületen végeztünk el 311 erdei és 96 mezőgazdasági 

területre eső, 10 x 10 m-es, párhuzamos transzektek mentén kijelölt mintaterületeken 2000 

április-november között (Szemethy és mtsai. 2001b). 

Az indikátor növényfajok detektálása a gímszarvas táplálékában mikroszövettani 

hullatékanalízissel történt (Anthony és Smith 1974, Holechek és mtsai. 1982). 1998 júniusában 

és 2000. április és november között kéthetente mindkét területen gyűjtöttünk hullatékokat (n=12-

25/alkalom/terület, összesen: nerdő=237, nmg. terület=149). Az indikátorfajok meghatározása a 

táplálék-összetétel vizsgálatánál leírtak szerint történt. 

 

2.2.4.3. A táplálék-összetétel vizsgálata 

 

A táplálék-összetételt mikroszövettani hullatékanalízissel határoztuk meg. A növényzet-

felvétellel párhuzamosan 1998. június 15-én, 2000. június 15-én, 30-án és július 15-én az 

erdőben 23, 16, 18, 24, a mezőgazdasági élőhelyen 23, 16, 23, 24 hullatékmintát gyűjtöttünk. A 

mintákat mélyhűtve tároltuk. A feldolgozás során felengedés után minden kísérleti területre és 

időpontra keverékmintát készítettünk. Az adott helyen és időben gyűjtött hullaték csomókból 5-5 

db hullatékot vettünk ki, összekevertük, és homogenizáltuk. A homogenizált keverék 3 

grammjából mikroszkópos preparátumot készítettünk (Dusi 1949, Mátrai és Kabai 1989, Katona 

és Altbäcker 2002). Minden mintából referencia gyűjtemény segítségével 100 db epidermisz-

fragmentet határoztunk meg (Mátrai és mtsai. 1986). A táplálékot alkotó növényfajok és a fő 

növénycsoportok (fásszárúak, lágyszárú kétszikűek, fűfélék, magok) arányát az epidermisz-

fragmentek száma alapján becsültük. A 2000-ben gyűjtött minták eredményeit területenként 

átlagoltuk. Az évenkénti és területenkénti táplálék-összetételeket χ2 homogenitás teszttel 

hasonlítottuk össze. χ2 illeszkedés vizsgálattal és Bonferroni Z-teszttel (Byers és mtsai. 1984) 

hasonlítottuk össze a különböző táplálékcsoportok arányát az adott területen belül. A táplálék 
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diverzitását Shannon-Weaver indexszel (Shannon és Weaver, 1949), a táplálék preferenciákat 

pedig Ivlev-indexszel jellemeztük (Ivlev 1961). A preferenciák szignifikanciáját Bonferroni Z-

teszttel ellenőriztük. A táplálék egyenletességét a táplálék diverzitása és a fogyasztott fajok 

számának logaritmusának (ln) hányadosával becsültük (Sexson és mtsai. 1981).  

 

2.2.4.4. A táplálék minőségének vizsgálata 

 

Összehasonlítottuk a táplálék minőségét a két terület között 1998-ban és 2000-ben. 

Minden mintavételi időpontban a táplálékban 5%-nál nagyobb arányban előforduló 

növényfajoknak a szarvasok által fogyasztott részét gyűjtöttük be. Elővizsgálataink azt mutatták, 

hogy adott növényfaj táplálóanyag tartalma egy adott időpontban nem tér el jelentősen a kísérleti 

területen belül (Orosz Szilvia nem publikált). Ennek következtében egy-egy 300g-os mintát 

gyűjtöttünk a fogyasztott növényfajokból, 1998. júniusában és 2000. június 15-én, 30-án és július 

15-én. A mintákat -20°C-on tároltuk a feldolgozásig. 

A feldolgozás során a mintákat 105 °C-on 4 órán át szárítottuk, majd megmértük a 

szárazanyag-tartalmát. Ezután kémiai analízissel meghatároztuk a nyers fehérje, nyers rost 

valamint � kiegészítésképpen � a nyers zsír, nyers hamu és nitrogénmentes anyag tartalmukat a 

weendei-módszer szerint (Church és Pond 1988). A táplálék minőségének meghatározására az 

emészthető energia tartalom lenne egy alternatív lehetőség, ám ezt a szabadon élő állatok 

esetében jelentkező jelentős módszertani nehézségek és az ebből adódó megbízhatatlanság miatt 

nem választottuk (Robbins 1993). Ugyanakkor számos kutatásban használják az általunk is 

választott jellemzőket (különösen a nyers fehérje és nyers rost tartalmat) a táplálék minőségének 

fő mutatójaként (Green 1987, Chen és mtsai. 1998). A jobb minőségű táplálékot magasabb 

fehérje és alacsonyabb rosttartalom jellemzi. Minthogy az emészthető energia és a nyers fehérje 

is jól jellemzi az adott táplálék minőségét, sőt mintegy egymásra �átválthatók� (Berteaux és 

mtsai. 1998, Van der Wal és mtsai. 2000) az általunk választott megközelítés is megfelelő 

eredményt ad. 

A növényfajok táplálóanyag tartalmának meghatározása mellett, az egyes területekre az 

adott időpontban jellemző táplálékkeverékeket is vizsgáltuk hasonló szempontból. Ehhez a 

táplálékban 5% feletti aránnyal kimutatott növények szarvasok által fogyasztott részeit a 
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hullatékanalízissel kapott arányokban összekevertük, majd a keverékeken is elvégeztük az 

analízist. χ2 homogenitás teszttel és Bonferroni Z-teszttel kerestük a különböző területekre 

jellemző keverékek táplálóanyag-összetételének különbségeit.  
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3. Eredmények és következtetések 

 

3.1. A szezonális területhasználat becslése populációs szinten 

 

3.1.1. Célkitűzés 

 

A vizsgálatok megkezdésekor tájékozódtunk a gímszarvasok nagy területre kiterjedő 

területhasználatáról. A vadgazdálkodási szakmai közvéleményben elfogadott nézet, hogy a 

szarvasállomány alföldi terjeszkedésének és állománynövekedésének alapvető oka a nagy, 

intenzíven művelt mezőgazdasági táblák megjelenése (Faragó 2002, Faragó és Náhlik 1997). A 

helybéli vadgazdák megfigyelései szerint a szarvasok évszakonként egymástól nagy távolságokra 

lévő területeken koncentrálódnak, nyáron az erdő táplálék hiányában �kiürül�, ugyanakkor 

nagyszámú szarvas jelenik meg a mezőgazdasági területeken. Ezt erősítette meg a 

mezőgazdasági területeken keletkezett nagy vadkár is. Első lépésként a populáció szezonális 

megoszlását kellett vizsgálnunk a két eltérő élőhely-típusban. 

 

3.1.2. Eredmények 

 

A nyomsűrűség értékek szignifikánsan különböztek az évek, szezonok és területek szerint 

is (3 utas ANOVA: F(45, 326)=8,11, p<0,001, évekre: F(5, 326)=3,2, p<0,01, szezonokra: F(3, 

326)=13,48, p<0,001, területekre: F(1, 326)=120,49, p<0,001) (4. ábra). Jelentős volt az 

interakció az év és a szezon (F(14, 326)=4,17, p<0,001), ill. a szezon és a terület között (F(3, 

326)=22,43, p<0,001), de nem volt interakció az év és a terület között (F(5, 326)=1,42, p=0,22).  

Az erdőben szignifikáns különbségek voltak kimutathatóak a szezonok között (egyutas 

ANOVA: F(3, 134)=15,75, p<0,001). A nyári értékek itt szignifikánsan kisebbek, míg a 

tavasziak szignifikánsan nagyobbak voltak, mint az őszi-téliek (Duncan-range teszt, p<0,05). 

Ugyancsak jelentős szezonális különbségeket találtunk a mezőgazdasági területen is (egyutas 
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ANOVA: F(3, 230)=16,61, p<0,001). Itt a tavaszi értékek szignifikánsan magasabbak voltak a 

télieknél, de alacsonyabbak a nyáriaknál és az őszieknél (Duncan-range teszt, p<0,05).  

A nyomsűrűség jelentősen nagyobb volt az erdőben a mezőgazdaságinál télen (Welch-

teszt: t=12,51, df=82 p<0,001), tavasszal (kétmintás t-teszt: t=9,77, df=94, p<0,001) és ősszel is 

(kétmintás t-teszt: t=2,87, df=94, p<0,005); azonban nyáron nem volt eltérés közöttük (Welch-

teszt: t=-0,214, df=92,86, p=0,83). 
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4. ábra A nyomsűrűség szezonális változása az erdőben és a mezőgazdasági élőhelyen, 1995- 

2000. 

 

Az erdőben a maximális értékek nagy eltéréseket mutattak, de minden évben a 

mezőgazdasági növények tenyészidőszakán kívül (ősz-tél-tavasz) estek. A minimumokat viszont 
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nyáron mértük (2. táblázat). Az évszakos változások nagyok, a maximumok a minimumok 

másfél-háromszorosai voltak.  

A mezőgazdasági területen a maximumok nyáron-ősszel, a minimumok télen voltak. Az 

éven belüli különbség a legnagyobb és a legkisebb érték között sokkal nagyobb, mint az erdőben 

(2. táblázat). Feltűnő, hogy télre szinte �kiürül� a mezőgazdasági terület, a mért értékek erősen 

közelítenek a nullához vagy el is érik azt. A nyáriak viszont az erdőben nyáron mértekhez 

hasonlóak.  

 

2. táblázat A nyomsűrűség-becslések időpontjai és eredményei a két élőhely típusban 1995-

       2000. 

Erdő Mg. terület Dátum 

Átl. SD Min Max Átl. SD Min Max 

1995 tavasz (03.23-04.05) 15,3 3,6 10,2 20,5 0,2 0,5 0 1,2 

1995 nyár (07.17-07.26) 10,1 2,5 7,1 13,3 6,4 6,8 0,5 18,8 

1995 ősz (10.22-10.30) 19,6 2,5 15,6 23,1 12,9 2,8 10,3 17,5 

1996 tél (02.17-02.27) 20 3,2 14,2 24 0 0 0 0 

1996 tavasz (05.20-05.27) 12,4 3 9,5 16 10,7 2,6 7,9 12,4 

1996 nyár (07.15-07.20) 12,6 2,1 9,7 16,1 11,4 6,4 3,6 19,7 

1996 ősz (10.13-10.19) 16,1 6,4 7,4 25,3 11,8 5,6 8,1 22,9 

1997 tél (02.04-02.11) 8,5 0,9 7,2 9,6 2,4 3,7 0 11,4 

1997 tavasz (05.21-05.27) 17,2 3,3 14 23,2 4,6 4,9 0 16,2 

1997 nyár (07.08-07.13) 10,8 3,3 5,7 15,7 11,3 6,9 3,2 27,4 

1997 ősz (10.14-10.20) 13,5 2,1 10,7 15,6 11 2,5 7,4 17 

1998 tél (02.16-02.23) 14,9 2,2 10,7 16,7 1,4 1,6 0 5,1 

1998 tavasz (05.16-05.22) 24 4,4 18,6 30,3 8 5,6 1,1 17,6 

1998 nyár (07.06-07.13) 11,2 2,3 8,8 15,6 10 13,6 0 49,1 

1998 ősz (10.10-10.22) 18,7 7,4 8,2 30,3 18,7 15,3 6 54,3 

1999 tél (03.06-03.11) 12,3 3,3 8,8 18,3 6 2,1 2,4 9,3 

1999 tavasz (05.08-05.12) 14,4 3,6 10,9 19,8 3,4 2,8 0,4 8 

1999 nyár (07.20-07.25) 12,5 1,7 10,7 13,4 11,6 10,5 0,2 29,7 

1999 ősz (11.01-11.04) 16,3 2,8 13,4 21 3 1,7 0 6,8 

2000 tél (02.25-02.29) 13 2,7 10,1 17,5 0,2 0,5 0 1,7 
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2000 tavasz (05.22-05.24) 27,5 5,2 20 33,9 7,6 8,6 0 20 

2000 nyár (07.17-07.26) 13,5 4,1 9 16,1 8,6 7 1,1 20,9 

2000 ősz (10.09-10.11) 8,5 2,6 5,7 12,7 7,9 6,4 1,1 19,4 

A fekhelysűrűség szintén szignifikánsan változott az évek és a területek szerint (3 utas 

ANOVA: F(29, 105)=3,43, p<0,001, évekre: F(3, 105)=3,04, p<0,05, területekre: F(1, 

105)=25,75, p<0,001), de a szezonok között nem (F(3, 105)=1,23, p=0,3; 5. ábra). Szignifikáns 

volt az interakció az évek és a szezonok (F(8, 105)=2,09, p<0,05), az évek és a területek (F(3, 

105)=5,72, p<0,001) és a szezonok és a területek között is (F(3, 105)=9,66, p<0,001).  
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5. ábra A fekhelysűrűség szezonális változása az erdőben és a mezőgazdasági területen, 

1995-1998. 

 

Az erdőben jelentős szezonális különbségek mutatkoztak (egyutas ANOVA: F(3, 

55)=4,07, p<0,05). A téli értékek szignifikánsan magasabbak voltak a nyári és őszi értékeknél 

(Duncan-range teszt, p<0,05), de enyhén magasabbak a tavasziaknál is (3. táblázat). Viszont nem 

voltak jelentős szezonális eltérések a mezőgazdasági területen (egyutas ANOVA: F(3, 72)=2,34, 
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p=0,08). Itt a legalacsonyabb értékek télen voltak, amikor egyáltalán nem találtunk fekhelyet. A 

fekhelyek sűrűsége jelentősen magasabb volt az erdőben, mint a mezőgazdasági területen télen 

(Welch-teszt: t=5,24, df=11 p<0,001) és tavasszal (Welch-teszt: t=2,19, df=21,07, p<0,05). 

Ellenben nem volt eltérés a két terület között nyáron (Welch-teszt: t=-0,09, df=27,76, p=0,93) és 

ősszel (kétmintás t-teszt: t=0,18, df=33, p=0,86).  

 Minden szezont figyelembe véve nem tudtunk összefüggést kimutatni egyik területen sem 

a nyom- és a fekhelybecslés eredményei között. A legnagyobb különbséget adó téli és nyári 

értékekkel számolva is csak a mezőgazdasági területen volt szignifikáns pozitív korreláció a két 

becslés között (Pearson-korreláció: n=7, r=0,77, p<0,05). Ennek ellenére a kétféle becslés abban 

hasonló eredményt adott, hogy a mezőgazdasági növények vegetációs periódusán kívül az 

erdőben magasabb értékeket kaptunk, nyáron pedig kiegyenlítődés volt megfigyelhető. 

 

3. táblázat A fekhelysűrűség-becslések eredményei a két élőhely típusban 1995-1998. 

Erdő Mezőgazdasági terület 
Dátum 

Átlag SD Min Max Átlag SD Min Max 

1995 tavasz 9,1 5,6 1,9 11,3 1,6 2,1 0 4,4 

1995 nyár 2,1 0,6 1,3 2,8 2,1 1,7 0,3 4,2 

1995 ősz 4,5 0,6 3,8 5 0,8 1 0 2,2 

1996 tél 7,8 3,6 3,3 11,7 0 0 0 0 

1996 tavasz 2,7 1,8 1,1 5 0,9 1 0 2,2 

1996 nyár 2,7 2 1,2 5,6 1,1 1,5 0,2 3,3 

1996 ősz 1,8 1,5 0,7 3,8 1,1 1,5 0 3,3 

1997 tél 7,1 1,3 5,9 8,5 0 0 0 0 

1997 tavasz 1,7 1 0,3 2,6 0,6 1,1 0 2,2 

1997 nyár 1,5 0,9 0,3 2,5 1,4 1,1 0,2 2,8 

1997 ősz 2,1 1,2 0,3 2,9 0,5 0,8 0 1,7 

1998 tél 1,5 1,5 0,3 3 0 0 0 0 

1998 tavasz 1,5 0,9 0,8 2,6 0,5 0,8 0 1,7 

1998 nyár 2,2 0,9 1,3 3,2 0,9 1,3 0 2,8 
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1998 ősz 0,6 0,4 0 1 0,7 0,7 0 1,7 

 

 

 

3.1.3. Következtetések 

 

Mindkét becsléssel ciklikus ingadozásokat lehetett kimutatni a két területen a 

gímszarvasok területhasználatában. A szarvassűrűség két élőhely közti megoszlásában 

fekhelysűrűség-becslés és a nyomsűrűség-becslés télen és nyáron hasonló eredményt adott: télen 

az erdőben magasabb értékeket kaptunk, mint a mezőgazdasági területen, nyáron az értékek 

hasonlóak voltak. Az átmeneti időszakokban (tavasz, ősz) és a harmadik évben télen kifejezett 

eltérések voltak a két becslés között. Ezt részben a nyomsűrűség-becslésnek az állatok 

mozgásával szembeni érzékenysége okozhatta. Tavasszal a nagy csoportok felbomlása, az új 

táplálkozó helyek és az ellő helyek felkeresése, ősszel pedig a párzási időszakban megnövekedett 

aktivitás miatt az állatok többet mozognak. Ugyanakkor az időjárás változékonysága miatt, sok 

esetben nem felelt meg a naptári évszaknak, ezért különösen a tavaszi és az őszi becslések 

időpontját nem mindig jól, azaz az állatok viselkedéséhez igazítva választottuk meg. 

A talált nyomok kategóriákba sorolása valószínűleg torzítást okozott. Az 1. (magányos) 

és a 2. (2-6 egyed) kategória használatánál ez a torzítás valószínűleg kisebb volt. Különösen 

jelentős lehetett azonban ez a hatás azokban az esetekben, amikor a szarvasok extrém nagy 

csoportokban (több mint 30 egyed) mozogtak. Ezt a jelenséget elsősorban az erdőben télen 

tapasztaltuk. Ez lehet az egyik magyarázata a téli nyomsűrűség átlagok nagy éves változásainak. 

Az állatok csoportba tömörülését több tényező, pl.: az időjárási viszonyok, a táplálék eloszlása, a 

populáció sűrűsége és a vadászat (predáció) erősen befolyásolhatta (Clutton-Brock és mtsai. 

1982). A vadászati nyomás növekedése és az ezt követő állománycsökkenés hatása szintén 

jelentős lehetett. A fekhelysűrűségek lényegesen egyértelműbb képet mutatnak.  

A szarvas populáció eloszlása szezonális ciklusokban változott a két területen. A 

szarvasok a vegetációs időszakon kívül az erdőben koncentrálódtak. Ez megfelelt a vadászok 

megfigyeléseinek, miszerint a szarvasállomány túlnyomó része a téli időszakban az erdőben 

található. Nyárra kiegyenlítődés volt megfigyelhető, nagy számban jelentek meg a 

mezőgazdasági területeken, a különbségek ekkor nem voltak szignifikánsak. Ez viszont nem 
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igazolta a vadgazdálkodók azon állítását, hogy a tápanyagban szegény, nyárra kiszáradó erdő 

gyakorlatilag kiürül, és a gímállomány túlnyomó része a táplálékban gazdag mezőgazdasági 

területeket használja. Ennek alapján úgy gondoljuk, hogy a vadászati szezonban (szeptember 1. - 

február 15.) a vadgazdálkodóknak megbízható információi vannak a szarvasállomány területi 

eloszlásáról, ugyanakkor az év többi részére ez nem mondható el. 

Azt az elképzelést sem tudjuk alátámasztani, hogy a szarvasok eloszlását a víznyerő 

helyek határoznák meg. A két területen a víz hozzáférhetősége nagyon különböző: az erdőben � 

a mesterségesen kialakított dagonyákat leszámítva � nincs ivási lehetőség, ezzel szemben a 

mezőgazdasági területen a Duna egykori kanyarulataiból kialakított csatornarendszerben mindig 

található volt víz. Ennek alapján, ha a víz szükséges és korlátozó tényező, lényegesen nagyobb, 

az erdeit jóval meghaladó sűrűségben kellett volna a szarvasoknak a mezőgazdasági élőhelyen 

megjelenniük. Az eredmények viszont kiegyenlítődést mutatnak. Valószínűnek látszik, hogy az 

erdőben maradó állatok a vízigényüket a vegetációs vízből (a fogyasztott növények víztartalma 

ebben az időszakban 80-90%; Szemethy és mtsai. 2000) ill. a néhány dagonyából is ki tudják 

elégíteni. 

Hasonlóképpen nem támasztják alá megfigyeléseink azt az Észak-Amerikában kapott 

eredményt, hogy a fehérfarkú szarvasok sűrűsége lényegesen nagyobb (másfél-kétszeres) a 

mezőgazdasági élőhelyeken, mint az erdőkben (Vander Zouwen és Warnke 1995, Osborn és 

Jenks 1998). Feltételezésük szerint a magasabb sűrűségeket a kultúrnövények fogyasztása 

okozza. A mi vizsgálatunkban a szarvas sűrűsége a mezőgazdasági élőhelyen nem haladta meg 

az erdeit. Természetesen nem tudtuk kizárni azt a lehetőséget, hogy az egyes egyedek nem 

kizárólagosan fordultak elő az egyik vagy másik élőhely típusban. Napi mozgásuk során az 

egyedek használhatták az erdőt nappali búvóhelyként és táplálkozhattak a szürkületi és az esti 

órákban a mezőgazdasági élőhelyen. Hasonlót talált Georgii (1980) az alpesi legelőkön 

táplálkozó szarvasoknál. Mindenesetre ez ellen szól az, hogy a két becslési terület egymástól 

minimum 3 km-re esett. Erre a kérdésre további vizsgálatok adják meg a választ. 
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3.2. A szezonális területhasználat jellege: mozgáskörzet váltás vagy 
kiterjesztés? 

 

3.2.1. Célkitűzés 

 

A vadgazdálkodók előzetes megfigyelései, valamint a nyom- és fekhelysűrűség-becslések 

alapján megállapítottuk, hogy a gímszarvasok télen az erdőben koncentrálódnak, ám nyáron 

mindkét típusú élőhelyen (erdő és mezőgazdasági) jelen vannak (Szemethy és mtsai. 1998). A 

rádiótelemetriás nyomkövetéssel lényegesen nagyobb éves mozgáskörzeteket mértünk, mint egy 

korábbi kutatásunk során a Gödöllői-dombságban (Szemethy és mtsai. 1994, 1996, 3.,4. 

melléklet), vagy amekkorát más európai munkákban kimutattak (Georgii 1980, Clutton-Brock és 

mtsai. 1982, 1989, Catt és Staines 1987, Conradt és mtsai. 1999a,b). A nagyobb 

mozgáskörzeteket, különösen a tehenek esetében, a mezőgazdasági területekre való nyári 

kiváltás okozta (Szemethy és mtsai. 1999, 5. melléklet) Ugyanakkor nem tudtuk, hogy pontosan 

milyen területhasználati viselkedés áll a kiváltás hátterében.  

A területhasználat éves dinamikájának magyarázatára két alternatív hipotézist állítottunk 

fel: 

1. Mozgáskörzet kiterjesztés vagy elcsúszás: A szarvasok egy része minden időszakban 

nagyjából ugyanazt az erdei mozgáskörzetet használja, esetleg méretbeli különbségek 

lehetnek (�helybenmaradók�), de vannak területet váltó egyedek is, amelyek téli 

mozgáskörzetüket a kultúrnövények tenyészidőszakában kiterjesztik a mezőgazdasági 

területre (�kiterjesztők�). A két területet ekkor egyidejűleg használják búvó ill. 

táplálkozó helyként. Azaz a két élőhely típus között akár egy napon belüli mozgások is 

lehetnek. Hasonlót találtak az USA-ban a vapiti (Cervus canadensis) esetében egy erdő 

és füves puszta között (Ager és mtsai. 2001). Ez a viselkedést előnyös lehet az egyed 

számára, hiszen a források szélesebb kínálatából válogathat (Ford 1983). Clutton-Brock 

és mtsai. (1982) hasonló, a különböző foltok használatával összefüggő nyári 

mozgáskörzet növekedést írt le a gímszarvasnál.  

E hipotézis alapján az alábbi predikciókat tettük: I. a vegetációs periódusban egy 

�mozgáskörzet kiterjesztő� egyed mindkét élőhely típusban megtalálható lesz, II. 

mindkét területen gyűjtött hullaték mintákban mindkét élőhely növényei megtalálhatók 
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lesznek. 

 

2. Mozgáskörzet váltás: A gímszarvasok egy része téli erdei mozgáskörzete helyett nyáron 

az előzőtől teljesen elkülönülő, mezőgazdasági területet használ. A két szezonális 

mozgáskörzet között átfedés nincsen, és nincsenek napi mozgások sem a két terület 

között nyáron. Ebben az esetben is kétféle területhasználati viselkedés létezik: a �váltó�, 

amely télen csak az erdőben van, nyáron csak a mezőgazdasági területen, és a 

�helybenmaradó�, amely mindig és kizárólag az erdei területet használja. Georgii (1980) 

az Alpokban írt le gímszarvason hasonló jelenséget. 

Ebben az esetben a predikciók: I. a vegetációs periódusban egy adott egyed vagy csak az 

erdőben, vagy csak a mezőgazdasági területen található meg, II. az erdőben ill. a 

mezőgazdasági területen gyűjtött hullaték mintákban csak az adott élőhely jellemző 

növényei lesznek megtalálhatók, a másiké nem.  

 

3.2.2 Eredmények 

 

3.2.2.1. Területhasználat 

 

Rádiótelemetriás méréseink egyértelműen kimutatták, hogy télen minden jelölt egyed 

kizárólagosan az erdőben tartózkodott. Nyáron viszont a 28-ból 9 állat mozgáskörzet váltást 

mutatott az erdőből a mezőgazdasági területre, míg 19 egyed egész évben az erdőben maradt 

(Szemethy és mtsai. 2002). Kilenc váltó egyedből ötnek (265, 475, 746, 765, 980 jelű) nem volt 

erdei lokalizációja a nyári időszakban. Három váltó egyed (191, 435, 955) csak egyetlen évben 

tért vissza néhány alkalommal az erdőbe az azévi első és utolsó mezőgazdasági területi észlelése 

között. Azonban egy váltó (165) majdnem mindegyik évben megtette ezt (4. táblázat). Ez az 

egyed viszont mindig az erdő ellentétes oldalán elterülő, nem vizsgált mezőgazdasági részre 

váltott ki, ahol a növényzeti feltételek jelentősen eltérhettek az általunk felmért területétől.  

Ugyanakkor csak 3 helybenmaradó állat (234, 209, 034) volt a 19-ből, amelyik egy-egy 

alkalommal kiváltott az erdőből a mezőgazdasági területre (5. táblázat), a többi 

helybenmaradónak sosem volt mezőgazdasági területi észlelése. E három állat közül a 234 sz. 
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1996. május 15. és július 16., a 209 sz. 1997. május 30. és augusztus 5. és a 034 sz. 1998. 

augusztus 24. és szeptember 8. között jelent meg a mezőgazdasági élőhelyen. A ki- és 

visszaváltások időpontjai a váltó egyedeknél a megszokottaktól eltérőek.  

 

4. táblázat A váltó egyedek erdei lokalizációi a nyáron. * : Az állat elveszett. + : Az állat 

visszament az erdőbe. 

Erdei lokalizációk  Kód Év Első mg. 

lok. 

Utolsó 

mg. lok. 
dátuma aránya (%) 

1996 07.11. 09.03. 07.24., 07.26., 08.12. 25 

1997 07.12. 09.23. --- 0 

1998 07.15. 09.04. 08.25. 10 

1999 06.29. 10.06. 08.13., 09.20. 14.3 

165 

2000 06.09. 09.27. 06.15., 07.14., 08.31., 09.10. 26.6 

1996 06.27. 10.22. --- 0 

1997 06.13. 11.02 06.15., 06.19., 06.24., 06.29., 
07.01., 10.20., 10.29., 11.01. 

25 

1998 06.26. 11.04. --- 0 

1999 06.30. 10.28. --- 0 

191 

2000 07.13. 10.19. --- 0 

1996 06.27. 11.13. --- 0 

1997 06.24. 11.02. --- 0 

1998 06.26. 11.14. --- 0 

1999 07.29. 10.28. --- 0 

265 

2000 06.07. 11.06. --- 0 

1999 07.20. 11.12. � 0 435 

2000 07.21. 10.27. 10.04. 7.1 

475 1999 06.16. 10.21. --- 0 

746 1994 07.05. 08.24.+ --- 0 

765 1994 04.30. 06.09.* --- 0 
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955 1994 04.12. 06.09.+ 04.30., 05.01., 05.12. 12 

980 1994 06.07. 07.30.* --- 0 
 

5. táblázat: A helybenmaradó egyedek megjelenése a mezőgazdasági területen nyáron. 

A helybenmaradók mg-i lokalizációi 

Év Kód 

A váltás teljes időszaka (a 

váltók első és utolsó mg-i pontja 

alapján) dátuma (db) 
aránya 

(%) 

1994 --- 04.12. 08.24. --- --- 

1995 --- --- --- --- --- 

1996 234 06.27. 11.13. 05.15-07.16. (13) 39.4 

1997 209 06.13. 11.02. 05.30-08.05. (11) 100 

1998 34 06.26. 11.14. 08.24-09.08. (5) 21.7 

1999 --- 06.16. 11.12. --- --- 

2000 --- 06.07. 11.06. --- --- 

 

Az egyes területeken lévő mozgáskörzetek átlagos akciórádiusza jelentősen kisebb volt, 

mint az egyedek erdei és mezőgazdasági területre eső mozgáskörzetének középpontjai közti 

távolság (0=3,0 km, SD=1,0 az erdőben, 0=2,0 km, SD=0,7 a mezőgazdasági területen, 0=8,9 

km, SD=2,1 a területek között, egyutas ANOVA: F(2,52)=121,86, p<0,001). 

 

3.2.2.2. Táplálék összetétel 
 

Az erdőben leginkább az akácot fogyasztották (7-71 %), de a peszterce is jelentős volt a 

táplálékban (0-38%). A mezőgazdasági területen a kecskefűz volt a domináns táplálékalkotó (5-

62%). Ezek tehát számunkra valóban felhasználható indikátor fajoknak tekinthetőek. Viszont a 

fenyő fogyasztása az erdőben, illetve a búzáé és a kukoricáé a mezőgazdasági területen 

jelentéktelen mértékű ill. évente erősen változó volt, ezért indikátorként ezek kevéssé voltak 
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használhatóak. Egyetlen erdei indikátor növényfajt sem találtunk a mezőgazdasági területen 

gyűjtött hullatékokban, sem fordítva (6. táblázat). 

 

 

6. táblázat Indikátor növényfajok az erdei és a mezőgazdasági területen gyűjtött 

hullatékmintákban, 1998. június és 2000. április-november. E: erdőben fogyasztva, 

M: mezőgazdasági területen fogyasztva, -: nincs fogyasztva. 

Növények 1998 2000 

  04. 

30. 

05. 

31 

06. 

16. 

06. 

29. 

07. 

18. 

07. 

31. 

08. 

15. 

08. 

30. 

09. 

15. 

09. 

30. 

10. 

30. 

11. 

15. 

Erdei indikátor fajok 

Akác E E E E E E E E E E E E E 

Fenyő E - - - - - - - - - - - - 

Peszterce E E - - - E E E E E E E E 

Mezőgazdasági terület indikátor fajai 

Kecskefűz M - - M M M M M M M M M - 

Búza M - - - - - - - - - - - - 

Kukorica - - - - - - - M - - - - - 

 

3.2.3. Következtetések 

 

Eredményeink egy eddig folyamatában nem leírt jelenség hátterét világították meg. A 

gímszarvas jelenléte mezőgazdasági élőhelyeken közismert tény (Petrak és Streubing 1985, 

Briedermann és mtsai. 1989). Nem ismert azonban, hogy ezt milyen, az egyedek szintjén 

működő viselkedési mechanizmusok okozzák.  

Eredményeink két egymást kiegészítő vizsgálatból származnak. Az egyedek 

rádiótelemetriás követése, és a csak egyik élőhelyre jellemző indikátornövények hullatékból való 

kimutatása lehetővé tette a pihenő és a táplálkozó helyek tér-időbeli szétválásából eredő 

problémák kiküszöbölését. Irodalmi adatok alapján feltételezhetjük, hogy a szarvasok élőhely-

használata különbözik éjjel és nappal (Beyer és Haufler 1994). Főként napnyugta környékén 

táplálkoznak, de néhány táplálkozási periódus napközben is van (Clutton-Brock és mtsai. 1982, 
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Prior 1994). Hasonlót találtunk a saját 24 órás aktivitásméréseinkben is (Katona és mtsai. 2002). 

Ebből következően a hetente végzett nappali rádiótelemetriás lokalizációk főleg a pihenési 

időszakot reprezentálták. Ezzel szemben a táplálékvizsgálat az esti-éjszakai táplálkozó helyeket 

jelezte. Ráadásul az epidermisz darabok bendőből való elnyújtott ürülése miatt egy hosszabb 

időszakról (4-7 nap) kaphattunk képet (Moen 1973, Burucs és mtsai. 1986). Mindent összevetve, 

ha a szarvasok az erdőben pihentek nappal és a mezőgazdasági területen táplálkoztak éjjel 

(�kiterjesztő� stratégia), akkor az egyedeket az erdőben kellett volna lokalizálnunk, ill. 

mezőgazdasági terület indikátornövényeit kellett volna megtalálnunk az erdőben gyűjtött 

hullatékokban, de nem ez történt (Szemethy és mtsai. 2002, 2003a).  

Az erdei és a mezőgazdasági élőhelyen mért mozgáskörzet fragmentek határozott 

elkülönülése és nagy távolsága szintén a mozgáskörzet váltást erősíti (Szemethy és mtsai. 

2001a). Ez ellentmond a két élőhely között feltételezett napi mozgásoknak (Ager és mtsai. 2001). 

Clutton-Brock és mtsai. (1982) már kimutattak eltéréseket az egyes nagyobb növényzeti foltok 

szezonális használatában. Georgii (1980) az Alpokban határozottan elkülönült, szezonális 

mozgáskörzeteket talált. Adott egyed téli és nyári mozgáskörzetének távolsága 300 m és 2,5 km 

között változott. Az ottani vizsgálatokban is kétféle viselkedést lehetett kimutatni, amit 

�vándorlónak� és �nem vándorlónak� neveztek (Georgii 1980, Schmidt, 1993). Albon és 

Langvatn (1992) ennél lényegesen nagyobb szezonális elmozdulásokat szintén vándorlásként 

írták le. A mi eredményeinkben a téli és a nyári mozgáskörzetek távolsága az alpokbelihez 

hasonlóak, annál valamivel nagyobbak. 

Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a gímszarvas mezőgazdasági területen való nyári 

megjelenése mögött a elsősorban az erdőben élő egyedek egy részének hosszabb távú szezonális 

mozgáskörzet áthelyezése, váltása húzódik meg, mely során a területek között nincs napi átjárás. 

Két különböző területhasználati stratégiát sikerült kimutatni a �helybenmaradót� és a �váltót�. 

Ugyanakkor egyértelmű mozgáskörzet eltolódást vagy kiterjesztést a mezőgazdasági terület felé 

egyetlen egyednél sem találtunk. Ezt megerősítették a táplálékvizsgálatok eredményei, miszerint 

a bármelyik élőhelyen gyűjtött hullatékminták csak az adott élőhely indikátornövényeit 

tartalmazták. Úgy tűnik, hogy egy az erdőből a mezőgazdasági területre is kiterjesztett 

mozgáskörzet, már túlságosan nagy mérete miatt, túlzott költségeket okozna az állatnak 

(Goodenough és mtsai. 1993), amely túlhaladná a kialakuló változatosabb, foltosabb terület 

előnyeit (Ford 1983). 

Nem találtunk meggyőző bizonyítékot arra, hogy a felnőtt tehenek változtattak volna a 
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területhasználati szokásaikon: a �váltó� egyedek minden nyáron kimentek a mezőgazdasági 

területre, a �helybenmaradók� pedig csak kivételes esetekben (Szemethy és mtsai. 2002, 2003a,). 

Ez arra utal, hogy az egyedek nem döntenek évről-évre a területváltásról. Ha fiatal korukban az 

anyjuktól megtanulják ezt a viselkedést (Georgii és Schröder 1983), akkor nagyon mereven ezt 

fogják követni. Nehéz lenne megmagyarázni, hogyan történik a váltást elhatározó döntés az 

erdőben, de a váltó szarvasoknak minden évben el kell dönteni, mikor hagyják el az erdőt és 

mikor térnek vissza. Lehet, hogy az erdei források minősége lehet egy indexe a mezőgazdasági 

terület aktuális helyzetének. Ám a váltás időszakában mért lokalizációkból látszik (4. táblázat), 

hogy néhány egyed néhány hétig �ingázik� a két terület között, mintegy próbálgatva a 

mezőgazdasági élőhely alkalmasságát. Pl. 191 sz. egyed 1997-ben június 13-án jelent meg 

először a mezőgazdasági területen, de utána, július 1-ig ismét az erdőben találtuk meg. Ettől 

kezdve három hónapot folyamatosan a mezőgazdasági élőhelyen töltött (tényleges �váltás�). 

Hasonló jelenséget találtunk a 165 sz. tehénnél is. Feltételezhetjük, hogy a váltás előtt az 

egyedek ellenőrzik a megszokott nyári mezőgazdasági területre eső mozgáskörzetük 

alkalmasságát. Hasonlóan magyarázható a nyár végi erdőben megjelenő egy-egy lokalizáció. 

Másrészt találtunk három �helybenmaradó� egyedet, amelyek egy-egy évben megjelent a 

mezőgazdasági területen. Úgy gondoljuk, ez nem a tipikus területváltó viselkedésre utal. E 

váltások időzítése ugyanis nem volt tipikus, az első mezőgazdasági élőhelyre eső lokalizáció túl 

késői volt (034 sz. egyed: 1998. augusztus vége-szeptember eleje), vagy az utolsó túl korai (234 

sz. egyed: 1996. május közepe - július közepe és 209 sz. egyed: 1997. május vége - augusztus 

eleje). Úgy gondoljuk, hogy két esetben (234 és 034) az intenzív erdészeti munkák okozta 

zavarások hatására változott meg az állatok viselkedése (Nyitrai és mtsai. 1997). Ez jól összevág 

azzal a dániai eredménnyel, hogy az ottani szarvasok területhasználatát elsősorban az emberi 

zavarások határozták meg (Jeppesen 1987). A 209 sz. tehén esetében azonban ilyet nem 

találtunk. Mindemellett, tekintetbe véve, hogy az eltérő viselkedés idején mindegyik állat 3 ill. 4 

éves volt, lehetséges, hogy a fiatal tehenek anyai csoportról való leválása és helykeresése is 

közrejátszott ezen állatok mezőgazdasági területen váló megjelenésében (Clutton-Brock és mtsai. 

1982, Conradt és mtsai. 1999a, Szemethy és mtsai. 1999). 

Mindenesetre még kevés az ismeretünk a kiváltó és helybenmaradó csoport közötti 

egyedi különbségekről és valamelyik viselkedéstípus potenciális előnyéről vagy hátrányáról. A 

legegyszerűbb feltételezés szerint az egyedek az ideális szabadeloszlás szerint használják az 

éppen rendelkezésre álló és lakható területet (Fretwell és Lucas 1970). Elképzelésünk szerint a 
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gímszarvasok télen az erdőben koncentrálódnak, hiszen a mezőgazdasági terület sem búvóhelyet, 

sem táplálékot nem nyújt ez időszakban. Nyáron viszont a mezőgazdasági terület önmagában is 

megfelelő élőhelyet biztosít a gímszarvas számára, ekkor az állomány egy része kihúzódik az 

erdőből. Azt, hogy mi dönti el, hogy egy egyed melyik területhasználati viselkedésmintázatot 

követi, jelenleg nem tudjuk. Amennyiben az állat dominanciája dönti el, hogy váltó vagy 

helybenmaradó lesz-e, akkor a két terület között jelentős különbséget kell feltételezni. Clutton-

Brock és mtsai. (1982) valamint Clutton-Brock és Albon (1989) szerint a jobb foltokban (pl. 

etetőhelyek környékén) azért nem gyűlnek össze nagy számban a szarvasok, mert a domináns 

egyedek elfoglalva ezeket, távol tartják az alacsonyabb rangúakat. E logika szerint vagy a 

dominánsak váltanak ki a jobb minőségű mezőgazdasági területre, vagy az alacsonyabb rangúak 

szorulnak ki az erdőből. Néhány irodalmi adat arra utal, hogy a mezőgazdasági területek jobb 

forrásokat kínálnak a szarvasféléknek (Andersen és mtsai. 1998, Faragó és Náhlik 1997, Osborn 

és Jenks 1998, Vander Zouwen és Warnke 1995). Jelenleg azonban nem ismerjük pontosan sem 

a szarvasközpontú minőségi különbségeket az erdő és a mezőgazdasági terület között, sem a két 

eltérő viselkedésű csoport egyedeinek jellegzetességeit. Az, hogy a jelölt egyedek kisebb része 

mutatta a váltó viselkedést annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló mezőgazdasági terület az 

erdővel megegyező vagy nagyobb, és a sűrűségbecslések is csak kiegyenlítődést mutattak a két 

élőhely között, nem azt támogatja, hogy a mezőgazdasági terület jobb minőségű élőhely lenne a 

szarvastehenek számára (Szemethy és mtsai. 1998, 2000, 2001a, 2003b). Táplálóanyag 

vizsgálataink is azt erősítik meg, hogy az erdőben fogyasztott táplálék néhány fontos 

jellemzőjében (nyersfehérje, nyersrost tartalom stb.) hasonló vagy jobb, mint a mezőgazdasági 

területi (Szemethy és mtsai. 2000, 2001b, 2003b). Eszerint inkább az tűnik valószínűnek, hogy 

az alacsonyabb rangúak kiszorulnak az erdőből. Ebben közrejátszhat, hogy a váltást megelőző 

időszakban az ellések következtében jelentősen növekszik a populáció sűrűsége és a nagy 

csoportok felbomlásával csökken az egyedek mozgáskörzet átfedése (Clutton-Brock és mtsai. 

1982, saját nem publikált), így növekedhet a fajon belüli kompetíció.  

Könnyen elképzelhető az is, hogy a váltó viselkedés � pozíciótól függetlenül � pl. az 

anyától való tanulás útján rögzül az állat életének első évében, melyhez szigorúan ragaszkodik 

(Georgii 1980, Georgii és Schröder 1983). Így mindkét viselkedésmintázat stabilan megmaradhat 

egymás mellett az állományban. 

Ami biztos, a különböző magyarázatok különböző vadgazdálkodási és vadkár-megelőzési 

eljárásokat tesznek szükségessé, így ezeket az ismereteket meg kell szerezni a szakszerű 
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tervezéshez, és döntéshozáshoz az ilyen komplexen kezelendő erdő-mezőgazdasági élőhely 

együttesekben. 
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3.3. A területváltási stratégia tér-időbeli stabilitása 

 

3.3.1. Célkitűzés 

 

Az eddig ismertetett eredményeink szerint a jelölt szarvastehenek egyharmada a téli 

mozgáskörzetét elhagyva kiváltott a mezőgazdasági területre, ahonnan csak késő ősszel tért 

vissza, míg a többi egyed egész évben az erdőben maradt. Ennek alapján az első kategória 

képviselőit �váltóknak�, a második csoport tagjait pedig �helybenmaradóknak� neveztük el. 

(Szemethy és mtsai. 2001, Szemethy és mtsai. 2002, 2003a). További kérdés volt az, hogy az 

egyedek területváltó viselkedése hogyan reagál a mezőgazdasági terület növényzeti 

összetételének (vetésszerkezet) gyors és megjósolhatatlan változásaira. Az eddig ismert külföldi 

vizsgálatokat természetes vagy ahhoz közeli erdei vagy füves élőhelyeken végezték. Egy 

mesterségesen kialakított, élőhely-komplexben, mint a mi kísérleti területünk is ezek az 

eredmények nagyon korlátozottan alkalmazhatók. 

A kutatás következő szakaszában azt vizsgáltuk, hogy az erdő viszonylag stabil és lassú, 

előre látható változásához képest gyorsan és megjósolhatatlanul változó mezőgazdasági terület, 

hogyan hat a váltó gímszarvas tehenek területhasználatára. Ebben a témakörben a nyári 

területhasználat egyes jellemzőit (a kiváltás és a visszatérés idejét, a mozgáskörzet méretének 

változását, az évek közötti átfedést, a mozgáskörzet centroidok elcsúszását) hasonlítottuk össze a 

váltók és a helybenmaradók között. 

Az egyik feltevés szerint a szarvasok kiváltó stratégiája igen stabilnak mondható, a 

felnőtt állatok területhűsége nagy (Clutton-Brock és Albon 1982, Catt és Staines 1987, Dreschler 

1991, Szemethy és mtsai. 1999). Feltételezhető, hogy a fiatal állatok megtanulják a területváltás 

idejét és helyét, felnőtt korukban ezen nem vagy csak kis mértékben változtatnak. Ez a tanulás 

történhet a fiatal egyed családi csoportból való kiválásakor bekövetkező helykeresés idején 

(Clutton-Brock és Albon 1982, Szemethy és mtsai. 1994, 1996, 1999, Conradt és mtsai. 1999a), 

vagy a családi csoporttal együttmozogva az anyjuktól (Georgii 1980, Georgii és Schröder 1983). 

Ebben az esetben a környezet változása nem, vagy csak nagyon korlátozottan befolyásolja azt, 

hogy az erdő vagy a mezőgazdasági terület melyik részét, ott mekkora területet használ az egyed, 

ennek következtében az adott élőhelyre eső mozgáskörzet fragmentek évről-évre nagy átfedést 
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mutatnak, centroidjaik közel esnek egymáshoz. 

A másik feltételezés szerint az egyedek folyamatosan reagálnak a környezet változásaira, 

és a területhasználatukat ehhez igazítják. Ez az elképzelés az optimalizációs elméletből kiindulva 

feltételezi, hogy az egyedek a maximális nyereség elérésére törekszenek (Krebs és Davis 1978). 

Eszerint egy mind mintázatában, mind növényzeti összetételében évről-évre erősen változó 

élőhelyen (mezőgazdasági terület), az egyedek minden területváltás után kialakítják optimális 

területhasználatukat: megváltoztatják mozgáskörzetük nagyságát ill. elhelyezkedését. Tekintettel 

arra, hogy az erdő sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb élőhely, mint a mezőgazdasági terület az 

várható, hogy az erdei egyedek mozgáskörzetei kevésbé lesznek változékonyak méretükben, 

helyükben, évek közti átfedésükben, míg a mezőgazdasági területre esők e jellemzőket vizsgálva 

jelentős variabilitást mutatnak. 

 

3.3.2. Eredmények 

 

A mezőgazdasági területre való kiváltás június-júliusban, az erdőbe való visszatérés 

szeptember-novemberben történik (7. táblázat). A kiváltások sokkal rövidebb idő (0=23,7 nap, 

SD=12,7, n=6) alatt zajlottak le, mint a visszatérések (0=52,7 nap, SD=22,4, n=6). A 

mezőgazdasági területre történő kiváltás időpontja valamint időtartama az egyedek és az évek 

között is erősen változott. 

A mozgáskörzet nagyságok között nem volt szignifikáns különbség sem a 90%-os, sem a 

60%-os mozgáskörzet nagyság esetében (kétmintás t-teszt, 90%-os kernel-becslés: t=-0,612, 

df=41, p=0,544; 60%-os kernel-becslés: t=0,683, df=41, p=0,499; 8. táblázat). Emellett az 

egymást követő évek mozgáskörzet nagyság-változásainak variabilitása sem tér el. 

A mozgáskörzetek és a magterületek évek közötti átfedése mindkét csoport esetében 

viszonylag alacsony volt. Bár az egymást követő években a relatív mozgáskörzet-átfedések 

(90%-os kernel-becslés) a helybenmaradóknál mintegy harmadával nagyobbak, mint a váltóknál, 

ám a különbség nem éri el a szignifikáns eltérés szintjét (kétmintás t-teszt, t=1,92, df=33, 

p=0,064). Ugyanakkor a magterületek (60%-os kernel-becslés) átfedése a váltók esetében csak 

alig fele akkora volt, mint a helybenmaradóknál (kétmintás t-teszt, t=2,385, df=33, p=0,023; 9. 

táblázat).  
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7. táblázat A váltó gímszarvas tehenek kiváltásának és erdőbe visszatérésének időpontjai. 

 

8. táblázat A helybenmaradó és a váltó egyedek nyári mozgáskörzet nagysága  

Mozgáskörzet méret (km2) átlag SD n 

Helybenmaradók 5,85 4,38 23 Mozgáskörzet  

(90%-os kernel) Váltók 6,66 4,23 20 

Helybenmaradók 1,69 1,22 23 Mk magterületek  

(60%-os kernel) Váltók 1,44 1,15 20 

 

9. táblázat A helybenmaradó és a váltó egyedek relatív mozgáskörzet-átfedései (A és B a 
szignifikáns eltérést jelzik, t-teszt, p=0,023) 

Relatív átfedés (%) Átlag Szórás n 

Helybenmaradók 41,32 16,09 19 Mozgáskörzet  

(90%-os kernel) Váltók 31,49 13,78 16 

Mk magterületek  Helybenmaradók 27,85A 19,94 19 

Év Tehén 165 191 265 435 A váltás időtartama (nap) 

1995 Kiváltás aug. 5. - - -  

 Visszatérés szept. 12. - - -  

1996 Kiváltás júl. 11. jún. 27. jún. 27. - 14 

 Visszatérés szept. 8. nov. 5. nov. 23. - 76 

1997 Kiváltás júl. 12. jún. 13. jún. 24. - 29 

 Visszatérés szept. 30. nov. 5. nov. 20. - 51 

1998 Kiváltás jún. 24. jún. 26. jún. 26. - 2 

 Visszatérés szept. 9. nov. 24. nov. 20. - 76 

1999 Kiváltás jún. 29. jún. 30. júl. 29. júl. 20. 30 

 Visszatérés okt. 14. nov. 6. nov. 6. nov. 20. 37 

2000 Kiváltás jún. 10. júl. 14. jún. 8. júl. 22. 42 

 Visszatérés szept. 28. okt. 20. nov. 9. nov. 30. 63 

2001 Kiváltás aug. 10. - aug. 9. júl. 16. 25 

 Visszatérés okt. 25. - nov. 7. nov. 7. 13 
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(60%-os kernel) Váltók 13,16B 15,75 16 

 

 

A mozgáskörzet centroid elcsúszások is valamivel nagyobbak a váltók esetében, de a 

különbség nem támasztható alá statisztikailag (kétmintás t-teszt, t=-1,726, df=32, p=0,094; 10. 

táblázat). 

 

10. táblázat A helybenmaradó és a váltó egyedek nyári mozgáskörzet centroidjainak 
elcsúszása (kétmintás t-teszt, t=-1,726, df=32, p=0,094) 

Centroid távolság (km) Átlag Szórás n 

Helybenmaradók  0,576 0,265 19 

Váltók 0,747 0,312 16 

 

3.3.3. Következtetések 

 

A mezőgazdasági területre való kiváltások általában kevesebb, mint egy hónap alatt 

lezajlottak. A visszatérések időtartama viszont hosszabb (néhány hónap) volt. Mindkét érték 

néhány nap eltéréssel hasonló ahhoz, amit az Alpokban a magasabb régióba való váltás és onnan 

a völgyekbe való visszatérés esetén mértek (Georgii 1980). Az évek közötti összehasonlítás nagy 

egyedi és évek közötti variabilitást mutatott. Ez arra utal, hogy az egyedek a váltások időpontját 

a környezetük aktuális állapotához igazítva alakítják. A váltások időszakában több állatnál 

találtunk oda-vissza történő mozgásokat a két élőhely típus között (Szemethy és mtsai. 2002, 

2003a). Ez a viselkedés egyfajta ellenőrzése lehet a célterület alkalmasságának.  

A kiváltás időpontját befolyásoló tényezők között szerepelhet a borjadzás. A kiváltások 

minden esetben a tavaszi borjadzási időszak után néhány héttel történtek. Az, hogy a kiváltást a 

borjadzás következtében hirtelen megnövő erdei egyedsűrűség vagy a borjú mozgékonysága 

befolyásolja-e, még nem világos. Emellett valószínűleg fontos a mezőgazdasági kultúra tavaszi 

állapota is.  

Ugyanakkor a visszaváltás időben elnyújtottabban történik. Ez valószínűleg a 

visszaváltást okozó környezeti kényszerek megjelenésével magyarázható. Ezek lehetnek az 

időjárás, a vegetációs periódus hossza, vagy a kukorica aránya és az aratás ideje a területen. 
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Több megfigyelés és a vadászati jelentések szerint, a nagykiterjedésű kukoricatáblák késői 

aratása kedvez a szarvasok mezőgazdasági területen való maradásának. Ezekben a 

kukoricatáblákban folyik le a bőgés is. Az erdőbe való visszatérés csak a kukorica aratása után 

történik meg. 

A helybenmaradókat és a váltókat összehasonlítva nem tapasztaltunk szignifikáns 

különbséget sem a mozgáskörzet, sem a magterületek nagysága, sem a centroidok elcsúszása 

között. A nyári mozgáskörzetek relatív átfedése a váltók esetében kisebb volt, mint a helyben 

maradóknál, a magterületeknél ez a különbség szignifikáns. Ugyanakkor az átlagos 

mozgáskörzet átfedések viszonylag alacsonyak. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a gímszarvas 

tehenek a területhasználatukat évről-évre változtatják mindkét élőhelyen. A mozgáskörzetüket 

kismértékben elcsúsztatják, de mindig számottevő az átfedés a korábban használt területtel. A 

legintenzívebben használt magterület elcsúszása azonban az évről-évre jobban változó 

mezőgazdasági élőhelyen nagyobb. Mindez arra utal, hogy az egyedek reagálnak a környezet 

változására, területhasználatukat ehhez igazítják. Ugyanakkor ez a reakció korlátozott, csak 

kevesebb, mint egy km-en belül történik. Ez jól megfelel Conradt és mtsai. (1999a) 

eredményeinek. 

A gímszarvas területhasználata tehát összetett kérdéskör. A jelek szerint nemcsak a 

borjúkorban tanult viselkedés határozza meg, hanem, ugyan korlátozott mértékben, de 

befolyásolja a környezet változása is. Ennek ismeretében a területváltó viselkedés tervezhető, a 

környezeti feltételek céltudatos változtatásával irányítható. A gazdálkodás tervezésénél és az 

élőhelyek átalakításánál ezeket célszerű figyelembe venni.  
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3.4. A szezonális mozgáskörzet nagyságát befolyásoló tényezők 

 

3.4.1. Célkitűzés 

 

A 28 gímszarvas tehén többéves rádiótelemetriás nyomkövetése alapján két stabil, 

alternatív területhasználati stratégiát mutattunk ki az alföldi erdő-mezőgazdasági élőhely 

együttesben. A többséget jelentő helybenmaradó egyedek az egész év során az erdőt használták, 

míg a váltók nyáron kihúzódtak a mezőgazdasági területekre (Szemethy és mtsai. 2002, 2003a). 

Az élőhelyek adottságaiban lévő nagy eltérések miatt vizsgáltuk a szezonális mozgáskörzetek 

nagyságát. 

A mozgáskörzet mérete számos tényezőtől függ: így az ivartól és a kortól (Bobek és 

mtsai. 1987, Nugent 1994), a szociális viselkedéstől és a hierarchiától (Clutton-Brock és Albon 

1989, Clarke és Henderson 1984), a táplálkozási viselkedéstől (Mysterud és mtsai. 2001), az 

éghajlati tényezőktől (Krasínska és mtsai. 2000) és a szezonális környezeti változásoktól 

(Georgii 1980, Georgii és Schröder 1983, Schmidt 1993, Miller és Litvaitis 1992, Borkowski és 

Furubayashi 1998b). Tekintettel arra, hogy mi ugyanazon populáció, hasonló korú, nőstény 

egyedeit vizsgáltuk a befolyásoló tényezők számát le tudtuk csökkenteni. Három hipotézist 

vettünk figyelembe.  

1. Az első a testméret hipotézis (McNab 1963, Harestad és Bunnell 1979). Az 

interspecifikus összehasonlításokban az anyagcsere igények allometrikus változása miatt 

általában pozitív összefüggést találtak a fajra jellemző testtömeg és mozgáskörzet méret 

között (Calder 1984, Mysterud és mtsai. 2001). Eszerint a nagyobb testtömegű egyedek 

nagyobb területet kell, hogy használjanak, viszont a hasonló tömegű, azonos fajú, korú és 

nemű állatok mozgáskörzete is hasonló méretű kell legyen. A mi vizsgálatunkban a 

testméret hipotézis predikciói szerint szezonálisan a két élőhely típusban hasonló méretű 

mozgáskörzeteket vártunk. A két területen megjelenő szarvasok testtömege ugyanis a 

vadászati teríték adatok alapján hasonló volt (mezőgazdasági terület: 80,22 ∀ 19,06 kg, 

erdő 86,02 ∀ 16,48 kg). Sajnos a statisztikai összehasonlítás itt értelmetlen volt, mert a 

két területen a vadászat fő időszaka valamint a teríték összetétele különbözött. 

Ugyanakkor figyelembe véve, hogy ugyanazon populáció egyedei használják 
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időszakosan a két területet, és a testtömegük sem különbözik jelentősen, nem vártunk 

lényeges eltéréseket. 

2. A habitat produktivitás hipotézis szerint (Harestad és Bunnell 1979) a táplálék 

abundanciájának csökkenése esetén, területi eloszlásának változatlansága mellett, az 

állatok energia igényük kielégítésére nagyobb területeket kell használjanak. A 

szezonálisan változó táplálék kínálat télen nagyobb, nyáron kisebb mozgáskörzet méretet 

okoz (Borkowski és Furubayashi 1998b). A habitat produktivitás hipotézis szerint 

azonban a két élőhely típus közötti nagy különbség nagyobb mozgáskörzetet fog 

eredményezni a gyengébb élőhelyen. Ebből következően a két stratégiát követő egyedek 

mozgáskörzet mérete között jelentős különbséget vártunk. Több okból feltételeztük, hogy 

nyáron a mezőgazdasági terület produktivitása lényegesen nagyobb, mint az erdőé. Az 

abiotikus tényezők (vízellátottság, talajtípus) kedvezőbbek, mint az erdőben (vékony 

termőrétegű, száraz homoktalaj). Ezért hagytak fel az ötvenes-hatvanas években a 

ráfizetéses mezőgazdasági termeléssel, és erdősítették be a területet. Ezen túlmenően, 

széles körben elfogadott nézet szerint, a mezőgazdasági területek vadeltartó képessége 

nagyobb (Vander Zouwen és Warnke 1995). Télen viszont, mivel mindkét csoporthoz 

tartozó egyedek az erdőben találhatók, hasonló nagyságú mozgáskörzeteket vártunk. 

Ugyanakkor feltételeztük, hogy a táplálékkínálat szezonális változása miatt, a téli 

mozgáskörzetek nagyobbak lesznek, mint a nyáriak. 

3. A habitat heterogenitás hipotézis értelmében, ha az élőhely foltossága, mozaikossága 

növekszik, az azonos táplálkozási stratégiát követő állatok kisebb területeket fognak 

használni, mivel a diverzebb élőhelyen a szükséges források egymáshoz közelebb, kisebb 

területen is megtalálhatók (Ford 1983). A habitat heterogenitás hipotézis szintén 

különböző nagyságú mozgáskörzeteket jelez előre nyáron a két élőhely között. A két 

élőhely típus jelentősen különbözött ebből a szempontból, a növényzeti foltok méretének 

gyakoriság-eloszlása különbözik a két területen (χ2-teszt: df=50, χ2= 91,7, p<0,005; 

Szemethy és mtsai. 2003a). Az 5 ha alatti foltok aránya lényegesen nagyobb volt az 

erdőben, a 40 ha felettieké pedig a mezőgazdasági területen. Ebben az esetben a kevésbé 

mozaikos mezőgazdasági élőhelyen várjuk a nagyobb mozgáskörzeteket. Télen viszont 

itt is hasonló mozgáskörzet méreteket várunk. 

 

E vizsgálatban tehát az volt a célunk, hogy a szezonális mozgáskörzetek (90%-os kernel-
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becslés) és ezek magterületei (60%-os kernel-becslés) nagyságának összehasonlításával 

eldöntsük, hogy mely hipotézisek magyarázzák eredményeinket. 

 

3.4.2. Eredmények 

 

A téli mozgáskörzetek mindkét stratégiát követő egyedek esetében nagyobbak voltak, 

mint a nyáriak (páros t-teszt: váltók: df=20, t=-4,35, p<0,001; helybenmaradók: df=41, t=-2,95, 

p<0,01). Hasonló eredményt kaptunk a magterületekre is (páros t-teszt: váltók: df=20, t=-3,39, 

p<0,01; helybenmaradók: df=41, t=-2,49, p<0,05). Nyáron sem a mozgáskörzetek (két-mintás t-

teszt: df=62, t=-0,12, p>0,05), sem a magterületek mérete (Welch-teszt: df=28,76, t=0,009, 

p>0,05) nem különbözött a két stratégia követői között. Télen viszont a mozgáskörzetek (két-

mintás t-teszt: df=70, t=2,52, p<0,05) és a magterületek mérete is (Welch-teszt: df=30,56, t=2,6, 

p<0,05) lényegesen nagyobb volt a váltóknál, mint a helybenmaradóknál (11. táblázat. 6., 7. 

ábra). 

 

 
6. ábra A váltó (fekete) és a helybenmaradó (piros) gímszarvas tehenek mozgáskörzetei 

1999-2000. telén 
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7. ábra A váltó (fekete) és a helybenmaradó (piros) gímszarvas tehenek mozgáskörzeteinek 

magterületei 1999-2000. telén 

 

11. táblázat A két területhasználati stratégiát követő egyedek szezonális mozgáskörzet (Mk) 

és magterület (Mt) méretei (ha). 

Váltók Helybenmaradók 

Nyár (n=21) Tél (n=24) Nyár (n=43) Tél (n=48) 

 

Átlag SD Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

Mk. 683 537 1935 1170 702 536 1270 995 

Mt. 145 159 425 331 145 104 236 187 

 

Eredményeink a három hipotézis egyik predikciójával sem egyeztek meg teljes 

mértékben (12. táblázat). 
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12. táblázat A három hipotézis predikciói és az eredmények a teljes mozgáskörzetet tekintve  

 Nyár Tél 

Hipotézis Váltók Helyben-

maradók 

Váltók Helyben-

maradók 

Testtömeg 

(McNab 1963, Harestad és 

Bunnell 1979) 

= ∼ 

Habitat produktivitás 

(Harestad és Bunnell 1979) 
> ∼ < ∼ 

Habitat heterogenitás 

(Ford 1983) 
> ∼ 

EREDMÉNY 

(Szemethy és mtsai. 2003a) 
∼ > 

 

3.4.3. Következtetések 

 

A gímszarvas alternatív területhasználati stratégiáinak hatása a mozgáskörzet méretére 

kevéssé kutatottak (Georgii 1980, Georgii és Schröder 1983, Schmidt 1993). A különböző 

élőhelyeken gyűjtött adatok nagy variabilitást mutattak a gímszarvas mozgáskörzetek méretében 

(Mysterud és mtsai. 2001). Ezek adták az ötletet, hogy vizsgáljuk meg a két szomszédos 

élőhelyet eltérően használó, de egy populációhoz tartozó gímszarvasok mozgáskörzet méretét 

befolyásoló legfontosabb tényezőket. Három általános elmélet alapján próbáltuk előre jelezni az 

állatok szezonális mozgáskörzet méretét. A testtömeg hipotézis alapján közel azonos méretű, 

esetleg az erdőben némileg nagyobb mozgáskörzeteket vártunk mindkét élőhelyen és mindkét 

szezonban. A habitat produktivitás és a habitat heterogenitás hipotézis viszont különböző 

méreteket prediktált nyáron a két élőhely között és hasonlóakat télen az erdőben mindkét 

stratégia követőire.  

A téli mozgáskörzetek mindkét stratégia esetében nagyobbak voltak, mint a nyáriak. Ez 

az eredmény jól megfelel a habitat produktivitás hipotézis predikciójának (Relyea és mtsai. 
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2000). Beier és McCullough (1990) ezt a leszűkült nyári mozgáskörzetet az elérhető táplálék 

megnövekedett mennyiségével magyarázta. Ugyanakkor Georgii (1980) valamint Georgii és 

Schröder (1983), a miénkkel ellentétes eredményre jutott. Ők sokkal kisebb mozgáskörzeteket 

találtak télen, mint a többi évszakban. Az ő kísérleti területükön azonban, az Alpokban a 

völgyekbe télen lehúzódott egyedeket intenzíven etették. Miller és Litvaitis (1992) 

jávorszarvassal és Krasinska és mtsai. (2000) az európai bölénnyel télen szintén kisebb 

mozgáskörzeteket találtak, mint az év többi részében. Ez az ellentmondás a mi eredményeinkkel 

az eltérő klimatikus viszonyokból adódhat. A hóborítás a mi területünkön csak egy rövidebb 

időszakra (december-január) korlátozódik és a vastagsága is kisebb, mint a tajgán vagy a 

Lengyel-síkságon. A mély hóban lényegesen nagyobb energia befektetést igényel a mozgás, 

ezért az északi élőhelyeken valószínűleg sikeresebb stratégia egy-egy kedvezőbb élőhelyi folt 

közelében maradni, mint nagy mozgásokkal az esetleg jobb foltokat felkeresni. 

A váltók és a helybenmaradók mozgáskörzete nyáron hasonló méretű volt a mi 

vizsgálatunkban. A testméret hipotézis ezt prediktálta. Ugyanakkor a habitat produktivitás 

hipotézist figyelembe véve, a hasonló nagyságú mozgáskörzet azt jelezné, hogy a gímszarvas 

tehenek számára az erdő és a mezőgazdasági terület nyáron hasonló minőségű élőhely. Ez 

viszont ellentétes azzal az osztályozással, amelyet a kiinduláskor tettünk, vagyis, hogy a 

mezőgazdasági terület a vegetációs időszakban lényegesen gazdagabb forrásokat biztosít a 

gímszarvasoknak. Lehet, hogy az élőhelyek rangsorolása túlságosan leegyszerűsített és az emberi 

szempontok szerint készült. A pontosabb kép kialakításához a szarvasok területhasználatát 

valóban befolyásoló tényezők alaposabb meghatározására lenne szükség. Egy ezzel 

párhuzamosan folyó vizsgálatunkban meghatároztuk a szarvasok táplálékát mindkét élőhelyen. 

Azt találtuk, hogy a táplálóanyag tartalomban nem voltak nagy különbségek sőt a néhány eltérés 

is az erdei táplálék felé billentette a mérleget (Szemethy és mtsai. 2000, 2001b, 2003b). 

A habitat heterogenitás hipotézis alapján a kisebb heterogenitás miatt nagyobb 

mozgáskörzeteket vártunk a mezőgazdasági élőhelyen, mint az erdőben. Ezzel szemben hasonló 

nagyságú mozgáskörzeteket találtunk. Ennek hátterében skálázási problémák húzódhatnak meg. 

Lehetséges, hogy a heterogenitás nem folytonos függvény szerint hat a mozgáskörzet méretére, 

hanem léteznek valamilyen küszöb értékek. Például túl nagy foltok már akadályként hathatnak. 

Conradt és mtsai. (1999a) azt találták, hogy az ünők és a fiatal tehenek a családi csoportról 

leválva néhány száz méternél messzebb nem távolodnak el, még akkor sem, ha 1-2 km-en belül 

lényegesen jobb élőhelyet találnának. Ezt, többek között azzal magyarázták, hogy az ilyen 
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�felderítő utak� kockázata túl nagy lehet. A továbbiakban a lokalizációk eloszlásának 

vizsgálatával igazolhatjuk, vagy elvethetjük azt az előzőekből következő feltevést, hogy az 

egyedek nem töltik ki a mezőgazdasági területet teljesen. A nagy tábláknak csak a szegélyét 

használják. Így a valóban használt terület mozaikossága eltérő, nagyobb lehet, mint a teljes 

területé, és közelíthet az erdeihez.  

Elképzelhető az is, hogy a mezőgazdasági terület feltöltődése során a mozaikosabb 

területrészeket foglalják el a korábban érkező egyedek, és ezek mozgáskörzete valóban kisebb. A 

később jövők a nagyobb foltokból álló részeken viszont lényegesen nagyobb mozgáskörzeteket 

használnak. Ebben az esetben a mozgáskörzetek varianciája azonban nagy lenne. Eredményeink 

szerint azonban a varianciák nagyon hasonlóak az erdei és a mezőgazdasági élőhelyen. 

Figyelembe véve, hogy a két habitat minőségre épülő hipotézisből ellentétes predikciók 

következtek, elképzelhető egy hatáskiegyenlítődés. Elvileg lehetséges, hogy a mezőgazdasági 

terület kisebb heterogenitását a nagyobb produktivitás kompenzálja. A fentebb említett 

táplálékvizsgálatok ez ellen szólnak. A kérdés eldöntéséhez a mezőgazdasági területre eső 

mozgáskörzetek részletes vizsgálata szükséges.  

Talán a legérdekesebb eredmény az, hogy télen a váltó egyedek az erdőbe visszatérve 

nagyobb mozgáskörzeteket használtak, mint a helybenmaradók (11. táblázat). Tekintettel arra, 

hogy a szezonális mozgáskörzet méretek összehasonlításánál igazolódott a habitat produktivitás 

hipotézis predikciója, a váltók nagyobb mozgáskörzete rosszabb produktivitású élőhelyre utalhat, 

vagyis a váltók az erdőben rosszabb adottságú részeket használnak. Ennek hátterében szociális 

kölcsönhatások lehetnek. Clutton-Brock és mtsai. (1982) és Clutton-Brock és Albon (1989) 

vizsgálataikban azt találták, hogy a domináns egyedek erős kompetíció esetén elfoglalják a jobb 

foltokat, és nem engedik ezekhez az alárendelteket hozzáférni. Ez esetünkben úgy nyilvánulna 

meg, hogy a folyamatosan az erdőben maradó egyedek töltik ki a télen is jobb forrásokat 

biztosító területrészeket (pl. a koncentrált és jó minőségű etetőhelyek és vadföldek környékét), 

ezért a mezőgazdasági területről visszatérő egyedek ezekről kiszorulnak. Ezt erősíti az, hogy a 

télen a két stratégiát követő egyedek mozgáskörzet átfedését vizsgálva a legnagyobb átfedéseket 

a helybenmaradók, a legkisebbet a két stratégiát követők között találtuk (Szemethy és mtsai. 

2001a). 

Összegezve úgy gondolom, hogy nyáron az erdő és a mezőgazdasági terület hasonló 

minőségű élőhelye a gímszarvas teheneknek. Télen a csökkenő erdei habitat produktivitás 

nagyobb mozgáskörzeteket eredményez, ami, valószínűleg szociális interakciók miatt, 
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különbözőképpen hat a két stratégia követőire.  

Az eredményeink alapján egyik elmélet sem magyarázta meg teljesen az erdő-

mezőgazdasági élőhely együttesben talált mozgáskörzet méreteket. Korábbi vizsgálatokban 

Relyea és mtsai. (2000) azt találták, hogy az öszvérszarvas nőstényei az élőhely 

produktivitásának növekedésére nem reagáltak, csak a hímjei. Másrészt Wekerly (1993) a 

feketefarkú szarvasokat vizsgálva nem talált bizonyítékot a testtömeg hipotézisre sem. Úgy 

gondolom, hogy az általunk tesztelt hipotézisek gyengesége abban áll, hogy nem veszik 

figyelembe az egyedi különbségeket és a szociális tényezőket. A gímszarvasok eloszlása egy 

adott élőhelyen belül nem egyenletes, hanem az egyedek kisebb nagyobb csoportokban 

különböző területeket használhatnak. A szociális tényezők (tanulás, agresszió stb.) erősen 

befolyásolhatják a területhasználatot, így például a váltók és a helybenmaradók elkülönülését és 

a mozgáskörzet méretét.  
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3.5. A szezonális területváltás okainak vizsgálata: táplálkozás 

 

3.5.1. Célkitűzés 

 

Az eddigi eredményeinkben egy stabil, a gímszarvas tehenek mintegy harmadára 

jellemző, szezonális élőhely váltást mutattunk ki az erdő és a mezőgazdasági terület között. A 

kutatás folyamatában a következő kérdés az volt, vajon milyen okokra vezethető vissza ez a 

területhasználati viselkedés. A szarvasfélék nőstényeire a nagyfokú területhűség és a viszonylag 

kis elmozdulások jellemzőek (Catt és Staines 1987, Clutton-Brock és Albon 1989, Conradt és 

mtsai. 1999a, Relyea és mtsai. 2000, Szemethy és mtsai. 1999). Ugyanakkor néhány vizsgálatban 

már találtak szezonális területváltásokat a nőnemű egyedeknél is, ezeket általában a szezonálisan 

eltérő helyen megjelenő táplálékforrásokkal magyarázták (Georgii 1980, Albon és Langvatn 

1992, Escos és Alados 1992, Miller és Litvaitis 1992, Schmidt 1993, Borkowski és Furubayashi 

1998b).  

Minden, a megszokott mozgáskörzeten kívülre történő, nagytávolságú mozgás, így a mi 

eredményeinkben kimutatott is, jelentős kockázattal jár. A mi esetünkben a jól ismert, kevéssé 

zavart erdő elhagyása után, az állatoknak keresztezniük kellett egy főútvonalat, érinteniük kellett 

a lakott területek szélét, majd egy ember által erősen zavart, kevés takarást nyújtó, 

megjósolhatatlanul változó területen kellett boldogulniuk. Mindez nagy kockázatot és energia 

befektetést jelenthet, amit az élőhely váltásból eredő előnyöknek kellene ellensúlyoznia. Az 

irodalmi előzmények alapján feltételeztük, hogy a mezőgazdasági terület lényegesen jobb 

minőségű táplálékkínálata (Osborn és Jenks 1998) az a tényező, ami fedezheti, vagy felül is 

múlhatja a váltás költségeit. Ennek alapján azt vártuk, hogy a szarvasok a váltás után 

megváltoztatják a táplálékválasztásukat és főként a nagy tömegben rendelkezésre álló, 

termesztett növényeket fogják fogyasztani.  

A jobb minőségű táplálék fogyasztására való törekvés eredményezheti a szezonális 

területváltásokat (Albon és Langvatn 1992). Ismert, hogy a tehenek fehérje igénye a szoptatás 

idején megnövekszik (Clutton-Brock és Albon 1989). Mivel a váltás éppen ebben az időben 

történt, feltételeztük, hogy a mezőgazdasági területen fogyasztott növények jobb minőségű, 

elsősorban magasabb fehérjetartalmú táplálékot jelentenek. A fentiek vizsgálatára 1998-ban és 
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2000-ben, a váltás időszakában meghatároztuk a szarvasok táplálékát alkotó növényeket, és 

összehasonlítottuk ezek táplálóanyag tartalmát.  

 

3.5.2. Eredmények 

 

A szarvasok tápláléka � a fő növénycsoportok alapján � szignifikánsan különbözött a két 

élőhelyen mindkét vizsgált évben (χ2 homogenitás teszt: df=2, χ2= 43,15, p<0,005 1998-ban; 

df=2, χ2=27,3, p<0,005 2000-ben; 13. táblázat). A fűfélék fogyasztása lényegesen nagyobb, a 

fásszárúaké pedig lényegesen kisebb volt a mezőgazdasági területen, mint az erdőben. Az évek 

között a táplálék-összetétel mindkét területen állandó volt, bár ezt csak az erdőben tudtuk 

statisztikailag is alátámasztani (χ2 homogenitás teszt: df=2, χ2= 3,5, p>0,05 az erdőben; df=2, 

χ2=7,6, p<0,05 a mezőgazdaságban). 

 

13. táblázat A növénycsoportok és a domináns növényfajok aránya (%) a gímszarvas 

táplálékában az erdei és a mezőgazdasági élőhelyen. Az értékeket 1998. június 

15-én, és 2000. június 15-én, 30-án és július 15-én gyűjtött hullaték mintákból 

határoztuk meg. 2000-es értékek átlagok, a zárójelben a szórás (SD). 

ERDŐ MEZŐGAZDASÁG NÖVÉNY 

CSOPORT/FAJ 1998 2000 1998 2000 

Fásszárú 68 65 (23,7) 26 44 (18,5) 

Celtis occidentalis 5 9 (9,3) 0 0 

Pinus spp. 2 0 0 0 

Prunus spinosa 1 5 (4,8) 0 3 (2,5) 

Robinia pseudoacacia 57 33 (14,6) 0 0 

Rubus spp. 2 3 (2,5) 0 6 (5) 

Salix caprea 0 2 (2,9) 22 30 (26,7) 

Sambucus nigra 1 10 (2,3) 4 2 (2,1) 

Egyéb 0 3 0 3 

Lágyszárú kétszikű 18 27 (16,6) 19 16 (10,7) 

Ballota nigra 0 7 (11,4) 0 0 
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ERDŐ MEZŐGAZDASÁG NÖVÉNY 

CSOPORT/FAJ 1998 2000 1998 2000 

Medicago sativa 16 16 (3,9) 6 4 (2,5) 

Ranunculus spp. 0 0 7 0 

Egyéb 2 4 6 12 

Fűfélék 14 8 (7,2) 55 39 (15,3) 

Agropyron repens 0 0 18 10 (9,5) 

Agrostis alba 0 0 5 0 

Bromus sp. 13 0 0 0 

Carex spp. 0 1 (0,5) 12 1 (0,6) 

Festuca spp. 0 1 (2,3) 0 23 (11) 

Phragmites communis 0 0 11 0 

Triticum aestivum 0 0 6 0 

Egyéb 1 6 3 5 

Magok 0 0 0 1 (2,3) 

 

 A szarvasok túlnyomórészt fásszárúakat és lényegesen kevesebb egyszikűt vagy 

lágyszárú kétszikűt fogyasztottak az erdőben (χ2 illeszkedés vizsgálat: df=2, χ2=54,88, p<0,005 

1998-ban, df=2, χ2=51,06, p<0,005 2000-ben). A fásszárúak, ezen belül az akác preferenciája 

kifejezett volt (p<0,05; 14. táblázat). A magas arányban (16%) fogyasztott lucerna az erdőben 

található vadföldekről származik. 

A mezőgazdasági területen a füvek és a fásszárúak fogyasztása volt magas (χ2 illeszkedés 

vizsgálat: df=2, χ2=22,1, p<0,005 1998-ban, df=2, χ2=13,52, p<0,005 2000-ben). A fásszárúak 

preferenciája itt is pozitív, ám a fűféléké negatív (p<0,05). A termesztett növények fogyasztása 

alacsony volt, a gímszarvasok lényegesen kevesebb kultúrnövényt ettek, mint vártuk (χ2 

illeszkedés vizsgálat: df=1, χ2=178,57, p<0,005 1998-ban, df=1, χ2=229,36, p<0,005 2000-ben). 

1998-ban a lucerna és a búza 6 %-ot tett ki a mezőgazdasági táplálékban, míg 2000-ben a lucerna 

aránya csak 4% volt. A kukorica fogyasztása mindkét évben a kimutathatósági szint alatt volt. 

A táplálék diverzitása, egyenletessége és a fogyasztott fajok száma hasonló volt a két 

élőhelyen (15. táblázat).  

 A szarvasok táplálékának táplálóanyag tartalma hasonló volt 1998-ban, de szignifikánsan 



 

64 

különbözött 2000-ben a két élőhelyen (χ2 homogenitás teszt: df=4, χ2= 7,23, p>0,05 1998-ban; 

df=4, χ2=16,41, p<0,005 2000-ben). A nyers fehérje tartalom magasabb, a nyers rost tartalom 

alacsonyabb volt az erdei táplálékban, mint a mezőgazdaságiban (16. táblázat). A nyers zsír, a 

hamu és a nitrogénmentes szárazanyag tartalomban nem voltak különbségek 1998-ban. 2000-ben 

azonban magasabb hamu és alacsonyabb nitrogénmentes szárazanyag tartalmat mértünk a 

mezőgazdasági táplálékban, mint az erdeiben. 

 

14. táblázat A domináns táplálékalkotó növények (>5%) aránya  a vegetációban (VEG) 

valamint a gímszarvas táplálékában (TÁPL), és a számított preferencia indexek (PI, 

Ivlev-index) az erdőben és a mezőgazdasági területen 2000 nyár elején (*= 

szignifikáns PI, p<0,05).  

DOMINÁNS 

NÖVÉNYEK 

ERDŐ MEZŐGAZDASÁGI 

TERÜLET 

 VEG TÁPL PI VEG TÁPL PI 

Fásszárú 48 65 0,16 11 44 0,6* 

Celtis occidentalis 20 9 -0,38 - - - 

Prunus spinosa 1 5 0,67 - - - 

Robinia pseudoacacia 1 33 0,94* - - - 

Rubus spp. - - - 5 6 0,09 

Salix caprea - - - 10 30 0,5 

Sambucus nigra 8 10 0,11 - - - 

Lágyszárú kétszikű  29 27 -0,04 2 16 0,78 

Ballota nigra 0,33 7 0,91 - - - 

Medicago sativa 5 16 0,52 - - - 

Fűfélék 6 8 0,14 85 39 -0,37* 

 

 

15. táblázat A gímszarvas táplálékának diverzitása, egyenletessége és fajszáma az erdőben és a 

mezőgazdasági élőhelyen. A 2000-es értékek átlagok a zárójelben a szórás (SD). 

ERDŐ MG. TERÜLET  

1998 2000 1998 2000 
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DIVERZITÁS 2,19 2,02 (0,21) 2,22  2 (2) 

EGYENLETESSÉG 0,81 0,74 (0,08) 0,92 0,73 (0,12) 

FAJSZÁM 10 15 (0,6) 11 15 (1,2) 

 

16. táblázat A gímszarvas táplálékának és a fő táplálék növények táplálóanyag tartalma (g/100 

g szárazanyag) az erdőben és a mezőgazdasági területen 1998-ban és 2000-ben 

(NYF: nyers fehérje, NYR: nyers rost, NYZS nyers zsír, H: hamu, NMKA: 

nitrogénmentes kivonható szárazanyag. A Festuca spp-re nem rendelkeztünk 

mintával, ezért a keverékek a táplálóanyag-tartalmának kiszámításakor irodalmi 

adatokat használtunk (Schmidt és mtsai. 2000)). 

ERDŐ MG. TERÜLET NÖVÉNY/ 

KEVERÉK 

TÁPLÁLÓ-

ANYAG 1998 2000 1998 2000 

NYF 23 20,19 - - 
Celtis occidentalis 

NYR 11,7 15,72 - - 

NYF 7,7 - - - 
Pinus spp. 

NYR 29,2 - - - 

NYF 20,1 15,14 - - 
Prunus spinosa 

NYR 14,1 13,31 - - 

NYF 23,9 22 - - 
Robinia pseudoacacia 

NYR 9,3 17,41 - - 

NYF 35,8 29,83 - - 
Sambucus nigra 

NYR 11,5 11,46 - - 

NYF - - 12,83 - 
Agropyron repens 

NYR - - 29,2 - 

NYF - - 9,0 - 
Carex spp. 

NYR - - 27,7 - 

NYF - - 24,1 33,68 
Medicago sativa 

NYR - - 15,5 16,32 

NYF - - 17,1 - 
Phragmites communis 

NYR - - 25,5 - 

NYF - - 13,8 10,25 
Salix caprea 

NYR - - 12 17,48 

NYF - - 17,0 - 
Triticum aestivum 

NYR - - 25,1 - 
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ERDŐ MG. TERÜLET NÖVÉNY/ 

KEVERÉK 

TÁPLÁLÓ-

ANYAG 1998 2000 1998 2000 

NYF 25,14 23,60 13,41 17,16 

NYR 11,68 15,74 22,73 22,49 

NYZS 2,39 4,04 2,67 3,42 

H 6,45 8,44 7,56 27,13 

Az élőhelyre jellemző 

táplálék keverék 

NMKA 54,33 48,17 53,62 29,79 

 

3.5.3. Következtetések 

 

A gímszarvasok tápláléka mindkét élőhelyen számos növényfajt tartalmazott. A 

fásszárúak magas fogyasztása az erdőben, sőt a mezőgazdasági területen is összhangban van 

Hofmann (1985) besorolásával, miszerint a gímszarvas az átmeneti fogyasztók közé tartozik. A 

gímszarvas táplálékában a fásszárúak fontosságát már korábbi vizsgálatok is bizonyították 

(Hearney és Jennings 1983, Mátrai és Kabai 1989, Homolka 1990). Ugyanakkor a többi 

táplálékcsoport, úgymint a fűfélék magas aránya a mezőgazdasági élőhely táplálékában, a 

gímszarvas táplálékválasztásának rugalmasságát mutatja. A gímszarvas táplálékának a növényzet 

fenológiai fázisait követő változásáról Chen és mtsai. (1998) is beszámolt. A különböző, 

szezonálisan vagy évente változó táplálkozási feltételekhez való alkalmazkodást Groot 

Bruinderink és Hazebroek (1995) is megerősítette. A mi eredményeink jól illeszkednek ezekhez. 

Az egyik hipotézisünk az volt, hogy a gímszarvasok a mezőgazdasági területen nagyrészt 

termesztett növényeket fogyasztanak. De nem ez a helyzet. A kultúrnövények inkább csak 

elhanyagolható, de semmiképpen sem domináns arányban jelentek meg a táplálékban. Így van ez 

annak ellenére, hogy a termesztett növények nagy tömegben, könnyen hozzáférhetőek a 

mezőgazdasági területen. Ennek alapján úgy gondoljuk, hogy nem ez az élőhelyváltás oka 

(Szemethy és mtsai. 2000, 2001b, 2003b). 

A táplálék diverzitása, egyenletessége és a fogyasztott fajok száma hasonló volt a két 

élőhelyen. A nagy mennyiségben hozzáférhető, termesztett növények nagyarányú fogyasztása 

jelentősen csökkentené ezeket az értékeket. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy ebből a szempontból 

a gímszarvas táplálkozási viselkedése inkább konstansnak tekinthető a két nagyon eltérő habitat 

típusban: a gímszarvas elsődlegesen a fásszárú növényeket választja, de a választását a 
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pillanatnyi táplálékkínálat is befolyásolja. 

A két élőhelyen fogyasztott táplálék minőségének összehasonlítása nem igazolta azt a 

feltevésünket, hogy a mezőgazdasági élőhelyen jobb táplálóanyag tartalmú növényeket 

fogyasztanak. 1998-ban a táplálék minősége nem különbözött a két élőhelyen. 2000-ben a két 

táplálék táplálóanyag tartalma szignifikánsan különbözött, de ez a különbség éppen a jobb 

minőségű erdei táplálékból adódott (Szemethy és mtsai. 2002., 2003b). A jó minőségű táplálék 

magas fehérje- és alacsony rosttartalmú (Chen és mtsai. 1998). Az állatok képesek az e két 

jellemző szerinti táplálékválasztásra (lásd még Dalley és mtsai. 1999, Jacobs és mtsai. 1999 

szarvasmarhákon végzett munkáit.). A mezőgazdasági élőhelyen fogyasztott táplálék lényegesen 

alacsonyabb nyers fehérje és jelentősen magasabb nyers rost tartalma előnytelen lehet a 

gímszarvas számára. Ez ellentmond Georgii (1980), Schmidt (1993) és Borkowski és 

Furubayashi 1998b) feltételezésének, miszerint a területváltás oka a táplálék e minőségi 

jellemzőiben keresendő. Megjegyzendő azonban, hogy mivel eredményeink nem az egész 

vegetációs periódusról, hanem csak a váltás időszakáról szólnak elképzelhető, hogy hosszabb 

időszakot figyelembe véve, a mezőgazdasági élőhelyen fogyasztott táplálék tényleg jobb lehet az 

erdeinél. Ekkor is nehéz megmagyarázni, hogy a nem territoriális gímszarvas tehenek miért 

váltanak ki előbb a mezőgazdasági területre, mint ahogy az a táplálkozási szempontból előnyös 

lenne? Folyamatban van a teljes időszak táplálékának összehasonlító vizsgálata. Előzetes 

eredményeink nem támasztják alá a későbbi nyereségről szóló feltételezést (Szemethy és mtsai. 

2001b). 

Eredményeink meglepőek és a területváltási viselkedés más okainak keresésére 

ösztönöznek. Melyek lehetnek ezek az okok? 

A nagyobb táplálkozási foltok, ebből adódóan az alacsonyabb keresési idő, előnyösebbé 

teheti a mezőgazdasági élőhelyet. Táplálékvizsgálataink azonban azt mutatják, hogy a szarvasok 

éppen a kis foltokban és a nagy táblák szegélyeiben található növényeket részesítették előnyben 

(Szemethy és mtsai. 2001b), tehát nem a nagy foltokban táplálkoznak. Ráadásul a nyári 

mozgáskörzetek mérete nem különbözik a két terület között, ami hasonló nagyságú mozgásokra 

utal (Szemethy és mtsai. 2001a, 2003a) 

Az emberi zavarás szintén hat a szarvasok szezonális területhasználatára (Kammermeyer 

és Marchinton 1976, Jeppesen 1987, Nyitrai és mtsai. 1997). Ám júniusban nincsenek sem 

rendszeres, nagy kiterjedésű erdészeti munkák, sem vadászatok az erdőben. Ugyanakkor az 

intenzív mezőgazdasági táblákon rendszeres a zavarás nemcsak a munkák, hanem a 
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vadkárelhárító vadászatok miatt is. 

Egy másik megközelítési lehetőség annak feltételezése, hogy az egyedek közötti 

kölcsönhatások nem csak a bikák (Kammermeyer és Marchinton 1976, Bobek és mtsai. 1987, 

Clutton-Brock és mtsai. 1982), hanem a tehenek területhasználatát is meghatározhatják. Ekkor a 

mezőgazdasági területekre való kiváltás az erdei intraszexuális kompetíció csökkentését 

szolgálná. Sőt feltételezhetjük, hogy a gímszarvas szempontjából nincs számottevő különbség az 

erdő és a mezőgazdasági élőhely között nyáron (Szemethy és mtsai. 2001a, b, 2002, 2003a, b). 

Ebből következően, az év azon időszakában, amikor elegendő mennyiségű táplálék áll 

rendelkezésre a mezőgazdasági területen, a populáció egy része kihúzódik oda. Ez a viselkedés 

sem számottevő előnyt, sem hátrányt nem jelent az erdőben maradókhoz képest. Ez a feltételezés 

megfelelne az ideális szabadeloszlás elméletéből várható predikcióknak (Fretwell és Lucas 1970, 

Sutherland 1996b). 

Azt tapasztaltuk, hogy a területváltó viselkedés nagyon stabil: az egyedek nem váltanak a 

stratégiák között, és évről-évre erősen átfedő területeket használnak. Ezért feltételezzük, hogy a 

borjak ezt az anyjuktól tanulják, tehát az anyai mintát követik (ahogy azt a fiatal bikák tették az 

Alpokban, lásd Georgii és Schröder 1983). Így mindkét területhasználati viselkedéstípus 

fennmaradhat, és követőik aránya állandó lehet abban az esetben, ha valamilyen szelekciós 

nyomás (pl. szelektív vadászat) nem hat speciálisan az egyikre vagy a másikra. 

Mindezek alapján azt gondolom, hogy az erdő-mezőgazdasági élőhely együttesben a 

szezonális területváltási viselkedés okainak megértéséhez a szociális interakciók és az eltérő 

stratégiák nyereségességének vizsgálata segítene abban, hogy elvessük vagy elfogadjuk az ezt 

magyarázó hipotéziseket. Jelenleg még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a jelenséget 

egyértelműen magyarázni tudjuk. Ugyanakkor az okszerű vadgazdálkodás megköveteli, hogy 

megismerjük, és kezeljük a területváltást kiváltó hatásokat. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 

probléma túlzott leegyszerűsítése hibás következtetéshez és kezeléshez vezet. Sikeres 

beavatkozás csak a jelenség élőhelyi és táji szintű kezelésével lehetséges. 
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4. Új tudományos eredmények 

 

1. Kimutattuk, hogy a gímszarvas állomány megoszlása az erdő és a mezőgazdasági terület 

között az éven belül ciklikusan változott: télen a szarvasok az erdőben koncentrálódtak, nyár 

elején nagy számban jelentek meg a mezőgazdasági területeken. Ugyanakkor adataink nem 

igazolták az erdő kiürülését nyáron, ekkor is magasabb, esetenként hasonló szarvassűrűséget 

találtunk az erdőben, mint a mezőgazdasági élőhelyen. 

2. A rádiótelemetriás vizsgálatokkal nem találtuk nyomát a korábban feltételezett 

nagytávolságú, az állomány nagy részét érintő vándorlásnak. 

3. Két területhasználati stratégiát különítettünk el: a �helybenmaradót� és a �váltót�. Elvetettük 

a �kiterjesztő� stratégia létezését. 

4. Kimutattuk, hogy a felnőtt tehenek stratégia hűsége nagy, vagyis a szarvasok nem váltottak a 

két stratégia között.  

5. Kimutattuk, hogy a szarvastehenek területhűsége viszonylag magas, erre az élőhely-

változásának csak korlátozott hatása van. 

6. Kimutattuk, hogy sem a testtömeg, sem a habitat produktivitás, sem a habitat heterogenitás 

hipotézis önmagában nem magyarázza a szezonális mozgáskörzetek méretét. A habitat 

produktivitás hipotézisnek megfelelően a téli mozgáskörzetek mindkét stratégiát követő 

egyedeknél nagyobbak voltak, mint a nyáriak. Ugyanakkor a váltók nagyobb területet 

használtak az erdőben télen, mint a helyben maradók. 

7. Bizonyítottuk, hogy a területváltás nem magyarázható sem a táplálékkínálattal, sem a táplálék 

táplálóanyag-tartalmának különbségével. A mezőgazdasági területen a szarvasok nem 

elsősorban a termesztett növényeket fogyasztották, és a szarvasok táplálék-összetétele alapján 

elkészített növénykeverékek táplálóanyag-tartalma nem volt kedvezőbb az erdeinél. 
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5. Végső következtetések és gazdálkodási javaslatok 

 

 Eredményeinkből egy olyan új, az eddigi elképzeléseinknek sokszor ellentmondó kép 

alakult ki, amelyből a vadgazdálkodás gyakorlatára nézve is számos következtetés, változtatási 

javaslat fogalmazható meg.  

A hajósszentgyörgyi részletes vizsgálatokban nem találtuk nyomát a vadgazdálkodók 

körében elterjedt, a gímszarvas nagytávolságú vándorlásáról szóló elképzeléseknek (Páll 1985, 

Szederjei 1962, 6. melléklet). Ezt erősítették meg a korábban Gödöllői-dombságban végzett, és 

jelenleg Somogyban is folyó vizsgálataink. Mi lehet mégis az alapja ezeknek az 

elképzeléseknek? Több magyarázat lehetséges. Az egyik a gímszarvasok viszonylag nagy 

mozgáskörzetéből adódik. Az éves mozgáskörzetek nagysága � bár a területek között lehet 

lényeges különbség � néhány száz és néhány ezer hektár között változik. A bikák nagyobb 

területeket használnak, mint a tehenek (Szemethy és mtsai. 1994, 1996, 1998). A mozgáskörzet 

nagy mérete miatt eshet több vadgazdálkodó területére. A saját területét járó vadgazda 

érzékelheti úgy, hogy az egyedek egy része időszakonként �kivándorol� az ő vadászterületéről. 

Hasonló következtetésre vezethet a fiatal bikák megfigyelése. Ezek az egyedek szaporodási 

lehetőséget keresve nagy területeket kóborolhatnak be. Ennek során rövid idő alatt egymástól 

távoli helyeken figyelhetők meg. Hasonló a helyzet a magas állománysűrűségű populációkból 

való kiáramlásnál is (ezt a jelenséget magunk is észleltük a hajósszentgyörgyi vizsgálatokban).  

Módszertani szempontból az okok világosak. Az állatok területhasználatát megbízhatóan 

csak az egyedek hosszúidejű nyomon követésével lehet vizsgálni. Ennek eszközei, pl. a 

rádiótelemetria is csak néhány évtizede állnak rendelkezésünkre. Magas áruk, és speciális 

ismereteket igénylő használatuk miatt ma is csak kutatási célokra alkalmazzuk ezeket. E 

módszerek fejlődése azonban lehetővé teszi az eltérő területhasználati viselkedések leírását és 

megkülönböztetését. 

Újonnan megszerzett ismereteink alapján a fent felsorolt viselkedéseket nem érdemes 

együttesen �vándorlásnak� neveznünk. E területhasználati viselkedések ugyanis nagyon 

különbözőek, hátterükben lényegesen különböző okok húzódnak meg, ezért vadgazdálkodási 

jelentőségük, kezelhetőségük is eltérő. Ezért célszerűnek látszik pontosabban meghatározni a 

területhasználat fogalmait. Ezzel a célom nem valamilyen megtámadhatatlan, elméleti fogalom 

rendszer kialakítása (ehhez nem is venném a bátorságot), inkább egy javaslattétel a 
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vadgazdálkodás szempontjából fontos területhasználati viselkedések elkülönítésére, a problémák 

jobb megértése és a hatékonyabb kezelés kialakítása miatt. 

A mozgáskörzet az egyed tulajdonsága, az általa rendszeresen hosszabb időn keresztül 

használt területet jelzi. Nagysága fajra, testtömegre és az adott élőhelyre jellemző (McNab 1963, 

Milton és May 1976, Harestad és Bunnel 1979; Damuth 1981, Gittleman és Harvey 1982, 

Linstedt és mtsai. 1986, Swihart és mtsai. 1988). Ez a viselkedés tanulási folyamatok 

eredményeképpen alakul ki. Mint az a fentebb bemutatott eredményeinkből is látszik, a már 

kialakult mozgáskörzethez az egyedek ragaszkodnak, vagyis területhűségük nagy (Szemethy és 

mtsai. 1999). A mozgáskörzet méretét a vadgazdálkodó, pl. mozaikos élőhelyek kialakításával, 

akadályokkal (kerítés), etetéssel stb. befolyásolhatja. 

Egyes egyedek (különösen a fiatalok) kóborlása alapvetően más jellegű viselkedés. 

Ennek oka a helykeresés. Az egyedek elhagyják születési helyük környékét, ahol a magasabb 

állománysűrűségek miatt a konkurencia nagy, és hosszabb-rövidebb idő alatt nagyobb területeket 

járnak be. Területhasználatuk nem rendszeres, kiszámíthatatlan, néhány hétig egy területen 

tartózkodnak, majd nagyot �ugorva� esetleg több tíz km-re eső területen jelenhetnek meg. A 

kóborlás mindaddig tart, míg az egyed el nem pusztul, vagy nem talál egy olyan területet, ahol 

stabil mozgáskörzetet alakíthat ki. Hasonlít ehhez az egyedek felderítő viselkedése. Saját 

rádiótelemetriás munkáinkban számos fajon (mezei nyúl, vadmacska, gímszarvas) tapasztaltunk 

ilyet. Ennek során az egyed különösebb előzmények nélkül elhagyja a mozgáskörzetét, egy vagy 

néhány távolabbi területet látogat meg, majd visszatér. E viselkedések alapvető jellemzője a 

kiszámíthatatlanság. Sem az elmozdulások ideje, sem időtartama, sem távolsága, sem iránya nem 

megjósolható. (Talán ez is az oka, hogy nem ismerek ezekről a viselkedésről szóló publikációkat, 

annak ellenére, hogy személyes találkozások alkalmával szinte minden rádiótelemetriát használó 

kutató beszámol hasonló megfigyelésekről. A véletlen eseményeket nehéz kutatni és még 

nehezebb publikálni.) Vadgazdálkodási szempontból ezek a viselkedésformák szinte 

kezelhetetlenek. Az állománysűrűség, így a kompetíció csökkentésével valószínűleg e jelenségek 

gyakorisága is csökkenhet. Ugyanakkor a vadgazdálkodás tervezésében ezeket nem lehet 

figyelembe venni. 

Mindezekkel szemben a vándorlás úgy definiálható, mint a populáció egészére vagy nagy 

részére kiterjedő, meghatározott időben meghatározott irányban és távolságra történő, 

rendszeresen ismétlődő elmozdulás. Kiváltó oka általában valamilyen ciklikus élőhelyi változás, 

amely következtében élőhelyek időszakosan lakhatatlanná válnak. E viselkedés a környezet 
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ciklikus változásához való alkalmazkodás eredménye, ezért valamilyen mértékben genetikailag 

meghatározott. Az általunk talált szezonális területváltás több jellegzetességében (rendszeres 

ismétlődés, ismert irány és távolság) megfelelne ennek a vándorlás definíciónak. Ugyanakkor 

néhány pontban lényegesen különbözik attól. A vándorlás távolsága általában nagy, mivel nagy 

területre kiterjedő élőhelyi változások okozzák. A szezonális területváltás inkább rövid távú, a mi 

esetünkben az elmozdulások maximuma 8-10 km. A vándorlás ritka kivételektől eltekintve az 

egész populációt érinti. A szezonális területváltást a populáció kisebb része, mintegy harmada 

mutatta. A vándorlás hátterében mindig kimutatható a genetikai meghatározottság, a szezonális 

területváltás viszont valószínűleg tanult viselkedés. Emiatt ez utóbbi változékonysága akár 

idejében, akár irányában, akár helyében nagyobb. Emellett egy genetikailag kódolt viselkedés 

csak nagyon nehezen, lassan változtatható meg. A tanult viselkedések könnyebben 

befolyásolhatók. Mindezek miatt szükségesnek érzem e két viselkedési forma 

megkülönböztetését. A szezonális területváltás tehát rendszeresen ismétlődő, kiszámítható 

viselkedésforma. Ha megismerjük az irányát, helyét, időtartamát valamint az ezt követő egyedek 

arányát a populációban, tervezhetünk vadgazdálkodási beavatkozásokat e viselkedés 

befolyásolására. 

 Abból, hogy eredményeink szerint csak a populáció kisebbik része mutat szezonális 

területváltást, a többség mindvégig az erdőben marad, három a vadgazdálkodás és a 

mezőgazdasági vadkár kialakulása szempontjából lényeges feltételezés adódik. (Elméleti alapon 

mindhárom feltételezés az ideális szabadeloszlás modelljén alapul, különbség csak a két élőhely 

minőségében van.) 

 

1. Tegyük fel, hogy az erdő és a mezőgazdasági terület nem egyforma minőségű élőhelye a 

szarvasnak, az egyedek szabadon választanak a két élőhelytípus között, és a szarvasok 

sűrűség megoszlását a két élőhely eltartóképessége határozza meg. Az első esetben a 

vadgazdák körében általános nézet alapján fogadjuk el, hogy nyáron a mezőgazdasági 

terület jobb élőhelyet kínál a szarvasnak, mint az erdő. Ekkor a mezőgazdasági élőhelyen 

megjelenő szarvasok nagyobb nyereséget érhetnek el, ezért az egyedek a mezőgazdasági 

területekre való kiváltásra törekszenek. Ebből következően a mezőgazdasági terület 

folyamatosan telítve lesz. A nyári vadkárelhárító vadászat tulajdonképpen csak �üres 

helyeket� fog létrehozni, amik az erdőből előbb-utóbb feltöltődnek. Következésképpen a 

mezőgazdasági területen mindaddig nem csökken hosszútávon a szarvasok létszáma, így 
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a vadkár sem, amíg egy egyed is van az erdőben. A vadkárelhárítás ily módon hatástalan. 

Ha mindehhez hozzávesszük azt, hogy az erősebb, domináns egyedek használják a jobb 

foltokat (Clutton-Brock és mtsai. 1982, Clutton-Brock és Albon 1989), akkor a 

vadkárelhárító vadászat hosszabb távon káros, hiszen folyamatosan a jobb minőségű 

egyedeket távolítja el a populációból. 

2. A második feltételezés az első fordítottja. Ebben az esetben az erdő a kedvezőbb 

élőhelytípus. Ebből � az előzőekben ismertetett feltételek mellett � az következik, hogy 

mezőgazdasági területen az erdőből kiszoruló szarvasok jelennek meg. A nyári 

vadkárelhárító vadászat ekkor valóban csökkentheti a szarvasok létszámát a 

mezőgazdasági területen. Ha a dominancia viszonyokat is figyelembe vesszük, ez a 

beavatkozás a gyengébb egyedeket távolítja el, tehát hosszútávon javíthatja az állomány 

minőségét. A probléma megoldása azonban az erdőben van. Az erdei szarvassűrűség 

csökkentése, vagy az erdei eltartóképesség növelése nélkül, ugyanis a probléma évről-

évre �újratermelődik�, tehát a vadkárelhárító vadászatokat minden évben el kell végezni. 

Hosszabbtávon az erdei állomány sűrűségének csökkentése ill. az erdő élőhelyi 

minőségének növelése jelenthet csak megoldást. 

3. A harmadik feltételezés szerint az erdő és a mezőgazdasági terület a szarvas számára a 

vegetációs periódusban hasonló minőségű élőhelyet jelentenek. Ebben az esetben a 

szarvasok sem egyik, sem másik élőhelyen nem érnek el nagyobb nyereséget, ezért 

mindkét terület egyformán feltöltődik. A nyári vadkárelhárító vadászat a mezőgazdasági 

területen ekkor sem hozza meg a kívánt eredményt, hiszen az eltávolított egyedek 

részben az erdőből újrapótlódnak. (Az állomány minőségére itt nincs hatással a 

vadkárelhárító vadászat.) 

 

Eredményeink legkevésbé az első feltételezést támasztják alá. Nem tudtuk bizonyítani, 

hogy a mezőgazdasági terület jobb élőhely lenne. A szarvasok főként nem a mezőgazdasági 

növényeket fogyasztották, a szimulált táplálékkeverékek táplálóanyag-tartalma nem volt 

kedvezőbb a mezőgazdasági élőhelyen. A szarvassűrűség nem volt magasabb nyáron a 

mezőgazdasági területen, mint az erdőben. A nyári mozgáskörzetek mérete nem volt kisebb a 

mezőgazdasági élőhelyen, mint az erdőben. Az első feltételezést tehát elvethetjük. 

A második feltételezés mellett szól a fásszárúak dominanciája a táplálékban, és az erdei 

táplálékkeverékek valamivel magasabb táplálóanyag-tartalma. Ezt erősíti a nagyobb erdei 
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szarvassűrűség és a helybenmaradó egyedek télen kisebb mozgáskörzete is. Ugyanakkor 

mindezek az értékek nagyon közel esnek egymáshoz, ami a harmadik feltételezés igazát 

bizonyítja. Jelenleg tehát nem tudunk dönteni a második és a harmadik feltételezés között.  

Vadgazdálkodási szempontból mindebből az következik, hogy a nyári vadkárelhárító 

vadászat a mezőgazdasági területen önmagában nem elégséges. A hangsúlyt az erdei állomány 

szabályozására és élőhelyének javítására kellene helyezni. A második és a harmadik feltételezés 

között nemcsak a kutatás eszközeivel, hanem vadgazdálkodási beavatkozásokkal is lehet dönteni. 

Ha ugyanis növeljük a különbséget a két élőhely minősége között (ezt az erdő javításával vagy a 

mezőgazdasági élőhely �rontásával� megtehetjük) a szarvasállomány sűrűségeloszlásának ezt 

követnie kell. Így el lehetne dönteni mennyire reális cél a szarvasállományt az erdőbe 

visszaszorítani. Ha ugyanis az erdő és a mezőgazdasági terület a beavatkozások ellenére is 

hasonló minőségű élőhely marad legalábbis a vegetációs periódusban, akkor ez azt jelenti, hogy 

nem lehet külön kezelni az erdőben és a mezőgazdasági területen folyó szarvasgazdálkodást. A 

két élőhelytípust akkor egyetlen erdő-mezőgazdasági élőhely együttesként kell kezelnünk. Az itt 

lezajló folyamatok csak ebben az egységben értelmezhetők, ezért a gazdálkodást is erre kell 

tervezni. Ehhez a vadgazdálkodási egység területe kicsi, a körzet szintű tervezés és az 

összehangolt vadgazdálkodás lehet a megoldás.  

Figyelembe kell venni azt is, hogy nemcsak nagy területre, de hosszú időre kell terveket 

készíteni. Az élőhelyi beavatkozások csak lassan fejtik ki a hatásukat. Mint láttuk a szarvasok is, 

csak lassan reagálnak, hiszen a felnőtt állatok terület-, és stratégiahűsége (váltó-helybenmaradó) 

nagy. Ezért a kívánt eredmény csak évtizedek alatt érhető el. Figyelembe kell venni a tervezett 

élőhelyi változásokat, az erdősültség növelését. A hazai vadbiológusok és vadgazdálkodási 

szakemberek két élőhelyi tényezővel a nagytáblás mezőgazdasági művelés terjedésével és az 

erdősültség növekedésével magyarázzák a szarvasállomány terjeszkedését (Csányi 1999, Faragó 

2002, Faragó és Náhlik 1997) Mindegyikben van igazság, valójában azonban a terjedés oka az 

erdő-mezőgazdasági élőhely együttesek kialakulása. Ha ugyanis csak az erdőterületet vesszük 

figyelembe, akkor, pl. Bács-Kiskun megyében ez a megye területének mintegy 14-15 %-a. Ha 

viszont a szarvas számára hozzáférhető erdő-mezőgazdasági élőhely együttesek területét 

számoljuk, akkor ez már most a megye területének majd 80 %-a! Eszerint az erdősítési 

programok következtében kialakuló erdő-mezőgazdasági élőhely együttesek néhány évtizeden 

belül lefedhetik az ország területének nagy részét. Ez újabb nagyvadállomány-növekedéshez és 

terjeszkedéshez vezethet. Újabb területeken jelentkezhet a mezőgazdasági vadkár. Ezzel 
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párhuzamosan az apróvad fajok helyzete romlani, az apróvad-gazdálkodás hanyatlani fog. Félő, 

hogy ezeket a folyamatokat csak a vadgazdálkodás eszközeivel (pl. állományszabályozás) nem 

lehet lényegesen befolyásolni. Célszerű lenne tehát egy széleskörű, hosszútávú, a környezet 

változásához alkalmazkodó vadgazdálkodási stratégiát kidolgozni. 
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6. Összefoglalás 
 

A gímszarvas (Cervus elaphus) tehenek területhasználatnak vizsgálata erdő-

mezőgazdasági élőhely együttesben a faj gazdasági jelentősége és tudományos érdekessége miatt 

fontos. A dolgozatomban a gímszarvas populáció szezonális területhasználatával, a gímszarvas 

tehenek szezonális területváltó viselkedésének tisztázásával, az ezt befolyásoló tényezők és 

kiváltó okok, elsősorban a táplálékkínálat vizsgálatának eredményeit mutatom be. 

A kutatások a Duna-Tisza köze déli részén, egy mintegy 20000 ha-os telepített 

erdőtömbben és az ezt körülvevő mezőgazdasági területen 1993-tól folyt. A gímszarvas-

állomány szezonális megoszlását a két élőhelytípus között nyom- és fekhelysűrűség-becsléssel, 

az egyedek terület-használatát 28 tehén legalább két évig tartó rádiótelemtriás nyomkövetésével 

határoztuk meg. Vizsgáltuk a táplálékkínálatot és a gímszarvasok táplálékának mennyiségi és 

minőségi összetételét a két élőhelyen.  

Eredményeink szerint a szarvasállomány területhasználata évszakosan változott: a 

szarvasok télen szinte csak az erdőt, nyáron viszont az erdőt és a mezőgazdasági területet is 

használták. A rádiótelemetriás vizsgálatok segítségével nem találtunk bizonyítékot a feltételezett 

vándorlásokra, de �helybenmaradó� (egész évben az erdőt használták) és �váltó� (télen az 

erdőben, nyáron a mezőgazdasági területen tartózkodtak) élőhely-használati stratégiát mutattunk 

ki. A felnőtt egyedek stratégia- és területhűsége erős volt, azaz kevéssé reagáltak az élőhely 

változásaira. A két élőhelyen, nyáron a mozgáskörzetek méretében nem találtunk különbséget, 

ám télen az erdőben a váltók nagyobb területet használtak, mint a helyben maradók. A 

területváltást nem a mezőgazdasági élőhely jobb táplálékkínálata okozta, mert az állatok 

elsősorban nem a termesztett növényeket fogyasztották és a fogyasztott táplálék minősége sem 

volt jobb, mint az erdeié.  

 Eredményeink alapján javasoltuk a területhasználat fogalmainak pontosabb definiálását. 

Kimutattuk, hogy a mezőgazdasági terület nem jobb élőhelye a szarvasnak, mint az erdő. 

Bizonyítottuk, hogy a szarvasok mindkét élőhelytípust használták, a területhasználat stabil és 

kiszámítható, ezért csak mezőgazdasági vagy csak erdészeti okokkal sem a szarvas terjeszkedése, 

sem kártétele nem magyarázható. Eredményeink alapján úgy vélem, hogy egy valóban sikeres 

vadgazdálkodás tervezésénél nagy területeket, az erdő-mezőgazdasági élőhely együtteseket és 

ezek hosszútávú változásait is figyelembe kell venni. 
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Summary 

The range use of red deer (Cervus elaphus) hinds in a forest-agricultural 
land habitat-complex 

 
The study of range use of red deer hinds on a forest-agricultural land habitat-complex is 

important from scientific point of view and due to the economical significance of the species. I 

show the results of the investigation of the seasonal habitat use of red deer population, of the 

description of seasonal habitat change of hinds, and of the reasons of this behavior, especially the 

food supply. 

The studies were carried out on the southern part of the area between Danube and Theiss, 

in a 20000 ha large, settled forest block and on the surrounding agricultural lands since 1993. We 

determined the seasonal distribution of red deer population between the two habitat types by 

footprint and bed site density estimation, the individual habitat use by at least two-year long 

radio tracking of 28 hinds. We studied the food supply, and the quantitative and qualitative 

composition of red deer diet in both habitats. 

According to our results the range use of red deer population changed seasonally: deer 

used the forest almost exclusively in winter, but they used both habitat types in summer. By 

radio tracking we did not find any evidence of supposed migrations, but we determined a 

�resident� (they used the forest in whole year) and a �shifter� (they were in the forest in winter 

and on the agricultural lands in summer) habitat use strategy. The adult animals showed strong 

strategy and range fidelity, which means restricted reaction to habitat changes. There were no 

differences in home range sizes in summer, but the shifters had larger home ranges than the 

residents in the forest in winter. The habitat change was not caused by the better food supply of 

agricultural lands, because the animals do not consumed the cultivated plants mainly, and the 

agricultural diet quality was not better than the forest one. 

We suggested determining more accurate definitions of different range use behaviors. We 

established that the agricultural land is not better habitat for red deer, than the forest. We proved 

that the deer used both habitat, the range use is stable and predictable, consequently nor the 

dispersion of red deer population, nor the deer damages can not be explained by agricultural or 

forestry factors exclusively. On the basis of our results I reckon, so for the planning a really 

successful game management we should take into consideration large areas, the forest-

agricultural land habitat-complexes and their changes for longer time. 
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M.2-6 mellékletek 

 
2. melléklet A gímszarvas terjeszkedése Bács-Kiskun megyében a vadgazdálkodók becslései 

alapján (Tóth és Szemethy, 2000) 
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3. melléklet A babati egyedek mozgáskörzeteinek nagysága (Szemethy és mtsai. 1996) 
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4. melléklet A hajósi egyedek mozgáskörzeteinek nagysága (Szemethy és mtsai. 1996) 
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5. melléklet Gímszarvasok éves lokalizációi a hajósszentgyörgyi kísérleti területen (a kék 

pontok a bikák, a piros pontok a tehenek lokalizációit jelzik) (Szemethy és mtsai. nem 

publikált). 
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6. melléklet A gímszarvas feltételezett vándorlási útvonalai (Szederjei, 1962) 
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