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1. Bevezetés 
 

1.1. Elméleti és gyakorlati háttér 

 

Az emlős fajok egyedi területhasználatának rádiótelemetriás vizsgálata 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 egyik legfontosabb 

kérdés az egyedek mozgáskörzet méretének meghatározása ill. a nagyobb léptékű 

elmozdulások (pl. vándorlás) tisztázása. A kérdések megválaszolásában segíthet az optimális 

viselkedés elmélete (Krebs és Davis 1978) és a testtömeg és a használt terület nagyságának 

összefüggése (McNab 1963, Harestad és Bunnel 1979), ám szerepet játszhat, pl. az élőhely 

minősége, mozaikossága, produktivitása és ezek szezonális változása, a táplálkozási stratégia 

és a párzási rendszer (Clutton-Brock és mtsai. 1982, Clutton-Brock és Albon 1989, Ford 

1983), valamint populációs szinten az ideális szabadeloszlás elmélete (Fretwell és Lucas 

1970). További probléma, hogy a más fajokon vagy más környezetben végzett kutatások 

eredményei sokszor ellentmondásosak és korlátozottan alkalmazhatók a saját 

vizsgálatainkban. Különösen igaz ez az olyan speciális élőhelyekre, mint az erdő-

mezőgazdasági terület mozaikok. Ez az élőhely-együttes azért érdekes, mert a kiterjedése 

jelentősen növekszik, és mert e komplex élőhelyek két összetevője (erdő és mezőgazdasági 

terület) számos, a nagytestű növényevők területhasználata szempontjából fontos tényezőben 

(pl. forráskínálatában, stabilitásában, a változások előre jelezhetőségében) erősen különbözik. 

Mindemellett a gímszarvas vadgazdálkodási szempontból kiemelkedő jelentőségű faj, 

vadászatából jelentős bevételek keletkeznek. Ugyanakkor az élőhelyek átalakulása miatti 

terjeszkedése és az ezzel párhuzamosan növekvő vadkár egyre súlyosabb, megoldandó 

problémát okoz. 

A problémákat kezelő gímszarvas-gazdálkodás ökológiai megalapozására 1993-ban az 

FVM támogatásával indítottunk egy hosszútávú kutatási programot, amelynek témavezetője 

voltam. E program egyes eredményeit mutatom be a disszertációmban. 
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1.2. Kutatási célok 
 

Kutatási program során kitűzött célok közül az alábbiakkal foglalkozom: 

 

• 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 vagy mozgáskörzet váltás kérdésének tisztázása; 

• a gímszarvas tehenek szezonális 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. 
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2. Anyag és módszer 
 

2.1. Vizsgálati terület 
 

A vizsgálatok 1993-2001 között a Duna-Tisza közének déli részén, mintegy 100000 

ha-on zajlottak. Két jól elkülönülő részből áll: az erdősült rész 20000 ha buckás, száraz 

homokvidék (erdő), ettől észak-nyugatra, a Duna egykori árterén, 15-20 km szélességben 

csatornákkal tarkított mezőgazdasági táblákat találunk (mezőgazdasági terület). Az erdő 

túlnyomó részben telepített akácosokból (Robinia pseudoacacia, 44%) és fenyvesekből (Pinus 

silvestris és P. nigra 18%) áll. Az akácosokban a cserjeszint borítása 20%, benne az egybibés 

galagonya (Crataegus monogyna) uralkodik. A mezőgazdasági területen a művelt táblák 

(89%) mellett a fűz-nyár ligeterdők aránya minimális (4%). Viszonylag sok a csatornák 

mentén a nádas (7%). A leggyakoribb termesztett növények a búza (Triticum aestivum, 36%) 

és a kukorica (Zea mays, 32%). A fennmaradó részeken kisebb lucerna (Medicago sativa), 

napraforgó (Helianthus anuus), árpa (Hordeum vulgare) földek és rétek találhatók.  

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

meg a területen. 1993-ban a becsült állománynagyság kb. 1200 db volt. 

2.2. Módszerek 
 

2.2.1. Nyom- és fekhelysűrűség becslés 
 

A gímszarvas populáció a két élőhelytípus közötti eloszlásának meghatározására 

nyom- ill. fekhelysűrűség-becslést végeztünk. A nyomsűrűség-becsléshez minden területen 

két, egymást keresztező vonalat választottunk (erdő: 28,95 km, mezőgazdasági terület: 25,56 

km). Az egyes útvonalakat évszakonként háromszor jártuk végig. A számlálás során azt is 

figyelembe vettük, hogy hány állat haladt keresztül (használat intenzitás). A nyomsűrűség-

becsléseket 1995-től 2000-ig végeztük.  

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 sűrűsége alapján egy hosszabb időszakot reprezentáló, az állatok 

mozgási aktivitásától kevésbé függő képet lehet kapni. A fekhelysűrűség-becsléshez az 

erdőben 4 (összes hossz.: 16,9 km), a mezőgazdasági területen 4 (összes hossz.: 31,3 km) É-D 
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irányú, párhuzamos vonalat jelöltünk ki. A becsléseket a nyomsűrűség-becsléssel lehetőleg 

megegyező időben végeztük. Minden útvonalat szezononként egyszer jártunk be. A 

fekhelysűrűség-becslést 1995-től 1998-ig folytattuk.  

A statisztikai feldolgozáshoz háromutas varianciaanalízist, egyutas ANOVA-t, 

kétmintás t-próbát és Welch-tesztet, Duncan-range-próbát és Pearson-korrelációt (SPSS 10.0) 

használtunk. 

 

2.2.2. Rádiótelemetriás mérések és adatfeldolgozás 
 

 Az állatokat az erdőtömbben 14 helyen 1993-2002-ig minden télen robbantóhálós 

módszerrel fogtuk be. Egy-egy befogás alkalmával igyekeztünk különböző anyai 

csoportokhoz tartozó felnőtt teheneket megjelölni. Emiatt az összesen befogott mintegy 

kétszáz állatból csak 36 tehenet jelöltünk meg. A befogott állatokat a stressz csökkentése 

érdekében immobilizáltuk. A fogazat alapján becsültük az egyedek korát, majd felhelyeztük a 

kisméretű (kb. 150-170 g), rádiós nyakörveket (Televilt AB, Svédország) 

A megjelölt állatok helyét legalább hetente egyszer, nappal határoztuk meg. A 

mérésekhez a Televilt RX 900 B, C vevőit és H-antennát használtunk. A megjelölt 36-ból 28 

felnőtt tehenet tudtunk a feldolgozáshoz elegendő hosszúságú ideig (legalább 2 év) követni. 

Ezekről összesen 4134 lokalizációt gyűjtöttünk. Megbecsültük a szezonális mozgáskörzetek 

méretét 90 %-os, a magterületekét 60 %-os kernel-becsléssel. A nyári mozgáskörzetek 

elmozdulásait 4 kiváltó és 4 bennmaradó 4 évnél idősebb egyed nyári lokalizációs pontjai 

alapján vizsgáltuk. Az egyedek területhasználatának évek közötti változatosságát a nyári 

mozgáskörzeteik centroidjainak távolságával és a mozgáskörzetek átfedésének arányával 

(relatív átfedés) jellemeztük. A rádiótelemetriás adatok 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 tesztet és Kolmogorov-Szmirnov 

tesztet használtunk.  

 

2.2.3. Táplálékvizsgálatok 
 

A táplálékkínálat meghatározásához a jelölt gímszarvas tehenek által intenzíven 

használt területeken vegetáció felmérést végeztünk. A digitalizált erdészeti adatbázist és 
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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 17 db 10 m2-

es, a mezőgazdasági területen 13 db 0,25 m2-es kvadrátot jelöltünk ki szisztematikusan. 

Minden kvadrátban 2000. június 15. és július 15. között (a szarvasok területváltásának 

időszaka) kéthetente, összesen három alkalommal vettük fel a növényfajok borítását. 

A nappali rádiótelemetriás mérésekkel nem tudtuk kizárni azt a lehetőséget, hogy 

nappal az erdőben rejtőző szarvasok éjszaka kijárnak a mezőgazdasági területekre táplálkozni 

és viszont. Ezért meghatároztuk, hogy csak az egyik vagy csak a másik élőhelyen 

megtalálható növények (indikátor növényfajok) megjelennek-e a másik élőhelyen gyűjtött 

hullatékokban. A növényfajok kiválasztása részletes vegetáció-felmérés után történt. 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) bizonyult megfelelőnek. Az analízishez 1998 júniusában 

és 2000. április és november között kéthetente mindkét területen gyűjtöttünk hullatékokat 

(nerdő=237, nmg. terület=149). 

Az indikátor növényfajok detektálása és a táplálék-összetétel meghatározása a 

hullatékok mikroszövettani analízisével történt. Minden kísérleti területre és időpontra 

homogenizált keverékmintát készítettünk. 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 statisztikai 

feldolgozásnál χ2 homogenitás és illeszkedés vizsgálatot és Bonferroni Z-tesztet használtunk.  

Meghatároztuk a gímszarvasok táplálékának minőségét is. Ehhez a táplálékban 5%-nál 

nagyobb arányban előforduló növényfajoknak a szarvasok által fogyasztott részéből egyenként 

300g-os mintát gyűjtöttünk be a vegetáció felmérésekkel megegyező időpontokban. A 

mintákat -20°C-on tároltuk. A mintákat 105 °C-on 4 órán át szárítottuk, majd megmértük a 

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

nyers zsír, nyers hamu és nitrogénmentes anyag tartalmukat a weendei-módszer szerint 

(Church és Pond 1988). A növényfajok táplálóanyag tartalmának meghatározása mellett, az 

egyes területekre az adott időpontban jellemző tápláléknak megfelelő keverékeket is 

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

jellemző keverékek táplálóanyag-összetételének különbségeit.  
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3. Eredmények  
 

3.1. A szezonális területhasználat populációs szinten 
 

A nyomsűrűség szignifikánsan különbözött 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). 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 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). 

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). 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). 

Viszont nem voltak jelentős szezonális eltérések a mezőgazdasági területen (egyutas ANOVA: 

F(3, 72)=2,34, 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: 
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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). 

 

3.2. A területhasználat jellege 
 

Rádiótelemetriás méréseink kimutatták, hogy télen minden jelölt egyed az erdőben 

tartózkodott. Nyáron viszont a 28-ból 9 állat mozgáskörzetet váltott az erdőből a 

mezőgazdasági területre (�váltó� stratégia), míg 19 egyed egész évben az erdőben maradt 

(�helybenmaradó� stratégia). A szezonális mozgáskörzetek akciórádiusza jelentősen kisebb 

volt, mint ezek centroidjai 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). Egyetlen erdei indikátor növényfajt sem találtunk a mezőgazdasági 

területen gyűjtött hullatékokban, sem fordítva.  

 

3.3. A területváltási stratégia tér-időbeli stabilitása 
 

A szezonális mozgáskörzetek és a magterületek évek közötti átfedése az erdőben 

maradó (helybenmaradó) és a területet váltó (váltó) egyedek esetében is viszonylag alacsony 

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

átfedése a váltók esetében csak alig fele akkora volt, mint a helybenmaradóknál (kétmintás t-

teszt, t=2,385, df=33, p=0,023). 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). Nem találtunk olyan felnőtt egyedet, amelyik váltott volna a két 

stratégia között. 

 

3.4. A szezonális mozgáskörzet nagysága  

 

A téli mozgáskörzetek mindkét stratégiát (helybenmaradó, váltó) követő egyedek 

esetében nagyobbak voltak, mint a nyáriak (páros t-teszt: váltók: df=20, t=-4,35, p<0,001; 
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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 az erdőben 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 mezőgazdasági területről visszatérő váltóknál, mint a helybenmaradóknál. 

 

3.5. A szezonális területváltás okainak vizsgálata: táplálkozás 
 

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). 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). 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). 

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 alacsonyabb volt, 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, 

míg 2000-ben a lucerna aránya csak 4% volt. A kukorica fogyasztása mindkét évben a 

kimutathatósági szint alatt volt. 

A szarvasok táplálékának táplálóanyag tartalma hasonló volt 1998-ban, de 

szignifikánsan 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. 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. 
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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. 



12 

5. Következtetések 
 

5.1. A szezonális területhasználat populációs szinten 
 

A fekhelysűrűség-becslés és a nyomsűrűség-becslés eredményei szerint a gímszarvas 

populáció eloszlása szezonális ciklusokban változott a két területen. A szarvasok a vegetációs 

időszakon kívül az erdőben koncentrálódtak. Ez igazolta a vadgazdálkodók megfigyeléseit. 

Nyárra kiegyenlítődés volt megfigyelhető, nagy számban jelentek meg a mezőgazdasági 

területeken, a szarvassűrűség hasonló volt a két területen, esetleg némi erdei többlet maradt. 

Ez viszont nem 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. 

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, valamint a táplálék-összetétel vizsgálataink szerint a kultúrnövényeket csak 

alacsony arányban fogyasztották. 

 

5.2. A területhasználat jellege 

 

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. Mi ezt vizsgáltuk. 

A rádiótelemetriás vizsgálatokkal nem találtuk nyomát a korábban feltételezett 

nagytávolságú, az állomány nagy részét érintő vándorlásnak. A jelölt állatok többsége egész 

évben az erdőben maradt és egy jól meghatározott, néhány száz ha nagyságú mozgáskörzetet 

használt. 
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Vizsgáltuk a szezonális élőhely-használatot. Eredményeink két egymást kiegészítő 

vizsgálatból származnak. Az egyedek rádiótelemetriás követése, és a csak egyik élőhelyre 

jellemző indikátornövények kimutatása lehetővé tette a pihenő és a táplálkozó helyek tér-

időbeli szétválásából eredő problémák kiküszöbölését. Feltételezésünk szerint, 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. Az erdei és a mezőgazdasági élőhelyen mért mozgáskörzet fragmentek 

határozott elkülönülése és nagy távolsága szintén ez ellen szól. Ennek alapján elmondhatjuk, 

hogy a gímszarvas mezőgazdasági területen való nyári megjelenése mögött elsősorban egyes 

egyedek az erdőből való, hosszabb távú, szezonális mozgáskörzet váltása húzódik meg. 

Ezután 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. Úgy tűnik, 

hogy egy az erdőből a mezőgazdasági területre is kiterjesztett mozgáskörzet, már túlságosan 

nagy mérete miatt, túlzott költségeket okozna az állatnak, amely túlhaladná a kialakuló 

változatosabb, foltosabb terület előnyeit (Ford 1983). 

Kimutattuk, hogy a felnőtt tehenek stratégia hűsége nagy, vagyis a szarvasok nem 

váltottak a két stratégia között. Ez arra utal, hogy az egyedek nem döntenek évről-évre a 

területváltásról. Valószínűleg a fiatal korukban tanult viselkedést folytatják (Georgii és 

Schröder 1983). Így mindkét viselkedésmintázat stabilan megmaradhat egymás mellett az 

állományban. 

Mindenesetre még kevés az ismeretünk a kiváltó és helybenmaradó csoport közötti 

különbségekről és valamelyik viselkedéstípus potenciális előnyéről vagy hátrányáról. Tegyük 

fel, hogy az erdő és a mezőgazdasági terület nem azonos minőségű élőhely. A legegyszerűbb 

feltételezés ekkor az, hogy az egyedek az ideális szabadeloszlás szerint használják az éppen 

rendelkezésre álló területet (Fretwell és Lucas 1970). Ekkor a két stratégia nyeresége egyenlő 

lenne. De nem tudjuk, hogy mitől függ az, hogy egy egyed melyik területhasználati 

viselkedésmintázatot követi. Lehetséges, hogy az állat hierarchiában elfoglalt helye fontos 

szerepet játszik. 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 mezőgazdasági területre (ebben az esetben 

ez a jobb minőségű élőhely), vagy az alacsonyabb rangúak szorulnak ki az erdőből (ekkor az 
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erdő jobb). 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. 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. 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.  

A különböző magyarázatok különböző vadgazdálkodási és vadkár-megelőzési 

eljárásokat tesznek szükségessé, így ezeket az ismereteket meg kell szerezni a szakszerű 

gazdálkodáshoz az ilyen erdő-mezőgazdasági élőhely együttesekben. 

 

5.3. A területváltási stratégia tér-időbeli stabilitása 
 

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, 
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a környezeti feltételek céltudatos változtatásával irányítható. A gazdálkodás tervezésénél és az 

élőhelyek átalakításánál ezeket célszerű figyelembe venni.  

 

5.4. A szezonális mozgáskörzet nagysága  

 

A gímszarvas alternatív területhasználati stratégiáinak hatása a mozgáskörzet méretére 

kevéssé kutatott. A különböző élőhelyeken gyűjtött adatok nagy variabilitást mutattak a 

gímszarvas mozgáskörzetek méretében (Mysterud és mtsai. 2001). Ezért vizsgáltuk meg a két 

szomszédos élőhelyet eltérően használó, de egy populációhoz tartozó gímszarvasok 

mozgáskörzet méretét. 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 (Harestad és Bunnel 1979).  

A téli mozgáskörzetek mindkét stratégia esetében nagyobbak voltak, mint a nyáriak. 

Ez az eredmény jól megfelel a habitat produktivitás hipotézis predikciójának.  

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 a sokak által elfogadott feltételezéssel, hogy a mezőgazdasági terület a 

vegetációs időszakban lényegesen gazdagabb forrásokat biztosít a gímszarvasoknak.  

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. (1999) 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 �felderítő utak� kockázata túl nagy lehet.  
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Elképzelhető az is, 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. A továbbiakban a 

lokalizációk eloszlásának vizsgálatával igazolhatjuk, vagy elvethetjük ezt a feltevést.  

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. Tekintettel arra, hogy a 

habitat produktivitás hipotézis predikciója korábban igazolódott, a váltók nagyobb 

mozgáskörzete rosszabb produktivitású élőhelyre utalhat, vagyis a váltók az erdőben rosszabb 

adottságú részeket használnak.  

Az eredményeink alapján egyik elmélet sem magyarázta meg teljesen az erdő-

mezőgazdasági élőhely együttesben talált mozgáskörzet méreteket. Úgy gondolom, hogy az 

általunk tesztelt hipotézisek egyik 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.  

 

5.5. A szezonális területváltás okainak vizsgálata: táplálkozás 

 

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. 

A két élőhelyen fogyasztott táplálék minőségének összehasonlítása nem igazolta azt a 

feltevésünket sem, hogy a mezőgazdasági élőhelyen jobb táplálóanyag tartalmú növényeket 
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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. 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 (1998) feltételezésének, miszerint a területváltás oka a táplálék ezen minőségi 

jellemzőiben keresendő. 

Egy másik megközelítési lehetőség annak feltételezése, hogy az egyedek közötti 

kölcsönhatások nem csak a bikák (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. Ebből következően a mezőgazdasági területre való váltás 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). 

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 gyakran tapasztalt túlzott leegyszerűsítése hibás következtetéshez és kezeléshez 

vezet.  
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