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A tantárgyi cél:
A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatókkal részletesen megismertesse a vadászat
fogalomkörébe tartozó állatfajokat és azok életmódját, elhelyezkedését az
állatrendszertanban. A hallgatóknak áttekintést kell nyerniük a fogalomkörbe tartozó
fajokról, valamint pontos ismeretekkel kell rendelkezniük a főbb vadászható fajok
természetrajzi

jellemzőiről.

Ismerniük

kell

az

alapfogalmak tartalmát.
Szükséges előzetes ismeretek: Ökológia és vadbiológia

etológiai,

viselkedésökológiai

Elvárt tanulási eredmények
Tudás

Képesség

Felismeri a
vadászható és védett
fajokat.
Ismeri rendszertani
helyüket,
elterjedésüket,
élőhelyi igényeiket,
szaporodásukat,
táplálkozásukat,
alapvető viselkedési
jellemzőiket.

Alkalmazza az
ismereteit a tárgyalt
fajok felismerésében,
azonosításában,
megkülönböztetéséb
en.
Képes szabad
területen,
természetes
környezetükben
felismerni a tárgyalt
vadászható és védett
fajokat.

Attitűd
Elfogadja a
vadászható fajok
kezelésére,
szabályozására
vonatkozó elveket.
Érti a tárgyalt fajok
szerepét és
jelentőségét
ökológiai és
vadgazdálkodási
szempontból
egyaránt.

AutonómiaFelelősség
Önállóan felismeri a
tárgyalt fajokat.
Önállóan és
felelősséggel dönt az
érintett fajok
vadászati státuszáról.
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RENDSZERTAN

Az élőlények bizonyos csoportjainak egyedei genetikai, morfológiai,
élettani, anatómiai, ökológiai, viselkedésbeli stb.szempontok szerint
jobban hasonlítanak egymáshoz, mint más csoportok egyedeihez.
Egymással képesek ivarosan szaporodni és termékeny utódokat
létrehozni. Ezeket a csoportokat fajoknak nevezzük (species).
Az élővilág rendszerezése az idők folyamán a tudomány fejlődésével
párhuzamosan változott és változik ma is.
(Az evolúció nyersanyaga a genetikai variancia, „hajtómotorja” a
természetes
szelekció
(változó
szelekciós
nyomás
–
a
legrátermettebbek kiválogatódása)

RENDSZERTAN
Egységes a kettős nevezéktan binominális nómenklatúra (C. Linné)
használata (genus species).
Rendszertani kategóriák:
Regnum

Ország

Phylum

Törzs

Classis

Osztály

Ordo

Rend

Familia

Család

Genus

Nemzetség

Species

Faj

RENDSZERTAN
Állatok (Animalia):

Soksejtű élőlények
Sejtfaluk nincs

Sejtjeiket sejtmembrán veszi körül
Heterotróf táplálkozásúak

Rendszerint aktív mozgásra képesek
Jellemző az idegi szabályozás megléte

Többnyire ivarosan szaporodnak

RENDSZERTAN
Faj alatti kategóriák:
Alfaj (subspecies): a törzsalaktól több-kevesebb, többnyire átmeneti
bélyegben különbözik. Ezek a bélyegek a környezeti viszonyok
állandósága esetén öröklődnek A törzsalaktól eltérő areája van. (Anser
fabalis rossicus - tundrai, A.f.johanseni- tajgai)
Változat (varietas): egy, vagy több bélyegben eltér a törzsalaktól, de
areája nem különül el azon belül elszórtan fordul elő. (Phasianus
colchicus var. albus)

Eltérés (aberratió): jelentős alakbeli eltérést mutat a törzsalaktól,
előfordulása szórványos.
Fajta: nem természetes kategória, a tenyésztési munka során létrejött
csoportok(rögzült tulajdonságok) elkülönítésére szolgál.

RENDSZERTAN
Rendszertani besorolás (példa):
Rend (ordo):

Tyúkalakúak (Galliformes)

Család (família):

Fácánfélék (Phasianidae)

Nem (genus):

Fogoly (Perdix)

Faj (species):

Szürke fogoly (Perdix perdix)

Alfaj (subspecies)

P.p.perdix (Közép-E.),
P.p.hispaniensis (Pireneusi fsz.)

Szervezettan, emlősök
Általános jellemzés:
4-5000 fajt számlál, magas fejlettségi fokot elért gerinces állatok, testüket
szőr borítja

Testhőmérsékletük állandó
A magzat magzatburokban fejlődik, az anya méhlepényen keresztül
táplálja (placentalia)
Kicsinyeiket tejmirigyekben képződött tejjel táplálják
Bőrmirigyeik fejlettek (izzadság-, faggyú-, tej-, feromontermelők)
Végtagok ötujjúak, vagy ebből redukálódott ujjszámúak

Szervezettan, emlősök
Lábujjaik végén karom, vagy pata található
Fogazatuk a táplálkozás módjától függően változatos (herbivora, carnivora, omnivora)
A fogak általában gyökeresek és egyszer váltódnak
(vannak nyílt gyökerű állandóan növekvő fogak)
Zsigeri szervrendszerük fejlett
Érzékszerveik fejlettek, teljesítményük életmódtól függően eltérő
Szárazföldi életmódhoz alkalmazkodtak (vannak kivételek)

JÁRÁSMÓDOK
Ujjak száma
Mellső

Hátsó

Ursidae

Plantigrad

5

5

Mustelidae

Semiplantigrad

5

5

Canidae (Felidae)

Digitigrad

5 (4)

4 (4)

Artio- (pressio-)dactyla

Unguligrad

4 (1)

4 (1)

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Kültakaró:
Funkciói:
•fizikai védelem
•energiaforgalom
•anyagkiválasztás (excretio) pl.: tej
•anyagelválasztás (secretio) pl.: izzadság
•társas és szexuális viselkedés, kommunikáció
Részei: a bőr és függelékei, illetve a szőrzet
A bőr (cutis) részei:

•hámréteg (epidermis): szaruréteg (stratum corneum), osztódó réteg (str. germinativum)
•irharéteg (corium): erek, szőrtüszők, verejték- és faggyúmirigyek, simaizomelemek, zsírsejtek.
Az irha és a hám határán pigmentsejtek (kromatofor). A pigmentsejtek lehetnek feketék
(melanofor), sárgák (xanthofor), vörösek (erithrofor), többszínűek (allofor).
•bőr alatti kötőszövet (subcutis): éles határ nélkül kapcsolódik az irharéteghez.
Lazarostos kötőszövet, több-kevesebb zsírszövetet tartalmaz.

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
A bőr mirigyei:

•verejtékmirigyek: felcsavarodott tubuláris mirigyek, az irhában, fajonként eltérően
különböző testtájakon. Szerepük főleg a hőszabályozásban van.
•faggyúmirigyek: rendszerint bogyós (alveolaris), az irhában találhatók, kivezető nyílásaik a bőr felületére, vagy a szőrtüszőkbe nyílnak. Feladatuk a
bőr és a szőr zsírosan tartása.
•tejmirigy (glandula lactifera): összetett bogyós mirigy. Elhelyezkedés szerint lehet
mellkasi (pectoralis), hasi (abdominális), lágyéki (inquinalis).
Az utód táplálása, immunanyagok átadása (kolosztrum).
•feromon-termelő mirigyek (illatmirigyek): intraspec. kommunikáció. A szaganyagok
megjelenhetnek a nyálban, vizeletben is.
Elhelyezkedés szerint fejen, törzsön, genitáliák
környékén, lágyéki részen, ujjak között,
lábközép részen.
Biokommunikációs szerepük:
szaporodás
territórium és otthonterület jelölése
agresszió, dominancia
csoportkohézió
egyedi felismerés
Riasztás

Szervezettan, emlősök
A köztakaró függelékei:

szőr, végtagok szaruképletei, szarv.

A szőr: szőrhagyma (papilla pili), szőrgyökér (radix pili), szőrnyél (scapula pili),
merevítő izmok
A szőr szerkezete: velőtengely, orsósejtek, pigmentszemek, pikkely.
Szőrtípusok:
fedőszőrök (pili tectori)

pihe (gyapjú) szőrök
hosszú szőrök
serteszőrök
tapintó, vagy színusszőrök (pili tactiles)
pillaszőrök (cilia)
A vedlés a szőrzet váltódása, kiváltója a hőmérséklet és a fotoperiodus változása.
A szarv és az agancs: a szarv epidermalis eredetű, az agancs valódi csontképződmény.

Funkciójuk és vadgazdálkodási szerepük miatt tárgyaljuk együtt.
A fejfüggelék típusai:

1. szarv
2. villásszarvú antilop fejdísze
3. zsiráf és okapi fejfüggeléke
4. agancs

Szervezettan, emlősök
A szarv: a szarvcsap (os cornus) és a szarutok alkotja. Rendszerint mindkét nem viseli, az
állat élete végéig fejlődik, nem váltódik, nem elágazó (kivétel a villásszarvú
antilop).

Szervezettan, emlősök
Az agancs: többnyire csak a hím viseli (kivétel Rangifer tarandus), éves ciklus szerint
váltódik.
Agancsperiódus:

agancsnövekedés: az agancstövet borító csírahám termeli a lágy szövetet, melyet
barka (erekkel, idegekkel átszőtt bolyhos bőr, táplálószövet) borít.
Szervetlen sók beépülése közben megszilárdul (kalcifikálódik).
Végül a vérerek eltömődnek, a barka elhal, az állat letisztítja az
agancsot. Növekedésében a tesztoszteron fontos szerepet játszik.
A tarándszarvasoknál a mellékvesekéreg hormonja irányítja, így
mindkét nem visel agancsot.
szaporodási időszak: az agancs kifejlődött, letisztított, elhalt. Az agancstő él, csak inaktív.
az agancs elvetése: szaporodási idő után az aktivizálódott agancstő indítja el a csontfalósejtek aktiválása által.
agancs nélüliség: a levált agancs helyén képződött friss sebet a bőr benövi, a csonthártya
gyors szaporodásával kialakítja az agancs csúcsot, mely folyamatosan és
gyorsan osztódik (csontépítő sejtek).
Az agancs biológiai funkciója nem teljesen ismert: élelemszerzés, fegyver, ragsorrend…..

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Mozgási szervrendszer:
Csontrendszer: a csontváz (sceleton) a mozgás passzív szerve.

A fog szerkezete, fogtípusok, fogazat:
részei:

1. foggyökér (radix dentis), a fogmederben ül.
2. korona (corona dentis)
3. fognyak (colum dentis), a kettő között

szerkezete: 1. fogbél (pulpa), erek és idegek szövik át
2. dentin, a fog fő csontanyaga
3. cement, a gyökeret borítja
4. zománc, a koronát borítja

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Fogtípusok: a fogak fogsort alkotnak (dentura), a fogsorok fogazatot (dentatura)
•
•
•
•

metszőfogak (dentes incisivi)
szemfogak (dentes canini)
előzápfogak (dentes premolares)
zápfogak
(dentes molares)

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Fogazat jelölése:
Metszőfog
Szemfog
Előzápfog
Zápfog

Tejfog
i
c
p
-

Zápfog
I
C
P
M

Tejfog az alsó és felső fogsorban: pl.: i2 ; p3
Zápfog a felső fogsorban: pl.: MIII

Szervezettan, emlősök
Vadfajaink fogképletei
Artiodactyla
Nonruminantia
Suidae
1.Sus scrofa

3 1 4 3
-----------= 44
3 1 4 3

I C P M
-----------I C P M

Carnivora
Canidae
1.Canis lupus
2.Canis aureus
3.Vulpes vulpes
4.Nyctereutes
procyonoides
Ursidae
1.Ursus arctos

3 1 4 2
----------- = 42
3 1 4 3

Carnivora
Procyonidae

Carnivora
Mustelidae

Carnivora
Mustelidae

1.Procyon lotor

1.Meles meles
2.Martes martes
3.Martes foina

1.Mustela nivalis
2.Mustela
putorius
3.Mustela
eversmanni

Carnivora
Felidae
1.Lynx lynx
2.Felis
sylvestris

Lagomorpha
Leporidae
1 Lepus
europaeus
2.Oryctolagus
cuniculus

Rodentia
Microtidae

2 0 3 3
-----------= 28
1 0 2 3

1 0 0 3
-----------= 16
1 0 0 3

1.Ondatra
zybethicus

Artiodactyla
Ruminantia
Cervidae
1.Cervus elaphus
2.Cervus nippon
3.Capreolus
capreolus

4.Lutra lutra

3 1 4 2
-----------= 40
3 1 4 2

3 1 4 1
-----------= 38
3 1 4 2
3 1 4 1
-----------= 36
3 1 3 2

I: dentes incisivi (metszőfogak)
C: dentes canini (szemfogak)
P: dentes premolares (előzápfogak)
M: dentes molares (utózápfogak)

3 1 3 1
-----------= 34
3 1 3 2

3 1 2(3)1
------------=28
3 1 2 1 (30)

0 1 3 3
-----------= 34
3 31 3 3
0 0 0(1)3
--------------=32(34)
3313

Artiodactyla
Ruminantia
Cervidae
Bovidae
1.Cervus dama
2.Alces alces
3.Ovis
musimon
4.Rupicapra
rupicapra

0 0 3 3
-----------= 32
3 1 3 3

Szervezettan, emlősök
Izomrendszer: A mozgás aktív szervrendszere. Harántcsíkos izomtípus,
akaratlagos mozgás………
Anyagforgalmi szervek:
Emésztőkészülék (Apparatus digestorius):
Szakaszai, részei:
•előbél (protogaster) :

szájüreg (cavum oris)
garat (pharynx)
nyelőcső (oesophagus)
gyomor (gaster): együregű, többüregű, egyszerű, összetett
Mandulák és nyálmirigyek: fültő-, állkapocs alatti, nyelv alatti

•középbél (intestinum tenue): patkóbél
éhbél
csípőbél
Máj és hasnyálmirigy ( emésztőenzimek kiválasztása) emésztés és felszívódás
•utóbél (intestinum crassum): vakbél
remesebél
végbél
Enzimtermelés nincs, fermentáció, vízvisszaszívás

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Légzőkészülék:
Aktív része a tüdő (pulmo), passzív részei a légutak: orr (nasus), orrüreg (cavum nasalis),
gégefő (larynx), légcső (trachea), főhörgők-hörgők (bronchus), . A CO2 és az O2
kicserélődése a léghólyagocskákban (alveolus) történik.

Szervezettan, emlősök
Keringés:
•Vérrendszer: szív és a vérerek (artériák és vénák)
•Nyirokérrendszer: a vérből származó szövetnedvek (nyirok) áramlását, valamint a bélből
felszívódott tápanyagok szállítását biztosítja.

Szervezettan, emlősök
Kiválasztószervek:
Az emlősvese páros, bab alakú szerv, mely a hasüregben dorzálisan helyezkedik el.
Struktúrája szerint jelentős eltéréseket mutat. Alapegységei a vesetestecskék (nephron)
Típusai:
•egypapillás vese: a gyüjtőcsatornák egy szemölcsön nyílnak (rovarevők)
•párkányvese: a gyüjtőcsatornák a vesemedencét körülvevő párkányokba torkollnak
(Carnivora, Artiodactyla).
•többpapillás vese: a párkány több papillára tagolódik (disznófélék)
•elágazó uretherű egypapillás vese: Pressiodactyla, medve, vidra
Szövettani felépítése: kéreg- és velőállomány
A vizelet útja: vesemedence → húgyvezető (urether) → húgyhólyag (vesicula urinaria) →
húgycső (urethra)

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Szaporítószervek:

Női szaporítószervek:
•petefészek (ovarium)
•petevezető (oviductus): infundibulum, méhkürt (tuba uterina)
•méh (uterus): test és méhszarvak
•méhnyak: külső és belső méhszáj, nyakcsatorna
•hüvely, hüvelytornác
•vagina
•pérarés
Az embriót magzatburok veszi körül (magzating, húgyhártya, irhahártya), a méhlepényen
keresztül kapcsolódik a méh falához. Anyagkicserélődés a méhlepényen és a köldökzsinóron keresztül.
Chorionbolyhok eloszlása szerint:
•Diffúz placenta (pl. diffusa) – ló, sertés
•Multiplex placenta (pl. multiplex) – kérődzők
•Öves placenta (pl. zonaria) – ragadozók
•Korongos placenta (pl. discoidea) – főemlősök, rágcsálók

Emlősök anatómiája
A folyamat:
Ivarérés (petesejtek) → ovuláció → megtermékenyítés → beágyazódás(sárgatest) →
embrionális fejlődés(magzat) → ellés(placentaheg-szám=az újszülöttek száma) →
felnevelés(felnevelt szaporulat).

Szervezettan, emlősök
Méhszarv

Sárgatest

ŐZ

Méhtest

Sárgatest

ŐZ

Petefészek

Méhnyak
MEZEI NYÚL

Magzat

MEZEI NYÚL

Placentaheg

Sárgatest
Petefészek

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Amnion

Méhbolyhok
(placenta)

Chorion

Szervezettan, emlősök

Méhgomb
(kotiledon)

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Hím szaporító szervek:
•herék (testis): összetett csöves mirigy, páros
•mellékherék (epididimis)
•ondóvezeték (ductus deferens)
•penis: merevedőtest, vagy péniszcsont (monycsont)
•járulékos nemi mirigyek: ondóhólyag (vesicula seminalis),
dülmirigy (prostata),
Cowper-féle mirigy

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, emlősök
Idegrendszer:
Működése:
•irányítja valamennyi szerv működését
•összehangolja a szervek működését
•biztosítja a környezethez történő alkalmazkodást
Az emlősök idegrendszere a legfejlettebb az állatvilágban, érzékszerveik hatékonysága fajok
szerint eltérő, az életmódnak megfelelően.

Szervezettan, emlősök

Szervezettan, madarak
Általános jellemzés:
Állandó testhőmérsékletű, tollas, gerinces állatok

Testfelépítésük, izomzatuk a repüléshez alkalmazkodott
Testhőmérséklet magas 38 - 440C
Anyagcseréjük élénk
Csőr kialakulása
A tojásrakó hüllőktől származnak
Kemény héjú tojással szaporodnak
A repülés megkönnyítése miatt a magzati fejlődés a testen kívül történik
Légzsákok kialakulása
Zúzógyomor kialakulása
Fejlett idegrendszer, legfejlettebb látóképesség

Szervezettan, madarak
Kültakaró:
A bőr és a tollazat alkotják, függelékei a homloklemez, tojásfog, taréj, úszóhártya, karom,
sarkantyú.
Bőr: vékony, száraz tapintású, kétrétegű - hám (epidermis) és írha (corium)
Epidermis: szaruréteg, szemcsésréteg, alapréteg
Írha: mirigyekben szegény, izzadságmirigy hiányzik, speciális bőrmirigy a farktőmirigy
(faggyút termel főleg vízimadaraknál, fióka korban nem működik, ezért anyjukhoz
dörgölődznek).
Tollazat: az irharétegben lévő szemölcsökből fejlődik. Mechanikai védelem, hőszigetelés.

Típusai: Strukturális és funkcionális különbségek a tolltípusok között.
•pehely-, vagy testtoll (plumulae)
•fedő-, vagy kontúrtoll (pennae)
- testrészenként előnévvel használjuk
•evezőtoll (remiges) - első- és másodrendű
•kormány-, vagy faroktoll (rectrices)
•dísz-, vagy módosult toll (különböző
testtájakon)
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Szervezettan, madarak

Szervezettan, madarak
Részei:

gerinc (scapus) → szár (rachis) és cséve (calamus)
zászló (vexillum) → ágak (rami), sugarak (radii), horgok
(hamuli)

Vedlés: neurohormonális szabályozás alatt áll, a szaporodással,
költözéssel, vonulással függ össze. Teljes és részleges vedlésről
beszélhetünk, átmeneti röpképtelenséget okozhat (récék lohos.).
Zárttéri körülmények között mesterségesen kiváltható.
A ragadozók folyamatosan vedlenek. Jelentős megterhelés az
anyagcsere szempontjából.
A tollazat embrionális fejlődése: a keltetés 5. napján az embrión
megjelennek a tolltüszők. A 7 - 8. napon tollkezdemények, a 10.
napon ágkezdemények, a 13. napon elszarusodás (hypofízishormon), a 19. napon a szarusodás és differenciálódás befejeződik
(pehelytollazat) (fácán).
Embrionális→Natális→Juvenilis→Adult tollazat.

A toll színe: festékanyag és a fénytörés okozzák. A bőr kromatoforáitól kapja, lehet fekete,
barna, piros, sárga. Hiányozhat részben (leucizmus), vagy teljesen (albinizmus). Jellegzetes
faji bélyeg, kortól, ivartól (dimorfizmus esetén), évszaktól függően változik.
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Mozgási szervrendszer:
Csontvázrendszer: a csontok könnyűek, de szilárdak, a nagy
csöves csontokban légzsákok vannak.
Koponya: agy- és arckoponya jól elkülönül, agykoponya kicsi, varratai
korán elcsontosodnak. A csőr lehet hegyes, kúpos, kereszt, kampós,
horgas, fogas, szigony, véső, tapogató, lemezes. (Döntő a táplálék
megszerzésének a módja).
Nyakcsigolyák: 11-25 db (atlas és epistropheus a fej mozgását segíti,
a csigolyák nyereg-izülettel kap.)
Hátcsigolyák: 3 - 10 db, 3 - 9 pár valódi borda (nincs lengőborda
– repülőizmok tapadása)
Mellcsont (sternum): nagy mellcsonti taréj (crista sternum) különösen
repülő madaraknál fejlett
Ágyék- és keresztcsigolyák: 11 - 14 db, összeforrtak
Medencecsont: csípőcsont (os ileum), ülőcsont (os ischii), fancsont
(os pubis). Alul nyitott (tojásrakás)
Farokcsigolyák: 5 - 7 db, a 4 - 6. csigolya összeolvadt farcsíkcsonttá (pygostyl).
Vállöv: lapocka, hollócsőrcsont, villacsont (kulccsont)
Mellső végtag (szárny): felkar (humerus), alkar (radius et ulna).
A szárnytő, szárnyközép és az ujjpercek módosultak, redukálód
-tak, összeforrtak (fiókszárny).
Láb: comb (femur), lábszár (tibia et fibula), csűd (tarso-metatarsus),ujjak (4db) baglyok, harkályok vetélőujj, Fogó-, kapaszkodó-,
kaparó-, úszó-, gázló-, futó-, talajon mozgó, fán mozgó lábtípusok.
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Izomrendszer: a mozgásmódhoz alkalmazkodott.
Mellizom (m. pectoralis): antagonistája a hollócsőrcsont alatti izom (m. supracoracoides).
A repülésben közel 40 féle izom vesz részt.
Farokizom: kormánytollak irányítása.
Láb izmai: fejlett comb- és lábszárizmok (az életmódhoz alkalmazkodott).

Tollmozgató izmok: a bőrben helyeződnek.
Mozgásmódok:
•járás, futás, úszás, kúszás, repülés
•futómadarak:
strucc-félék, hosszú, erős láb, magas súlypont.
•gyaloglók:
varjak, seregélyek, gólyák, gémek
•kúszók:
fakuszok, harkályok
•úszók:
úszóhártya, jellegzetes testalakulás
•repülők: siklás, vitorlázás, lebegés, szitálás, evezés, rotációs szárnymozgás.
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Anyagcsere:
Emésztőkészülék és emésztés:
Táplálkozási típusok alapján:

növényevő (fejlettebb)
húsevő (egyszerűbb)
mindenevő (köztes)

Részei: száj-garat-nyelőcső-begy-mirigyes gyomor-zúzógyomor-bélrendszer (vékony-,
vastagbél, vakbél), kloáka. A növényevők szájüregében sok a nyálmirigy (táplálék puhítása), illetve a nyálat sok faj a feszeképítésnél is használja.
Nyelőcső (oesophagus): rendkívül tágulékony, vezeti a táplálékot a gyomorba. Tasakszerű kiöblösödése a begy (ingluvies), mely tárol és puhít. Gerlék és galambok pikkelyes
hámréteg segítségével begytejet termelnek (költés után 16 napig). 25-30% zsírt,10-15%
fehérjét és egyéb növekedést serkentő anyagokat, vitaminokat tartalmaz, de cukrot nem.
Túzoknál hiányzik a begy.
Előgyomor (proventriculus): mirigyes, sósavas pepszint termel (pH 1-2), csontok emésztésére is alkalmas.
Zúzógyomor (ventriculus): aprít, kever, raktároz, adagol, a fehérjebontás itt kezdődik,
kiválasztja az emészthetetlen részeket (toll, szőr-köpet). Magevőknél a beső nyomás100380 kPa, apró kavicsdarabok segítik az őrlést ritmikus összehúzódásokkal. A belső
szaruréteg időnként leválik, majd újratermelődik.
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Epésbél (duodenum): a hasnyálmirigy és a máj
váladékai ide jutnak, fehérje, szénhidrát és zsíremésztés történik Galambféléknek nincs epehólyagjuk.
Vakbél (coecum): páros, a rost és cellulózémésztés
színtere (ludaknál 25 cm), pacsirtának hiányzik.Mikrobiális fermentáció is végbemegy (energianyerés).
Vastagbél: a béltartalom besűrűsödik, vízvisszaszívás,
a bélsár a vizelettel keveredik.
Kloáka: bélsár és vizeletürítés, megtermékenyítés.
Coprodaeum(végbél felől)-urodaeum (húgyvezető
és ondó-/petevezető)-proctodaeum (bursa fabricii).
A bursa fabricii egy nyirokszerv, a thymusra emlékeztet, idősebb korban (8-9 hó) eltünik (kormeghat.).
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Keringés:
Allandó magas testhőmérsékletnek megfelelő keringés alakult ki. A szív négyüregű, a
testnagysághoz képest nagyobb, mint az emlősöké (a ttg. 1-2%-a, emlősöknél 0.4%-a).
Gyors anyagcsere, magas pulzusszám:

egerészölyv 270/perc
tőkés réce
300/perc
széncinege 420/perc

Legmagasabb testhőmérséklet az állatvilágban:

egerészölyv 41,5 oC
füstifecske 44,0 oC
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Légzőkészülék:
Funkciói: gázcsere, hőszabályozás, hangképzés.
A levegő ki-és belégzéskor is keresztülmegy a tüdőn, kilégzéskor a légzsákok is közreműködnek a tüdő oxigénellátásában.
Orrnyílás
Gégecső, vagy légcső (trachea)
Felső gégefő (larynx): a légcső és nyelőcső találkozásánál, hangadásra nem alkalmas.
Alsó gégefő (syrinx): a légcső elágazásánál a hörgők kapuját alkotja, hangadó szerv.
Főhörgők (bronchus): a tüdölebenyekbe juttatja a levegőt.
Tüdő (pulmo): kicsi, kétszárnyú. a test hátoldali falához nőttek Nagysága a percenkénti
légvételek számával függ össze, nagytestűeknél kisebb, kistestűeknél nagyobb pl.: gödény
2-4/perc, csíz 114/perc.
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Légzsákok: a tüdő főhörgőinek tágulatából erednek.
Lehetnek:

•páratlan kulccsonti
•páros nyaki
•elülső és hátulsó mellkasi
•hasi

Egyéb szerepük, hogy megakadályozzák a madár erős lehülését, vagy-az izomrostok
közé húzódó légzsákok levezetik az izommozgás közben keletkezett hőt.
Hangadás: hangszalagok nincsenek. A hörgőkből kiáramló levegő megrezegteti az alsó
gégefő (syrinx) rugalmas hártyáit. Fűzfasípra emlékeztető, rezonáló hangot ad.
Egyéb hangadás: csőrrel való kelepelés (gólya), szárnycsattogás (galambok), suhogó
hang leszálláskor (nászrepülő szalonka farktollai).
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Kiválasztás:

A nitrogéntartalmú melléktermékeknek, húgysavaknak a vérből való eltávolítását a vese
végzi. A vese (ren) hosszúkás, a gerincoszlop két oldalán helyezkedik el, páros
vezetéke a kloakába torkollik.
Madárvese (metanephros):

•3-3 különböző nagyságú lebenyből áll
•a lebenyek működő egysége a vesetestecske (nephron)
•a nephron érgomolyokból (glomerulus) és a Bowmann-féle tokból áll

•a kanyarulatos csatornák vezetik a vizeletet a húgycsövekbe.
•a húgycsövek a vizeletet a kloaka középső részébe (urodaeum) juttatják
innen a coprodaeumba jut, miközben a széklettel keveredik. Az ürüléken
lévő fehér (csapadékszerű) anyag a vizelet.
A madaraknál hiányzó húgyhólyag a csekély vizelet miatt fejlődhetett vissza, ami
embrionális korban még megtalálható.
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Ivarszervek és szaporodás:
A madarak váltivarúak, a nemi szervek hormonális szabályozás mellett működnek.
Rendeltetésük: ivarsejt és hormontermelés.
Az ivarszervek csak a szaporodási időszakban válnak aktívvá, egyébként jelentéktelen
nagyságúak. (A nemi aktivitást különféle szignálok megjelenésével jelzik a madarak is).
A másodlagos nemi jelleg is a hypofízis hormonok hatására jönnek létre (tollazat szine).
Hím nemi szervek:
Herék (testis): Hasüregben a vesék alatt, páros, tojás alakú, összetett csöves mirigy a
hasüreg dorzális falához kötődnek. Aktív állapotban 400-500-szor nagyobbak.A herecsatornácskákban termelődik a spermium.
Mellékherék (epididymis): a spermiumok tárolása.

Ondóhólyag és járulékos nemi mirigyek nincsenek.
Ondóvezető (ductus deferens): a kloakába üríti a spermiumokat
Párzószerv: általában nincs, a kifordított kloakát dörzsöli a hím a tojóéhoz. A lúdalakúaknak kitűrhető 5-10 cm hosszú párzószervük van.
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Női nemi szervek:
Petefészek(ovarium) páros szervként indul, de a jobb oldali -néhány ragadozó
kivételével visszafejlődik. A bal vese magasságában helyeződik, szőlőfürtszerű.
Ovuláció után nem képződik sárgatest.
Petevezető(oviductus): kezdeti szakasza a tölcsér(infundibulum), a megtermékenyülés helye. Petevezető öböl(magnum) a leghosszabb szakasz, a fehérjét termeli.
Tojástartó(uterus): a belső lágy héjhártyák és a mészhéj képződés helye.
Hüvely(vagina):kutikulaképzés, megtojás.
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Madártojás:
A madártojás (ovum, avium) egy peteburokkal ellátott petesejt, melyben az embrionális
fejlődéshez szükséges anyagok optimális mennyiségben és arányban vannak jelen. A
legnagyobb petesejt az állatvilágban (strucc tojássárgája 10 cm átmérőjű).
Kutikula:átlátszó, vékony mucinhártya, mikrobiális védelem, belső nedvesség és légcsere szabályozása.
Mészhéj (testa ovi): szilárd, lyukacsos fal, Ca, Mg-karbokátok és foszfátokból, valamint
szerves anyagokból áll. Vastagsága különböző(strucc 1.95 mm, fácán 0.26 mm, fürj 0.13
mm), felületén pórusok vannak. Szivacsos réteg (2/3 rész), hasábos réteg(1/3 rész). A
tojás tömegének 10-14%-a a héj.
Héjhártya (membrana testacea): a mészhéjhoz belülről tapadó hártyakettőzet. A tompábbik végen elválik és légkamrát(cavum aerum) képez. mely az embrió légcseréjében
játszik szerepet. Levegőjének összetétele 23% oxigén, 76% nitrogén. Nagysága a
frissesség fokmérője.
Tojásfehérje (albumen): a sárgáját veszi körül, réteges (külső-híg, középső-sűrű, belsőhíg).A jégzsinórt sűrű réteg képezi, védi a sárgáját az ütődéstől, biztosítja az embrió
fehérje és vízigényét. Tömege a tojás 45-50%-a.
Szikhártya: a sárgáját boritja be, a jégzsinór hozzá tapad.
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Tojássárgája (vitellus): víz, fehérje, zsírszerű anyagok, vitaminok. Középső, halványabb
része a latebra. Felső részén van a csírakorong(cicatricula), mely a barázdálódásnak
indult zygóta. Tömege a tojás 35-40%-a.
A tojások mérete, alakja, színe (mintázata) nagyon változatos, fajokra jellemző, de
környezeti hatásokra nagy variabilitást mutathat fajon belül is.
A tojás a testtömeg 2.0-2.7%-a, fészekhagyóknál nehezebbek, mint fészeklakóknál.
Fészekalj: a tojó által egy szaporodási ciklusban lerakott összes tojások száma. Nagysága öröklődő faji bélyeg, de befolyásolja az életkor, költés időpontja, táplálékellátottság,
állománysűrűség stb. Legtöbb tojást a tyúkalakúak rak-ják 20-22 db (A fészekalj nagysága
adaptív, a korlátozott forrásmennyiség optimalizált felhasználásával az utódok számán
keresztül maximalizálják a madarak egyedi reproduktív sikerességüket, ráfordítás –
haszon alapon).
A megtermékenyítést követő 3. napon a tojások már termékenyek, a hím elpusztulása
esetén egy hétig 100%, a második héten 65%, a harmadikon 45% termékeny. Az utolsó
parosodás utáni 21. napra minden tojás terméketlen.
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Idegrendszer:
A madarak ideg- és érzékszervrendszere nagyon fejlett, az endokrin mirigyrendszerrel
együtt fejti ki szabályozó hatását.
Központi(autonom) és környéki(periferiális) részből áll.
Központi idegrendszer:

Gerincvelő (medulla spinalis): a reflexszerű mozgások végrehajtója a kisagyvelő felügyelete mellett. Némileg független az agyvelőtől (a fej nélküli kacsák egy ideig tovább
úsznak).
Agyvelő (cerebrum): nagysága a hüllőkének 5-20-szorosa, de felépítésében a hüllőkéhez áll közelebb. Felülete sima, a köztiagy és a kisagy fejlett.
Környéki idegrendszer: 12 agyvelőidegpár, érző és mozgatóidegek.

Szervezettan, madarak
Érzékszervek:
Madárszem: a látás élességét és a közel, ill. távollátást szabályozni tudja. Az egész
szemgolyó alakját képes változtatni a szemgödörben és az ínhártyában elhelyezkedő
csontlemezek segítségével. Az érhártyából az üvegtestbe nyúló érfésű (pecten) szerepe
nem tisztázott, de a látásélesség finomításában részt vesz. Látóterük nagy, hátrafelé is jól
látnak.
Halló és egyensúlyozó szerv: hallásuk jól fejlett. Fülkagylójuk nincs, a középfülben csak
egy hallócsont van(oszlopcsont-columella). Egyensúlyozó szervük az emlősökéhez
hasonló. A hallható hangok tartománya 40-20.000 Hz.
Tapintás, ízlelés, szaglás: Grandry- és a Herbst-féle testekkel érzékelik a rázkódást,
rezgést, a tojásban lévő embrió mozgását. Ízlelőbimbók a nyelv hátsó részén és a begyben találhatók. Szaglásuk gyenge, szerepe elhanyagolható (kivételek a keselyűk).
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Madárfajok állattani
jellemzése

Lúdalakúak

Vadludak általános
jellemzése

Vadludak:
Mezei ludak:

- házilúd szerűek

Nyári lúd

- csőrkáva lamellás

Vetési lúd

- láb sárga, vagy hússzínű

Nagy lilik, Kis lilik

- zöld növény- és magevők

Tengeri ludak: - zömök test

Ásóludak:

Kanadai lúd, Örvös lúd

- láb fekete

Apácalúd

- csőrkáva nem fogazott

Vörösnyakú lúd

- rendszertani átmenet a récék
és ludak között
- üregekben fészkelnek

Nílusi lúd, Vörös ásólúd
Bütykös ásólúd

A vadludak éves ciklusa
Vetési lúd (A.fabalis)
(átvonul és áttelel)
Tavaszi vonulás költőhelyre
(tundra, tajga)

Nagylilik (A.albifrons)
(átvonul)

III-IV. párok kialakulása

II-V. párok kialakulása

Fészkelés, költés

V-VI. kolóniákban

VI. eleje kolóniákban

Költés után

Család együtt marad

Család együtt marad

VI. közepétől (5 hétig)
vedlőhelyeken

VI. közepétől (5 hétig)
vedlőhelyeken

IX-XII.

X-XII.

Csapatban

Csapatban

Vedlés

Őszi vonulás telelőhelyre
Telelés telelőhelyeken

Táplálkozási viselkedés:
•napi rendszeres mozgás (húzás) a víz és a legelő között
•a húzások ideje és útvonala állandó, menetrendszerű
•napkelte előtt néhány perccel kihúznak a legelőre az éjjeli pihenőhelyről (összef. vízfelület)
•10-11 óra körül visszahúznak inni a vízre
•a déli órákban újra ki a legelőre
•sötétedés előtt a vízre térnek éjszakázni
•a reggeli és az esti húzás a legmegbízhatóbb

Lúdalakúak
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NYÁRI LÚD
Graugans

(Anser

anser)

Greylag

goose,

Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes
Elnevezése: gúnár, tojó, kisliba
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus.
Legnagyobb testű, legvilágosabb, „szőke liba”, csőr
narancsszínű (A.a.anser), vagy rózsaszínű a nálunk
fészkelő alfajnál (A.a.rubrirostris). Láb hússzínű.
Fiatalok barnásak, láb szürkéssárga. A két alfaj
közötti átmeneti alakok gyakran előfordulnak. A
házilúd őse. Mezei lúd. Hangja „gágogás”.
Méretek: ♂ ttg. 3500 (2800-4100)g, ♀ ttg. 3000
(2450-3600)g.

Költési elterjedése: Palearktikus. Közép-Európa minden országában költ, hazánkban is. Az
A.a.anser Ny. és É-Európában az Uralig, az A.a.rubrirostris DK-Európa, Kárpát-medence,
Török-ország, Ázsia.

Élőhelye: Nagyobb vizes területek, nádasok, tavak, mocsarak, mocsárrétek,
lápterületek, bányatavak. Táplálkozás mg.-i kultúrák, tarlók, gabonavetések, gyepek.
Szaporodása:
Ivarérettség: párválasztás másfél éves korban, de az ivarérettséget 2. vagy 3. évesen
érik el. Monogám.
Költési idő: párba állás tél végén, hóolvadáskor a költőterületet elfoglalják. Költés
március végétől április közepéig. Sarjúköltés lehetséges.
Fészek helye: jégmentes, ritkás nádas (avas), gyékényes, sásos területek, mocsárrétek.
Együtt választják ki a párok. Fontos a jó kilátás és a zavartalanság.
Fészek: átmérője 80-100cm, magassága 20-30cm. Olykor laza telepeket alkotnak
egymástól 50-60m távolságra. A tojó a fészek elhagyásakor fészekanyaggal takarja a
tojásokat.
Tojásrakás, költésszám: tojásrakás naponta, évente egyszer költ.
Fészekalj: a tojó korától is függ, (3-)5-6(-9)db. A tojások fehér/piszkosbarnák, 164g átl.tg.
Kotlás: az utolsó, vagy az utolsó előtti tojás lerakása után a tojó kotlik, a gúnár a
közelben tartózkodik. 28 nap a költés ideje. A fiókák egyszerre kelnek.

Fiókanevelés: fészekhagyóak, mindkét szülő vezeti őket, 8 hetesen repülősek,
10hetesen önállóak, de a következő költésig együtt maradnak.

Táplálkozása: Szezonalitás, vízi, vízparti növényeket legelnek (1 kg/nap). Csapatbaverődés
után kihúznak tarlókra, vetésekre, de kisebb távolságra, mint a vetési lúd és a nagylilik.
Fejlett zúzógyomor, terjedelmes vakbél.
Állományviszonyai: Európában 5 természetes populáció (Izland, Skócia, Spanyol, Holland,
Kárpát-medence). Mo.-on 1000 - 2000 pár (Hortobágy, Velencei-tó, Kis-Balaton, Fertő-tó,
Kiskunsági szikes tavak stb.). Vonuláskor feldúsul az állomány 5 - 10.000 pld.
Vonulása: V-alakban, gágogva, évszázados folyosókon, táplálkozóhelyek mentén. Őszi
vonulás IX - XI, tavaszi III-ban. Enyhe teleken áttelelnek. Telelőhelyek: Brit-szigetek, Ibériai
fsz., Balkán, É-Afrika, Közel-Kelet, India, Kína. A vonulás kezdete csak az időjárástól függ
(még vedlésben a tundráról, magas mortalitás).
Státusza: Vadászható. (Ramsari-egyezmény: vizes élőhelyek védelme), CMS (AEWA). EU
Madárvédelmi irányelvek.
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Vetési lúd

VETÉSI LÚD (Anser fabalis) Bean Goose,
Saatgans
Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes.
Elnevezése: gúnár, tojó, kisliba
Felismerési jegyei: Sötét barnásszürke, fej és
nyak csaknem fekete. Ivari dimorfizmus nincs.
Fiatalok barnásak. Idősek csőrtöve kifehéredik.
Csőr fekete keskenyebb-szélesebb hullámos
szélű sárga gyűrűvel. Láb narancssárga. Hangja
mély gágogás, többnyire csak húzáskor hallatja.
Az alfajok elkülönítése a csőr hossza alapján
lehetséges, de sok az átmeneti forma.
Méretek: ttg.♂: 3200 (2690-4060)g, ttg.♀: 2800
(2220-3470)g (A.f.abalis).

Költési elterjedése: Izlandtól K-Szibériáig két tundrai alfaj (A.f.rossicus, A.f.
serrirostris) és három tajgai alfaj (A.f.fabalis, A.f.middendorfi, A.f.johanseni).Mo.-on a
rossicus és a fabalis alfaj és ezek hibridjei vonulnak át és telelnek. Újabb rendszertani
besorolás: fajkomplex.
Élőhelye: Tundra és tajga, mindig nedves területek. Mocsaras, lápos tundrai, folyóparti
és erdős területek. Telelőterületeken mg.-i kultúrákat is felkeresi. Az éjszakázó és táplálkozóhely között 60-100km is lehet a távolság, ettől függően a napi húzások el is maradhatnak.

Szaporodása:
Ivarérettség: második életévben párt választanak, de csak a 3. 4. évben szaporodnak.
Tartós párkapcsolatban élnek.
Költési idő: érkezés április közepe és május közepe között. Költés május elejétől július
közepéig, észak felé haladva kitolódik. A költőterületen kb. 100 napot töltenek.
Fészek helye: száraz magaslaton, többé-kevésbé nyílt, mocsaras-vizes területeken. A
fészeksűrűség néhány 100m-től 1-2km is lehet.
Fészek: ♀ építi, a ♂ segíthet a fészekanyag hordásában. Növényi anyagokból készül,
pehelytollal kibéleli. Használhatják a régi fészket is (tatarozzák).
Tojásrakás, költésszám: naponta egy tojás, a fészekalj június közepétől teljes. Évi egy
költés, a sarjúköltés feltételezett.
Fészekalj nagysága: (3-)4-6(-7)db ovális, fénytelen, sárgásfehér majd piszkosszürke.
Tojástömeg 112g (A.f.rossicus).
Kotlás: a tojó kotlik, a gúnár őrködik. A fészek elhagyásakor takarja a tojásokat. Kelés 2729(25-30) napra, szinkronizáltan.
Fiókanevelés: Fészekhagyóak a fiókák, mindkét szülő vezeti őket, a nevelés 2 hónapig tart
(röpképesség). A család a következő költésig együtt marad.

Táplálkozása: Költőterületen fűfélék, zsurlók, zuzmók, Vonuláskor és a telelőterületeken
gabona- és gyommagvak, zöld növényi részek (a kukorica dominál).

Állományviszonyai: Több százezer pld. a költőállománya. Mo.-on átvette a vezető
szerepet, főleg a Dunántúlon vonul és telelhet is (Fertő-tó, Balaton, Kis-Balaton, Tatai-tó,
Fertő-tó).
Vonulása: Telelőhelyei az Atlati- és a Pannon-régió. Mo.-ra szeptember végén érkezik és
legkésőbb április végéig távozik.
Státusza: Vadászható.
Jelentősége: Elsősorban a dunántúli területeken.
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Nagylilik

NAGYLILIK (Anser albifrons) White-fronted
Goose, Blässgans
Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes
Elnevezése: gúnár, tojó, kisliba
Felismerési jegyei: „magyar liba”. Szürkésbarna,
begy és has világosabb, idős korban fehér folt a csőr
körül,
hason
fekete
harántmintázat.
Csőr
rózsaszínű, vagy sárga, láb sárga, vagy hússzínű
(lelövés után elszíntelenedik). Fiataloknál hiányzik a
homlokfolt és a hasi harántmintázat. Nincs ivari
dimorfizmus (kloakateszt). Hangja zsivajgó „lilik-lilik”,
V-alakban vonul.
Méretek: ttg.♂: 2500 (2210-2850)g, ttg.♀: 2300
(2035-2840)g.

Kis lilik

Költési elterjedése: Holarktikus. Eurázsia (A.a. albifrons), É-Amerika (A.a. frontalis),
Grönland (A.a. flavirostris).
Élőhelye: Arktikus és cserjés tundrák, mocsaras területek fészkelője, vizek közelében,
folyópartokon, tengerparti dombokon költ. Alkalomszerűen költ fás területeken, de a fahatár
feletti területek madara. Vonuláskor nedves gyepterületekhez kötődik (Tiszántúl).
Telelőterületein szántóterületeken, tarlókon is előfordul.

Szaporodása:
Ivarérettség: a második életévben választanak párt, a negyedik életévben szaporodnak,
életre szóló monogámia jellemzi.
Költési idő: költőterületek felkeresése május közepe és június eleje között. Fészeképítés
júniusban, tojásrakás és költés június végétől július végéig.
Fészek helye: vízközelben, de valamilyen száraz magaslaton, szabadon, vagy cserjék
takarásában. Mo.-on elvétve fészkel.
Fészek: a tojó építi jó kilátással, kibéleli. A tojásokat takarja. Előfordul, hogy előző évi
fészkeiket használják.
Tojásrakás, költésszám: naponta (kétnaponta) rakja, sarjúköltése a rövid sarki nyár miatt
kétséges.
Fészekalj nagysága: (4-)5-6(-7)db ovális, sárgásfehér, tompafényű tojások, tömegük 124137(130)g.
Kotlás: az utolsó tojás megtojása után, tartama 22-28nap. A ♀ kotlik, ritkán hagyja el a
tojásokat, az utolsó napokban egyáltalán nem. A ♂ a fészek körül őrködik. A kislibák
egyszerre kelnek július közepétől.
Fiókanevelés: fészekhagyók, mindkét szülő vezeti őket, 7-8 hetesen repülősek
(augusztus közepe-vége). A család a következő szaporodási időszakig együtt marad.

Táplálkozása: napi 650-800g friss táplálék az igénye. Fő táplálék a fűfélék, telelőterületeken
emellett gabonamagvak, csigák.
Állományviszonyai: Hajdan több százezer pld. volt a Mo.-on átvonuló állomány, mára
lecsökkent. Hortobágy, Biharugra, szegedi Fehér-tó, Kardoskút, néhány tízezer db. Vannak
kiúgróan jó évek is.
Vonulása: Északi költőterületekről a sarki nyár végén indulnak a telelőhelyekre. É-európai és
grönlandi állomány az Atlanti-, Pannon-, Pontusi-, Anatóliai-, Kaspi- régióba. É-amerikai
állomány a Mexikói-öböl és kaliforniai területekre. Az É-ázsiai állomány Belső-Ázsiában,
Afrikában, Kínában, Japánban telel. Tavasszal indulnak vissza a költőterületekre. Mo.-i
tetőzés november-december és március.
Státusza: Vadászható
Jelentősége: Legelési és taposási kárt okozhat vetéseken.
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Nílusi lúd

NÍLUSI LÚD (Alopochen aegyptiaca)

Elnevezése: gúnár, tojó, kisliba
Felismerési jegyei:
Viszonylag hosszú lábú madár, háta barna, hasa és
mellkasa világosabb. Feje halvány krémszínű, szeme
körül,
valamint
a
begyközépen
szürkétől
vörösesbarnáig terjedő színű folttal. Nyakán bozontos
tollakat visel. Reptében hatalmas, fehér vállfoltjai
feltűnőek. Fénylő zöld szárnytükre van. Csőre és lába
rózsaszín. A nemek hasonlóak, a tojó valamennyivel
kisebb a gúnárnál.
A hím hangja fojtott kiáltás, a tojóé hápogásszerű.
Méretek: ttg. 2000-2500 g
Előfordulása:
Afrika java részén megtalálható, a sivatagos vidékek
kivételével. Különösen Kelet- és Dél-Afrikában elterjedt.
A Nílus mentén, ahol egykor igen gyakori volt, ma már
csak Felső-Egyiptomban fészkel. Az esős évszakban
Észak-Afrikáig, egészen Algériáig, Tunéziáig és a Nílus
torkolatáig vándorol.

Élőhelye:
A nílusi lúd szinte mindenhol elterjedt, ahol vízi élőhely áll a rendelkezésére. Elsősorban a
nagyobb állóvizeket kedveli. A mezőkön leveleket, zöld növényi részeket legel, a
szántóföldön is megjelenik, vetőmagokat és a sarjadó vetést eszi. Ezért, főleg Dél-Afrika
egyes vidékein, terméskárokat okoz.
Szaporodása:
A költési időszak alatt különösen agresszív madarak,
territóriumot foglalnak és onnan minden réceféle
madarat elűznek.
A költési időszakban tanúsított agresszivitása más récék
iránt is elősegíthette az európai populáció létrejöttét,
mert a tenyésztők sokszor inkább szabadon engedték a
madarakat, vagy ha azok maguktól megszöktek, akkor
nem nagyon indultak a keresésükre.
Fészke magaslatokon, például sziklákon található. Part
menti növények között, sziklarepedésekben vagy
faodvakban költenek, de előszeretettel foglalják el a
méretüknek megfelelő mesterséges fészekodúkat is,
melyeket nem nekik, hanem más, hasonló méretű
fajoknak helyeznek ki az emberek.
5-11 tojását eltérő évszakokban rakja le, és csak a tojó
költi ki őket. A fiókákat mindkét szülő kíséri, kb. 11
hetesen válnak röpképessé. A család azonban gyakran
még hónapokig együtt marad.
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Kanadai lúd

KANADAI LÚD (Branta canadensis)
Elnevezése: gúnár, tojó, kisliba
Felismerési jegyei:
A kanadai lúdat a fekete fej és nyak fehér „szakállal”
megkülönbözteti a többi lúdtól, bár az apácalúdhoz
hasonlít, de neki fekete melle van és barnás helyett
szürke tollazata. 90–100 cm, szárnyfesztávolsága 160–
175 cm. A párok életük végéig együtt maradnak. A
tojó külsőleg ugyanígy néz ki, de valamivel könnyebb
és hangja is más.
Méretek: ttg. 3000-6500 g, a hímek nagyobbak.
Előfordulása:
Kanada az Amerikai Egyesült
Államok területén és Mexikóban él.

Élőhelye:
A kanadai lúd is vándorló madár. Az USA
szinte egész területén megtalálhatók. A Valakban repülő ludak hangjai jelzik az
évszakok közötti átmenetet. Néhány
területen a vándorutak megváltoztak az
élőhely és az ételforrások változása miatt.
Enyhe éghajlaton, úgymint a Csendesóceán északnyugati részén, a ragadozók
eltűnése miatt a populáció egy része már
nem vándorol.
Néhány csapat a mérsékelt éghajlaton a
városokba is ellátogat, a megfelelő,
ragadozóktól mentes nyitott területek miatt.
A kanadai ludak nagyobb példányai
Európában
is
széles
körben
meghonosodtak és vad populációkat
alakítottak ki Nagy-Britanniában (néhány
ezer
pár),
Hollandiában,
és
Skandináviában.
Kisebb,
szigetszerű
élőhelyek alakultak ki nagyobb városok,
például Hamburg és München környékén,
ezek általában állatkertekből és parkokból
származó, visszavadult madarak, melyek
néhány területen kártevővé váltak.

Szaporodása:
A kanadai ludak második életévükben keresnek maguknak
társat. A pár egész élete végéig együtt marad, de ha az
egyik elpusztul, a másik általában keres magának új párt. A
fészek általában a víz közelében található, egy mocsár egy
szigetén vagy bokor alatt építik, néha a hódok elhagyott
üregét használják fel. A fészket a tojó építi, a növényeket
szálanként viszi a helyére. A 4–8 tojás a fészek közepén
található fészekben van. A 25–28 napig tartó kotlásban
mind a tojó mind a hím részt vesznek, de a tojó több időt
tölt rajta, mint a hím. Ezen az időszak alatt elveszítik
repülőtollaikat, tehát a tojások kikelése után egy ideig nem
képesek
repülni.
A kisludak kikelésük után hamar elhagyják a fészket és
követik szüleiket. Gyakran lehet látni, amint egy felnőtt lúd
mögött libasorban úsznak a fiókák („parádé”). A fiókák
védelmében, a szülők gyakran erőszakosan távol tartják a
közeli teremtményeket, a kicsi feketerigótól az őket
megközelítő emberig. 40–80 nap után már kirepülnek a
fészekből a kisludak. A nyári szálláshelyre még szüleikkel
mennek, de visszatéréskor már elhagyják őket.

Táplálkozása:
A kanadai lúd főleg növényeket fogyaszt. Amikor a vízben táplálkozik, nyakát és fejét a
víz alá dugja, hogy elérje a vízinövényeket, néha egyes récefajokhoz hasonlóan tótágast
áll. Vándorlás során és télen a gabonatarlókon hátrahagyott terméseket fogyaszt: a
búzát, a babot, a rizst és a kukoricát. Kevés állati eredetű táplálékot is eszik.
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Vadrécék általános
jellemzése

Úszórécék: -hengeres test
- hosszú nyak
- nem merül mélyre
- farok a víz fölé emelkedik
- egy lökéssel kelnek
- föleg növényi táplálék

Tőkés réce
Böjti réce
Csörgőréce
Kendermagos réce
Nyílfarkú réce
Fütyülő és Márványos réce

Bukórécék:- zömök test
- rövid nyak
- farok vízhez simul
- rövid nekifutás
- nem távolodik el a víztől
- főleg állati táplálék

Barátréce
Kerceréce
Cigányréce
Kontyosréce
Üstökösréce
Jegesréce

Búvárrécék:- karcsú test
Kis bukó
(Bukók) - kontyos fej
Nagy bukó
- oldalt lapított csőr, kampós
Örvös bukó
- mélyvízi táplálkozás
Kékcsőrű réce
- folyók nagy tavak nyílt vizein
- állati táplálék
- többnyire odúban, üregben fészkelnek

A récefélék viselkedése

1.Tőkés réce (Anas plathyrhynchos)
2.Barátréce (Aythya ferina)
3.Böjti réce (Anas querquedula)
4.Csörgőréce (Anas crecca)
5.Kerceréce (Buchephala clangula)
Tavaszi vonulás költőhelyre, párbaállás
Fészkelés, költés
Költés után
Vedlés (vedlőhelyeken)
Röpképtelenség
Násztollazat kialakulása
Őszi vonulás telelőhelyre
Telelőhelyen

fészkelő, áttelelő (enyhe teleken)
fészkelő, ősszel elvonul
fészkelő, ősszel elvonul
szórványos fészkelő, átvonuló
átvonuló, olykor áttelelő
II-V.
III-VI.
Tojó nevel
VI-VIII. (IX. csörgőréce)
VI-X. (Tőkésréce VI-VIII.közepe)
IX-XII. (Tőkésréce IX.)

Nyár végi gyülekezés (a fajok keverednek) VIII.vége-XI.
aggregáció

Táplálkozási viselkedés:
1.napi rendszeres mozgás a víz és a táplálkozóhely között (a ludakkal "szembe" húz)
2.a húzások ideje és útvonala állandó
3.hajnalban húznak a tarlóról a vízre, nappali tartózkodási helyükre (reggeli húzás)
4.alkonyatkor húznak a tarlóra, éjszakai táplálkozóhelyükre (esti húzás)
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Tőkés réce

TŐKÉS RÉCE (Anas plathyrhynchos) Mallard, Stockente
Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes, (úszórécék).
Elnevezése: Gácsér, tojó, kiskacsa.
Felismerési jegyei: 55-60cm, 0.8-1.2 kg. Ivari dimorfizmus
(násztollazat). Nászruhás ♂ feje a nyak közepéig fémes zöld,
nyakon fehér gyűrű, begy sötétbarna, hát szürkésbarna, has
szürkésfehér, középső farokfedők feketék (gácsértollak),
szürkésbarna szárny, ibolyakék szárnytükör fekete és fehér
szegéllyel. Csőr zöldessárga, láb narancssárga, szem barna.
Nyáron mindkét ivar és a fiatalok is rozsdabarnák. 21-27 ezer
db toll. Hangja hápogás, a házikacsa őse.

Költési elterjedése: Holarktikus, Európában összefüggő.

Élőhelye: Rendkívül széles, minden vizes, nedves élőhelyen, lakott helyeken is.
Fészkelőhelye: Változatos, néha szélsőséges, vizek parti zónája, nádszegély, tópart,
gabonaföld, odvak, kémények, más madarak elhagyott fészkei.

Költése: Ivarérettség az 1. életévben. Párbaállás jan. vége feb. eleje, fészkelés márc.
elején. Monogám hajlamú, tojásrakás márc. közepétől, 7-10 db zöldes, barnás tojás (5070g). A ♀ kotlik 24 - 28 napig, a ♂ csapatokba verődve kóborolnak. Sarjúköltés
előfordulhat. A tojó az elhagyott fészket pehelytollakkal betakarja. A kiskacsák 24 órán
belül kikelnek, felszáradás után elhagyják a fészket, 8 hetes korra repülősek.
Táplálkozása: Változatos. Magvak, zöld növényi részek, puhatestűek, rovarok, békák,
apró halak.
Állományviszonyai: Európai állomány 8-10 millió. Mo.-on költ több százezer pár.
Vonuláskor feldúsul.

Vonulása: Enyhe teleken áttelelnek. Nyár végén gyülekeznek (más récefajokkal is), a
mediterráneumban telelnek.
Státusza: Vadászható. (terítékkorlátozás 8 db/fő/nap). Fészkelőpopulációk és vizes
élőhelyek védelme!
Jelentősége: Legfontosabb récefajunk. Mesterséges tenyésztés megoldott.

Lúdalakúak

Csörgő réce
Böjti réce
Barátréce
Kerceréce

CSÖRGŐ RÉCE (Anas crecca) Common teal,
Krickente
Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes,
(úszórécék).
Elnevezése: Gácsér, tojó, kiskacsa.
Felismerési jegyei: Legkisebb európai réce, 35
cm,
0.2-0.3
kg.
Nászruhás
gácsér
feje
gesztenyebarna, fémeszöld szemsáv. Begy és mell
világos, barna pettyekkel, a has fehér. A hát és az
oldal „cirmos”, szárnytükör zöld, felül széles fehér
szegéllyel. Farka szürke, felső farkfedők feketések.
Csőre szürkésfekete, láb barnás, szeme barna. A
tojó háta barna, melle világosabb. A fiatalok a
tojóhoz hasonlóak, de a testalj sötétebb barnásan
pettyezett. Hangja éles csörgőszerű. Mo.-on
nagyobb csapatokban látható.

Költési elterjedése: Holarktikus. Dél-Európát kivéve általános. A Pireneusok, Alpok,
Kárpátok vonalától délre csak rendszertelenül fészkel.

Élőhelye: Sekély, gazdag parti vegetációjú, eutrofizálódott vízfelületek, erdei tavak,
árterek, szigetek.
Költése: Ápr. közepétől, a párba állás a fészkelőterületen történik. Nádas, sásos parti
vegetációban, vagy erdőben. Tojás sárgásbarna, olykor zöldes árnyalattal. Fészekalj 8-10
db tojás (25g), sarjúköltés is lehetséges. Kotlás 21-22 nap, 6 hetesen repülősek. Csak
a tojó vezeti a fiókákat.

Táplálkozása: Gyommagvak, rovar, lárva, csiga, zöld növényi részek, termesztett
magvak. Nyár végén a tőkés récékkel együtt járnak a gabonatarlókra.
Állományviszonyai: Európai fészkelőpopulációja 1-1.5 millió db, Mo.-on ritkán, északon
fészkel. Átvonuló állománya 10-20 ezer pld.

Vonulása: D-Európa, É-Afrika. Novemberben tetőzik az Alföldön, Tavasszal márciusban
van átvonulási csúcs. Az É- és Ény-Európában fészkélő állományok Camargue-ba,
Hollandiába és Angliába vonulnak telelni, egy részük Mo.-on keresztül.
Státusza: Védett.

BÖJTI RÉCE (Anas querquedula) Garganey, Knäckente

Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes, (úszórécék).
Elnevezése: Gácsér, tojó, kiskacsa.
Felismerési jegyei: 0.25-0.45 kg. A nászruhás gácsér feje sötétbarna széles fehér
szemsávval, a has világos tollai feketével szegettek (foltos), szárnytükör türkiszzöld
fehér szegéllyel. Csőr szürkésfekete, láb barnásfekete, szem barna. A tojó és nyáron a
gácsér világosbarnán foltozott. A ♀ szárnytükre szürkésbarna fehér szegéllyel. A fitalok
sötétebb barnán foltozottak. Hangja rekedtes. Inkább párban és egyesével láthatók.

Költési elterjedése: Palearktikus. Európában hiányzik az Ibériai- és Appenin-félszigetről,
Görögország déli részéről. Ázsiában is megtalálható.

Élőhelye: Sekély, növényzettel benőtt vizek, nedves területek. Kerüli a mesterséges
élőhelyeket és gabonaföldeket.
Fészkelőhelye: Szikes tavak, tocsogók, kubikgödrök, tocsogós rétek.
Költése: Párbaállás ápr. elején. Költés máj. közepétől, 21-23 nap, 8-11db 30g-os
tojás,sarjúköltés is van. Csak a tojó kotlik. Hat hetes korra repülősek. Kotlás közben a
hím elhagyja a párját, a tojó egyedül nevel.

Táplálkozása: Magvak, zöld növényi részek, puhatestűek, rovarok, békák, főleg a
vízparti növényzet között. A közeli mg.-i területekre is kijár.
Állományviszonyai: Mo.-on a harmadik leggyakrabban fészkelő récefaj (néhány ezer
pld.).

Vonulása: Afrikában telel (Ny-Afrika, Nílus deltája, É-Afrika), X-XI-ben elvonul, III-IV-ban
érkezik.
Státusza: Védett

BARÁTRÉCE (Aythya ferina) Pochard, Tafelente
Rendszertani helye: Anatidae, Anseriformes, (bukórécék).
Elnevezése: Gácsér, tojó, kiskacsa.
Felismerési jegyei: A tőkés récénél valamivel kisebb (0,9-1 kg), a nászruhás gácsér feje
és nyaka gesztenyebarna, begye és farkfedői feketék, háta, oldala, hasa szürkésfehér.
Szeme piros, csűd szürke, úszóhártyái feketék. A tojón a barna és fekete színek
tompábbak. Hangja halk hörgés, ritkán hallatja.

Költési elterjedése: Palearktikus. Skandináviából hiányzik, Mo.-on a második leggyakoribb
fészkelő.

Élőhelye: Különböző nagyságú, eutrofizálódott, nádszegéllyel, vagy sűrű parti
vegetációval rendelkező állóvizeket, szigeteket kedveli. Nyugodt öblök, sekély vizű
lagúnák.
Fészkelőhelye: Szikes tavak, halastavak, kubikgödrök, bányatavak.
Költése: Párbaállás (szezonálisan monogám) a költőterületen, márciusban, csak a költési
időszakra szól. Legnagyobb a fészke, csak a ♀ építi. Tojásrakás ápr. elejétől júniusig,
sarjúköltés júliusig. 7-12 db tojás (60-70g), zöldesfehértől szürkészöldig. Kotlás 24-26 nap,
a gácsér a kotlás alatt fokozatosan felhagy az őrzéssel, a párkapcsolat megszakad. 7-8
hetesen repülősek.
Táplálkozása: Víz alatti növényi és állati eredetű táplálék, magvak.

Állományviszonyai: Európai állomány kb. 1.5 millió db. Mo.-on a tőkés után a leggyakoribb
récefaj.
Vonulása: Fekete-, Kaspi-, Földközi-tenger, Spanyolország. Őszi kulmináció novemberben,
tavaszi márciusban. Enyhe teleken áttelelhet.

Státusza: Védett

KERCERÉCE (Bucephala clangula): Goldeneye,
Schellente
Rendszertani
helye:
Anatidae,
(bukórécék).
Elnevezése: Gácsér, tojó, kiskacsa.

Anseriformes,

Felismerési jegyei: 0,8-1,1kg. A gácsér feje és háti
oldala fekete, fejen a csőr mögött fehér folt, válltollak
feketék fehér hosszanti sávozással, szárnytükör fehér,
láb sárga. A tojó feje sötétbarna, háta világosabb, a
mell szürke. A ♂ csőre fekete, a ♀-é sárgás, fekete
csőrkörömmel. A szivárványhártya sárga. a fiatalok a
tojóra hasonlítanak.

Költési elterjedése: Holarktikus. Németországtól Kamcsatkáig, az É-i erdőhatártól az
erdős-sztyepp zónáig. Mo.-on nem fészkel, áttelel.

Élőhelye: Tavak és folyók erdős partján, hüvösebb helyeken.
Fészkelőhelye: Oduban 2,5-5m magasan, a tojó választja ki.
Költése: Monogám. Ápr. közepétől jún. közepéig, évente egyszer költ. 6-11 db tojása (70g)
világos kékeszöld. Sarjúköltés előfordul. Csak a tojó kotlik. Kotlás 27-32 nap, kelés után 1-2
nappal kiugrálnak az oduból, és a tojó vízre vezeti a kicsiket, 8 hetesen röpképesek.
Táplálkozása: Puhatastűek, rákok, rovarok, kis halak, kagylók, hínárfélék, aprómagvak.
Állományviszonyai: Európában kb. 300 ezer pld. Mo.-on telelők jan.-feb.-ban tetőznek,
max.10 ezer pld.
Vonulása: Telelés Keleti-tenger, Brit-szigetek, Alpok-Duna vidéke. Tisza vonala, Hortobágy,
Dunántúl. Legkorábban szep. végén, legkésőbb ápr. végén látták nálunk.
Státusza: Védett

Tyúkalakúak

Fácán

FÁCÁN (Phasianus cholchicus)
1. Helyzete, szerepe a vadgazdálkodásban:
•Apróvadgazdálkodásunk fő bázisa
•Jól alkalmazkodó faj, mesterséges tenyésztése megoldott.
•A "vadásztömegsport" és a vadhúsellátás alapja.
•Megoszlása 70% Alföld, 22% Dunántúl, 8% északi megyék.
•Az élőhelyromlás ellenére állománya jelentősen nőtt egy ideig:
1893.
44.000 db teríték
1960-70.
167.000 db átlagos teríték
1978-ban 1.200.000 db-os teríték
2010-től 380.000 400.000
•Az utóbbi években romlott a helyzete.
A jövő útja az élőhelyfejlesztéssel párosulva a természetes állományok fenntartása
és ahol szükséges, pótlása nevelt fácánokkal (természetközeli nevelés), bölcs
hasznosítás.

2. Eredete, meghonosodása Európában és hazánkban:
Őshazája:

Közönséges fácán
Mongol fácán
Kínai örvös fácán

Kaspi-tó, Fekete-tenger
Aral-tó, Közép-Ázsia
Kelet-Kína, Japán

•A mai Grúzia területéről a Phasis folyó mellől a görögök hozták Európába.
•A XI.sz.-tól kezd komolyabban terjedni Európában.
•Nagymérvű tenyésztése Csehországban indult a XVIII-XIX.sz.-ban.
•Magyarországon a rómaiak honosították meg.
•Zárttéri tenyésztése az 1850-es évektől indult
•Ma Izland kivételével egész Európában megtalálható.
3. Rendszertani besorolása:
Galliformes (Tyúkalakúak)
Phasianidae (Fácánfélék)

Alfajok:
Politipikus, 33 természetes alfaj 6 csoportba sorolva
Magyarországon telepített alfajok:

a., Örv nélküli fácánok:
•Közönséges, vagy cseh-fácán (Ph. c. colchicus)
•Zöld, vagy japán-fácán (Ph. c. versicolor)
•Angol sötét vadászfácán (Ph. c. var. tenebrosus) mesterségesen szelektált változat.

b., Örvös fácánok:
•Mongol fácán (Ph. c. mongolicus)
•Kínai örvös fácán (Ph. c. torquatus)
•Formózai fácán (Ph. c. formosanus)

c., Egyéb fácánok:
•Pennsylvániai fácán (Ph. c. var. pennsylvanicus), jó szaporodási tul. (60 db tojás).
•Török fácán (Ph. c. var. subalbicus), a vadászfácán albínó egyedeiből szelektált.
•Fehér fácán (Ph. c. var. albus), albínó egyedekből szelektált díszfácán.

cseh

kínai

pennsylvániai

angol

formózai

japán
mongol

FÁCÁN (Phasianus colchicus)
Rendszertani helye: Phasianidae, Galliformes.(Mo.-on nem őshonos).
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus minden alfajnál megnyilvánul. Örv nélüliek:
Ph.c.colchicus (cseh), Ph.c.versicolor (japán), Ph.c.var.tenebrosus (angol). Örvösek::
Ph.c.mongolicus (mongol), Ph.c.torquatus (kínai), Ph.c.formosanus (formózai). Egyéb:
Pennsylvániai, Török, Fehér. ♂ 1.6-2 kg, ♀ 1-1.2 kg. Faroktollak száma 18 db, sarkantyú
(kormeghatározás). Arcrózsa, tollfül. Jellegzetes hang a „kakatolás”. Futómadár, nem
szívesen repül. Szeret bujkálni. Éjszakára felgallyaz. Könnyen elkóborol (növényzet
mentén).

Költési elterjedése: Eurázsiai.

Élőhelye: Ligeterdők, cserjés, nádas mg-i területek, laza, jól felmelegedő talajjal
(porfürdőzés). Változatos fás-cserjés vidék. Csak a japán fácán kedveli az összefüggő
erdőségeket (fácános vadászerdő…nagyterítékű vadászatok).
Fészkelőhelye: Gabonafélék, pillangósok, kukoricás, árokpartok, csatornapartok, erdősremízes területek. Főleg a szegélyrészeken.

Kakasok
territórium
eloszlása

Költése: Szaporodási időszakon kívül laza csapatokban él. Poligám (1:4-7). A ♂-ok ápr.
közepére territóriumot foglalnak (2-3 ha), dürgés, rangsorrend érvényesül, a ♀ keresi fel
a ♂-t (eltérő gonádaktivitás). Tojásrakás ápr. második felétől jun. közepéig, 8-12 db,
kétnaponta, sarjúköltés lehet. A tojások olajzöldtől a világosbarnáig, csak a ♀ kotlik 24
napig. A ♂-sal a kapcsolat megszűnik. A csibék egyszerre kelnek és hagyják el a fészket.
Mozgáskörzet fokozatosan növekszik. 5 hetes kortól felgallyaznak, 8.héttől repülnek.
Adult tollazat és testtömeg 22-24 hetes korra.

Táplálkozása: Polifág (fitofág), összetételében szezonalitás (állati 10-30%, növényi 7090%), csibék 20 napos korig kizárólag ízeltlábúakat fogyasztanak. Később magvak, zöld
növényi részek dominálnak. Téli etetést megkívánja.

Vonulása: Állandó.

Státusza: Vadászható, vadászati idényben.
Jelentősége: Legfontosabb apróvad. Mesterséges tenyésztés és kibocsátás (problémák).
Természetes állomány növekedése szükséges (élőhelyfejlesztés……).

Tyúkalakúak

Fogoly

FOGOLY (Perdix perdix)
1., Helye, szerepe a vadgazdálkodásban:
•Mo.-on őshonos faj, a század első felében milliós állománya volt (1-2 mill. db), ma
10-20 ezer db körül.
•A csökkenés okai: élőhelyváltozás (mg-i tevékenység), predátorok felszaporodása.
•Nagy érzékenység az időjárási tényezőkkel szemben.
•Mesterséges tenyésztése megoldott, de nem számottevő.
•A természetes állományok fenntartása, növelése a cél.
•Országos Fogolyvédelmi Program (1992-től).
•Repatriációs programok
•Vadászata rendeletileg korlátozott.
2., Elterjedése:
Egész Európa Dél-Svédországig, Kaspi-tengerig, É.-Perzsia, Kis-Ázsia.
Betelepítették É.-Amerikába a XIX.sz végétől.

3., Felismerési jegyei, rendszertani besorolása:
Rendszertana:
Törzsalak:
Alfajok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Galliformes
Phasianidae

Perdix perdix perdix

P. p. hispaniensis
P. p. armoricana
P. p. sphagnetorum
P. p. italica
P. p. robusta
P. p. lucida
P. p. canescens

Mutációi:
•P. p. mut. montana
•P. p. mut. palustris
•P. p. mut. mystacea

Közép-Európa
Spanyolország
Franciaország
Németország nyugati területe, Brit-szigetek
Appenin fsz.
Ny-Szibéria
Baltikum, Finnország, Oroszország európai területei
Kaukázustól délre
Hegyi szürke fogoly
Mocsári szürke fogoly
Bajszos szürke fogoly

FOGOLY (Perdix perdix)
Rendszertani helye: Phasianidae, Galliformes.
(Mo.-on őshonos)
Felismerési jegyei: A nemek igazából csak
kézbe véve különböztethetők meg. A ♂ 31
cm-es 430 g-os, a ♀ 26 cm-es 400 g-os.
A felsőtest szürke, harántsávozott, arc és
torok narancsbarna. Mellközépen sötét patkó
alakú folt (a ♀ több mint felénél is), csőr zöldes,
szem barna. A ♀ szárnyfedőtollain 2-3 fehér
keresztcsík. Fiatalokon a 9. és10. elsőrendű
evezőtollak hegyesek, az öregeken lekerekítettek. Ezeket a tollakat 13-14 hónapos korban
cserélik. Adult tollazat 100 napos korra.
Jellegzetes hívóhangja a „cserregés”.

Költési elterjedése: Palearktikus, politipikus, 8 alfaja van. P.p.perdix: Közép-Európa.
P.p.hispaniensis: Pireneusok. P.p.armoricana: Franciaország. P.p.sphagnetorum: NyNémetország, Brit-szigetek. P.p.italica: Appenin-fsz. P.p.robusta: Ny-Szibéria. P.p.lucida:
Baltikum, Finnország, Oroszország európai része. P.p.canescens: Kaukázustól délre.
Mutációi: P.p.mut. montana (hegyi szürke fogoly), P.p.mut.palustris (mocsári szürke fogoly),
P.p.mut.mystacea (bajszos szürke fogoly).
Élőhelye: Eredetileg erdős puszták, majd mezők, mg.-i területek. Kultúrakövetővé vált.
Betelepítették É-Amerikába (Hungarian partridge).
Fészkelőhelye: Mezsgyék, út-, árok-, csatornapartok, cserjések, erdőszélek, mg.-i kultúrák
szegélyei (ökoton).
Költése: Monogám, tél végén a csapatok felbomlanak, párba szakadás (mindig másik
csapatból), revírt foglalnak. A dürgés nem túl látványos. A fészket a ♀ építi, kibélelt
talajmélyedés, melyhez kitaposott bejárat vezet. Fészkelés ápr. közepétől, 1-1.5 naponta
tojik, 12-15 db körte alakú, olajbarna tojás. Kotlás 24 nap, csak a ♀ kotlik, a ♂ őrködik. A
kotlás vége felé a ♀-ot nem lehet a fészekről elzavarni (mg.-i gépek!). Sarjúköltés
lehetséges. Kelések zöme jun. 10-25. Fészekhagyók, 3 hetesen repülősek. Kelés után a
család együtt marad, még a téli csapatokban is. Mozgáskörzetük kicsi, helyhezkötött.
Ivararány 1:1 (fölös kakasok). Rendkívül erős nevelési ösztön: csibék adoptálása.

Táplálkozása: Polifág, összetételében szezonalitás, csibék 20 napos korig kizárólag
ízeltlábúakat fogyasztanak. Később magvak, zöld növényi részek dominálnak.
Állományviszonyai: Az 1900-as évek közepéig milliós állománya volt, mára vészesen
lecsökkent. 2 pld/km2 alatti sűrűségnél elmarad a párválasztás (kritikus sűrűség).
Veszteségek okai: mg.-i technológiák, predáció (term. szaporulat nagy része elpusztul).
Szélsőséges időjárás (esős, hűvös nyár, tartós vastag téli hótakaró).
Vonulása: Állandó, de csapatosan vándorolhat kedvezőtlen körülmények esetén.
Státusza: Kibocsátás esetén vadászható (korlátozásokkal).
Jelentősége: Igény van rá. Országos Fogolyvédelmi Program (1992.), Repatriációs
program

Tyúkalakúak

Fürj

FÜRJ (Coturnix coturnix)
Rendszertani helye: Phasianidae, Galliformes.
Felismerési jegyei: 16-18 cm-es 110-140g-os. A
kakas felső teste barna, fekete és rozsdabarna
rajzolattal, sárgásfehér sávokkal. Hosszú fehér
szemsáv, feketésbarna torokfolt, a begy rozsdavörös, alsóteste piszkosfehér. Az öreg tyúk torka
szürkésfehér, a begy sötétbarnán sávozott. Farka
12 tollból áll.

Költési elterjedése: 4 alfaja van. C.c.coturnix: Európa, É-Afrika, Ny-Ázsia a Bajkál tóig.
C.c.ussuriensis: Amúr vidéke, É-Kína, Mongólia, Korea. C.c.japonica: Japán (háziállat).
C.c.africana: Dél-Afrika.

Élőhelye: Füves, erdős sztyepp, kultúrsztyepp, gabona és pillangós kultúrák, borsó,
gyepek, gazosok.

Fészkelőhelye: Talajon fészkel, megegyezik az élőhelyével.
Költése: Áprilisban érkezik, hamarosan megkezdődik a párzás. A ♂-ok territóriumot
foglalnak, verekszenek, pitypalattyolással jelzik helyüket. A ♀-k felkeresik őket. Évi egy,
vagy két költése van, a sarjúköltés rendszeres. 7-12 db tojás naponta lerakva, sárgásbarna
alapon sötétbarna pettyesek. A kakas sem a kotlásban, sem a nevelésben nem vesz részt.
Kotlás 16-21 nap, felszáradás után azonnal elhagyják a fészket, 11 napos korban már
röpködnek, 19 napos korban röpképesek. A tyúk 7-8 hétig vezeti a csibéket. 1 év után
ivarérettek.
Nem szeretik a csapatéletet, de ősszel kisebb csapatokba verődnek. Nem szívesen
repülnek, különösen ősszel, mikor kövérek. Zavarás esetén szétrebbennek, vagy
szétszaladnak. Mozgási körzetük kicsi.

Táplálkozása: Növényi eredetű dominál, elsősorban gyommagvak, termesztett
növények magvai. A csibék néhány hétig állati eredetű tápl. fogyasztanak. Később is
fogyasztanak ízeltlábúakat. Mg.-i haszna jelentős.
Állományviszonyai: Régebben közönséges volt, mára lecsökkent. Okai: klímaváltozás,
atlanti csapadékos klímahatás, nagyüzemi mezőgazdálkodás, hálózás. Mo.-on eloszlása
egyenetlen, van ahol eltűnt, más területeken gyakoribb.
Vonulása: Szep.-okt.-ben délre vonul. Enyhe teleken ritkán áttelel.
Státusza: védett, telelőállományának védelme nemzetközi összefogást kíván.
Jelentősége: Napjainkban nincs.

Tyúkalakúak

Siketfajd

SIKETFAJD (Tetrao urogallus)
Rendszertani helye: Tetraonidae,
Galliformes.

Felismerési jegyei: Kakas 4-5 kg, tojó 2,5-3
kg. Öreg kakas szürkésfekete, mell
fémeszöld, szárny barna, szem fölött vörös
bőrfelület, fehér vállfolt. Pofaszakáll, csűd
végig tollas, legyezőszerű farok 18 db
tollból áll (trófeája). Csőr erős, hajlott. A tojó
sárgásbarna, harántsávozott.

Költési elterjedése: Palearktikus, csak a Távol-Keletről hiányzik. Alfajok száma vitatott (10).
Törzsalak T.u. urogallus:Skandinávia és É.-Oroszország. T.u.major: Dél.-Skandinávia, Britszig., Baltikum, Közép-Európa. T.u.aquitanius: Ibériai-fsz. T.u.rudolfi: Erdély, Balkán.
T.u.uralensis és T.u.karelikus: Oroszország európai részén. T.u.taczanowski: Ázsiában.

Élőhelye: Fenyves erdők, tajga, hegyvidéki bükkelegyes erdők. Áfonyás aljnövényzetet
kedveli.
Fészkelőhelye: Talajon fészkel, aljnövényzetbe, cserjék alá, fa tövébe. Növényi anyagokkal
kibéleli.
Költése: Poligám, territoriális. Dürgése márc. végétől máj. elejéig, hagyományos
dürgőhelyeken, földön, vagy fán (lekek). Szakaszai: kappogás, csattanás, köszörülés.
Tyúkok „kotyognak”. A dürgőhelyeken éjszakáznak, dürgés hajnalban 0.5-1 óra hosszat tart.
Költés ápr. közepe-jun. eleje. Fészekalj 5-12 db tojás, világos rozsdabarna, sötét foltokkal.
Tojásrakás kétnaponta, kotlás 26-29 nap. Csibék egyszerre kelnek, fészekhagyók. A ♀
vezeti őket, 2 hetes korra repülősek. A család őszig együtt marad, majd csapatokba állnak.
Táplálkozása: Növényi eredetű dominál, fenyőtű, lédús bogyók, rügyek, magvak, hajtások. A
csibék néhány hétig állati eredetű táplálék fogyasztás: hangyatojás, hangyák stb.
Állományviszonyai: Az elmúlt 50 évben 3 megfigyelés. Kőszegi-hegység, Őrség.

Vonulása: Állandó.
Státusza: védett. Érintetlen fenyvesek, ragadozógyérítés, vaddisznóállomány alacsony
szinten tartása szükséges a visszatelepedéshez.
Jelentősége: Hazánkban nincs, más országokban vadásszák.

Tyúkalakúak

Nyírfajd

NYÍRFAJD (Lyrurus tetrix)
Rendszertani helye: Tetraonidae, Galliformes.
Felismerési jegyei: Kakas 1.2-1.3 kg, tojó 0.751 kg. Kakas kékesfekete, lant alakú farok,
szem fölött vörös szemölcs, fehér vállfolt,
szárnyon fehér és barna sáv. Tojó felsőteste
okkersárga, harántsávozott, hasa szürkésfehér,
farka kissé villás. A fiatalok a ♀-hoz hasonlítanak
farkuk ék alakú. Csűd végig tollas, csőr és
karmok barnásfeketék.

Költési elterjedése: Palearktikus, Kelet-Ázsiából hiányzik. Európa közép- és magas
hegységeiben. Mo.-on nem fordul elő. Északon síkvidéki erdőkben ismegtalálható.

Élőhelye: Ritkás, áfonyás, borókás fenyő-, vagy lombelegyes erdők. Sík vidéken nyír- és
égerligetekben.
Fészkelőhelye: Talajon fészkel, a dürgőhelyhez közel, aljnövényzetbe, cserjék alá, fa
tövébe. Növényi anyagokkal kibéleli.
Költése: Poligám. Dürgése hóolvadás után, nagyobb tisztáson, havasi réten. Szakaszai:
sziszegés, fújás, csuhukolás, légzsák felfújása, gurgulázás. Költés ápr. vége- jun. eleje,
7-10 (15-16) db tojás (sarjúköltés lehetséges). Csak a ♀ kotlik, 24-28 napig, tojás
okkersárga, rozsdabarna pettyekkel. A csibék egyszerre kelnek, fészekhagyók, ♀ vezeti őket.
Egy hét után röpködnek, a család együtt marad télig, ekkor csapatba verődnek.
Táplálkozása: Növényi eredetű dominál, lédús bogyók, rügyek, magvak, hajtások, éger
barkája. A csibék néhány hétig állati eredetű tápl. fogy.: hangyatojás, hangyák stb. Később is
fogyasztanak ízeltlábúakat, csigákat, gilisztát stb.
Állományviszonyai: Közép-Európában csökken (élőhelyváltozás).
Vonulása: Állandó.
Státusza: védett, zavartalanság, ragadozógyérítés, vaddisznóállomány alacsony szinten
tartása szükséges a megmaradásához.

Tyúkalakúak

Császármadár

CSÁSZÁRMADÁR (Tetrastes bonasia)
Rendszertani helye: Tetraonidae, Galliformes.
Felismerési jegyei: Alig nagyobb a fogolynál. Kakas háta szürkésbarna, barnával és feketével
vonalkázott, fekete torokfolt fehér szegéllyel, fej és nyak gesztenyebarna, testoldal
gesztenyebarna, cseppfoltos. Bóbita és a szem körüli égővörös folt jellemző. Farka
lekerekített, keskeny sötét végszalaggal. a tyúk színei tompábbak, nincs torokfolt. A fiatalok a
tojóra hasonlítanak, de sötétebbek, farkuk fehér. A csűd tollas.

Költési elterjedése: A Francia-Alpoktól Japánig 5 alfaj. T.b.rupestris: Közép-Európa.
T.b.bonasia: Lengyelország, Baltikum, Skandinávia az Uralig. T.b.sibiricus és T.b.
kolymensis: Szibéria. T.b.vicinitas: Amúr-medence, Mongólia, Japán. Mo.-on az ÉszakiKözéphegységben.

Élőhelye: Fenyvesek, nyírelegyes erdők, cseresek, akácosok, páfrányos bükkösök,
tölgyelegyes erdők, bükkösök. Középkorú, csaknem teljesen záródott elegyes
állományokat kedveli. Fontos a zavartalanság.

Fészkelőhelye: Talajon fészkel, aljnövényzetbe, cserjék alá, fa tövébe. Növényi
anyagokkal kibéleli.
Költése: Monogám, ősz folyamán párba állnak, majd territóriumot (revír) foglalnak,
nincs kifejezett dürgési viselkedés. A ♂-nak trillákból, füttyökből álló nászéneke van.
Költés ápr.-tól máj. végéig, egyszer költ évente, tojás sárgásbarna, sötéten foltozott, 7-11
db. A ♀ másfél naponként tojik, az utolsó tojás megtojása után kotlik 22-27 napig, csak a
tojó. A kakas a közelben marad. A fiókák fészekhagyók, 8 hetes korra kifejlődnek, de a
család együtt marad őszig, majd szétszélednek.
Táplálkozása: Növényi eredetű dominál, lédús bogyók, rügyek, magvak, hajtások, éger
barkája. A csibék néhány hétig állati eredetű tápl. fogy.: hangyatojás, hangyák stb. Később
is fogyasztanak ízeltlábúakat, csigákat, gilisztát, főleg nyáron.
Állományviszonyai: Aggteleki Nemzeti Parkban 70-80 pár, országosan 150-200 párra
becsülik.
Vonulása: Állandó, territóriumát jól tartja.

Státusza: védett, zavartalanság, ragadozógyérítés, vaddisznóállomány alacsony szinten
tartása, megfelelő erdőkezelés (mozaikosság, hagyásfák)szükségesek a megmaradásához.
Jelentősége: Hazánkban nincs, más országokban vadásszák (csalsíppal is).

Ragadozók

Sólyomalakúak
Bagolyalakúak

Általános jellemzés ( Sólyomalakúak ): VÉDETTEK!
•Zsákmányszerzés lábbal történik. Erös, görbe csör, éles karmok, markolóláb,
éles szem.
•Röpkészség jó, kiváló, a zsákmány milyensége határozza meg.
•A szárny, farok alakjáról és a testméretről következtetni lehet hovatartozásukra.
•Sólymok, vércsék szárny hegyes, farkuk közepesen hosszú, botszerü, gyors szárnycsapások
jellemzik ( zuhanórepülés ).
•Héják, karvalyok szárnya rövid, széles, farkuk hosszú, szárnycsapásuk gyors (fordulékony)
•Ölyvek, sasok szárnya és farka széles, lábuk, ujjaik erösek (szitálás,lebegés,ráereszkedés)
•A markolóláb izmoltsága, hossza a zsákmányolás módjától függ. Talajon fojtogatás: sasok
ölyvek, héja. Levegőben zsákmányolás: sólymok, karvaly.
•A tojók általában nagyobbak.
•Emésztésük gyors, a csontot is megemésztik.
•Az emésztetlen részeket köpet formájában kiöklendezik.
•Koplalást jól bírják, ugyanakkor egyszerre nagy mennyiséget fel tudnak venni.
•A táplálékspecialisták a nevükröl felismerhetök.
•Fészkelnek fára, sziklára, talajra. Fészküket évekig használják, néha több is van (váltófészek)
•Rendszerint a tojó kotlik, a hím táplálékot szerez.
•Tavaszi nászrepülésük látványos.
•A fiókák fejlödése lassú, röpkészség kialakulása 1-3 hónapos korra.

Vágómadárfélék, Halászsasfélék, Sólyomfélék:
1. Sasok: Réti sas (Heliaetos albicilla)
Szirti sas (Aquila crysaetos)
Parlagi sas (A. heliaca)
Békászó sas (A. pomarina)
Törpe sas (Hieratus Pennatus)
Fekete sas (A. clanga)
2. Ölyvek: Egerészölyv (Buteo buteo)
Gatyásölyv (B.lagopus)
Kígyászölyv (Cricaetus gallicus)
Darázsölyv (Pernis apivorus)

7. Halászsas (Pandion heliaetos)
8. Sólymok: Vándorsólyom (Falco peregrinus)
Kerecsensólyom (F.cherrug)
Kabasólyom (F.subbuteo)
Kis sólyom (F.columbarius)
9. Vércsék: Vörös vércse (F. tinnunculus)
Kék vércse (F. vespertinus)

3. Kányák: Barna kánya (Milvus migrans)
Vörös kánya (M. milvus)
4. Héja:

Galambászhéja (Accipiter gentilis)

5. Rétihéják: Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Kékes rétihéja (C. cyaneus)
Hamvas rétihéja (C. pygargus)
6. Karvaly (Accipiter nisus)

Sasok: Réti sas: Á.
Szirti sas: Á.
Parlagi sas: Á.
Békászó sas: V.
Törpe sas: V.
Fekete sas: Alk.

Öregek farka fehér.
Legnagyobb sas, 2.5 m szft.
Fej és nyak világosabb
Fiatalok faroktöve fehér.
Szárnyon fehér folt.
Farkán nincs fehér folt.
Öregeknél fehér vállfolt.
Tarkón rozsdasárga folt.
Hason hosszanti foltok.
Hasa fehér
Evezőtollak feketék.
Egyöntetű barna, vagy fekete.
A szárny felül világos pettyezett.

•A legnagyobb testű ragadozó madarak.
•Csörük sokkal erösebb, vastagabb, testük zömökebb, kevésbé kecses.
•Szárnyuk széles, végén a tollak ujjszerűen állnak, farkuk széles, rövid.
•Szárnymozgásuk lassú, keringenek, vitorláznak, zsákmányukra rárepülnek, a földön zsákm.
•Erdökben, sík és dombvidékeken, középhegységekben fészkelnek.
•Fára, sziklára rakják fészküket ( jó kilátás ).
•III-V. között tojnak és költenek, 1-3 db tojást, kotlás 30-45 nap, fajonként változó.
•Kirepülés 60-90 napra.
•Táplálék testmérettől függően kis és nagyobb emlősök, rágcsálók, kis és nagyobb madarak,
kétéltűek, halak, hüllők, rovarok, alkalmilag dög.

Ölyvek:

Egerészölyv: Á.
Gatyásölyv: V.
Kígyászölyv: V.
Darázsölyv: V.

Barnás árnyalatok sok változata.
Sötét szárnyvégek elött fehér patkó alakú folt.
Farka fekete végszalagos.
Csüdje tollas.
Nagy sárga szem
Hosszú láb.
Has fehér harántsávos.
Táplálékspecialista.
Feje kicsi, szürke.
Farka hosszú.

•Közepes testméret, szárnyuk széles, lekerekített, ujjszerüen végzödö.
•Farkuk rövid, széles.
•Szárnymozgás lassú, keringenek, köröznek, szitálnak, rárepülnek zsákmányukra.
•Repülö madarat nem zsákmányolnak, de a földröl felveszik.
•Sík és hegyvidékeken, erdökben, mg-i területeken élnek.
•Földön, sziklán, fán fészkelnek.
•Tojásrakás, kotlás IV-V., 1-7 db tojás.
•Kotlás 30-40 nap.
•Kirepülés 30-45 nap.
•Táplálékspecialisták is vannak köztük ( kígyász, darázs ).
•Rágcsálók, kisemlösök, madárfiókák, kétéltüek, hüllök, télen dög.

Kányák:

Barna kánya: V.
Vörös kánya: V.

Rozsdabarna test, hamuszürke fej.
Kissé villás farok.
Téglavörös hasoldal.
Mélyen villás farok.

•Ölyvekénél keskenyebb, hosszabb szárny, ujjszrü véggekkel.
•Villás farok.
•Nem túl jól repülnek.
•Vizek környéke, ártéri erdök, varjúkolóniák, nedves talajú síkságok, középhegységek.
•Fán fészkelnek, hulladékkal “díszíti”.
•Tojás IV-V., 2-4 db tojás.
•Kotlás 30-45 nap.
•Kirepülés 45-60 nap.
•Dögöt, halat, beteg madarat, rágcsálókat fogyaszt, koldul („szanitéc” szerep).

Héja, karvaly, rétihéják:
Héja: Á.

Karvaly: Á.

Barna rétihéja: V.

Fiatalok melle cseppfoltos, öregeké kendermagos
Csüd, szivárványhártya sárga.
Szemnél keskeny világos sáv.

Jóval kisebb a héjánál.

Fiatalok sötétek, a fej világos.
Öreg hímek háta barna, a fej okkersárga.
Tojók sötétbarnák, a fej és a váll krémszínü.
Kékes rétihéja: V.
Hím sirályszürke hátú, fehér hasú.
Tojó barnás, farcsíkja fehér.
Hamvas rétihéja:V. Hím szürke hátú, gatyája rozsdavörös csíkos.
Tojó, mint a kékés rh. tojója.
•Szárnyuk rövid, széles, farkuk hosszú
•Gyors szárnycsapások, jól repülnek, repülö madarat is könnyen zsákmányolnak.
•A rétihéják szárnya hosszú, keskeny.
•Erdökben, erdök közelében, nádasokban, réteken, gabonákban.
•Földön, fán, nádasokban fészkelnek.
•Tojásrakás IV-V., 3-5-8 db tojás.
•Kotlás 30-40 nap, kirepülés 30-40 nap.
•Táplálékuk madarak, rágcsálók, fiókák, halak, hüllök, kétéltüek, nagyon változatos.

Sólymok:
Vándorsólyom: K.
Kerecsensólyom: V.
Kabasólyom: V.

Sötét barkója van, torka fehér.
Háta barnásvörös, hasa cseppfoltos
Gatyája rozsdavörös, torka fehér.
Éles vonalú fekete barkója van.

•Hegyes szárny, hosszú botszerü farok.
•Gyors szárnycsapások és siklások, zuhanás (270 km/h).
•Repülö madarakat könnyen zsákmányol.
•Sík és hegyvidékeken, erdökben, városi parkokban, mg-i kultúrákban.
•Tojásrakás III-VI., 2-5 db tojás.
•Fészket nem épít, másokét elfoglalja.
•Kotlás 28-35 nap, kirepülés 35-45 napra.
•Madarak, rágcsálók, denevérek, rovarok.

Vércsék:
Vörös vércse: Á.
Kék vércse: V.

Hát rozsdavörös, fekete bajúszsáv.
Farkon széles fekete végszalag.
Tojók háta, farka harántsávos.
Kékes hamuszürke, farka feketés.
Gatyája vörös.
Tojó feje rozsdabarna.

•Kis test, gyors szárnycsapások, szitálás.
•Nyílt térségek, puszták, facsoportok, szántók, legelök, városokban is elöfordulnak.
•Kis rágcsálók, énekesmadarak, rovarok, fiókák, gyíkok.
•A kék vércse rovarevö.
•Tojásrakás IV-V., 2-6 db tojás.
•Kotlás 22-30 nap, kirepülés 27-30 nap.
•Fészket nem építenek, másokét elfoglalják.
•A kék vércse költ laza kolóniákban is (varjúfészkekben).

Bagolyalakúak:
Jellemzésük: Csörük, karmuk görbült, csüdjük végig tollas.
Tollazatuk puha, nesztelenül repülnek.
Több fajuk a szem felett felmerevíthetö tollpamatot visel.
Fülük nagy, kagylószerü, tollal fedett.
Táplálékuk föleg rágcsálók, rovarok.
Éjszaka vadásznak.
Zsákmányukat egyben nyelik le (méretfüggő)
Nappali helyük alatt köpetet találunk.
Gyöngybagoly (Tito alba guttata ):
Megjelenése-élöhelye: Fejtetö, hát rozsdasérga, pettyezett.
Szív alakú fátyla fehér, mozgatható,
alsó oldala fehér.
Kozmopolita, nálunk is közönséges.
Emberközelben fészkel, tornyok,
padlások, odúk.
Fészkelés-költés:
Nem rak fészket, aljzatra tojik.
V-ban 4-7 db tojás, 30-34
nap kotlás, csak a tojó.
60 napra repülösek.
Táplálkozása:
Legnagyobb egérpusztító.
Pocok, cickány.
Állandó.

Uhu ( Bubo bubo ):
Megjelenése-élöhelye: Legnagyobb europai bagoly, szft. 1.7 m.
Füle nagy, szeme narancsvörös,
tolla sárgásbarna, sötétbarn sávozással.
Ahol táplálék és nyugalom van ott elöfordul.
Fészkelés-költés:
A párok ragaszkodnak költöhelyükhöz.
III-ban 3-5 db tojás, 34 nap kotlás,
mindkét nem.
60 napra repülösek.
Táplálkozása:
Mindent ami nála kisebb.
Bagoly, ölyv, más madarak, kisemlősök.
Állandó.
Erdei fülesbagoly ( Asio otus ):
Megjelenése-élöhelye: Közepes nagyságú, feltünö tollfülekkel,
szft. 0.9 m.
Nappal fák lombjában tartózkodik.
Erdök, árterek, parkok.
Fészkelés-költés:
IV-ban 5-6 db tojás, 27-28 nap költés,
csak a tojó.
Varjúfészekben tojik.
35 napra repülösek.
Táplálkozása:
Pockok, egerek, kisebb madarak (veréb).
Állandó.

Macskabagoly (Strix aluco):

Megjelenése-élöhelye: Tollfülei nincsenek, közepes nagyságú,
szft. 1 m. Szemei feketék, nagyok.
Erdöben és emberi környezetben él.
Fészkelés-költés:
Faodvak, pajták, tornyok, aljzatok költ.
III-ban 3-5 db tojás, 28-30 nap kotlás,
csak a tojó, 40 napra repülösek.
Táplálkozása:
Változatos, rágcsálók ,kisebb madarak.
Öregek állandóak, fiatalok kóborolnak.
Kuvik (Athene noctua):

Megjelenése-élöhelye: Apró termetü, tollfüle nincs.
Felül barna világos pettyekkel,
alul fehéres hosszanti foltokkal.
Kozmopolita, nálunk is közönséges.
Fészkelés-költés:
IV-ban 3-5 db tojás, 25-28 nap kotlás,
csak a tojó.
Nem épít fészket, revírjéhez ragaszkodik.
40 napra repülösek.
Táplálkozása:
Változatos, hüllök, kétéltüek, rovarok,
rágcsálók, halak.
Állandó.

Ragadozók

Egerészölyv

EGERÉSZÖLYV (Buteo buteo):
Rendszertani helye: Accipitridae, Falconiformes
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus, közepes
testnagyság, széles szárny, lekerekített farok. Színe
szürkétől a barnásfeketéig, elsőrendű evezők vége
fekete, alsó szárnyfelületen fehér patkó alakú folt. Csőr
fekete, láb sárga. Fiatalok cseppfoltosak.
Költési elterjedése: Palearktikus. Kárpát-medencében
közönséges.

Élőhelye: Összefüggő erdők, kisebb erdőfoltok, ligetek, erdősávok, fasorok. Kijár a nyílt
területekre (mezőg.-i).

Fészkelőhelye: Fészkét a fák lombkoronaszintjébe, ágak tövébe építi, 10-20m
magasságban.
Költése: Szezonálisan monogám. A fészket együtt építik, évekig használják,
váltófészek lehetséges. Már feb.-ban elfoglalják, a ♀ felújítja, díszíti. Költés márc. közepétől
jul.-ig, évente egyszer, 2-3 db tojás 1-2 naponta, fehér színű, tompábbik vége foltozott.
Kotlás azonnal, 33-35 nap, olykor a ♂ is kotlik. Első két hétben a ♂ hordja a táplálékot, a
♀ etet, majd együtt etetnek. A fiatalok 40-45 napra repülősek, még 2 hónapig együtt
marad a család (tanítás).
Táplálkozása: Kisemlősök, hüllők, puhatestűek, ízeltlábúak,
madarak, dög. Kifejlett, egészséges madárban nem tesz kárt (?).

madárfiókák,

beteg

Állományviszonyai: Létszáma erőteljesen növekszik.
Vonulása: Állandó, de kóborolnak. Télen lucernatarlókon koncentrálódnak.
Státusza: védett, engedéllyel befogható. Szárnyasvad- és baromfitelepek környékén,
kibocsátóhely 500 m-es körzetén belül.
Jelentősége: Az ellene irányuló ellenszenv eltúlzott. Legnagyobb pocok és egérpusztító (Tfák).

Ragadozók

Galambászhéja

HÉJA (Accipiter gentilis)
Rendszertani helye: Accipitridae, Falconiformes
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus a testméretben nyilvánul meg, a ♀ nagyobb. Az
öregek alsóteste és szárnyfedői kendermagosak, a farok szürke, fekete harántvsíkokkal.
A felsőtest szürke, a fej sötétszürke, keskeny, világos szemsáv. A fiatalok alsóteste,
szárny és farkfedők hosszanti cseppfoltosak. A csűd, szivárványhártya sárga.

Költési elterjedése: Holarktikus. Eurázsia, É-Afrika, É-Amerika.

Élőhelye: Alföldi-, domb- és hegyvidéki erdők fészkelője. Síkvidéki erdőfoltokban is
megtelepszik. Táplálkozni kijár a szomszédos mezőgazdasági területekre is.
Fészkelőhelye: Fészkét a fák lombkoronaszintjébe, főágak elágazásába rakja. A jó ki-és
berepülés miatt tisztások, nyiladékok közelében. Fészkelése mindig erdőhöz kötött.
Költése: Monogám. Fészket együtt építik, több évig használják, váltófészek is
lehetséges. Költés márc. végétől júniusig, évente egyszer , 2-5 db tojás 2-4 naponként.
Mindkét nem, vagy csak a tojó kotlik, 35-41 napig. Első 2 hétben a ♂ hordja a táplálékot,
a fészeknél adja át a ♀-nak. Később a fiókák maguk szedik szét a táplálékot, mindkét szülő
hordja nekik. A 40. nap után repülnek ki, 70. nap körül válnak önállóvá.
Táplálkozása: Sokrétű zsákmánylista, főleg galambok, énekesmadarak, fácán, fogoly,
kisnyúl, kisemlősök.
Állományviszonyai: Az ország egész területén, egyre több.
Vonulása: Állandó, csak a fiatalok kóborolnak.
Státusza: védett, engedéllyel befogható. Szárnyasvad- és baromfitelepek környékén,
kibocsátóhely 500 m-es körzetén belül.
Jelentősége: Az apróvadban okozott kártétele miatt megítélése negatív.

Ragadozók

Barna rétihéja

BARNA RÉTIHÉJA (Circus aeruginosus)
Rendszertani helye: Accipitridae, Falconiformes
Felismerési jegyei: Öreg hím felső szárnyfedői
és háta barna, elsőrendű evezők feketék, fej
okkersárga. A tojó sötétebb barna, a fej és váll
krémszinű. A fiatalok egyöntetű sötétek. Csőr
fekete, csűd sárga, szivárványhártya
sárgásbarna.
Költési elterjedése: Palearktikus. DélSkandináviától Marokkóig, Franciaországtól a
Jenyiszejig. A Brit-szigetekről hiányzik.Mo.-on
közönséges.

Élőhelye: Nádasok, rétek, gabonatáblák. (fára szinte sohasem száll).
Fészkelőhelye: u.a.
Költése: Szezonálisan, vagy tartósan monogám. Nászrepülés és fészeképítés ápr.
elején, ♀ és ♂ építi, talajon fészkel, több évig is használják. A fészek terjedelmes,
magas. 3-6db tojás 1-2 naponként, az első után a ♀ megkotlik. Egyenetlen kelés,
korkülönbség. Első 10 napban a ♂ hordja a táplálékot, röptében adja át a ♀-nak,
később mindkét szülő etet. 38-40 napra repülősek, majd 2-3 hét után válnak önállóvá.
Táplálkozása: Talajon mozgó rágcsálók, madárfiókák, tojás, dög.
Állományviszonyai: Emelkedő tendenciát mutat.
Vonulása: Vonuló, de áttelelhet. Okt.-ben a Földközi-tenger vidékére vonul.
Státusza: védett.
Jelentősége: Tisztázandó.

Egyéb madárfajok

Kárókatona

KÁRÓKATONA (Phalacrocorax carbo) Cormorant, Kormoran
Rendszertani helye: Phalacrocoracidae, Pelecaniformes
Felismerési jegyei: nincs ivari dimorfizmus, lúdnagyságú,
fémes-fekete tollazat, zöldesbarna szárny, násztollazaton
fehér tollak a fejen, nyakon, testoldalon. Torok csupasz,
sárga. Első tollruha barna, mell, has, nyak világosabb. Lábai
feketék, szivárványhártyája zöld. A fiatalok keléskor csupaszok.
V-alakban repül. Hangja érces. Testtömeg 2500 (1545-4115)g,
testhossz 829,8 (755-915)mm.
Költési elterjedése: Palearktikus és Ausztráliai. Tenger-, tó- és folyópartokon. Hét alfaja
ismert, Mo.-on a Ph.c.sinensis fészkel. Korábban nagy költőtelepeit felszámolták, a ’70-es
évektől fészkelőállománya újra növekedésnek indult.
Élőhelye: Folyó- és állóvizek partja. Ártéri erdők, halastavak. Télen a be nem fagyott
nagyobb folyók mentén tartózkodik (Duna, Tisza).
Szaporodása:
Ivarérettség: 3. és 4. éves korban, de ettől lehetnek eltérések mindkét irányban.
Költési idő: február végén, március elején elfoglalják a költőhelyeket, párba állás
márciusban és áprilisban. A korán költő pároknak két fészekalja is lehet, illetve sarjúfészek
is.
Fészek helye: Kolóniákban, gémekkel, kócsagokkal, varjakkal is, fák lombkoronájában. A
nagytömegű foszfordús ürülék elpusztítja a növényzetet. Magasabb bokrokon, nádban,
uszadékon is fészkelhet.

Fészek: A hím választja ki, együtt építik. A régit tatarozzák, vagy újat építenek, de más
fajokét el is foglalhatja. Anyaga gallyak, különböző növények és más anyagok.
Tojásrakás, költésszám: naponta, vagy kétnaponta tojja a tojásokat. Második költése
nem teljesen tisztázott.
Fészekalj nagysága: (2-)3(-5), nálunk leggyakoribb a 3-5 tojás. A tojás ovális, piszkos
barnás foltozott, a forgatás miatt a felületük karcossá válik. Tömegük 50g körüli.
Kotlás: az első tojás lerakása után, mindkét szülő kotlik, 23-24 (28-29) napig. A fiókák
nem egyszerre kelnek.
Nevelés: a fiókák csupaszok, szemük 4-5 nap múlva nyílik, fészeklakók. A nevelés 7
hétig tart, a fészket 4-5 hetesen kezdik elhagyni, 8 hetesen repülősek. Táplálás félig
emésztett hallal, mindkét szülő etet. 12-13 hetesen válnak önállókká.
Táplálkozása: Táplálékspecialista (hal), 200-500g/nap(750g télen). Terelőhalászat.
Ponty 15 - 18 cm, angolna 45 - 50 cm (9 halfaj). Távol-Keleten halat fogatnak vele.
Naponta 40-50 km-t is megtesz a táplálék megszerzéséért. Akár 9 m mélyre is lebukik.

Állományviszonyai: Közép-európai állományát 20.000 pld-ra becsülik. Első telep 1954ben a Kis-Balatonon. Ma 7-8 ezer pár költ Mo-on.
Vonulása: Enyhe teleken áttelel. Ősszel délre vonul (Balkán), északról újak érkeznek.
Jan.-feb.-ban térnek vissza. A vonulás irányát a tenger- ás folyópartok határozzák meg.
Státusza: Védett, engedéllyel gyéríthető halgazdasági károkozás esetén.
Jelentősége: Gazdasági károkozása a halállományban jelentős lehet.

Egyéb madárfajok

Szárcsa

SZÁRCSA (Fulica atra)
Rendszertani helye: Rallidae, Gruiformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimor-fizmus. Öregek feketék, szürkés tónusokkal, csőr és
homlokpajzs fehér, csűd sárgászöld, karélyos úszóhártyákkal, szem piros. A fiatalok
világosabbak, homlokpajzs nem alakult ki. Felszállás előtt hosszan fut a vízen, víz alá bukik,
repülés közben nyújtott lábai a farkon túl érnek. Hangja, mint a „nyikorgó talicskájé”.
Összeférhetetlen természetű.
Költési elterjedése: Ny-Európától É-Afrikáig és Japánig.

Élőhelye: Mindenfajta kisebb és nagyobb vízen, ahol gazdag parti és vízalatti vegetáció
van. Telelhet tenger és folyópartokon is. Halastavak, holtágak, kubikgödrök.

Fészkelőhelye: Vízparti vegetáció között a talajon, de lehet úszófészek is.
Költése: Fészeképítés ápr. közepén. 6-12 db tojás, színe szürkétől a sötétbarnáig, sötéten
foltozott. Kétszer is költ, sarjúköltése gyakori. Mindkét szülő kotlik, 21-24 napig, A fiókák
csak néhány nap után hagyják el a fészket, addig a ♀ melegíti őket, a ♂ hordja a
táplálékot. A család együtt jár, éjszakázni visszatérnek a fészekbe. A fiókák 4 hetes kortól
önállóak, 8 hetes korra felbomlik a család.
Táplálkozása: Növényi eredetű dominál (80%), emerz és szubmerz növények, gyom- és
termesztett magvak. Rovarok, lárvák, csigák, békák, ebihal. Ahol kipusztult a hínár a
szárcsa is eltűnt (Fertő-tó, növényevő haltelepítés). Zúzógyomra rendkívül fejlett.
Állományviszonyai: Európai állomány 4 millió körüli, stabil. Nálunk a tőkés réce mellett a
leggyakoribb költő vízivadfaj.
Vonulása: Elvonul, ha kifagy alóla a víz. Telelőhelyek: Spanyolország, É-Afrika, Feketetenger, Törökország, Tunézia. Enyhe teleken áttelel.
Státusza: vadászható.
Jelentősége: a jövő fontos vízivadfaja lehet.
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Szürke gém

SZÜRKE GÉM (Ardea cinerea) Grey Heron, Graureiher
Rendszertani helye: Ardeidae, Ciconiiformes
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus, felsőtest, fejtető,
homlok hamuszürke, tarkótollak feketék, nyak fehér, fekete
vonallal, evezőtollak feketék, a begytáj világos tollai
hosszúra nyúltak, a csőr sárgásbarna, láb barna,
szivárványhártya sárga. Kb 1 m magas, behúzott nyakkal
repül. Fiatalok barnásak, tollaik kevésbé megnyúltak.
Méretek: testhossz ♂ 959,5(912-1015)mm, ♀ 1061mm.
Ttg. ♂ 1549,6(1035-1920)g, ♀ 2267g.

Költési elterjedése: Palearktikus és etiópiai. Hazánkban
Általános (Duna, Tisza, Dráva mentén a legnagyobb kolóniák.
Élőhelye: Minden vizes területen, ahol táplálékot talál. Költési
időn kívül eltávolodik a víztől táplálkozni (mocsarak, rétek,
csatorna- és árokpartok, lucernatáblák).
Szaporodása:
Ivarérettség: a 2. életévben. Monogámok, a hímek poligám
hajlamúak. Csak egy költési ciklusra állnak párba.
Költési idő: időjárás függvénye. Fészkelőhely elfoglalása
február végén március közepén, tojásrakás márciusáprilisban. Májusi sarjúköltés lehetséges.

A fészek helye: Nádas tavak, folyópartok, halastavak. Nád, bokor, fák lombkoronája.
Általában telepesen költ, több éven át használják a fészket.
Fészek: telepesen más fajokkal (olykor ragadozók is). A hím választja ki és hordja az
anyagot, a tojó épít.
Tojásrakás, költésszám: tojásrakás 2 naponta. Második költés nem bizonyított.
Fészekalj nagysága: (2-)3-5(-7) db, sarjúfészek esetén 2-3db. A tojás ovális, kékeszöld,
60g körüli.
Kotlás: mindkét ivar kotlik 4-6 óránként váltják egymást. Kelés 25-28 napra.
Nevelés: fészeklakók, pehelytollazattal születnek. Mindkét szülő etet, az első 10 napban
előemésztett táplálékkal. Egy hónap után röpködni kezdenek a fészek körül, 8-9 hetesen
repülősek és ekkor önállóvá válnak, elhagyják a telepet.
Táplálkozása: Fiókáknak előemésztett hal és víziállatok, később puhatestűek és kisemlősök. Táplálékszerzés vízben állva, ritkán úszva. Napi szükséglet 330g (max.700g).
Állományviszonyai: európai és észak-afrikai fészkelő állománya 400-500 ezer pár. Moon 1500-2000 pár fészkel.
Vonulása: Enyhe teleken áttelel, ősszel a mediterrámeumba és Afrikába vonul.
Státusza: védett.
Jelentősége: Halas- és ivadéknevelő tavakon károkozás lehetséges.
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Dankasirály

DANKASIRÁLY (Larus ridibundus)
Rendszertani helye: Laridae, Charadriformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Idős madarak
nyári tollazatán a fej csokoládébarna, a tarkóra nem nyúlik
le (Szerecsensirály). Test és szárnyfedők kékesszürkék,
elsőrendű evezők (6db) feketék, a többi fehér. Csőr piros,
láb hússzínű, szem barna. Nyugalmi tollazatban a fej barna
foltos. A fiataloknál fehér nyakörv, test barnás, farkon széles
fekete végszalag, láb és csőr sárga, csőrvégük sötét.

Költési elterjedése: Palearktikus, hiányzik a hideg északról és a dél-európai
félszigetekről. Mo.-on minden nagyobb tó környékén fészkel, ha nyugalmat talál.

Élőhelye: Minden vízi élőhelyen
szántóföldeken, hulladéktelepeken.

közönséges,

települések

belterületén

is,

Fészkelőhelye: Vizek partján, szigeteken, talajon, zsombékon, avas nádon.
Költése: Monogám, kolóniákban, egymáshoz közel (sok a konfliktus). Fészkelés ápr.
végétől jun elejéig, 2-4 db tojás, kotlás felváltva, 18-24 napig. A fiókák fészekhagyók,
de hosszabb ideig a fészek közelében maradnak, 5-6 hetes korra repülősek.
Táplálkozása: Főként állati eredetű, ízeltlábúaktól a kisemlősökig, dög, gyümölcs,
hulladékfogyasztása jelentős lehet.
Állományviszonyai: Mo.-i fészkelőállomány 20 ezer pár lehet, növekvő tendenciát
mutat. Fő fészekpusztító a dolmányos varjú és a róka.
Vonulása: Nyár végén a Földközi- és Adriai-tenger térségébe vonul telelni, tavasszal
tér vissza. Enyhe teleken áttelelő állományai is vannak. Költés után jelentős migrációja
figyelhető meg. Az ivaréretlen, nem fészkelő példányok is kóborolnak.
Státusza: Védett, stabil. Agresszivitásával más fészkelő fajokat zavar, azok
fészkelését meghiúsítja. Halivadék nevelő tavak mellet engedéllyel gyéríthető.
Jelentősége: Mezőgazdasági haszna elfedi esetleges halastavi kártételét.
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Erdei szalonka

ERDEI SZALONKA (Scolopax rusticola)
Rendszertani helye: Scolopacidae, Charadriformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus,
megkülönböztetés csak boncolással. Majdnem fogoly
nagyságú madár. Csőre hosszú, 7-8 cm. Homlok és
pofa szürke, fejtető és nyak fekete, tarkón rőtbarna és
krémszínű sávozással. Az egész hát vörösbarna,
finom fekete harántsávokkal. A testalj krémszínű finom
barna csíkozással. Csőr
szürkés hússzínű, vége sötét. Szeme sötétbarna, lába szürkés hússzínű. Tavaszi húzáskor
pisszegő, korrogó hangot hallat. Röpte
jellegzetes,
változatos,
imbolygó,
bagolyszerű,
gyorsan cikázó. Csattogó szárnnyal rebben fel.

Költési elterjedése: Eurázsiai

Élőhelye: Lombos, vagy lombelegyes erdőkhöz kötődik (északon fenyvesekben is
megtelepszik). Jó vízgazdálkodású, gazdag talajéletű termőhelyek.
Fészkelőhelye: Sík-, domb- és hegyvidéki erdők. Fiatalosokban, erdő szélen,
vágásokban. Fészkét a fa tövébe, cserjék alá, sűrű növényzetbe rakja, kibéleli.
Költése: Poligám. A nász és a párválasztás vonulás közben megindul. Nászrepülés
alkonyatkor és hajnalban a pihenőhelyeken történik, fontosak a fényviszonyok. Néha 3-4
hím is űzi egymást a tojóért, majd a földön dürrögnek. Párzás után a kapcsolat
megszakad. Évi kétszeri költés, 3-5(4)db fehér, vagy krémszínű barna foltos tojás, kotlás
22-24 nap. A fészkez egyszerre hagyják el. A tojó fiókaszállítása egyedülálló a
madárvilágban. 10 nap után röpképesek, 5-6 hetes korra önállóak.

Táplálkozása: Speciális. A csőrben érzékeny idegvégződések vannak, a talajt
szondázza vele (lyukak a felszínen). Talajlakó alacsonyabbrendű állatok. Táplálkozás az
esti-éjjeli órákban.
Állományviszonyai: Mo.-i fészkelőállomány 100-200 pld. lehet.
Vonulása: Átvonuló, de elvétve fészkel is (egyszeri költése van Mo.-on). Őszi vonulás
szep.-okt.-ben kezdődik és a fagyokig elhúzódik. Tavasz vonulás akkor kulminál, amikor
a napi középhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a + 16 oC-ot.
Státusza: Vadászható, jelenleg vadászati idény nélkül. Délen nagy tömegben
vadásszák.
Jelentősége: Inkább érzelmi, mint gazdasági.

Egyéb madárfajok

Túzok

TÚZOK (Otis tarda)
Rendszertani helye: Otididae, Gruiformes.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus. Kakas
magassága 1 m, 20 kg-os. Fej és nyak oldalt és alul
szürke, torok fehér, alsó csőrkáva alatt bajusz
(hossza a korral növekszik), gesztenyebarna
nyaksáv (korral vastagszik), hát, farok és
szárnyfedők barnák, fekete csíkozással. Evezőtollak
vége fekete, a has, alsó szárny- és farokfedők
fehérek. A tyúk 70-80 cm, 4-6 kg. tollazata fakóbb,
hiányzik a nyaksáv, bajusztolla csak a nagyon öreg
tyúkoknak van. csőr szaruszínű, láb szürke. Szárny
fesztáv 2-2,4m, repülése lomha, nyakát előre
nyújtja,
járása
kimért,
délceg.
Nehezen
megközelíthető, óvatos madár.

Költési elterjedése: Két alfaja van. O.t.tarda: Európában (Marokkó, Ibériai-fsz., LenyelNémet síkság, Kárpát-medence, Dél-Ukrán és Dél-Orosz sztyeppék, Kazahsztán,
Törökország, Irak, Irán, Szíria), Ény-Afrikában, Kis- és Közép-Ázsiában. O.t.dybowskii:
Ázsiában.

Élőhelye: Kultúrakövető, mg.-i területek, pillangósok, repce, őszi gabonák (fészkelőhelyek),
alacsony füvű gyepterületek (dürgőhelyek). Legszívesebben repcében telel. Fasorokkal,
erdősávokkal tagolt területeken is előfordul (Mosoni-síkság). Fontos a zavartalanság,
messze ellásson (vadászata régen).
Fészkelőhelye: Talajon fészkel, lucernában, gyepeken, őszi gabonákban. Meghatározó a
kultúra magassága. Többnyire a dürgőhely közelében fészkel.
Költése: Poligám. A ♀ 4, a ♂ 5 éves korban ivarérett. A dürgőhelyeket feb. végén foglalják
el a kakasok, és régi territóriumukat. A dürgés 3 fázisú, 15 másodpercig tart a póz kitartása,
a légzsák kiürülése 2-3 perc, valamennyi fehér tolla a test felszínére kerül (km-ekről látható).
A tyúkok keresik fel a kakasokat (rangsorrend szerint). Fészkelés ápr. közepén kezdődik,
jun. elejéig tart. Gyakran raknak sarjúfészket. A fészek földbe kapart lapos teknő. 1-3 db (átl
1.93) barna foltos olívzöld tojás (olykor égszínkék). Kotlás 24-26 nap, fiókák gyámoltalanok,
2 hetes korukig a ♀ eteti őket. 7-8 hetes kortól repülnek. Őszi csapatba állásig együtt marad
a család.
Táplálkozása: Mindenevő, de szezonális (115 állat- és 110 növényfaj).
Állományviszonyai: Európában 25-30 ezer db, Mo.-on 1500 db körül.
Vonulása: Állandó, de kemény teleken elvonulhat (Balkán Olaszország).
Státusza: védett. A reprodukció szintje alacsony (0.5 csibe/♀). Túzokkíméleti területek
(Dévaványa, Moson). Fészekőrzés, tojáscsere, mesterséges keltetés.
Jelentősége: Fokozottan védett, őshonos, kiemelten fontos a megmentése.

Egyéb madárfajok

Seregély

SEREGÉLY (Sturnus vulgaris)
Rendszertani helye: Sturnidae, Passeriformes
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus.
Egész test feketés, fémes fényű. Fiatalok
egyszínű szürkék. Ősszel átvedlenek, tollak
végén fehér szegés, emiatt pettyesnek
látszanak. Öregek csőre nyáron sárga, télen
szürkésfekete.

Költési elterjedése: Eredetileg palearktikus,
megtelepítették É-Amerikában is.

Élőhelye: Mo.-on mindenütt előfordul, de az összefüggő erdőségeknek csak a peremén.
Fás vegetációhoz kötődik, ahol az odúképződés megindult. Mesterséges odvakkal
megtelepedése jól elősegíthető.
Fészkelőhelye: Odvakban, építményekben is. Más odúlakó fajokkal konkurál az
odúfoglaláskor.
Költése: Az odút a ♂ választja ki és kezdi meg a fészeképítést, majd a ♀ is csatlakozik.
Tojásrakás ápr. közepén, (3)-5-6-(9) db tojás. Az utolsó megtojása után kezdi a kotlást
mindkét szülő, 12-15 napig. Mindkét szülő etet (napi 200-szor). A fiókák 20 napos korban
kirepülnek, de még egy ideig együtt járnak táplálkozni a szülőkkel. Kb. 60%-ban van második
költése.
Táplálkozása: Ősztől tavaszig növényi (gyümölcsök, bogyók), a fagyok megszűntétől állati
eredetű (giliszták, ízeltlábúak) táplálék. Szőlőben, gyümölcsösben csapatosan nagy kárt
okozhat.
Állományviszonyai: Költőállománya 300 - 500 ezer db lehet.
Vonulása: Kora ősszel elindulnak telelőhelyeikre (Tunézia, Algéria). Óriási átvonuló csapatai
vannak. Tavasszal csaknem a szalonkákkal érkeznek.
Státusza: védett

Jelentősége: Vadgazdálkodási jelentősége nincs.

Egyéb madárfajok

Balkáni gerle
Örvös galamb
Vadgerle

BALKÁNI GERLE (Streptopelia decaocto)
Rendszertani helye: Columbidae, Columbiformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Felsőtest szürkés homokszínű, alsótest
rozsdásszürke, a torok és az áll olykor fehér. Szárny szürke, elsőrendű evezők feketék,
alsó farkfedők szürkék, farok végén széles fehér végszalag. A nyakon oldalt és hátul
összefüggő, fehérrel szegett fekete örv. Lába vörös, csőre fekete, szivárványhártya
vörös.
Költési elterjedése: Eredetileg ázsiai elterjedésű, de kelet felé terjeszkedése a XX.sz.-ban
megindult, majd robbanásszerűvé vált. Első mo.-i megfigyelése 1932-ben volt, mára már
Izlandig is eljutott. Mo.-on mindenütt közönséges.

Élőhelye: Abszolút kultúrakövető. Állattartó telepek, magtárak, parkok, ligetek, emberi
települések. Csapatokba verődve éjszakázik, táplálkozni mg.-i területekre jár. A zárt
erdőségeket kerüli.
Fészkelőhelye: Laza fészkét fára építi. Emberi településeken a legváltozatosabb helyre, a
legkülönbözőbb anyagokból rak fészket.
Költése: Monogám. Februártól novemberig aktív, de egész évben fészkelhet. 4-5
fészekaljat nevel, ált 2 db tojást tojik 1-2 naponta. Mindkét ivar kotlik, kotlási idő 14 nap.
Mindkét szülő etet. A fiókák a 3. héten már elhagyják a fészket.
Táplálkozása: Magevő, változatos. A napraforgót a széleken károsítja.

Állományviszonyai: Mo.-i fészkelőállomány 300-400 ezer pár lehet.
Vonulása: Állandó.
Státusza: Vadászható, vadászati idénye van.

Jelentősége: Külföldi vadászok körében keresett. A városokban olykor esztétikai,
közegészségügyi és ökológiai szempontok miatt nemkívánatos.

ÖRVÖS GALAMB (Columba palumbus)
Rendszertani helye: Columbidae, Columbiformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Felsőtest szürkésbarna, testalj világosszürke, fej és farok kékesszürke, nyak fémeszöld, mell és begy borvörös. Nyakon kétoldalt
fehéres folt (örv), farok végén széles fekete szalag. A szárny felső felületén keskeny fehér
sáv. Csőr sárga, töve rózsaszín, láb vöröses, szivárványhártya sárga.
Költési elterjedése: Egész Európa (É-Skandinávia és É-Oroszország kivételével), É-Afrika,
Kis-Ázsia, Közép-Kelet.

Élőhelye: Fás vegetációhoz kötődik, sík- és dombvidéki erdők, erdőfoltok, ligetek,
erdősávok, arborétumok, városi parkok. Táplálkozni mg.-i területekre kijár, vonuláskor
kölönösen.
Fészkelőhelye: Cserjéken és fákon különböző magasságban, épületekben sziklafalon,
sőt talajon is fészkel. Más fajok elhagyott fészkét is használhatja.

Költése: Monogám. Áprilistól augusztusig kétszer, háromszor költ. A fészek
hevenyészett, a tojások olykor alulról is látszanak. Ált. 2 db tojást rak 1-2 naponta, az első
után megkezdi a kotlást. Mindkét szülő költ (15-17 nap) és etet. A fiókák 29-35 napra
repülősek, elhagyják a fészket. Olykor már nevelés közben megkezdik a következő fészek
építése, a tojásrakás és kotlás.
Táplálkozása: Magevő.
Állományviszonyai: Mo.-i fészkelőállomány 100 ezres nagyságrendű lehet. Stabil.
Vonulása: Okt. végén, nov. elején vonul a Földközi-tenger vidékére telelni és már jan.
végén, feb. elején megérkezhet nagy csapatokban.
Státusza: Vadászható, fészkelési időszakon kívül.
Jelentősége: Elhanyagolható, főleg külföldiek vadásszák.

VADGERLE (Streptopelia turtur)
Rendszertani helye: Columbidae, Columbiformes.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Fejtető és a tarkó kékesszürke,
felsőtest rozsdabarna, begy és mell borvörös, has és alsó farkfedők fehérek. A nyak
két oldalán fekete csíkozású fehér folt. Csőr fekete, láb piros, szivárványhártya
sárga.

Költési elterjedése: Egész Európa (É-Skandinávia és É-Oroszország, Írország és
Skócia kivételével), É-Afrika, Kis-Ázsia, Közép-Kelet. Hazánkban mindenütt előfordul.

Élőhelye: Fás vegetációhoz kötődik, a zárt erdőt kerüli. Élőhelyén verseng a Balkáni
gerlével. Az utóbbi agresszivitása miatt az emberközeli helyekről kiszorult. Táplálkozni
mg.-i területekre kijár.
Fészkelőhelye: Cserjéken és fákon különböző magasságban fészkel.
Költése: Monogám. A fészket a tojó építi, az anyagot mindkét szülő hordja. Tojásrakás máj.
közepén kezdődik, 1-2 tojást rak, mindkét szülő kotlik, 13-14 napig. Mindkét szülő etet, a
család később is együtt marad. Rendszerint két költése van.
Táplálkozása: Magevő. Ősszel csapatosan károsítja a napraforgót (a tábla közepén).
Állományviszonyai: Mo.-i fészkelőállomány 200-300 ezer pár lehet. Stabil.
Vonulása: Ápr. végén érkezik. A Szaharától délre eső területeken telel. Szept. végén
okt.elején vonul el. Előtte nagyobb csapatokba verődnek.
Státusza: Védett. Károsítása esetén (napraforgó) engedéllyel gyéríthető.
Jelentősége: Csak engedélyezett lelövés esetén van. Külföldi bérvadászok szívesen
vadásszák.

Egyéb madárfajok

Vetési varjú
Dolmányos varjú
Szarka
Szajkó

VETÉSI VARJÚ (Corvus frugilegus)
Rendszertani helye: Corvidae, Passeriformes .
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Egész tollazatuk fekete. Idős madarak
csőrtöve csupasz, a fiataloknál ez a rész is tollas, de a homloktollak nem hajlanak rá a
csőrre, mint a kormos varjúnál. Csőr és csűd fekete.

Költési elterjedése: Eurázsiai faj, Csak Európa déli részén nem fészkel, de
kóborlása során ott is előfordul. Skandinávia jelentős részén egyáltalán nem
fordul elő. Új-Zélandra betelepítették.

Élőhelye: Mo.-on mindenütt előfordul, de az összefüggő erdőségeknek csak a peremén.
Minden kisebb fás vegetációt kedvel. Lakott területeken is megjelenik (parkokban).
Fészkelőhelye: Kolóniákban költ. Fészkét 10-20 m magasra építi, gyakran együtt más
fajokkal (erdei fülesbagoly, vörös és kékvércse, csóka, gémek).
Költése: Első évesen ivarérett, 2. évben szaporodik. Tartós monogámia. Tél végi első
felmelegedéskor (korán) elfoglalják fészkeiket. A ♀ épít, a ♂ hordja (lopja) a
fészekanyagot. Tataroznak, vagy újat építenek, kitapasztják, bélelik. Tojásrakás márc.
végén, 3-5 db, kékeszöld alapon barna foltos tojás. Évi egyszeri költése (sarjúköltés)
van. A tojó az első tojások megtojása után kotlani kezd 17-20 napig, a hím eteti. A
fiókák nem egyszerre kelnek, mindkét szülő eteti őket. Nagy a halandóság. Kirepülés
29-35 napra, de a közelben maradnak és a szülők még egy ideig etetik őket, míg
önállókká nem válnak.

Táplálkozása: Döntően haszonmagvakat fogyaszt, de szezonálisan megnövekszik az
állati eredetű táplálék aránya (márc.-szep.). Főleg ízeltlábúakat és puhatestűeket,
valamint rágcsálókat (mezei pocok)fogyaszt. Gyümölcsöt, zöld növényi részeket
időszakosan, valamint tojás- és fiókafogyasztásával kárt okozhat.
Állományviszonyai: Fészkelőállománya csökkenő tendenciát mutat.
Vonulása: Állandó, de kóborol. A Kárpát-medencét télen nagy tömegben felkeresik főleg
K-európai populációk.
Státusza: Védett.
Jelentősége: Mezőgazdasági megítélése kedvező, apróvadban okozott kártétele, annak
mértéke vitatott.

DOLMÁNYOS VARJÚ (Corvus corone cornix)
Rendszertani helye: Corvidae, Passeriformes .

Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. A fej, torok, begy, szárny, farok fekete, alsó
farkfedők és a szárnyfedők szürkék. A csőr és csűd fekete, szivárványhártya sötétbarna. A
kormos varjúval (C.c.corone) hibridizálódhat (több a fekete szín és nincs csupasz pofafoltja). Nagyobb a vetési varjúnál.

Költési elterjedése: Palearktikus. Írország, É-Skócia, É- és K-Európa.
Elterjedési területének Ny-i határa Ny-Mo.-on húzódik.

Élőhelye: Mo.-on mindenütt előfordul, de az összefüggő erdőségeknek csak a peremén.
Fasorok, erdősávok, ligeterdők, ártéri erdők, mg-i területekkel határos fás vegetáció.
Urbanizáció.
Fészkelőhelye: Magas fák lombkoronájában építi terjedelmes fészkét mindkét szülő, sárral
tapasztják, kibélelik.
Költése: Ivarérett 1 évesen, szaporodás 3-5. évben. Monogámok, tartós párkapcsolat.
Márc. elején foglalják el a régi fészket, vagy újat építenek. Tojásrakás márc. közepétől ápr.
elejéig, 4-6 db zöldeskék alapon barnán foltozott tojást rak. Évi egy költése van, de
sarjúköltés lehetséges. A ♀ kotlik, a ♂ eteti közben. A kotlási idő 18-20 nap, a fiókákat
mindkét szülő eteti. 4-5 hetes korban kezdenek repülni, először csak a fészek környékén.
Késöbb együtt jár a család, ősszel csapatokba verődnek.

Táplálkozása: Vegyes, szezonalitás. tavasszal és nyáron az állati eredetű táplálék dominál,
dögöt is fogyaszt. A nevelés időszakában lehet legnagyobb a kártétele, amit az apróvadban
okozhat.
Állományviszonyai: Állománya növekszik, terítéke csökken. Fészkelőállománya 50-100ezer
pár.
Vonulása: Állandó. Költési időszak után migrálhat, néha vetési varjú csapatokhoz
csatlakoznak.
Státusza: vadászható (VII-II)
Jelentősége: A földön fészkelő szárnyas apróvad egyik legnagyobb pusztítója.

SZARKA (Pica pica)
Rendszertani helye: Corvidae, Passeriformes .
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Fej, begy, hát, szárny, alsó farkfedők
feketék, váll és a has fehér. A farok hosszú, leghosszabak a középső farktollak, röptében
ék alakú, legalább olyan hosszú, mint a test. A fiatalok tolla fénytelen, az időseké fémes
fényű. Csőr és láb fekete.

Költési elterjedése: Palearktikus. Brit-sz.-től Kamcsatkáig, É-Amerika, É-Afrika,
Arábia, É-India.

Élőhelye: Változatos, de inkább a nyílt területeket kedveli. Ligetekkel, erdősávokkal,
erdőfoltokkal, fa- és bokorcsoportokkal tarkított rétek, legelők, mg.-i kultúrák. Ártéri ligetek,
galériaerdők, nádasok. Emberi településeket kerüli.
Fészkelőhelye: Ágak sűrűjében, fákra, bokrokra. Kedveli a tüskés, tövises vegetációt,
fészekmagasság a zavarás függvénye.
Költése: Születésük évében párba állnak, de költeni 1-3. évben kezdenek. Tartós
monogámia. Márciusban kezdik a tatarozást, vagy építést. A ♀ épít a ♂ hordja az anyagot.
A fészeknek van teteje, egy vagy két bejárata és kitapasztják, majd bélelik. Tojásrakás
áprilisban, 5-8 db zöldeskék, barna pettyes tojás. Évi egy költése van, sarjú lehetséges.
Csak a tojó kotlik az első tojások megtojása után. Kelés 17-18 napra, elhúzódó. Mindkét
szülő etet a kirepülésig. Egy hónapos korban végleg elhagyják a fészket, de a család még
egy ideig együtt marad.

Táplálkozása: Az állati eredetű dominancia (70-75%): Ízeltlábúak, puhatestűek, hüllők,
kétéltűek, madarak és tojások, dögöt is fogyaszt. Magvak, zöld növényi részek, hulladék.
Állományviszonyai: Fészkelőállománya 100 - 150 ezer körüli.
Vonulása: Állandó, de kóborolhat (10-20km).
Státusza: Vadászható (VII-II). Mivel fészkét pl. a kék vércse is használja.
Jelentősége: Fészekpusztítása a dolmányos varjún is túltesz.

SZAJKÓ (Garrulus glandarius)
Rendszertani helye: Corvidae, Passeriformes (mátyásmadár).
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus. Testtollak rozsdásszürkék, homlok és fejtető
finoman feketén vonalkázott. Csőr tővén fekete barkó, fekete farok- és szárnytollak.
Szárnyfoltja fehér. Fekete sávozású kék szárnyfedői vannak, alsó és felső farkfedők fehérek.
Csőre fekete, szivárványhártyája kék, csűdje szürke. Jó hangutánzó, minden szokatlan
jelenséget hangosan jelez.

Költési elterjedése: Palearktikus. Sok alfaja van. Európa, É-Afrika, Kis-Ázsia,
Közel- és Közép-Kelet, Szibéria, Japán, Kína, India, Himalája.

Élőhelye: Sík-, domb- és hegyvidéki elegyes lombos erdők. Olykor fenyvesben is előfordul.
Ártéri erdőkben, arborétumokban, városszéli parkokban.
Fészkelőhelye: Erdőben és erdőszélen, fán, bokron, oduban, sziklarepedésben.
Költése: Első évesen ivarérett, szezonálisan monogám. Mindkét nem részt vesz a
fészeképítésben, tojásrakás ápr. végén kezdődik. 5-7 db szürkés, vagy kékeszöld, barnán
pettyezett tojás, kotlás 16-17 nap, mindkét szülő kotlik, kelés 2-2.5 nap alatt lezajlik.
Mindkét szülő etet, kirepülés 20-22 napra.
Táplálkozása: Fiataloknál gerinctelenek dominálnak, télen a termések válnak uralkodóvá
(makk, gesztenye, termesztett növények magvai), de ekkor is fogyasztanak pockokat,
egereket, ízeltlábúakat is. Énekesmadarak fészkeit pusztítja.

Állományviszonyai: Fészkelőállománya 150ezer pár körüli, stabil.
Vonulása: Állandó, de kóborol.
Státusza: Vadászható, augusztus 1 – február 28.
Jelentősége: Fészekrablása miatt gyérítése szükséges.

Emlős fajok állattani
jellemzése
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Vaddisznó

VADDISZNÓ (Sus scrofa)
Rendszertani helye: Suidae, Artiodactyla.
(Schwarzwild, Wild boar).
Elnevezése: Kifejlett ♂ kan (150-200kg),
kifejlett ♀ koca (100-150kg), szaporulat: malac
(emse-, kan-), fiatal (első zápfog) süldő (6
hónapos, 25-50kg), emse (ivarérett, teljes
fogazatú, nem ellett).
Felismerési jegyei: A házi sertés őse. Feje
hosszú, füle kicsi, felálló, törzse rövid, marja
magas, lábai rövidek, farok egyenes, bojtos,
nem kunkorodó. A kannak agyara, a kocának
kampója van (C). Téli szőrzet sötétbarna,
fekete (gyapjúszálak), a nyári szürkés
árnyalatú, sokkal vékonyabb. A kanoknál
vállpajzs van. A malacok csíkosak, féléves
korra elveszítik. A tarka egyedek házi sertés
hibridek. A 3. és 4. ujj nagyobb, a 2. és 5. a
fűköröm. Nyomában a fűköröm lenyomata is
látható. Ürüléke és szaga jellegzetes, hangja
röfögés, visítás. Dagonyázás, dörgölőzés.
Látása gyenge, hallása közepes, szaglása
kitűnő, intelligens.

Elterjedése: Eurázsia, É-Afrika, Hátsó-India szigetei, É-,és D-Amerika. 25 alfaja
ismert(Trense, 1989), Mo-on a S.s.attila alfaj.

Élőhelye: Eredetileg vizes területek, mocsarak, de ma már erdőterületeken fordul elő. Kedveli a mg-i kultúrákat.

Szaporodása: Poligám.
Fő időszaka okt-jan, de egyre inkább elhúzódik. A búgást az idősebb kocák kezdik, 21-23
napig tart, de a kant 2 napig veszik fel eredményesen. Búgás idején a kanok csatlakoznak a
kondákhoz és megküzdenek, legesélyesebbek a „remetekanok”.Főidőszakban a kocák 85%-a
termékenyül, vemhesség 112-120 nap. A kanok a búgás után elhagyják a kondát. Ellések zöme
feb-márc-ban, malacozóvacokban, 4-12 db malac (0.75-1.2 kg/db). A nevelés a koca feladata,
anyacsaládban (konda) történik (egy koca különböző korú ♀ utódaiból áll).
Egyedfejlődése: A malacok azonnal szopni kezdenek, a vackot 4-5 nap után kezdik elhagyni, a
koca nagyon vigyáz rájuk. Gyakran több koca közösen neveli a malacokat, elválasztás a 4.
hónap végén. Ivarérettség ideje kocasüldőknél a kondíció függvénye, lehet már 9-11 hónapos
korban is. A kanoknál 20 hónapos kor körül, amikor is a kondából elűzik őket. A kanok külön
kondában járnak, az öregek magányosak (remete). Kondán belül szigorú rangsor. Teljes
kifejlődés 5-6 éves korra. Végleges fogazat 20-21 hónapos korra, száma 44 db. A szemfogak
nyílt gyökerűek (agyar).
Táplálkozása: Mindenevő, táplálékszerző mozgása a túrás. Főleg éjszaka aktív. Károsítása
rendkívüli lehet. Jellegzetes nyoma az érő búzában a „bagózás”. Szezonalitás jellemzi.
I
vari és korösszetétele: 1:1, 1.2:1 a kívánatos. Állománykezelési kor 5-6 év.
Állománydinamikája: Erőteljesen növekszik, ma 100 ezer feletti lehet.
Védelme: Minden módon vadászható egész évben.
Jelentősége: Mo. egyik legfontosabb nagyvadfaja. Kerti tartása megoldott.
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Gímszarvas

GÍMSZARVAS (Cervus elaphus)
Rendszertani helye: Cervidae, Artiodactyla. (Rotwild, Red deer)
Elnevezése: Kifejlett ♂ bika (160-200kg), kifejlett ♀ tehén (80-100kg), szaporulat
borjú, fiatal ♀ első ellésig űnő, fiatal ♂ egy év felett „csapos”.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus, a bikák agancsot viselnek.
Marmagasság bikáknál a 150 cm-t is elérheti. A nyári szőrzet vörösbarna, a téli
szürkésbarna, hosszabb és tömöttebb. A borjú felső teste vöröses, fehér
pettyekkel.
A bikák sörényt viselnek, mely a korral növekszik. Bőrmirigyek: szemgödör
előtti, lábközépi (kefe), ujjak közötti, anális a ♀-nél. Járásmódjai: lépés,
poroszkálás, vágta. Nyomán a sarokvánkos aránya 1/3, 1/4. A mellső lábnyom
nagyobb. Hullatéka bogyószerű, a ♂-é csúcsos és bemélyedt, a ♀-é csúcsos
és lekerekített, a döhér bikáé lepény alakú. Hangja bőgés (♂-k üzekedéskor),
riasztáskor böffenés, hívúhang „eng”. Szeret dagonyázni. A bikák évente levetik
és újranövesztik agancsukat, az öregek előbb kezdik (agancsciklus). Fogazata
kérődzőkre jellemző, száma 34 db, 27-29 hónapos korra alakul ki a végleges
fogazat.

Elterjedése: Skóciától Kína középső részéig, Norvégiától Algériáig, 11 alfaja
van, pl.: C.e.elaphus, C.e.maral, C.e.barbarus, C.e.canadensis,
C.e.hippelaphus stb. Mo-on.

Maral

Vapiti

Nemeskéri: keleti és nyugati típus (????) (korona, jégág hiány – keleti..)
Szederjei: tájra jellemző agancstípusok, szarvastörzsek…(???)
Szunyoghy: genetikailag egységes, egyetlen alfaj, nincsenek „típusok”!
Fatalin: „szarvastájak” (????)
Legjobb területek:
•Somogy
•Zala
•Tolna
•Baranya
•Gemenc……

Élőhelye: Erdő és a vele határos mg-i területek. Nagy kiterjedésű, elegyes,
vegyeskorú, fejlett cserje- és lágyszárúszintű erdők. Nagytáblás mg-i kultúrák
vonzzák a szarvast (kukorica, napraforgó). Vadkár….eltartható létszám.
Szaporodása: Poligám. Szarvasbőgés szeptemberben, a hirtelen lehülés és
rövidülő nappalok hatására. Ekkorra a döhér bika agancsát letisztította és
ivarsejttermelése megindul (VII-III), rigyetési szagot termel, a feromontermelő
mirigyek aktívvá válnak (húsa élvezhetetlen). Bőgőrevír (beállóhely) elfoglalása
(csapatbika, mellékbika, keresőbika), megtörténik a beállás a tehéncsapatok mellé.
A peteleválást a bőgő bika jelenléte váltja ki. Éberen tereli háremét a bőgő- és
beállóhely között, ha kell összecsap a rivális bikákkal. A tehén 18 naponként folyat,
egy napig. Vemhesség 230-240 nap, ellés májusban, félrehúzódva, takarásban. a
magzatburkot megeszi, az ellés nyomait eltünteti. Egyet ellő, ikerellés 0.3-0.5%,
borjú tömege 7-10kg.
Csapatéletet él, a bőgésen kívül külön bika és tarvadcsapatokban.

Egyedfejlődése: A borjú eleinte keveset mozog, az anyja mindig a közelében
tartózkodik, a csapathoz csak bőgéskor csatlakoznak. Szoptatási idő 6-8 hónap.
Ivarérettség másfél éves korban, a csontozat 2 éves korra alakul ki. A bikaborjú
8-9 hónapos korban kezdi fejleszteni az agancstövét, az első agancsot (csap) 16.
hónapra tisztítja le (másodfű). A második agancs már elágazó, lehet hatos (ha
nem, akkor nyársas), negyediken megjelenik a jégág. Agancsciklus, az agancs
részei…….Kulmináció 12-14 évesen, utána visszarak. (Agancssérülések).
Migráció, otthonterület…….
Táplálkozása: Kérődző, legelő típusú, rostban gazdag táplálék. Fás és lágyszárú
növények, termések. Szüksége van sóra is. Károsítása: hántás, rágás, taposás,
dörzsölés.
Ivari és korösszetétele: 1:1 a kívánatos, reproduktív 1:3-6. Korosztályai: 1-5 év
fiatal, 6-9 év középkorú, 10 év felett öreg.
Állománydinamikája: Növekszik, 100 ezer db körüli (egyesek szerint lényegesen
több).
Védelme: Idény szerint vadászható.
Jelentősége: Legfontosabb vadfajunk.

A gímszarvas életének éves ritmusa:
Télen

Bikák

Korosztályos csapatokban
(rangsor a csapaton belül a
szűkös táplálékforrás
felosztására)
Kialakulásánál meghatározók:
- Oldalsó testfelület nagysága,
- Nyak vastagsága (kor, kond.)
Agancs: harc a táplálékforrásért
(télen), háremért(bőgéskor).
Hormonszint szerepe:
agresszivitás,agancsnövekedés,
rangsorbeli helyeződés (a rangsorban elöl állók vetik el
elsőnek az agancsot, nem az
öregek).
Öregek magányosan, vagy
"adjutánssal"
Nappali aktivitás
(kevés takarás és táplálék, hideg)

Tavasszal

Nyáron

Agancslevetés ( II-IV.)

Agancsfelrakás ( II-IX.)

Csapatokban
(hierarchia másodlagos,
bőséges táplálékforrás
miatt)

Döhéridőszak

Öregek magányosan

Középkorú csapatok felbomlása

Aktivitás csökken
(agancsnövekedés)

Kész agancs-távolságtartás
( agresszivitás növekszik)

Nyár végén a tehéncsapatok
közelébe húzódnak
(középkorúak és idősek)

Ősszel

Beállás
Háremek megszerzése
(agresszivitás megnőhormonszint)
Csapatbikák (főbikák)
(hárem- és mozgó
területvedelem)
A bőgés gyakorisága függ a
konkurens bikák számától.
Beállóhely-bőgőhely
Mellékbikák
Keresőbikák
Esti-éjszakai-hajnali aktiv.
(lehet nappal is bőgés)
Bőgés után csapatokba
állás

Tehenek

Télen

Tavasszal

Családok csapatot alkotnak
(fiatal bikák is lehetnek)

Családok elkülönülése

Csapatba állás nyár végén

Bőgőhelyek elfoglalása

Ellőhely elfoglalása
Elválasztási agresszió,
főleg azéves
bikaborjakkal szemben,
de az ünőborját is elűzi.

Rokoni kapcsolat miatt
kisebb agresszivitás, mint a
bikacsapatokban.

Ivarzás (egy nap)

Rangsor:kor, testnagyság, erő.
Agresszivitás csak tápl.hiány
esetén

Vezértehén
Jó tul.tehenek saját kis
családban (előző+azévi
borjukkal)
Nappali aktivitás
Mozgási körzet a bikákénak a
felét sem éri el.

A bikák önálló
legénycsapatba állnak.
Ha az újszülött
elpusztul, visszafogadja
az éves ünőt
(szoptatja).
Az elűzött ünő támadja
a magára hagyott
újszülöttet.

Nyáron

Ősszel

A fiatal bikák
legénycsapatba állnak.
Ha ellés után a tehén visszafogadná is, mivel már ivarérett, így a csapatbika elűzi
(kasztrálás esetén nem
bántja - nincs bikaszaga).
Bőgés után a csapat együtt
marad tavaszig.
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Dámvad

DÁMSZARVAS (Dama dama)
Rendszertani helye: Cervidae, Artiodactyla.
(Damwild, Fallow deer). Ta.: Dama d. dama
(vagy önálló faj), Dama d. mesopotamica (vagy
önálló faj).
Elnevezése: Kifejlett ♂ bika (80-110kg), kifejlett
♀ tehén(50-70kg), szaporulat borjú, fiatal ♀ első
ellésig űnő, fiatal ♂ egy év felett „csapos”.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus, a bikák
agancsot viselnek Zömök testű, lábai rövidek,
nyári színe rozsdavörös fehéres pettyekkel, a
nyakon és a háton sötét sáv, mely a tükröt is
szegélyezi. A bikák nyaka sötétebb, a hason
sötét folt. Farka hosszú (legyező), pattint
vele(riaszt).Három színváltozat: vadas, fehér,
fekete. A téli szőrzet szürkés. A borjak pettyesek,
az őszi vedléskor ezek eltünnek. Nyomában a
sarokvánkos aránya 1/2 (gímnél 1/3-1/4).
Hullatéka bogyószerű, télen lepényforma.
Hangja horkantás. Bőrmirigyei: fül alatti,
lábközépi, ujjak közötti, vaszora és genitáliák
környéki. Járásmódja: lépés, ugrás (négy
lábbal). Kíváncsi, nappal mozog, látása,
hallása, szaglása kiváló.

Elterjedése: Eredetileg mediterrán és Közel-keleti
elterjedésű, de betelepítették Európa valamennyi
országába, Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra. Moon az összefüggő hegyvidéki erdők kivételével
mindenütt előfordul. A világ legjobb minőségű
állományai Mo-on: Gyulaj, Tamási, Guth, Pusztavacs,
Gyula.
Élőhelye: Szereti a kisebb, nem összefüggő, ligetes,
gazdag aljnövényzetű erdőket, rétekkel mg-i
területekkel váltakozva. Lényeges a kontinentális
klíma, alacsony hótakaró, napsütés, lazább, könnyen
felmelegedő talajok. Nagyobb erdők peremén él.

Szaporodása: Barcogás, októberben. A letisztított agancsú, faggyas bikák elfoglalják a
barcogóhelyeket, teknőt kaparnak, bele ürítkeznek (lekek). Az üzekedést az ünők kezdik
Vemhesség 225-230 nap, termékenység 80-100%. Ikervemhesség ritka (2-3%). Ellés zöme
május - június.
Egyedfejlődése: Az ellés elkülönülve történik, a borjú gyámoltalan, néhány napig elfekteti a
tehén, amig a közelben táplálkozik. Három hét után követi anyját. Szoptatás 5-9 hónapig tart.
Ivarérés 1 ½ éves kor körül (kondíció). A tehenek az első ellés után már nem nőnek, a bikák a
hatodik évre érik el a teljes kifejlettséget. Agancsnövekedés 6 hónapos korban indul (csapos),
melyet augusztusra tisztít le (1és1/2 éves). Májusban veti le és kezdi a második felrakást:
ágas agancs. Harmadik: kanalas, negyedik: lapátos. 10-12 éves korban kulminál. Végleges
fogazat 25-27. hónap, száma 32 (34)db. A barcogási időn kívül elkülönült csapatokban járnak.
Főleg nappal és alkonyatkor mozog, megjelenése időben bizonytalan.
Táplálkozása: Kérődző, amellett igénytelen, széles a táplálékspektruma: hajtások
(vezérhajtás), lomb, gyomok, cserjék, gyümölcsök, zöldség, szőlő, dohány, dinnye stb.
Táplálékhiány esetén hántás, kaparás (makkvetések).
Ivari és korösszetétele: 1:1 a kívánatos. Korosztályai: 1-5 év fiatal, 6-9 év középkorú, 10 év
felett öreg.
Állománydinamikája: 30 ezer db körüli.
Státusza: Idény szerint vadászható.
Jelentősége: A gyengébb gímes területekre telepítették, vagy színesíteni a palettát. Zárttéri
tartása megoldott (hústermelés).
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Jávorszarvas

JÁVORSZARVAS (Alces alces)
Rendszertani
helye:
Cervidae,
Artiodactyla.
Elnevezése: Kifejlett ♂ bika(500-800kg),
kifejlett ♀ tehén, szaporulat borjú.
Marmagasság 160-230 cm. Alfajok
között nagy eltérés.

Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus, a
bikák agancsot viselnek. Legnagyobb
testű szarvasféle. Színe barna, télen
szürkés, lába hosszú, marja magas.
Agancsa lapátos, oldalirányban nő. Fogak
száma 32 db.
Elterjedése: É-Európa, Szibéria, ÉAmerika, 9 alfaja van (Alaszka: A.a.gigas,
Európa: A.a.alces). Mo-on jövevényfaj,
északról érkezik.

Élőhelye: Erdei és mocsaras területek. Ártéri erdőkből kijár a mg-i kultúrákba is.
Szaporodása: Poligám. Üzekedés szeptemberben, de nem bőgnek a bikák, csak
nyögdécselnek. Vemhességi idő 242-250 nap, egyetellő.
Egyedfejlődése: A borjút a tehén agresszíven védelmezi, gyorsan fejlődik. Ivarérés az
ünőknél második, a bikáknál a harmadik életévben. Az agancsot az üzekedés után vetik le
(okt.), a tél elmúltával kezdik a felrakást. Rendszerint családi kötelékben (tehén és borja)
tartózkodnak.
Táplálkozása: Kérődző, lomb- és fenyőfajok, cserjék levele, hajtása. Nagy kárt tud okozni
nemcsak a fogyasztásával, hanem taposásával is. A kis családban mozgás miatt a terhelés
koncentrációja kicsi.

Állománydinamikája: a ’70-es évektől figyelhető meg Mo-on.
Védelme: Védett.
Jelentősége: Nincs.
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őz

ŐZ (Capreolus capreolus)
Rendszertani helye: Cervidae (Odocoileinae),
Artiodactyla. (Rehwild, Roe deer)
Elnevezése: Kifejlett ♂ bak(24-26kg), kifejlett ♀
suta(20-22kg), szaporulat gida, fiatal ♀ első
ellésig őzűnő. Marmagasság: ♂ 60-80cm, ♀ 6070cm.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus, a bakok
agancsot viselnek. Két ökotípusa (mezei, erdei)
testméretben
és
agancsminőségben
is
különböznek. Nyári szőrzet világos vörösbarna,
rövid, testhez simuló, a téli szőrzet szürkésbarna,
hosszú, tömött. A tükör fehér, ♂ vese, ♀ szív
alakú. A bak ivarszerve körül ecset, a sutánál
kötény van. A kor előrehaladtával az arcszőrzet
fehéredik (őszül). A gidák pettyesek 2-3 hónapos
korig. A szőrváltást a fiatalok kezdik a fejtől
hátrafelé
haladva.
Bőrmirigyek:
genitáliák
környéki, anális, koszorúk közötti, metatarzális,
interdigitális. Hullaték bogyó alakú (a ♂-é csúcsos
és benyomódott, a ♀-é mindkét végén
lekerekített).
Hangja:
riasztás,
hívóés
panaszhang, vészsirám. Fogak száma 32(34)db,
egy éves korra alakul ki a végleges fogazat.

Elterjedése: Eurázsiai: Európai őz (C. capreolus), Szibériai őz (C. pygargus) (Küllem,
viselkedés……)

Élőhelye: Eredetileg erdős puszták, erdős
sztyeppék, ligeterdők. Mg-i területekkel váltakozó kisebb fás vegetációk. Két ökotipusa
alakult ki.

Szaporodása: Poligám, a ♂ territoriális. Üzekedés júl. közepétől aug végéig (időjárás).
Az agancs letisztítása után a bakok területet foglalnak, jelölik, védik azt. Az itt megjelenő
sutákat borítja a bak. A suta 36 óráig veszi fel a bakot (többször). Az üzekedés jelei:
boszorkánygyűrű, magára hagyott gidák (idősebb suták kezdik). Novemberi rejtett
üzekedés lehetséges. Vemhesség 10 hónap (5 hónap diapauza). Jellemző az ikerellés.
Ellés máj-jun, félreeső helyen, állva, a reggeli órákban. A gida szeptemberig szopik.

Az őz szaporodásának folyamata:
Hasznosítható

Felnevelt

mennyiség

szaporulat

Felnevelési
veszteségek

NEVELÉS

EMBRIONÁLIS

DIAPAUZA
Júl. - Aug.
Üzekedés

Preimplantációs
veszeségek

Dec.
Reaktiválódás

10 hónap vemhesség

EXPANZIÓ

(5 hónap diapauza)

ELONGÁCIÓ

Máj. – Jún.
Ellés

Jan.
Implantáció

Embriók
ivararánya
Posztimplantációs

VEHEMFEJLŐDÉS

veszteségek

Egyedfejlődése: Nagyfokú mortalitás jellemző a gidákra. Az agancs fejlődése 3-4 hónapos
korban kezd láthatóvá válni (kis dudor). A gidaagancsot jan- feb-ban elveti. A második lehet
gombnyársas, nyársas, villás, hatos. Ezt csak máj-jun-ban tiszt. le, nov-dec-ben veti el.
Ciklikusan a levetés okt-nov-ben, a letisztítás ápr-máj-ban. Kulmináció 5-7 éves korban.
Ivarérés 1 éves korban. A testméretek két éves korra alakulnak ki.
Társas viselkedés: bakok territoriálisak (tavasz-nyár), suták egyenletes eloszlás, téli
csapatképződés.
Mozgáskörzet: otthonterület, territórium, szezonalitás, élőhelyfüggő. Téli aktivitás (mozgás,
anyagcsere).
Táplálkozása: Kérődző, koncentrált válogató (pákosztos). Fás és lágyszárú növények fiatal,
zsenge hajtásai. A legkönnyebben hozzáférhető növényfajok dominálnak (kis mozgási
körzet). Károsítása elenyésző. Preferencia (tannin), by-pass, nyálmirigyek, máj.
Ivari és korösszetétele: 1:1, 1.5-1 a kívánatos, reproduktív 1:3-10. Állománykezelési kor 68 év. Korosztályai: 2-3 év fiatal, 4-5 év középkorú, 6 év felett öreg (állományonként
változó). Trófeabírálat szerint: 2-3 év fiatal, 4-5 év kk., 6 év < öreg.
Állománydinamikája: Növekszik, 350 ezer db körüli (2011).
Státusza: Idény szerint vadászható. Az ellés körüli időszakban a kaszálások veszélyeztetik.

Jelentősége: „Mindenki nagyvadja”. Apróvadas területek fő vadfaja (főleg a mg-i
területeken).

Télen
Bakok

Területhűség
Váltótartás

Vegyes ivarú csapatok
Idősek távolabb
húzódnak
Nincs territorialitás
Agancs nélküli időszak
Rangsor változik
(levetés időpontja
szerint)
Nappali aktivitás
(táplálék-,takaráshiány,
hideg)

Tavasszal
Territórium elfoglalása,
jelölése
(letisztított agancs,
agresszivitás)
Szomszédos bakok ritkán
ütköznek
Terület 5-100 ha/bak
Területet, váltót jól tartják
(mozgása jól kiismerhető-vadászata)
Esti-hajnali aktivitás
Területátfedés a sutákkal
(az éves bakokat elűzik)

Nyáron
Üzekedés
Megszokott helyének
elhagyása
(a territóriumon belül)
Területátfedő suták
felkeresése
(borítása)
Nappali aktivitás fokozódik

Ősszel
Nappali aktivitás fokozódik
Agancslevetés
(hormonális változás)
Territ. határai
összemosódnak

Üzekedés után "eltünnek"
Kondíció visszaszerzése
Minimális aktivitás

Fiatalok kóborolnak
(ezek ütköznek a territor.
bakokkal)

Suták

Területhűség

Vegyes ivarú csapatok
(vezérsuta)

Erdei élőhelyen kis
családok
Nappali aktivitás

Lakóterület elfoglalása
(átfedés a bakok
territoriumával)
Családi kötelék
Ellés előtt éves gidák elűzése
Ellőhely elfoglalása
Területhűség

Üzekedési időszak (10-14
nap)
(36 óráig veszi fel a bakot a
suta)
Nem egy időben ivarzanak
Mirigyváladékkal jelez
Körzetét nem hagyja el
Magányos gidák megjelenése
Boszorkánygyűrűk
Nagy nappali aktivitás

Családi kötelék
Aktív időszak
(kisebb
takarás,táplálékhiány,hideg)
Csapatok összeállnak
(védelem, biztonság)
A családi területek csapatterületté mosódnak össze

Párosujjú patások

Muflon

MUFLON (Ovis gmelini)
Rendszertani helye: Bovidae, Artiodactyla.
Elnevezése: Kifejlett ♂ kos(25-40kg), kifejlett ♀
juh(18-30kg), szaporulat bárány, fiatal ♀ első
ellésig jerke. A kos marmagassága 65-70 cm.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus, a kosok
szarvat viselnek, néha a juhok is (legértékesebb
egyedek). Testalkata zömök, lábai rövidek.
Testszín barna, a has, a lábvégek, az arc egyes
részei és a tükör fehér. A kos sötétebb tónusú,
hátán fekete csík húzódik. A nyak elülső oldalán
van a szakáll, a háton nyeregfolt. A téli szőrzet
lehet tarka, barna, fekete. A fedőszőrök zsírral
átitatottak a vizet lepergetik. A kosok szarva
háromélű, a juhoké kétélű és rövidebb. A
szarvon évgyűrűk és barázdák vannak.
Hullatéka télen csoportos bogyó, nyáron
pépesen összeálló. Hangja bégetés és fütty.
Illatmirigyek: szem előtti, interdigitális, genitáliák
környékén. Fogazata 32 db. A látása kitűnő, a
nyájban mindig van egy őrszem. Nyájösztönnel
rendelkezik.
Nyoma szétnyíló és hegyes
(aszimmetrikus).

Elterjedése: Hat alfaja van, az O.g.musimon van
Mo-on. Őshazája Korzika és Szardínia szigete,
Anatólia, Irak, Irán, Örményország, a kontinensre
betelepítették,
Mo-ra
1869-ben
Ghymesre
(Forgách gróf). Alfajai egész Ázsiában megtalálhatók.

Élőhelye: Az éghajlat, tengerszint feletti magasság, domborzat, talaj és a növényzet
határozza meg. Fontosak a téli hóviszonyok. Kerüli a szeles helyeket, szereti a napsütést,
déli lejtőket. A középhegységek 1000m-ig optimálisak számára. A kötött, köves váztalajokat
kedveli, idősebb erdőállományokkal, az összefüggő sűrűségeket nem szereti. Idősebb
erdőállományokhoz kötődik. Fontos a legelés és a jó kilátás (növénymagasság). Ősszel
vadföldek, gyepek, füves útszélek. Télen mg-i területek melletti erdősávokban, erdei
tisztásokon. Mo-on szigetszerűen helyezkedik el, mozgáskörzete kicsi, környezeti terhelése
nagy.
Szaporodása: Poligám. Az üzekedés okt-től dec-ig tart, a kosok a juhnyájak mellett
harcolnak az ivarérett nőstényekért. Egy kos 6-8 nőstényt is befedezhet, egész évben
fedezőképes. Vemhesség 147-154 nap, márc-máj-ban 1-2 bárányt ellik. Az ellés elkülönülve
történik, a bárányok azonnal követik anyjukat, csatlakoznak a nyájhoz. Szagról ismerik fel
egymást.
Egyedfejlődése: Az anyához fűződő szoros kapcsolat néhány hét után lazulni kezd és a
kéthónapos bárányok már elvegyülnek a nyájban. Születési súlyuk 2-3 kg, ez egy éves korra
megtízszereződik. Teljes kifejlődés 4-5 éves korra. Ivarérettség jerkéknél 1 ½, kosoknál 1 ½
éves korra. Fogazata 4 éves korra végleges. A kosbárányok 3-5 hónapos korban indul a
szarvnövekedés, mely a téli hónapokban leáll, egyébként folyamatos. A növekedés
intenzitása a korral csökken, 8 éves korban kulminál (terpesztés, ívelés, csavarodottság).
Az üzekedés idején kívül külön nyájakban járnak.

Táplálkozása: Zömmel fűfélék, egyébként igénytelen. Pázstfűfélék, lomb, makk,
vadgesztenye, erdei gyümölcsök, hajtások, rügyek, gombák, mohák stb. Ínséges időszakban
hántás és rágáskár jelentkezik. Üzekedésre sok zsírt halmoz fel.
Ivari és korösszetétele: 1:1 a kívánatos, reproduktív 1:3-6. Az 5 évnél fiatalabb juhok az
ivararányt a nőnemű utódok irányába tolják. Állománykezelési kor 8 év. Korosztályai: 2-3 év
fiatal, 4-7 év középkorú, 8 év felett öreg.
Állománydinamikája: 10 ezer db körüli. Alakulására a téli időjárás nagy hatással van, ill. a
visszatelepülő nagyragadozók.
Mozgáskörzet: kicsi, 1- 5 km átmérőjű. A táplálékkínálat meghatározó. Őszi-téli és tavaszinyári területváltások. Kis családi csapatok olykor nagyobb csapatokká állnak össze. A kosok
üzekedéskor időlegesen területet védenek.

Védelme: Télen hóekézés és etetés. Vadászható.
Jelentősége: Szinező faj. Károkozása nagy: a növénykultúrákban és a talajszerkezetben
(erózió). Megítélése ellentmondásos.

Párosujjú patások

Zerge

ZERGE (Rupicapra rupicapra)
Rendszertani
helye:
Bovidae,
Artiodactyla.
Elnevezése: Kifejlett ♂ bak, kifejlett
♀ kecske, suta, szaporulat gida.
Felismerési jegyei: Az őznél
valamivel
nagyobb,
zömök
testalkatú. a fej háromszög alakú,
füle hosszú, felálló, farka rövid.
Színe nagy változatosságot mutat.
Nyáron a felső rész barnás (télen
feketés), az alsó világos vörösessárga, a tükör sárgásfehér. Az orr,
homlok, torok sárgás. A háton
sötét csík, a fej két oldalán az orrig
nyúlik. Télen feketésbarna, alul
sárgásfehér. Bakokon a szakáll 1825 cm. Mindkét nem szarvalt
(kampó), de a sutáké kevésbé
hajlott és átmérője kisebb.
Folyamatosan, évi szakaszossággal
növekszik, tövén gyűrűzött. Orra
szőrös. Fogak száma 32 db.

1 éves

Első éves
gyűrű

2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
6 éves
Keratin képző hártya
Homlok
csap

Évgyűrűk

Elterjedése: Eurázsia, szigetszerűen, 10 alfaja ismert: Alpesi (R.r.rupicapra), Balkáni,
Tátrai, Kárpáti, Kaukázusi stb. Mo-on a Kőszegi-hegységben fordul elő nagyon ritkán.

Élőhelye: Sziklás talajú havasi rétek, erdőhatár alatti gyér állományok, 1500-2500m
tengerszint felett, de zavarás esetén felhúzódik a sziklás régióba 3000-4000m magasságba.
Télen 800m-ig is leereszkedik.
Szaporodása: Poligám. Az üzekedés okt-től dec-ig tart, a bakok kecskecsapatokat
alakítanak ki és védelmezik a vetélytársaktól az üzekedőhelyeken (egyébként magányosak).
Ösztrusz 1-2 nap, újraivarzás 2 hét. Vemhesség 175-190 nap, ellés ápr-jun, 1 gidát, de
előfordul iker és hármas is.
Egyedfejlődése: Május-június, születési testtömeg 2-2.5 kg, 6 hónapig szoptat. Ivarérettség
a sutáknál 2-4 éves korra, de megfigyeltek 2. életévükben ellő sutákat is. A bakok testtömege
11 éves korig növekszik. A szarv növekedése a 3. hónapban indul.
Táplálkozása: Zömmel fűfélék, cserjék, tűlevelű fák hajtásai, harasztok.. Üzekedésre sok zsírt
halmoznak fel a bakok.
Ivari és korösszetétele: 1:1, mely a kor előrehaladtával eltolódik a suták javára. Élettartama
18-25 év.
Állománydinamikája: Nem mérhető.
Védelme: Védett.
Jelentősége: Nincs.

Ragadozók

Farkas

FARKAS (Canis lupus)
Rendszertani helye: Canidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (35-50 kg), kifejlett ♀ szuka (30-40 kg),
kölyök.
Felismerési jegyei: Hasonló egy nagy német juhászkutyához, de
nyaka vastagabb, feje szélesebb, szemei ferdevágásúak, fülei
elállóak. Farka mindig lógó, lompos, szőrzetében mindig vannak
gyapjúszálak. Nyári bundája vöröses, a téli szürkés egészen a fehérig.
Nyoma nagyobb, mint a kutyáé és keskenyebb, hosszabb. Tépőfogai
rendkívül erősek.Fogainak a száma 42 db.
Elterjedése: 16 alfaja benépesíti Eurázsiát, ÉAmerikát. Mo-on a C.l.lupus alfaj él.

Élőhelye: Nagy erdőségek, mocsaras területek, tundra, sztyepp és sivatagos területek.
ÉK- és DNY-Magyarországon jövevény, őshonos volt. Háborítatlan területek.
Szaporodása: Koslatás dec. végétől feb. végéig, vemhesség 60-70 nap, ellés márc.-máj.,
4-6 db kölyök. Évente egyszer kölykezik, sziklaüregben, fák gyökerei alatt. Ritkán készít
kotorékot. A család odúhűsége erős, a farkastanya környékén sok a táplálékmaradvány.
Egyedfejlődése: A kölykök vakon születnek, 10-20 napos korban nyílik ki a szemük, 6-8
hétig szopnak. A felnőttkori méreteket 3 éves korra érik el, 2 évesen ivarérettek,
élettartama 12-16 év. Szoros családi kötelékben élnek, a kölykök önállósodásával bomlik
fel a család, de a falka mindig családtagokból áll.
Táplálkozása: A táplálékot eleinte a szülők hordják. Muflon, őz, szarvas, vaddisznó,
háziállatok, mezei nyúl, dögök. Egyszerre 10-15 kg húst elfogyaszt, az éhezést jól bírja.
Általában falkában vadásznak.
Ivari és korösszetétele: Ivararány a kanok javára eltolódott, a fiatalok aránya 25-30%.
Állománydinamikája: Európai állománya 20-25ezer pld. Mo-on 10-20 db főleg a
Zempléni-hegységben igyekszik megtelepedni. Migrációja óriási, eljutott Ny-Mo-ig is.
Védelme: Védett.
Jelentősége: Csúcsragadozó, a
szabályozással jelenléte kívánatos.

csülkös

vad

képezi

fő

táplálékát.

Megfelelő

Ragadozók

Aranysakál

ARANYSAKÁL (Canis aureus)
Rendszertani helye: Canidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (12-16 kg),
kifejlett ♀ szuka (8-10 kg), kölyök.
Felismerési jegyei: Háta szürkésfekete,
oldala, combja vörös, hasa, torka
szürkésfehér. Farka színe a hátéval
megegyező, sokkal rövidebb, mint a
rókáé.
Elterjedése: 19 alfaja ismert. A Balkánfsz.-en közönséges, ÉNY-i irányban terjed.
É- és K-Afrika, Arábia, Közép- és KözelKelet, India. Mo-on a déli ártéri erdők és
nádasok mentén terjed minden irányban
(spontán visszatelepülő).

Élőhelye: Alföldi nádas, mocsaras, erdős területek (nádifarkas). Éjszaka aktív, nappal
takarásban van.
Szaporodása: Életre szóló monogámia. Feb-márc-ra esik a koslatás, a szülőpár elkergeti a
falka tagjait a párzás előtt. Vemhességi idő 50-53(60-62) nap, alomnagyság 4-5 db. A család
kotorékban neveli a kölyköket, ebben az időszakban erős territorialitást mutatnak. A falka
később is tartja territóriumát (mérete az állománysűrűségtől és táplálékellátottságtól függ).

Egyedfejlődése: A kölykök 2 hónapos korig szopnak, ez után hagyják el a kotorékot. Mindkét
szülő hordja a táplálékot, sőt az előző évi nőstények is. Féléves korra elérik a kifejlett kori
méreteket, a ♀ 9 hónapos, a ♂ 2 éves korra ivarérett. Falkában élnek: szülők, kölykök,
ivaréretlen fiatalok, fiatal nőstények.
Táplálkozása: Alacsonyabb rendű állatoktól a kistestű emlősökig mindent (őzet), dögöt, zöld
növényi részeket, gyümölcsöt, gombát is. Falkában is vadászhat. A rókával erős táplálék
konkurencia (a rókát elűzi a területről).
Ivari és korösszetétele: Nem ismert.
Állománydinamikája: Erősen terjeszkedő.
Védelme: Visszatelepülése kívánatos (őshonos), vadászati idénye van.
Jelentősége: Erőteljesen növekvő állománysűrűsége miatt egyre nagyobb.

Ragadozók

Vörösróka

RÓKA (Vulpes vulpes)
Rendszertani helye: Canidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (8-10kg),
kifejlett ♀ szuka (4-7kg), kölyök.
Felismerési jegyei: A vörös szín dominál,
a háton sötétebb sáv húzódik, a has
világosabb, a farok vége fehéres, vagy
fehér, a lábak külső felülete és a fül külső
felülete
fekete.
A
pofán
hosszú
színusszőrök vannak. Farokhossz a
testhossz 60-70%-a. Sötétebb (feketés)
színváltozata
a
„szenes
róka”.
Nyomképlete a zsinórozás. Hullatékát
feltünő helyen hagyja, ezzel és vizeletével
jelöli territóriumát. Koslatáskor ugató
hangot hallat. Fogak száma 42 db. A
kotorék
környéke
rendetlen,
tele
zsákmánymaradványokkal,
döglegyek
tömegével, büdös.

Elterjedése: Eurázsia, É-Amerika, É-Afrika, Ausztrália. 43 alfaja ismert, Mo-on a
V.v.crucigera.él.

Élőhelye: Generalista faj, szinte mindenütt
megtalálja a létfeltételeket. Megél a
tundrán, sivatagban, nagyvárosok peremén
is. Hegyekben 3200 m magasságig.

Szaporodása: Poligám, évente egyszer ivarzik, párzása a koslatás, ideje dec. második
felétől márc. elejéig. A szukák 1-6 napon keresztül tüzelnek. Egy kotorékban több kan is
lehet egy szukával. Párzás a kutyafélékre jellemző módon. Egy szuka több kannal is
pározhat. Vemhesség 52-53 nap, lehet álvemhesség is. Alomszám 5.6-6.5 db. Legjobban a
középkorú szukák szaporodnak. Nagy állománysűrűség esetén családi csoportokban csak
az alfa-szuka párzik.
Egyedfejlődése: Fialás kotorékban >> kotorék helye. A kölykök szeme 11-14 napos korban
nyílik, a kanok gyorsabban fejlődnek. A kotorékot először 6 hetes korban hagyják el, de csak
8 hetes kor után távolodnak el a bejárattól. Kezdetben előemésztett táplálékot hord a
szuka, 10-12 hetes kortól kezdenek önállókká válni, mely szeptemberre befejeződik. Ekkor
el kell hagyni az otthonterületet. Ivarérés 10 hónapos korban. Fiatalok mortalitása
(természetes ellenségek?, betegségek); antropogén hatások (gázolás, mérgezés, vadászat).
Táplálkozása: A kölykök 3 hétig szopnak, majd előemésztett táplálékot kapnak és 10-12
hetes kortól kezdenek vadászni tanulni. Tápláléka: kisemlősök, madarak, dög, gyümölcs stb.
Adaptív táplálékszerző. Napi tápláléka 0.5-1 kg.
Ivari és korösszetétele: A születéskori ivararány területenként eltérő (1:0.85; 1:1.4).
Később a kanok túlsúlya jellemző (1.2:1). A fiatalok aránya 50-80%, a populáció átlagkora 69 év.
Állománydinamikája: Állománydinamikáját leginkább a szaporulat, a ki- és bevándorlás,
illetve a mortalitás (immunizálás) határozza meg. Az otthonterület nagysága változó 50600 ha, a relatív sűrűség 0.7 db/100ha.
Védelme: Egész évben vadászható. A veszettség terjesztője, emiatt immunizációs program
indult 1993-ban (SAD-B19). A lecsökkent természetes mortalitás komoly kérdéseket vet fel a
vele való gazdálkodás terén. Rühesség, Echinococcus multilocularis.
Jelentősége: Minden apróvadas területen a minimumon kell tartani a létszámát.

Ragadozók

Nyestkutya

NYESTKUTYA (Nyctereutes
procyonoides)
Rendszertani helye: Canidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (6.5-10kg),
kifejlett ♀ szuka, kölyök.
Felismerési jegyei: Hasonlít a
mosómedvéhez. A pofán fekete álarc, erős
pofaszakálla van, farka nem gyűrűrött. A
test szürkésfekete árnyalatú. Nyomképe
jellemző, az ujjak sugár irányban
szétállnak, a karmok lenyomata jól látszik.
Lépése széles terpesztésű. Fogak száma
42 db.

Elterjedése: Eredetileg K-Ázsia. Betelepítették (prémnyerés) a volt Szovjetúnió (Ukrajna)
európai részére, és mára egész Európát belakta. Mo.-on első lelövés 1961-ben.

Élőhelye: Síkvidéki vizes, nádas területek, de erdőben is megtelepszik. Nem tart
territóriumot, mozgáskörzete nagy (nyáron napi 15-20 km).
Szaporodása: Monogám. Párválasztás ősszel, párzási időszak feb.-ápr., vemhesség 5279 nap. Kotorékban fial 6-10 db kölyköt.
Egyedfejlődése: A kölykök szőrözötten és vakon születnek, 4 hónapos korig kötődnek a
kotorékhoz. A család ősszel bomlik fel, a fiatalok elvándorolnak. Ivarérettség 8-10 hónapos
korban. Élettartama 10-12 év.
Táplálkozása: Rovarok, békák, halak, rákok, puhatestűek, tojások, madarak, gyümölcsök,
dög. Télre zsírt halmoz fel, téli álmot nem alszik, de aktivitása lecsökken (3-4 naponta
hagyja el a kotorékot).
Ivari és korösszetétele: A fiatalok dominálnak. Ivararány tisztázandó.
Állománydinamikája: Mo-on szinte minden megyében történt megfigyelés, vagy elejtés.
Egyelőre létszáma 100-as nagyságrendű lehet.
Védelme: Egész évben vadászható. Nemkívánatos a mi faunánkban. Főleg
csapdázással.
Jelentősége: Tavasszal jelentős a tojás és fiókapusztítása.

Ragadozók

Mosómedve

MOSÓMEDVE (Procyon lotor)
Rendszertani helye: Procyonidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (3-10kg), kifejlett ♀
nőstény, kölyök.

Felismerési jegyei: Teste szürkéssárga, szürkésbarna, hát lehet fekete, a világos pofán
fekete sáv(álarc), farka feketén gyűrűzött. Testhossz 30-70 cm, farokhossz 20-30 cm. Füle
lekerekített, kicsi, lába rövid, ujjai hosszúak, fogásra alkalmasak. Plantigrád, nyoma jól
felismerhető, 5-5 ujja van. Fogak száma 40 db.

nyestkutya

mosómedve

Elterjedése: É- és Közép-Amerika keleti és nyugati partvidéke, Kanada déli területei.
Németországba betelepítették (1927.), kiszabadulva ma már szinte egész Európában
megtalálható. Mo-on első észlelése 1948-ban.

Élőhelye: Igénytelen, a nyílt füves síkságtól a hegyvidékig, dús aljnövényzetű lombos
erdőkig és nádasokig mindenütt megtalálható. Főleg vizek környékén fordul elő, jól úszik és
jól mászik fára. Kotorékban, vagy faodvakban él, de emberi településekre is behúzódik,
padlásokon is tanyát ver (kultúrakövető). Nem véd territóriumot.
Szaporodása: A hímek poligámok. Szaporodási ideje feb-márc, vemhesség 60-63 nap,
évente egyszer ellik, 5-6 db kölyköt.
Egyedfejlődése: Az anya gondozza a kölyköket. A kölykök fejletlenül születnek, 7 hetes
korukig szopnak. Anyjukat követik 2-2,5 hónapos kortól, alvóhelyük állandóan változik. 3
hónapos korra válnak önállóvá. Ősszel bomlik fel a család, de előfordul, hogy télen is együtt
maradnak. Ivarérettséget a ♀ 1 éves, a ♂ 2 éves korban éri el.
Táplálkozása: Mindenevő. Zöld növényi részek, gyümölcs, kagylók, csigák, rovarok, halak,
madártojás, fiókák, kisemlősök. A földön fészkelő madarak fészekaljára nagy veszélyt jelent
(fajdfélék). A táplálékot mellső lábai közé fogva tisztogatja, majszolja. Emberi településeken a
szeméttárolókat fosztogatja (humánegészségügy). A veszettség terjesztője. Téli álmot
alszik.
Korösszetétele: Szabad területen 6-8 évig él.
Állománydinamikája: Magyarországi megtelepedésével
megfigyelték, de alig van elejtés, vagy befogás.
Védelme: Egész évben vadászható.
Jelentősége: faunaidegen, megtelepedése nemkívánatos.

számolni

kell.

Többfelé

Ragadozók

Barnamedve

Barnamedve (Ursus arctos):
Rendszertani helye: Ursidae,
Carnivora.
Elnevezése: kanmedve,
anyamedve, medvebocs.
Felismerési jegyei:
Testtömeg kan 200-450 kg, nőstény
120-180 kg (Szlovákia).
A bunda színe a világostól a
sötétbarnáig változik. Testalkata
erőteljes, szeme, füle kicsi, orra
fekete. Talponjáró (plantigrad) a
mellső és hátsó lábakon is 5-5 ujja
van erős, hosszú karmokkal. Emlők
száma 3 pár. Fogazata erős, 42 db
fogból áll, gyakori a fogredukció
(előzápfogak). Téli álmot alszik.
Nyoma nagy, semmivel nem
téveszthető össze. Gyorsan és
kitartóan fut, jól úszik és főleg a
fiatalok jól másznak fára.

Elterjedése: Palearktikus, nearktikus. 10 alfaja ismert. Magyarországon jövevényként
jelenik meg, a Kárpátokból (Szlovákia) húzódik le. Erdélyben, Romániában jelentős
populációi vannak.

Élőhelye: A nagy zavartalan erdőségeket kedveli, de nagy területet bejár.
Szaporodása: Párzási idő április – június között van. Ezen kívül a hímek magányosan, a
nőstények a bocsokkal járnak. A kan 7-23 napig követi a nőstényt. A bocsokat elválasztja,
elrejti a kan elől. Vemhességi idő 8-9 hónap (kihordás 7 hónap), ellések zöme januárra esik,
két évenként ellik. Téli vackukban ellenek, védett, zavartalan helyen 2-3 db kölyköt.

Egyedfejlődése: A kölykök csupaszon és vakon születnek, patkány méretűek. Lassan
fejlődnek, anyjukat csak 4 hónapos kor után követik, mikor elhagyják a vackot. A hosszú
szoptatás alatt az anya zsírtartalékait feléli, lesoványodik. Ivarérettség 2,5-4 éves korra, de
a 2 éves kanokat már elverik a családtól. Téli álmot alszik, testhőmérséklet 3-40C-ra
csökken.
Táplálkozása: Mindenevő: zömmel növények, gyümölcsök, de húst is, dögöt is.
Táplálékhiány esetén vakmerővé válhat, háziállatokat is zsákmányol. Emberre ritkán támad
(„vérmedve”). Tavasszal a télen leromlott kondíció visszanyerése fontos (állománykoncentráció >> lazac). Túlszaporodott állomány >> emberi települések >> szeméttelepek >>
balesetek (pl. Románia).
Ivari és korösszetétele: Ahol nem vadásszák, ott 1:1. Főként a kanokat lövik, így az
ivararány eltolódik a nőstények javára és a szaporulat nem csökken.
Állománydinamikája: Terjeszkedő.
Védelme: Őshonos kipusztult fajunk, védett. Megítélése
szempontjából kérdéses.
Jelentősége: vadgazdálkodási értelemben jelenleg nincs.

a

tartós

megtelepedés

Alaszka
727 kg, 3,8 m
11 ember maradványai a barlang körül

Ragadozók

Borz

BORZ (Meles meles)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Elnevezése: Kifejlett ♂kan (15-17kg),
kifejlett ♀ nőstény, kölyök.
Felismerési jegyei: Feje, nyaka fehér, két
széles fekete sávval. A fej és a test lapított,
lába rövid, testalkata zömök benyomást kelt.
A mellső lábakon hosszabbak a karmok.
Szeme és füle kicsi, farkát hosszú szőrök
borítják. A szőrzet színe barnásszürke
(borzderes), a hát és a has sötétebb
(fordított színezet). A kan sötétebb és
valamivel nagyobb, mint a nőstény.
Testhossz 60-85 cm, farokhossz 15-20 cm.
Télire nagy zsírtartalékot halmoz fel. Fogak
száma 38 (34), 314(3)1/314(3)2. Nyoma
könnyen felismerhető, plantigrád. Fejlett a
sagittalis taréj. Látása gyenge, szaglása
fejlett. Faroktövénél fejlett mirigytasak
található. Tavasszal és ősszel vedlik.
Éjszaka mozog, tágas kotorékban lakik
(borzvár), melynek környékét tisztán tartja
(rókakotorék). A nyestkutya szálláscsinálója
lehet. Hangja disznóröfögésre emlékeztet,
szorult helyzetben szívet tépően sír.

borzkotorék bejárata és
kitaposott közlekedőút

borzvár

Rókakotorék bejárata

Borzkotorék bejárata

Elterjedése: Egész Európában, Ázsia középső és DK-i területein. 14 alfaj, Mo-on a törzsalak.

Élőhelye: Elsősorban hegy- és dombvidéki erdőkben, de síkságon is. Mg-i területek
szomszédságában lévő erdőkben erdősávokban, erdőfoltokban. Olykor rókakotorékot
foglal el, vagy közös kotorékban lakik vele. A kotorék több szintes, több vészkijárattal. A klán
territóriumát jelöli, főkotorék és mellékkotorékok.
Szaporodása: Poligámia-promiszkuitás-poliandria. Párzási idő ápr-aug (télen is előfordul),
évente, vagy kétévente egyszer fial. Embrionális diapauza jellemző, vemhességi ideje 11-12
hónap (kihordás 45 nap). Ellés (zöme feb-már) után azonnal párzik (indukált peteleválás).
Párzás után az embrió nyugalmi állapotban marad decemberig. Alomszám 2-5 db. A téli
hónapokra a nemek külön kotorékba költöznek.
Egyedfejlődése: A kölykök vakon, fehér szőrben születnek, 2-2.5 hónapig szopnak, 8. héten
jönnek ki a kotorékból, majd a szülőkkel együtt járnak. Ivarérettség 1.5 éves korban, teljes
kifejlettség 2 évesen. A klán létszáma 10-12 is lehet. Fiatalok szétszóródása rendszerint a 2.
évben következik be.
Táplálkozása: Legkevésbé ragadozó menyétféle. Mindenevő, éjjel aktív. Nyáron az állati
táplálék és a gabona magvak dominálnak. Rovarok, puhatestűek, kétéltűek, tojás, madarak,
rágcsálók. Naponta 30-40 pockot is elfogyaszt. A sünt is megeszi, dögöt is fogyaszt. Nagyon
szereti a zsenge kukoricát. Téli aktivitása csökkent (zsírtartalék), néhány napi alvás után újra
aktív.
Ivari és korösszetétele: Ivararánya 1:1 lehet. Életkora 10-12 év.
Állománydinamikája: növekvő.
Védelme: Védelmét feloldották 2001-ben.
Jelentősége: A veszettség terjesztője lehet, tojásfogyasztása és a földön lévő fészkek
feldúlása miatt károkat okoz.

Ragadozók

Nyest

NYEST (Martes foina)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: A nyuszttal megegyező nagyságú,
vagy valamivel kisebb, testhossz 60-70 cm, teljes hossz
80 cm. Hímek 1-2 kg, nőstények 0,7-1,6 kg. Alapszíne
szürkésbarna, torokfoltja fehér, villásan elágazó,
alakja egyedekre jellemző. Színe az év folyamán
változik. Szutyakja hússzínű, füle lekerekített, egymástól
távolálló. Feje rövid és lekerekített. Az ujjpárnák
csupaszok, emiatt nyoma jól kirajzolódik. Fogak száma
38 db (3141/3142).

Elterjedése: Palearktikus. Egész Európában, néhány északi terület kivéve, és Ny-Ázsiában.

Élőhelye: Eredetileg erdei megjelenésű, de emberi településeken is megtalálható, fa- és
sziklaodvakban (kőnyest), padlásokon.
Szaporodása: Szezonálisan monogám. Pacsmagolása jun-aug, párzása nagyon heves.
Vemhességi ideje 8-9,5 hónap, melyből 6 hónap diapauza, beágyazódás I-II-ban. Márciusáprilis-májusban kölykezik, 3-6 db kölyök/alom.
Egyedfejlődése: A nőstény nevel. A kölykök vakon, pehelyszőrben születnek, 4 hetes kor
után nyílik a szemük. Két hónapos kor után anyjukkal együtt vadásznak. Ősszel a család
felbomlik. Ivarérettség 1. vagy 2. életévben, de előfordulhat, hogy már 4-5 hónapos korban
szaporodásra képes.
Táplálkozása: Mindenevő. Rovarok, kétéltűek, hüllők, madarak, kisemlősök, gyümölcs, mg-i
növények magvai. Emberi településeken az ott található, a fenti kategóriákba tartozó
táplálékot fogyasztja. Áldozatainak olykor csak a vérét és agyvelejét fogyasztja el. Ellensége
a vadmacska és a róka. Éjszaka mozog. Mozgáskörzete állandó, a hímeké 2-szer nagyobb.
Ivari és korösszetétele: Születéskor 1:1 lehet, később eltolódhat a hímek javára..
Korösszetételét nem vizsgálták. Élettartama 8-10 év.
Állománydinamikája: Egzakt vizsgálatok nem történtek, a vélekedések szerint növekszik a
létszáma.
Védelme: Vadászható.
Jelentősége: Az apróvadállomány jelentős predátora lehet, fácán- és baromfitelepeken
komoly kártétele lehet.

Dobhólyag – bulla tympanica

Ragadozók

Nyuszt

NYUSZT (Martes martes)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: A hímek tömege 1.2-2 kg,
testhossz 55 cm, teljes hossz 80 cm,
marmagassága 25-28 cm, a nőstények tömege
1.1-1.3 kg. Alapszíne gesztenyebarna, bundája
tömött, torokfoltja sárgás, vagy vöröses,
lekerekített, alakja egyedekre jellemző. Színe
az év folyamán változik, a hasi mirigy váladéka
is szerepet játszik ebben. Szutyakja
sötétszürke, vagy fekete, füle viszonylag nagy,
lekerekített háromszög alakú, egymáshoz
közelálló. Feje hegyes kissé megnyúlt. Az
ujjpárnák mentén hosszú szőrszálak vannak,
emiatt nyoma elmosódott. Fogak száma 38 db
(3141/3142).
További különbségek a nyesttel szemben: P3 és
M1 fogak közti különbség, az állkapcson lévő
két lyuk közötti távolság (nyusztnál nagyobb),
péniszcsontja rövidebb és kevésbé hajlott.

Elterjedése: Palearktikus. Egész Európában, néhány terület kivételével és Ny-Ázsiában.

Élőhelye: Erdőterületekkel függ össze. Mindenféle erdőtípusban megtalálható, de leginkább
a középkorú és idős faállományokat részesíti előnyben (fanyest). Fákon, odúban
tartózkodik, de földön is zsákmányol. Jól mászik és ugrik fáról-fára. Nagyobb
ragadozómadár fészekben is felveri a tanyáját. Főleg éjszaka aktív, de télen nappal is
látható. Lakott területeket kerüli.
Szaporodása: Poligám. Pacsmagolása jun-aug, 1-2 hétig tart. Vemhességi ideje 8-9,5
hónap, melyből 6 hónap diapauza. Március-április-májusban kölykezik, átl. 3 db/alom.
Egyedfejlődése: Nem bizonyított a közös nevelés. A kölykök vakon, pehelyszőrrel
születnek, a vackot 40 napos kor után (kinyílik a szemük) hagyják el, de visszajárnak.
Szoptatás 8 hétig tart. Ősszel a család felbomlik. Ivarérettség 2. vagy 3. életévben.
Táplálkozása: Főleg éjjel aktív. Erdei rágcsálók, madarak, tojások, fiókák, rovarok. Fő
tápláléka a mókus és a pele, de az őzet is megtámadja. Szereti a vadméh odvakat
dézsmálni és a gyümölcsöt is elfogyasztja. Leginkább éjszaka táplálkozik. Jelenléte esetén
„eltűnnek” az erdei madarak területéről. Ellensége a vadmacska.
Ivari és korösszetétele: Születéskor 1:1, 1.3:1 lehet. Korösszetételét nem vizsgálták.
Élettartama 8-10 év.
Állománydinamikája: Egzakt vizsgálatok nem történtek, a vélekedések szerint növekszik a
létszáma.
Védelme: Védett.
Jelentősége: Az apróvadállomány jelentős predátora, a fajdok, a császármadár fokozottan
veszélyeztetett általa.

Ragadozók

Görény

GÖRÉNY (Mustela putorius)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.

Felismerési jegyei: A hímek tömege 1-1.5
kg, testhossz 35-40 cm, teljes hossz 50-60
cm, a nőstények tömege 0.6-0.9 kg. Bundája
barnásfekete, oldala világosabb, mert a
sárgás gyapjúszőrök kilátszanak a fekete
végű koronaszőrök közül. Orrhegye fekete,
orra és szemsávja, pofájának egy része,
fülének pereme sárgásfehér. A farok
lompos, színe azonos a testével. Anális
mirigyük bűzös váladékot termel. Fogak
száma 34 db.

Elterjedése: Egész Európában, keleti határa az Uralig terjed. Az északi és déli részekről
hiányzik, erőteljesen terjed keleti irányban.

Élőhelye: Erdős területektől a mg-i területekig nagyon széles (szántó, gyep, erdő-sáv,
galériaerdők). Szívesen húzódik lakott területekre is (építmények, farakások, romos épületek).
Szaporodása: Nomadizáló, csak párzáskor találkoznak. Pacsmagolása márc.-jul.,
vemhességi idő 40-43 nap, alomnagyság 3-7 db kölyök. Második ellés lehetséges, ha az első
alom elpusztul.

Egyedfejlődése: A nőstény nevel. A kölykök vakon, finom szürkés szőrrel borítottan
születnek, 4-5 hétig szopnak, 1-1,5 hónaposan hagyják el a fészket. a harmadik hónapban
önállósodnak, 5 hónapos korra elérik a teljes fejlettséget. Ivarérés 9 hónapos kor körül.
Élettartamuk 5-6 év.
Táplálkozása: Rágcsálók, békák, halak, mezei és üregi nyúl, földön fészkelő madarak,
házibaromfi, ízeltlábúak, gyümölcs.
Állománydinamikája: Terítéke változó, állományalakulása nem ismert.
Védelme: Nem szorul védelemre, idény szerint vadászható.
Jelentősége: Káros predátor.

Ragadozók

Molnárgörény

MEZEI (MOLNÁR) GÖRÉNY (Mustela
evermanni)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: A hímek tömege 1-1.5 kg,
testhossz 35-40 cm, teljes hossz 50-60 cm, a
nőstények tömege 0.6-0.9 kg. Bundája világos és
tömött gyapjúszőrökből és barnásfekete
koronaszőrökből áll, szalmasárgának látszik.
Melle és lábai feketék, hasa világos, a farokvég
mindig barnásfekete. Szemfoltja fekete. A két faj
elterjedési területe átfedi egymást. Mo-on,
hibridizációjuk (?) miatt sok lehet az átmeneti
forma, ezért olykor küllemre lehetetlen a
megkülönböztetésük Fogak száma 34 db.

Elterjedése: Sztyeppi elterjedésű, erősen
terjed nyugati irányban. Keleti elterjedési
határa az Amúr folyó. Mo-on az 1920-as
években figyelték meg először.

Élőhelye: Mo-on a tartós vegetációval borított mezei élőhelyeken fordul elő (gyepek,
lucernatáblák). A településeket kerüli, kotoréklakó.

Szaporodása: Magányos, csak szaporodáskor találkoznak. Pacsmagolása márc-jul,
vemhességi idő 36 nap, alomnagyság 4-10 db kölyök. Második ellés lehetséges,
ha az első alom elpusztul.
Egyedfejlődése: A kölykök vakon, finom szürkés szőrrel borítottan születnek, 4-5 hétig
szopnak, a harmadik hónapban önállósodnak, 5 hónapos korra elérik a teljes fejlettséget.
Ivarérés 9 hónapos kor körül. Élettartamuk 5-6 év.
Táplálkozása: Rágcsálók (70-80%), mezei és üregi nyúl, földön fészkelő madarak és
tojásaik. Kiássa áldozatát, raktároz.
Ivari és korösszetétele: Nem ismert.
Állománydinamikája: Növekedés várható, de nem ismert.
Védelme: Védett, a művelésből kivont területek növekedésével mennyisége is növekedni
fog.
Jelentősége: Mezei pocok és egérpusztítása miatt hasznos, apróvadban okozott kártétele
miatt káros. Nem szabad a házi görénnyel azonos módon megítélni.

Ragadozók

Menyét

MENYÉT (Mustela nivalis)
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: A világ legkisebb testű
emlős ragadozója. Karcsú testű, a hím 60170 g, testhossza 17-22 cm, a nőstény 4590 g, 12-17 cm. Erős ivari dimorfizmus
van, de csak a testtömeg tekintetében.
Felsőtest és az oldala barna, a testalj fehér,
a téli szőrzet világosabb, de nálunk soha
nem fehér. Farka rövid, a vége soha nem
fekete. Fogak száma 34 db.
Vulgaris és nivalis típus.

Elterjedése: Egész Európában, ÉAfrikában, Ázsia és É-Amerika mérsékelt
övi területein. 24 alfaját írták le.

Élőhelye: Összefüggő erdőterületeken ritka, ligetes, bokros, fás állományszerkezetet kedveli.
Föld alatti járathasználata miatt a műveletlen talajú területeken (rét, legelő, lucerna)
találkozhatunk vele, ahol táplálékot is talál.
Szaporodása: Fő párzási idő feb-márc, de egész évben szaporodóképes. Párzása sajátos:a
♂ „turbékolva” követi a ♀-t, majd tarkón ragadva azt, elvonszolja a párzóhelyig. A párzás 3-4
napig többször ismétlődő mintegy 3 órás ceremónia (30 kopuláció alkalmanként). A ♀ ezt
egyidőben több hímmel is megismételheti. Vemhességi idő 5-6 (8-10, embrionális diapauza
esetén) hét, kölykök száma 3-8 db, évi 2-3 alom.
Egyedfejlődése: A kölykök vakon és csupaszon születnek (1 g), 6-8 hétig szopnak, 100
napos korra kifejlődnek. 2-3 hónapos korban elhagyják a családi köteléket. A ♀-k egy része
már a születés évében szaporít.
Táplálkozása: Nappal és alkonyatkor aktív. Apró rágcsálók főleg, de kisnyúl, madáfióka
is. Vért is fogyaszt.
Korösszetétele: a lehetséges életkort kevés éri meg (4-7 év), mert sok az ellensége
(ragadozók, betegségek, agrotechnika).
Állománydinamikája: Állományalakulása az időjárással és a kisemlősök populációváltozásával függhet össze.
Védelme: védett, de Európa más országaiban vadászható.

Jelentősége: Nem ismert eléggé.

Ragadozók

Vidra

Vidra (Lutra lutra):
Rendszertani helye: Mustelidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: Prémje sötétbarna, tömött, jól védi a víztől. Feje lapított, ujjai közötti
úszóhártyája gyors víz alatti mozgást biztosít. Orr- és fülnyílása zárható, a szemhéjmirigy
váladéka védi szemét a víz ellen. Fejlett tapintószőrei a vízben sem lágyulnak, hajlanak.
Testtömege 7-14 (25) kg, testhossza 60-95 cm, teljes hossza 85-150 cm, a hím nagyobb,
mint a nőstény. Lábnyoma jellegzetes, olykor a faroklenyomat is látszik Fogak száma 36 db.
(3141/3132) Hullatéka könnyen felismerhető, sok emésztetlen halszálkát tartalmaz.
Sokszor kiemelkedő pontokon ürítkezik. Felizgatva visít és fúj, jellegzetes a „vidrafütty”.
Emberhez szoktatható kölyök korban.

Elterjedése: Európa, Ázsia és Afrika egy részében él, 6 alfaja van, Európában a törzsalak
(Lutra l. lutra) él. Patakok, tavak, folyó- és tengerpartokon megtalálható.
Élőhelye: Halakban gazdag folyók és tavak, de halastavak mellet is. Csak a
szennyezetlen vizekben marad meg. Lakóhelyét vízparti öreg fák gyökerei közé kapart
üregekben alakítja ki, melynek egyik bejárata a szárazon, másik a víz alatt van.

Szaporodása: Igazán nem tisztázott. Egész évben, vagy csak január - februárban párzik,
vízben, vagy szárazföldön egyaránt. Vemhességi idő 60 nap körüli, évente egyszer
kölykezik, 2-4 (6) db csupasz és vak kölyköt hoz a világra, csak a nőstény nevel.
Egyedfejlődése: Gyorsan fejlődnek, szemük 1 hónapos korban nyílik, két hónapig
szopnak, közben tanulják a halfogást anyjuktól. Önállóak 9 hónaposan, ivarérettek 1,5-3
évesen lesznek. Maximális életkoruk 10-15 év lehet.
Táplálkozása: Főleg halak, emellett kétéltűek, hüllők, madarak, kisemlősök. Inkább a
halak mérete, mint faja szerint zsákmányol, melyeknek mintegy 25 %-a hasznos halfaj.
Ivari és korösszetétele: Nem ismert.
Állománydinamikája: 1000-1500 pld. a hazai létszáma. Illegális vadászata miatt
állománynövekedés nem valószínű.
Védelme: Védett, Európa legjelentősebb állománya Magyarországon található (kevésbé
szennyezett vizek).
Jelentősége: Tógazdaságokban, halastavakon komoly károkat okozhat.

Ragadozók

Vadmacska

VADMACSKA (Felis silvestris)

Rendszertani helye: Felidae, Carnivora.
Felismerési
jegyei:
Házimacskára
emlékeztet. Testhossz 50-80 cm, teljes
hossz 75-115 cm. A kandúrok testtömege 512(18) kg, a nőstényeké 4-10 kg. A szőrzet
hosszú és tömött, szürke, sárgás
árnyalattal. A pofa és a mell vöröses, a
fejen hosszanti, a háton keresztsávos
(cirmos). A farok vastag és dús szőrzetű,
5-7
(10)
fekete
gyűrűvel.
Szivárványhártyája kénsárga. A nőstény
színében a szürke, a kandúrokéban a sárga
dominál (dimorfizmus). A házimacskával
hibridizálódik.
Megkülönböztetésük:
a
vadmacska
agykoponya térfogata 35 cm3-nél nagyobb,
a házimacskáé 32 cm3-nél kisebb. A köztes
értékeknél
a koponyahossz
és az
agykoponya
térfogat
hányadosa
ad
támpontot ( 2.75-nél > vadmacska, <
házimacska). Fogak száma 30 db
(3131/3121).

Elterjedése: Európában a F.s.silvestris, Afrika mediterrán területein a F.s.lybica.
Hóvastagság 20 cm felett határt szab a tartós megtelepedésének. Mo-on a Dunántúlról
eltolódott keleti irányban: É-középhegység, alföldi ártéri erdők.

Élőhelye: Erdőhöz kötött. Szaporodási időszakban a lakóhelyeket is megközelíthetik.
Lakóhelye odvas fák, róka-, vagy borzkotorék. Tisztán tartja azt. Nappal ritkán látható.
Szaporodása: Főidőszak feb-már (pacsmagolás), de lehet jun-aug között is egy második
ciklusa. Síró nyávogással hívják egymást. Vemhesség 63-68 nap, évente egyszer fial, 3-4 db
kismacskát. Fialás faodvakban, farakásban, elhagyott kotorékban, sziklaüregben, kidőlt fák
gyökerei közötti vacokban. Szoptatási idő 4 hónap. A kandúr veszélyes a kölykökre, fel is
falhatja azokat, az anya elmarja a fialás után. A pacsmagoláson kívül külön élnek.
Egyedfejlődése: Vakon születnek, 9-12 napos korban nyílik ki a szemük. Ivarérettség a ♀-nél
10 hónapos, a ♂-nél később. A kölykök 5 hónaposan önállóak, a család szétszéled. Teljes
kifejlődés a 3. évben.
Táplálkozása: Kisemlősök (rágcsálók), csak nagy hóborítottság esetén fogyaszt madarakat.
Tavasszal hüllők és rovarok is szerepelnek. Mások szerint minden általa legyűrhető élőlényre
veszélyes (őzgida, szarvasborjú, vadmalac, nyúl, fácán stb.). Fáról leselkedve támad, ugrik
áldozatára.
Ivari és korösszetétele: A kandúrok aránya nagyobb.
Állománydinamikája: Ny-Mo-ról lassan eltünik, K-Mo-on növekszik az állománya.
Védelme: Védett.
Jelentősége: Nincs.

Ragadozók

Hiúz

HIÚZ (Lynx lynx)

Rendszertani helye: Felidae, Carnivora.
Felismerési jegyei: Európa legnagyobb
macskaféle ragadozója. Testhossza 80130 cm, teljes hossza 90-150 cm,
marmagasság 60-75 cm, testtömeg 18-38
kg. Nyári bundája vörösesbarna, a téli
szürkés, apró sötét foltokkal pettyezett.
Lába és pofaszakálla világosabb.
Háromszög alakú fülén sötét
szőrpamacs van. Farka rövid, vége
sötét. Fogak száma 28(30),
312(3)1/3121.

Elterjedése: Eurázsia és É-Amerika. Európában állományai szétszórtan, szigetszerűen
helyezkednek el. Alfajok száma 4-14, ebből Európában 3 él (L.l.lynx, L.l.pardina,
L.l.orientalis). Mo-on őshonos volt, ma csak az Északi-középhegységben fordul elő a
Kárpátokból lehúzódva (L.l.orientalis). Rejtett életmódja miatt nehéz az észlelése.
Otthonterülete nagy, zavartalanságot igényel.

Élőhelye: Erdőhöz kötött. Különböző korú és összetételű elegyes, vagy elegytelen erdők.
Szaporodása: Pacsmagolása feb-márc, a nőstény keresi fel a hívó kandúrt. Egy nőstény
körül több kandúr is lehet (megvívnak). Ivarzás 1-3 nap. Vemhesség 65-75 nap (kb. 10 hét),
természetes odúban, elfoglalt kotorékban fial.
Egyedfejlődése: A kölykök vakon születnek, szemük két hetes kor után nyílik. Mintegy 5
hónapig szopnak, miközben rászoknak a húsevésre. A következő szaporodási ciklusig az
anyjukkal maradnak. Ivarérettség a ♀ 22 hónapos, a ♂ 33 hónapos korára. A kandúrok a
pacsmagolás idején kívül magányosan járnak.
Táplálkozása: A szarvasborjútól lefele különböző emlősök, madarak, rovarok és növényi
eredetűek is. Mindig lesből támad, hosszú üldözésre képtelen. Napi igénye 1-1.5 kg.
Nagyobb zsákmányra napokig rájár.
Állománydinamikája: Terjeszkedő faj, Mo-on 30-40 pld.-ra becsülik.
Védelme: Védett. Visszatelepülő faj, jelenléte faunánkban kívánatos.

Jelentősége: Őz és muflon állományokban 5-10% lehet a zsákmányolása (szelekció), mely
nem számottevő.

Nyúlalakúak

Mezei nyúl

6.4. Nyúlalakúak (Lagomorpha):
•Kettős metszőfogúak (duplicidentata), szemfogai nincsenek, zápfogak
hátra tolódtak, nagy diastema
•Metszőfogak nyílt gyökerűek, állandóan nőnek, minden oldalról zománc fedi

•Testük zömök, farkuk rövid, orruk mozgékony, a felső ajak hasított
•Lábak végén erős karmok
•Szaglásuk fejlett, hosszú bajúszszálaik vannak

•Szemük a fej oldalán helyeződik: nagy látómező, de gyenge térlátás
•Agyuk viszonylag fejletlen, felülete sima
•Több, mint 300 faj tartozok ide

MEZEI NYÚL (Lepus europaeus)
Rendszertani helye: Leporidae, Lagomorpha.
(Feldhase, Brown hare).
Elnevezése: Kifejlett ♂ bak, kifejlett ♀ nőstény,
kisnyúl (nyúlfi), süldőnyúl.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus.
Barnás-vörös, hátsó lábai feltűnően hosszúak,
fülei hosszúak hegyük fekete, a farok felső
része fekete. Talpán a talajjal érintkező bolyhozott szőrök lehetővé teszik síkos talajon is
a hírtelen irányváltoztatást. Kétszer vedlik.
Szemei nagyok, látószöge 379o. Testtömeg
átl. 3.81 kg. Szőrváltás II-III-ban és IX-XI-ben.
Nyoma Y, járásmódja jellegzetes, hullatéka
rostos bogyó. Hangja nyúlsírás.

Elterjedése: Egész Európa, Ázsia nagyrésze,
betelepítették
Ausztráliába,
Új-Zélandra,
Amerikába.

Élőhelye: Elsősorban mezei élőhelyen, eredetileg sztyepplakó, de jól alkalmazkodott a
kultúr-környezethez. Mozaikszerű struktúrájú kisparcellás, változatos természetes és mg-i
területek.
Szaporodása: Szaporodási ciklusa (bakzás) XII-IX, 3-4 almot vet évente. A fotoperiódus
szabályozza. A ♀ ciklusa I-X. Sajátos párzási előjáték, indukált peteleválás, vemhesség 41
nap, lehet álvemhesség, ellés 38 naponként (szuperfötáció, vad populációkban 15-20%, zárt
téren közönséges). Átlagos alomnagyság 1.9-2.8 db (6-12 db/♀/év). Terméketlenség 35-40%
is lehet (petevezető gyulladás).
Egyedfejlődése: Fejletten születnek, három hétig szopnak (éjjel néhány percig), második
héten már zöldet is esznek. Fogazata (metsző- és előzápfogak) 2 hetes korra kialakul, 8
hónapos korra teljes kifejlettség. Fogszáma 28 db, duplicidentata. A fogzománc a
metszőfogak belső felületén vékonyabb, nyílt gyökerű. A kisnyulnak néhány napos korig alig
van szaga. A vackot elhagyva annak közelében lapulnak. A nevelés 1-2 hónap. A születési
hely közelében maradnak. Ivarérés: máj.-ig születetteknél 3 hónap, máj-jún.-iak 6-7 hónap,
júl. után születettek 3 hónap.

Táplálkozása: Terjedelmes vakbél (30%), változatos, zöld növények, pázsitfűfélék, kétszikű
gyomok, termesztett növények (szezonálisan változó arány). Cökotrófia. Éjjel táplálkozik.
Ivari és korösszetétele: Embrionális 1:1, kívánatos 1:1-2. A ♂ túlsúlya kerülendő. 5-7
generáció él együtt, ennek 60%-a éven aluli (területenként változhat).
Állománydinamikája: Meghatározó a szaporulat, a mortalitás, a hasznosítás. Létszáma
hullámzóan csökken.
Védelme: Élőhely degradálódás, strukturális romlás, diverzitáscsökkenés, agrotechnika,
betegségek. Vadföld-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés.
Jelentősége: Egyik legfontosabb apróvad (bevételi forrás - élő értékesítés).

Nyúlalakúak

Üregi nyúl

ÜREGI NYÚL (Oryctolagus cuniculus)
Rendszertani helye: Leporidae, Lagomorpha.
(kinigli).
Elnevezése: Kifejlett ♂ bak, kifejlett ♀ nőstény,
kisnyúl (nyúlfi), süldőnyúl.
Felismerési jegyei: Nincs ivari dimorfizmus.
Szürkés, has és láb belseje piszkosfehér, fülek
szegélye és a farok felső része fekete (gyakori a
szín-mutáció). Füle arányosan is rövidebb, mint a
mezei nyúlé. Testtömege 1.3-2.5 kg. A házinyúl
őse. Fogszáma 28 db. (2n=44, a mezei nyúlé
2n=48).
Elterjedése: A jégkorszak után visszaszorult DEurópába és É-Afrikába, majd visszatelepítették.
Egész Európa, Új-Zéland, Ausztrália, Amerika. 6
alfaja van. Mo-on föleg a Duna-Tisza közén fordul
elő.

Élőhelye: Laza, homokos talajokhoz kötődik, kotorékban él
kolóniákban, tartós vegetációt kíván. Nem művelt erdős és
bokros (borókás) társulások. Tarvágások után a tuskósorok
ideális helyek. Szereti a fenyőerdőt (fenyőtű→ A-vitamin→
szaporaság).
Szaporodása: Reprodukció I-VIII, indukált peteleválás,
vemhesség 28-33 nap, alomnagyság 3-9 db, évente 3-5
fialás. Föld alatti vacokban történik.

Egyedfejlődése: Csupaszon, vakon és süketen születnek,
4 hétig szopnak, szőrzet 6-7 hetes korra alakul ki. 6-8
hónapra ivarérettek, teljes testméret 1 éves korra.
Táplálkozása: Dominálnak a fűfélék. Emellett kétszikű
lágyszárúak, magvak, fásszárúak (cserjék),szezonalitás
jellemző.
Ivari és korösszetétele: Nem tisztázott.
Állománydinamikája:
Ciklikus,
gradáció-degradáció
(mixomatózis).
Védelme: Rendkívül szapora, nem szorul védelemre. A
K.N.P.-ban fontos ökológiai szerepe van (ősborókás
gyomosodásának a visszaszorítása).
Jelentősége: vadászható.

Rágcsálók

Pézsmapocok

PÉZSMAPOCOK (Ondatra zibethicus)

Rendszertani helye: Microtidae, Rodentia.
Felismerési jegyei: Patkány formájú rágcsáló,
prémje értékes. Háta barna, hasa szürke,
többféle színárnyalata van. Úszóhártyája van,
farka csupasz, ellaposodott, pikkelyes, ritkán
szőrözött. Hátsó lábak tövében illatmirigyek
vannak (pézsma). Fülei, szemei kicsik, lábai
rövidek, hosszú, erős karmokkal. Testhossz 26-40
cm, farokhossz 18-28 cm, testtömege 0.7-1,6
kg. Fogak száma 16db, a metszőfogak
narancssárgák.
Elterjedése:
1905-ben
Észak-Amerikából
telepítették
Csehországba,
kiszabadulva
benépesítette Kelet-, Közép- és Nyugat-Európát
és északi irányba terjed (spontán betelepülő).
1938-ra egész Mo-on elterjedt.

Élőhelye: Többnyire vízhez kötődik, de elvándorolhat (tavasszal, párzási időszakban).
Várát építheti vízben, vagy vízparton. Lakókamrája, folyosója (hossza a 10 m-t is
meghaladhatja) és rendszerint két bejárata van (víz alatt és felett).
Szaporodása: Promiszkuitás, szapora állat, párzása jan-okt, ellések feb-nov. között.
Alomszám 3-5/év, almonként 5-9 fiat vet. Vemhességi idő 21 nap.
Egyedfejlődése: A kölykök szeme 11 napos korban nyílik, 3 hétig a várban tartózkodnak
és szopnak. Ivarérés 4-8 hónapos korban, téli álmot nem alszik.
Táplálkozása: Elsősorban vízi és vízparti (nád, sás, gyékény fiatal hajtásai és gyökerei),
valamint termesztett növényeket fogyaszt. Vakbele nagy méretű.Olykor csigákat, kagylót,
rákot, vízímadarak tojásait. Halfogyasztása ritka, ha csak halat ehet, elpusztul.
Ivari és korösszetétele: Szaporodási időszakban családi kötelékben él, mely nagyrészt
fiatalokból áll. Fiatalkori ivararány 1:1, életkora meghaladja az 5 évet.

Állománydinamikája: Adatok híján nem ismert az egyedszáma. Természetes ellenségei
(róka, görény, vadmacska) és hasznosítása csökkenthetik a létszámát.
Védelme: Rendkívül szapora, nem szorul védelemre. Kagylófogyasztása esetén a
szivárványos ökle kipusztulását okozhatja (kagylókba ikrázik). Gátak rongálása.
Jelentősége: Faunaidegen. Leginkább csapdázzák, prémje keresett. Vadászható.
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1. BEVEZETÉS

1.1. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ELVEI

A vadon élő állatfajok, ezen belül a vadállomány, az intenzív mező- és
erdőgazdálkodás, valamint a környezetet alakító egyéb emberi tevékenység által
meghatározott környezetben él. Élőhelyét előre megtervezett, tudatos emberi
beavatkozások alakítják, változtatják. A vadállománynak ebbe a meghatározott törvények
szerint működő rendszerbe kell illeszkednie.
A szakembereknek az a feladatuk, hogy a gondjaikra bízott vadállományt úgy kezeljék, hogy
ez az illeszkedés harmonikus legyen, a vadállomány a rendszer összetevőit jelentősen ne
sértse. A fenntartható és a meglevő állomány viszonya szabja meg a gazdálkodás közvetlen
feladatait (állománycsökkentés, szerkezeti átalakítás, állományfejlesztés stb.) A
vadgazdálkodásnak tehát valós információkkal kell rendelkeznie az élőhelyről és a
vadállományról, annak változásáról, mozgásáról, az élőhely és a vadállomány kölcsönhatásáról, hogy az állománygazdálkodás feladatait megtervezhesse és végrehajthassa.
Tekintve, hogy az állománykezelés, állományszabályozás alapja nem az egyed, hanem a
populáció, röviden át kell tekinteni a populáció jellemzőit, változásának mozgatóit.
Populáción egy adott faj adott biotópban együtt élő és szaporodási közösséget alkotó
egyedeinek összességét értjük. A populáció, mint ökológiai fogalom tehát nem azonos a
vadállománnyal, ami tulajdonképpen gazdálkodási fogalom, és egy adott vadászterületen élő
vadfaj vagy vadfajok egyedeinek összességét jelenti. A populáció lehet több is, kevesebb is,
mint a vadállomány. Elképzelhető, hogy egy vadászterületen egy adott vadfajból több,
egymástól többé-kevésbé elkülönült populáció él (apróvad, őz), illetve hogy több
szomszédos vadászterület vadállománya alkot egyetlen populáció (szarvas).
A fentiek ellenére a vadászati szakirodalom a populáció helyett is a vadállomány kifejezést
használja hagyományosan, s ezt követjük mi is a további fejezetekben: állományszabályozás,
állománybecslés, stb.
Az egyes populációk mennyiségi jellemzésére két adatot használnak általában. Az egyik a
populáció nagysága, vagyis az egyedek száma, a másik az egységnyi területre jutó
egyedszám, vagyis az állománysűrűség. A populáció sűrűségének nagyobb információ-tartalma van, hiszen ez ad képet az élőhely igénybevételéről, megterheléséről, a
populációban levő esetleges belső feszültségekről, hatással van a szaporodási teljesítményre,
a populáció dinamikájára, és ez ad reális lehetőséget a különböző területen élő állományok
összehasonlítására.
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A populáció szerkezetének meghatározására két jellemző használnak: az ivararányt és a
korösszetételt. Minden vadfaj populációja az optimális hozamot, ellenállóképességet és
minőséget meghatározott korelosztás és ivararány mellett éri el. Az optimális ivararánytól
való eltérés megváltoztatja a populáció produktivitását, szaporodási erélyét, ezért az
állománykezelés egyik alapvető feladata a helyes ivararány beállítása. A korosztályok fajra
jellemző arányainak kialakítása lehetőséget ad a nemkívánatos egyedek időben való
szelektálásra, tartósan biztosítja a minőségi trófeák zsákmányolását. A szabályos
koreloszlás fenntartja az információs láncot, vagyis az élőhely sajátosságairól, a mozgási
körről szerzett tapasztalatok átadását. Az idős egyedek túlzott lelövése, az állomány
„lefejezése” megszakítja az információáramlás folyamatosságát a nemzedékek között, s ez a
populáció szervezettségének, egyensúlyának felbomlásához vezet.
A populáció változásait jellemző mutatók két csoportra oszthatók. Az egyik csoportba a
növekedést meghatározó tényezők tartoznak: a szaporodás és a bevándorlás. A másik
csoportba pedig a veszteségeket kiváltó tényezők: az elhullás, lelövés, be- és az
elvándorlás.
A populáció növekedését, egyedszámának változását logisztikus görbével ábrázolva, a görbe
legmeredekebb pontján a legnagyobb a populáció hozama, vagyis itt a legnagyobb a
szaporodási ráta és a legkisebbek a természetes veszteségek. E ponthoz tartozó sűrűség a
populáció biológiailag optimális sűrűsége. Ha a populáció sűrűsége az optimálist jelentős
mértékben meghaladóan tovább nő, feszültségek keletkeznek a populáció szerkezetében, és
e feszültségek levezetésére működésbe lép a populáció önszabályozó rendszere, vagyis a
sűrűségfüggés:




nő a kivándorlás és csökken vagy megszűnik a bevándorlás;
csökken a szaporodás;
nő az elhullás.

A túlzott állománysűrűség csökkentése céljából a populáció igyekszik életterét kiterjeszteni,
egyes egyedei a kevésbé igénybe vett környező területekre vándorolnak. Az elhullások
számának növekedése a populáció ellenállóképességének csökkenésére utal, s ennek
további biztos jele a testsúly csökkenése, a betegségek megjelenése stb. A populáció
egyes jellemzői közötti összefüggések pontos ismerete azért lényeges a vadgazda számára,
mert ebből kitűnik, hogy a cél az optimális sűrűség fenntartása, ha egyéb érdekek nem
kívánnak mást, mert a populáció hozama itt a legnagyobb, vagyis itt nyújtja a legbővebb
vadászati lehetőségeket és gazdasági hasznot. Az egyes jellemzők változása felhívja a
vadgazda figyelmét a teendőkre, a nemkívánatos veszteségek megelőzésére, a
feszültségek feloldására (takarmányozás, állományszabályozás, élőhely-gazdálkodás stb.).
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1.2. A NAGYVAD-GAZDÁLKODÁS
MAJZINGER, I. 2013):

TERVEZÉSE

(CSÁNYI,

S.-NAGYPÁL,

J.

ÉS

A tervezés a vadgazdálkodásban nélkülözhetetlen. A tervezés azoknak az előzetes
megfontolásoknak, számításoknak a rendszerbe foglalása, amelyek a cél elérésére
irányuló tennivalókat, azok időbeli egymásutánját és módjait határozzák meg.
Maga a vadászat sem nélkülözheti a tudatos emberi tevékenységet, de a vadgazdálkodás
tervezését, tervszerűségét az eredményes és szakszerű vadgazdálkodás megköveteli.
A korszerű vadgazdálkodáshoz – minden más feltétel mellett – szükség van szakmailag
megalapozott reális, tájegységi- és üzemtervekre, valamint az adott időszak összes
lehetőségét figyelembe vevő éves vadgazdálkodási tervekre.

A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEK FAJTÁI:
– tájegységi vadgazdálkodási terv,
– hosszú távú vadgazdálkodási üzemterv,
– éves vadgazdálkodási terv.
TÁJEGYSÉGI VADGAZDÁLKODÁSI TERV:
A törvény (Vtv.) alkalmazásában vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és az
élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a vadállomány
szabályozásával kapcsolatos tevékenység.
A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűségét a tájegységi vadgazdálkodási terv, a hosszú
távú vadgazdálkodási üzemterv, és az éves vadgazdálkodási terv biztosítja. A
vadgazdálkodás adatait az Országos Vadgazdálkodási Adattár tartja nyilván. A tájegységi
vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló húsz évre szóló
hosszú távú vadgazdálkodási előírás. Elkészíttetése a vadgazdálkodásért felelős miniszter
feladata.
VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV:
Egy adott vadászterületre vonatkozóan – a tájegységi vadgazdálkodásai terv alapján
elkészített – húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni
vagy hasznosítani a vadászati jogot. A vadgazdálkodási üzemterv elkészítése során
figyelemmel kell lenni a vadászterületen élő vadfajok genetikai értékeinek megőrzésére,
továbbá a vadállomány túlszaporodásából eredő károk megelőzése. Az üzemterveket a
tájegységi fővadász készíti el és azt a vadászatra jogosult nyújtja be jóváhagyásra a vadászati
hatóságnak.
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ÉVES VADGAZDÁLKODÁSI TERV:
A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles éves vadgazdálkodási
tevékenységét is megtervezni. Erre szolgál az „éves vadgazdálkodási terv”. Ezen tervet
minden évben február 15-ig kell elkészítenie és azt a vadászati hatósághoz
jóváhagyásra benyújtani.
Miként a háromféle vadgazdálkodási terv tartalmából megállapítható, azok egymásra
épülnek. A nagyobb egységből, a vadgazdálkodási tájegység tervéből kiindulva jutunk el a
vadászterület hosszú távú vadgazdálkodási tervén keresztül (üzemterv) a vadászatra jogosult
éves vadgazdálkodási feladatait tartalmazó tervekig.
A tervezés – a már megismert típusú és tartalmú tervek alapján – ugyanakkor nem csupán
vadgazdálkodási tájegységi és helyi (vadászterülethez kötött) célokat szolgál, hanem
országos szintű szabályozásnak is alapját képezi.
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2. A NAGYVAD-ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE

2.1. KORSZERKEZET ÉS IVARARÁNY

A vadászati hasznosítás következtében vadpopulációink korösszetétele és ivararánya
változó. A lelövések ugyanis legtöbbször nem véletlenszerűek, hanem válogató
jellegűek, egy-egy korosztályt vagy ivart erősebben érintenek. A hasznosítás mértéke a
különböző korosztályokban és a két nemet tekintve időszakonként is változhat a pillanatnyi
gazdasági érdekeknek vagy társadalmi viszonyoknak megfelelően. A vadászati hasznosítás
mellett a zsákmányolás is eltérő mértékben érinti az egyes korosztályokat, ivarokat. A
ragadozók ugyanis nem mindig véletlenszerűen zsákmányolnak, hanem specializálódnak a
különböző nagyságú és típusú zsákmányállatokra. Annak ellenére, hogy számos faj etológiája
lehetőséget ad arra, hogy az ivararány bizonyos, biológiailag ésszerű és megengedett
határok között az 1:1-től eltérő legyen, egyetlen populációban sem közömbös az ivari és
korstruktúra alakulása. Az ivararányban valamilyen okból (természetes tényezők, vadászati
túlhasznosítás) bekövetkezett eltolódást a populáció képes kompenzálni, hogy az ne
veszélyeztesse a populáció fennmaradását. Az is ismert, hogy a különböző korosztályú
és ivarú egyedek más és más mértékben járulnak hozzá a szaporodáshoz, és
halálozási arányuk is különböz ő.
A populációk egyedszámának, korosztályi és ivararány viszonyainak alakulását
szemléltethetjük és modellezhetjük korpiramisokkal, élettáblázatokkal és
mátrixokkal. Vizsgáljuk meg a következőkben egyenként ezeket kitérve alkalmazásuk
előnyeire és hátrányaira.

2.2. KORSZERKEZET MODELLEZÉSE

2.2.1. MODELLEZÉS KORPIRAMISSAL
A szakkönyvekben gyakran használt modellezési módszer, ennek ellenére a hazai
vadgazdálkodás tervezésében nem alkalmazzák kiterjedten (1. ábra). Nagy előnye, hogy
egyszerű, szemléletes, információ tartalma azonban viszonylag kevés. A korpiramis sorai az
egyes korosztályok, az ún. KO H O R SZ O K (cohort) egyedszámát mutatják: minden négyzet egy
egyedet képvisel (2. ábra). A piramis alapján a 0-1 éves korosztály sora szerepel. Ezt célszerű
1-gyel jelölnünk, első éves korosztályról lévén szó, bár néha jelölik 0-val is. Egyes
szakkönyvekben az első sor elkülönülten, a piramistól egy sornyi távolságra, lejjebb szerepel.
Az első éves korosztály ilyen elkülönítése akkor válthat szükségessé, ha az igen sok egyeddel
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képviselteti magát a következő korosztályhoz képest, és helyhiány miatt vagy szebb
ábrázolásra törekedve két vagy több sorban akarjuk megjeleníteni.
A piramis bal oldalán szerepelnek a hímnemű egyedek, a jobb oldalon pedig a nőneműek. A
korpiramis vadgazdálkodási célú alkalmazásakor a jobb oldalt el is hagyhatják. Ennek oka a
trófeaszemléletű gazdálkodás, illetve az, hogy kérődző nagyvadfajaink hímjeinek kora jobban
becsülhető a vadászterületen, ezért több gyakorlati haszna van a korosztályonkénti
modellezésüknek.
Ha a vadgazdálkodási hasznosítás modellezésére készítünk korpiramist, akkor előtte meg kell
határoznunk az Á LL OM Á NY KE Z E LÉ S I K O R T , vagyis azt a legmagasabb kort, amelynél egyetlen
idősebb példány sem maradhat az állományban. Ezek a korpiramisok tartalmazzák az egyes
korosztályokból tervezett, vagy ténylegesen megtörtént LE LÖV É SE K számát is. A hasznosítást
a megfelelő korosztály sorának szélén lévő négyzetekben (X-szel) jelöljük (2. ábra). A
szakkönyvek ritkán veszik figyelembe, vagy nem jelölik külön a T E R M É SZ E T E S HA L Á L OZ Á SO KA T . Ennek oka, hogy az nehezen becsülhető, vagy csekély mértékűnek tartják. Pedig
csülkös vadfajainknak különösen a szaporulata még hasznosítás esetén is jelentős
veszteségeket szenvedhet elhullás következtében. A természetes halálozásokat jelölhetjük a
lelövésektől eltérően, például a megfelelő négyzetekbe írt pontokkal.
A korpiramisokkal modellezhetjük tehát a korspecifikus halálozásokat is, nem tudjuk
azonban modellezni a KOROSZTÁLYONKÉNTI SZÜLETÉSEK számát. A szaporulat mindig a piramis
legalsó sorában jelenik meg és nem rendelhető a nőnemű állomány valamely korosztályához,
korosztályaihoz. Következésképpen vadállományunk szerkezetének változási folyamatát
korpiramissal modellezni nem tudjuk, csak a változás végeredményét, vagyis a szaporulat
nagyságának változását és a korosztályok egyedszámának ebből adódó növekedését vagy
csökkenését.
Ha az állomány korosztályi megoszlása nem stacionárius, modellünk évről-évre változni fog,
ráadásul a változás nem biztos, hogy egyirányú vagy egyenletes lesz. Márpedig a
természetben, különösen hasznosított állományok esetén a stacionárius kormegoszlást
akárcsak közelítő állománnyal is ritkán találkozhatunk. Ha tehát vadállományunk évről-évre
történő változásainak modellezésére akarunk korpiramist használni, azt csak olyan kiegészítő
számításokkal együtt tehetjük meg, amelyek a korosztályonkénti születések számát adják
meg és összegzik.
A korpiramisok a vadállomány változásainak modellezésére tehát csak nehézkesen
használhatók, hacsak nem feltételezzük, hogy a különböző korosztályok születési arányszámai azonosak. Ez a leegyszerűsítés azonban durva számítási és – megfelelő korrekció híján
– gazdálkodási hibához vezethet. A felsorolt hiányosságok folytán tehát a korpiramisok egy
ideális stacionárius állomány modelljének szemléltetésére alkalmasak igazán, a populációk
dinamikájának idősoros modellezésére kevésbé.
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1. ábra: Egy gímszarvasállomány korpiramisa
(M: állományban maradó; L: lelövés)

2. ábra: Eltérő hasznosítású gímállományok korpiramisai

2.2.2. MODELLEZÉS ÉLETTÁBLÁZATOKKAL
Az élettáblázat alapegysége is a KOH O R SZ , vagyis az A Z ON OS ID Ő P O NT BA N SZ Ü LE TE TT
egyedek összessége. A táblázat a kohorsz halálozási és túlélési jellemzőit tartalmazza (3.
ábra). Az első, x-szel jelölt oszlop a kohorsz korát mutatja az intervallum kezdetén, vagyis a 0.
sor az éppen megszületett gidákra, az 1. sor az első életévüket éppen betöltöttekre
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vonatkozik és így tovább. Vadállományunk modellezésénél a szaporodási ciklust figyelembe
véve célszerűen egy éves kohorsz-osztást alkalmazunk.

3. ábra: Őz egyszerű élettáblázata (Majzinger, I.)

Az nx a kohorsz egyedszámát mutatja a vizsgálat különböző éveiben. Esetünkben a
született egyedek száma 396 volt, melyekből 8 érte meg a 9 éves kort.
Dx az x és x+1 életkorok között bekövetkezett H ALÁ L OZ Á S O K számát mutatja:
Dx = nx-nx+1
Az lx-el a TÚ LÉ LÉ S T jelöljük, vagyis annak a születéskori valószínűségét, hogy az
egyed megéri az x kort. A valószínűséget arányszám mutatja, melynek számlálójában a
vizsgált évek kohorsz egyedszáma, nevezőjében pedig a kohorsz induló egyedszáma, vagyis a
megszületett gidák száma van. A túlélési valószínűségek oszlopát egyes szakkönyvek túlélési
programnak nevezik:
lx = nx/n0
A túlélési adatokból határozhatók meg a halálozási valószínűségek (d x). A mortalitás
is egy viszonyszámként fogható fel, amely azt mutatja, hogy milyen a születéskori
valószínűsége annak, hogy egy egyed x korában pusztul el. Kétféleképpen számolhatjuk ki:
elosztjuk a vizsgált év halálozásainak számát az induló egyedszámmal:
11

dx = Dx/n0
, vagy a vizsgált év túlélési valószínűségéből kivonjuk a következő év túlélési
valószínűségét:
dx = lx-lx+1
A KO R S PE C I FI KU S H A LÁ L O Z Á S I A R Á N Y (qx) azt mutatja, hogy az egyes években a
kohorsz még életben lévő egyedeinek hányad része pusztul el, másként fogalmazva, mi a
valószínűsége annak, hogy a vizsgált kohorsz valamely egyede nem éri meg a következő évet.
Értékét szintén többféleképpen számíthatjuk ki. A kohorsz egyedszámából számítva a
következő képletet alkalmazzuk:
qx = (nx-nx+1)/nx , azaz Dx/nx
, de kiszámíthatjuk a halálozási és túlélési adatokból is:
qx = dx/lx
, vagy a túlélési adatokból:
qx = (lx-lx+l)/lx
Végül kiszámíthatjuk a KO R SPE C IF IKU S TÚ LÉ LÉ SE KE T is (px). ez az érték azt mutatja,
hogy a kohorsz valamely egyede az adott évben milyen valószínűséggel éri meg a
következő évet. Értékét a legegyszerűbben a következőképpen számíthatjuk ki:
px = 1-qx , vagy nx+1/nx
A V Á RH A T Ó É LE TTA R TA M azt mutatja, hogy mennyi ideig fog élni az egyed, amelynek
az életkora jelenleg x év:
pl.: E0 = (l0 + l1 +……..+ l9)/l0
E5 = (l5 +l6 +…..….+ l9)/l5
Ex = (lx +…………..lx+n)/lx
Ha ezt a táblázatot kiegészítjük az egyes kohorszokra jellemző TE RMÉ KE NY SÉ GI
É RTÉ KE KKE L , akkor az ún. KIB ŐV Í TE T T É LE TTÁ B L Á Z A T O T kapjuk (4. és 6. ábra). Míg azonban
élettáblázatot tetszőlegesen szerkeszthetünk a populáció egészére, a nőnemű vagy
hímnemű egyedekre is, addig kibővített élettáblázatot csak a nőnemű egyedekre készítünk.
Egy élettáblázat elkészítése nem túl nehéz, ha megfelelő adatok állnak rendelkezésünkre. A
nehézség az adatok megszerzésében rejlik. Ahhoz, hogy valódi élettáblázatot szerkesszünk,
egy kohorsz több száz tagjának életmenetét kellene nyomon követnünk.
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A „nyomonkövetés” többnyire az E GYE D E K ME GJ E L ÖLÉ SÉ N és – miután a megjelölt állatokról
nem minden esetben kapunk visszajelzést – a kohorsz életmenetének becslésén alapul. Az
állatokat megjelölhetjük rádióadóval vagy hagyományos módszerekkel: fülkrotáliával,
gyűrűvel, fülbehasítással stb. A problémát itt mindig a megfelelő számú egyed születés utáni
befogása jelenti. Ilyen típusú élettáblázatok szerkesztésére ezért hazai apróvad állományunk
esetében jórészt csak a mesterségesen tenyésztett és kibocsátott egyedek megjelölésével
vállalkozhatunk, a nagyvad esetében pedig többnyire csak a vaddisznó szaporulata fogható
be olyan mennyiségben, ami kohorsz elemzést tesz lehetővé.
Nyílt élőhelyeken, amennyiben az állatok otthonterületükhöz hűek, és az egyedek megjelölés
nélkül is felismerhetők, az állatok puszta megfigyelésével is élettáblázatot lehet szerkeszteni.
Itt is nehézségbe ütközik azonban annak a megállapítása, hogy valamely egyed milyen okból
tűnik el: elhullott vagy kivándorolt a populációból.
Képzeletbeli élettáblázatot készíthetünk a szükséges adatok indirekt becslésével.. Ilyenkor
nem egy kohorsz életmenetét, hanem valamely adott populáció korszerkezetét vizsgáljuk
meg adott időpontban vagy időintervallumban. Ez történhet az élő populáció
korösszetételének valamilyen módszerű vizsgálatával, vagy az elhullott (lelőtt egyedek)
korának meghatározásával, becslésével.
Az élettáblázat ilyen szerkesztésének szigorú feltételei vannak:


A minta torzítatlanul képviselje a valós korösszetételt.



A korspecifikus fekunditás és mortalitás néhány generáción keresztül maradjon
alapjában véve változatlan.



A vizsgált populáció növekedési rátája ne térjen el jelentősen 0-tól.

Az első feltételnek rendkívül nehéz megfelelni. Az utóbbi két feltétel teljesülése azt jelenti,
hogy a vizsgált populáció stacionárius koreloszlású kell legyen, mely feltételt már említettük.
Élettáblázatokkal nem csak egy vizsgált populáció korösszetételét, korspecifikus születési és
halálozási jellemzőit tudjuk modellezni, hanem a populáció említett jellemzőinek változásait
is. A túlélési vagy termékenységi program tetszőleges megváltoztatásával modellezhetjük
a korosztályi összetétel ennek hatására történő változását.
Az élettáblázatokkal történő modellezés nagy előnye tehát, hogy összehasonlíthatatlanul
több információt kapunk a populáció születési és halálozási adatairól, mint a korpiramisok
esetében. További előnyük, hogy a korspecifikus fekunditási ráták elemzésével nyomon
tudjuk követni a korosztályi megoszlás változásának hatását a populáció szaporodó
képességére. Hátrányuk, hogy az eredmények nehezebben áttekinthetők és, ha nincs
megfelelő számítógépes program, a számítások hosszadalmasak.
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A 4-6. ábrák és a bennük lévő táblázatok őz, szarvas és mezei nyúl kohorszok
felhasználásával készített számítógépes (MS Excel) modellszámítások
eredményét mutatják. A modellek futtatható verziói nak használatára és
gyakorlásra az órai gyakorlatokon kerül sor.

4. ábra: Őz kibővített élettáblázata (Majzinger, I.)
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5. ábra: Szarvas egyszerű élettáblázata (Majzinger, I.)

6. ábra: Szarvas kibővített élettáblázata (Majzinger, I.)
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2.2.3. KORCSOPORTOK MODELLEZÉSE:


Amennyiben a túlélési és termékenységi program értékei állandók (állandó
környezetben), akkor a populáció stabil koreloszláshoz fog jutni → ennek nem feltétele a
stabil létszám!



A populáció dinamikája lényegesen megváltozhat anélkül, hogy az a koreloszlásban
megmutatkozna.



Minden olyan változás, amely a korcsoportokra azonos hatású, a koreloszlás
megváltozása nélkül jelentkezik.



Az egy, vagy néhány korosztályt érintő tartós változások az új programoknak megfelelő
stabil koreloszláshoz vezetnek, a korosztályok ezen arányok szerint stabilizálódnak.



A populáció nagysága úgy is stabilizálható, ha csak egyetlen, de a változás szempontjából
lényeges részét befolyásoljuk (a legszaporább korosztályt apasztjuk).



Az egyes csoportok szerepe → melyik szegmentumokat hasznosítjuk → ha az állományt
csökkenteni akarjuk, ha a hozamokat maximalizálni akarjuk, ha az állomány hozamának
minőségét szeretnénk javítani?



A koreloszlásból - kivételes esetektől eltekintve - nem lehet a populáció dinamikájára, az
állomány változásának irányára következtetni (Csányi, S. 1987).
A koreloszlások típusai:
1. időleges koreloszlás (a stabil koreloszlás eléréséig; 7. ábrán t4-t8 között)
2. stabil koreloszlás ( b és d állandó, a populáció növekszik, vagy csökken; 7.
ábrán t9-t15 között)
3. stacionárius koreloszlás (b=d és r=0, egyensúlyi állapot; 7. ábrán t16-tól)
0 éves
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7. ábra: állomány létszáma és kor szerinti megoszlása (Majzinger, I.)
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8. ábra: állomány kor szerinti összetétele (Majzinger, I.)

A KORELOSZLÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI PROBLÉMÁK (Csányi, S. 1987):
1) A stabil koreloszlás a természetben sohasem alakul ki, mivel a változékony környezetben
a túlélési és a termékenységi program is változik.
2) Csak feltételezés az, hogy terepen megbízhatóan elvégezhető évről-évre a korosztályok
elkülönítése (esetleg három korcsoport: fiatal, középkorú, öreg).
3) A teljes állomány kilövésével, vagy a véletlenszerűen kilőtt állatok alapján
meghatározható a valódi koreloszlás. Ez azt bizonyítja, hogy nem törvényszerű a piramis
alakú koreloszlás, ami az évenkénti fluktuációk következménye.
4) A teríték koreloszlása csak akkor reprezentálja a valódi koreloszlást, hogyha a lelövések
véletlen-szerűen történtek (és a természetes elhullások is), vagyis a teríték a teljes
állomány reprezentatív mintája.
5) A szaporodási és mortalitási ráták évről-évre bekövetkező ingadozásai az elméleti állapot
kialakulását nem teszik lehetővé.
6) Trófeás nagyvadaknál - különösen a hímek esetében - a selejtezés elsősorban a fiatal
korosztályt sújtja, a hanyatlás előtti elejtés pedig az öreg korosztályt → a középkorú
állomány előfordulási gyakorisága a terítékben lényegesen alacsonyabb, mint a teljes
állományban → a teríték nem a teljes állomány reprezentatív mintája koreloszlás
szempontjából.
7) A ki- és a bevándorlás hatása ismeretlen a terítékben, pedig jelentős is lehet (különösen
egy bizonyos küszöbsűrűség felett → a fiatal és középkorú hímek migrációja).
8) A koreloszlások három klasszikus formáját az állományváltozás jellegének meghatározására is használják (embernél a hosszabb élettartam és a jellegzetes túlélési görbe miatt
használható).
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Az alábbi két ábrán egy elmélet faj zárt populációjának a koreloszlását látjuk az egymást
követő években numerikusan (létszám táblázat), valamint korpiramissal ábrázolva
számítógépes modell segítségével (Majzinger I). Az egyes évjáratok évenkénti túlélési rátái a
„túlélési ráták” táblázatban, a korcsoportok abszolút és százalékos adatai az „állomány
összetétele” táblázatban láthatók.
A 9. ábrán stacionárius koreloszlású állományt látunk t0 – t6 időpont között (a korpiramis
eltérő színei az ivarokat szimbolizálják (állománykezelési kor 6 év), és minden évjáratban az
ivararány 1:1 (a szaporulatban is, amely a „0” évjárat).

9. ábra: Stacionárius koreloszlású állomány jellemzői (elméleti faj). (Majzinger, I.)

A 10. ábra azt szemlélteti, hogy egyetlen változás a túlélési rátában (az 1. évjárat túlélési
rátája a nulladik évben l0=0,9-ről l0=0,4-re csökkent – pirossal jelölve – és minden más
változatlan maradt) milyen változást generál az állomány ezt követő évekbeni koreloszlására
és létszámára.
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A koreloszlás változása nem csak az állomány korösszetételét változtatja meg, hanem
mennyiségi következményei is lesznek, hiszen az adott évi túlélés csökkenés miatti „hiányzó”
egyedek és az általuk kieső szaporulat „végigfut” az állományon, ami látható a
korpiramisokon. A „létszám” táblázatban a pirossal kiemelt mezők azt mutatják, hogy
ezekben az évjáratokban és években a stacionárius állományhoz képest egyedek hiányoznak
(hangsúlyozom, hogy mindössze egyetlen évben és egy évjáratot érintő túlélés csökkenés
miatt!).

10. ábra: Időleges koreloszlás (elméleti faj) (Majzinger, I.)

Nem nehéz elképzelni, hogy a valóságban sokkal jelentősebb változások (több éven keresztül
több évjárat túlélése változhat, akár természetes, akár vadászati okokból) következhetnek
be, melyeknek hatása a koreloszlásra és ezen keresztül az állomány különböző, korral
összefüggő teljesítményeire (szaporodási teljesítmény, golyóérett egyedek aránya és
mennyisége, stb.) milyen hosszan tartó és mélyre ható következménnyel járhat.
Természetesen a túlélési ráták növekedése ellenkező irányú változást okoz.
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A fentiekből az is következik, hogy egy vagy több évjáratra, korcsoportra alkalmazott
vadászati nyomás a természetes veszteségek és a szaporulat figyelembevétele mellett
alkalmas és szükséges egy, a céljainknak megfelelő produkcióra alkalmas létszámú és
korszerkezetű vadállomány kialakításához és fenntartásához. Annál is inkább, mivel a
valóságban stacionárius koreloszlású vadállományok nincsenek, pl. a korspecifikus túlélési
és/vagy szaporodási ráták változ(-hat)nak, ezek figyelembevételével kell beavatkozni a
vadgazdának a lehetőség szerint stabil (optimális) vadállomány kialakítása érdekében.
A különböző mértékű, irányú és időtartamú változások hatásainak modellezését a gyakorlati
foglalkozásokon értékeljük.
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3. VADELTARTÓ-KÉPESSÉG (CSÁNYI, S. 2007)

3.1. A POPULÁCIÓDINAMIKA ÉS A VADELTARTÓ-KÉPESSÉG KAPCSOLATA:
Állományváltozás → környezeti források hasznosítása → korlátozott forrásbőségű
környezet: a növekvő számú állat a környezet forrásait mindinkább kihasználja → a
fejenkénti forráskészlet csökken, nő a fajon belüli versengés, a betegségek gyorsabban
terjednek → a környezet ellenállása nő.
A környezeti ellenállást az eltartó-képesség (K) fejezi ki (logisztikus modell):
dN / dt = N t * r max * (( K-Nt ) / K )
Miért használjuk: matematikailag egyszerű, a valóságot elfogadhatóan tükrözi.
Mik a hibái: homogén populációt tételez fel, a környezet eltartó-képessége nem állandó, a
visszacsatolásban késések lehetnek.
A fokozottan érintett csoportok: fiatal és idős egyedek; versengés a fajon belül → lassabb
egyedfejlődés → későbbi ivarérés és első szaporulat, kisebb átlagos szaporulat, stressz →
rosszabb trófeák stb.

3.2. ELTARTÓ-KÉPESSÉG A VADGAZDÁLKODÁSBAN:
Minden élőhely csak bizonyos számú vadat képes eltartani és ezt a szintet meghaladó állományt nem lehet fenntartani.
Az eltartó-képesség a vadgazdálkodás egyik legvitatottabb fogalma.
Értelmezései:






Adott fajból egy meghatározott élőhelyen több év során átlagosan eltartható
számú egyed. Az eltartó-képességnek ez a hozzávetőlegesen állandó értéke, amelyet a
törzsállomány - vadászat, vagy ragadozók hiányában - évről-évre létszámának
minimumán (pl. a tél végén a legkedvezőtlenebb táplálkozási lehetőségek után) mutat.
A populációnövekedés felső határa, mely fölött további létszámgyarapodás nem
lehetséges. Ez az eltartó-képesség a logisztikus növekedési modell K-értékének felel
meg: ez az egyensúlyi pont, ahol a születések és elhullások kiegyenlítik egymást (a
biotikus potenciál és a környezeti ellenállás kiegyenlítődik).
Azoknak az egészséges, életerős állatoknak a száma, amelyet egy élőhely
fenn tud tartani. Az állattenyésztésből, a rideg állattartásból és a legelőgazdálkodásból átvett fogalom. Lényegében azt fejezi ki, hogy egy adott terület mennyi állatot
képes tartósan jó termelési eredmények és a környezet károsodása nélkül eltartani.
A három meghatározás eltérő felfogásokat tükröz, a hazai gyakorlatban elfogadott
definíció a harmadik változathoz áll legközelebb: a vadeltartó-képesség az a legnagyobb vadlétszám, amelyet egy adott környezet behatárolt időtar tamon
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belül a legkedvezőtlenebb viszonyok között is képes eltartani anélkül,
hogy a környezet károsodna, vagy a vad állapota romlana. Ez a meghatározás
számos kikötése következtében nem a környezet ökológiai vadeltartó-képességét
(természetes eltartó-képesség, a logisztikus modell K-értéke), hanem a vadállománynak
azt az ELTŰRHETŐ LÉTSZÁMÁT adja meg, amit a környezetben tevékenykedő más
ágazatok elfogadnak (a vad nem károsíthat) vagy a vadgazda saját érdekében kívánhat
(nem romlik a vad állapota).

3.3. DEFINÍCIÓK A POPULÁCIÓ ÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA ALAPJÁN:
Az ellentmondásokat felismerve az eltartó-képességet, ill. a különböző helyzetekben
fenntartható állománysűrűséget a vad és a környezet állapota alapján ökonómiai és ökológiai szempontok szerint is osztályozták.

7. ábra: Eltartó-képesség és állománysűrűség

ÖKOLÓGIAI ALAPÚ ELTARTÓ-KÉPESSÉGEK
KCC: K-eltartó-képesség: adott állományban az állatok meghatározott legnagyobb létszáma,
amit az illető terület fenn tud tartani.
Rokon értelmű meghatározás: Létezési sűrűség. Ökológiai eltartó-képesség. Potenciális
eltartó-képesség.
BCC: Viselkedési eltartó-képesség: az állomány viselkedési tényezők által behatárolt
maximális létszáma, például territorialitás esetén.
Rokon értelmű meghatározás: Telítődési pont. Tolerancia-sűrűség.
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RCC: Refugium eltartó-képesség: az a legnagyobb sűrűség, amely alatt az állatok viszonylagos biztonságban vannak a ragadozóktól. Biztonsági küszöb.
Rokon értelmű meghatározás: Biztonsági sűrűség.
ECC: Egyensúlyi eltartó-képesség: az állomány rendszeres egyensúlyi mérete, melynek meghatározó tényezői nem ismertek (KCC, BCC vagy RCC egyaránt lehet).

KULTÚRÁLIS ALAPÚ ELTARTÓ-KÉPESSÉGEK
ICC: I (infleksziós)-eltartó-képesség: a legnagyobb tartamos (fenntartható) hozamot biztosító állománysűrűség (a logisztikus egyenlet infleksziós pontja).
Rokon értelmű meghatározás: Optimális sűrűség. Ökonómiai eltartó-képesség. Maximális
hasznosítás sűrűsége.
OCC: Optimális eltartó-képesség: az az állománysűrűség, amely az emberi igényeket a legjobban kielégíti (bármelyik másik eltartó-képesség meghatározásnak megfelelhet).
Rokon értelmű meghatározás: Viszonylagos szarvas-sűrűség.
MCC: Minimális hatás eltartó-képessége: az az állománysűrűség, amelynél a más vadfajokra,
növényzetre vagy emberi javakra gyakorolt hatás a legkisebb, az állomány kiirtása nélkül.
Rokon értelmű meghatározás: Vadtűrő-képességi sűrűség.

Magyarázat:
Ökonómiai vadeltartó -képességek: A vadállományt hasznosítják és a hasznosítás az
elsődleges szabályozó tényező; a létszám a K-érték alatt - esetenként jóval alatta - marad.


Maximális hasznosítás létszáma vagy állománysűrűsége: az a legnagyobb vadlétszám,
amelyet a környezet az állomány növekedési képességével összhangban álló maximális
hasznosítás mellett tud eltartani. A logisztikus modellben ez a létszám az eltartóképesség felénél van (ICC, MSY).



Minimális hatás létszáma vagy sűrűsége: a vadállomány létszámát a hasznosítás olyan
szinten tartja, hogy annak környezetre gyakorolt hatása minimális , vagy a környezetben folyó más gazdálkodási tevékenységek céljaival összeegyeztethető. A szigorú
kikötések miatt a logisztikus modellben ez a szint rendszerint jóval az eltartó -képesség
alatt van. A fent idézett hazai felfogáshoz ez áll legközelebb (MCC).

Ökológiai vadeltartó -képességek: Az állomány létszámát elsősorban vagy kizárólag a
környezeti tényezők szabályozzák; a létszám a K-érték közelében van.


Létezési sűrűség: Mivel az állományt nem hasznosítják, elsősorban a táplálék mennyisége szabályozza a létszámot. A vad elég élelemhez jut az életben maradáshoz, de ez
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nem feltétlenül elegendő az egészség, életerő, az optimális növekedés és a szaporodás
fenntartásához. Általában a környezet és a populáció állapota is rossz, és a környezetben
bekövetkező negatív változások a vadállomány megtizedelését, összeomlását okozhatják.
Ilyen példákat olyan szigetekről ismerünk, ahol a betelepített nagyvadnak (szarvasfélék)
semmilyen ellensége nem volt, amely az állományt szabályozhatta volna (KCC).


Tolerancia-sűrűség: A populáción belüli viselkedési és élettani folyamatok (pl. stressz) az
állomány további növekedését nem teszik lehetővé. A legjellemzőbben ez a szabályozás a
territoriális fajoknál jelentkezhet, amelyeknél a túlnépesedést a területfelosztás gátolja és a
territorialitás a felesleges egyedek szétszóródásához (diszperzió) vezet. Lényegében a rendelkezésre álló tér szabályoz , de ezt befolyásolja az állatok sűrűségtűrése, amire
viszont a rendelkezésre álló táplálék és búvóhelyek mennyisége hat ki. A területtel rendelkező egyedek kondíciója jó, a többieké rosszabb; az élőhely állapota jó maradhat. A toleranciasűrűségre jó példa az őz (szociális eltartó-képesség) (BCC).



Biztonsági sűrűség: A szabályozásban meghatározó a ragadozók hatása . A ragadozok egy adott szintű jelenléte mellett a zsákmányfaj számára a búvóhely fontosabb
környezeti tényező, mint a táplálkozási és más szükségletek kielégíthetősége. Az ilyen típusú
szabályozás mellett a domináns egyedek kondíciója jó, az alacsonyabb szociális rangúaké
rossz, illetve menedékek hiányában előbb-utóbb a ragadozók zsákmányává válnak. Mivel
nem a táplálék szabályoz, a környezet állapota is jó (pl. a költőhely ragadozóktól való védettsége meghatározza a fészkelési sikerességet) (RCC).

3.4. A VADELTARTÓ-KÉPESSÉG MÉRÉSE (VADELTARTÓ-KÉPESSÉG, VADTŰRŐKÉPESSÉG):
Az eltartó-képesség megközelítésére és mérésére számos módszert kidolgoztak, javasoltak
és próbáltak alkalmazni (szarvasegység, energiamérlegek és táplálékigények):


A logisztikus növekedési modell és a bemutatott eltartó-képesség meghatározások alapján a
természetes (ökológiai) eltartó-képesség (K) szintjének ismeretére nincs is szükség, mivel
ezen a szinten az állomány környezetét maximálisan kihasználja, így a létszámot természetes tényezők - a születések, elhullás és migráció, valamint a betegségek és a paraziták szabályozzák, ami a vadgazdálkodás számára nem cél.



Az eltartó-képességet kialakító élettelen és élő környezeti tényezők nem állandóak,
hatásuk egymással lazább-szorosabb kapcsolatban évről-évre változik, így az eltartó- képesség jelentősen ingadozhat és ezek a változásai nagyrészt nem is jelezhetők előre. A vadgazdálkodásnak és a vadászatnak az állandóan változó környezetben a szintén folyamatosan
változó vadállományhoz kell alkalmazkodnia.



Olyan módszereket kell keresni, amelyek a vadállomány és a környezet állapotáról
folyamatosan megbízható képet adnak, így lehetővé teszik a kedvező minőség és a
tartós hozamok biztosítását és a vadgazdálkodás és más ágazatok közötti egyensúly fenntartását.



Az élőlények eloszlása és állománysűrűsége a környezet alkalmasságának és változásainak
legjobb jelzője. Ilyen jelzések: az átlagos agancstömeg, a testtömeg és testméretek válto24

zásai, a felnevelt szaporulat alakulása, vesezsír-index (kondíció), az elhullások mértéke, az
állomány növekedési képessége stb.
A vadgazdálkodásnak erdei és mezőgazdasági élőhelyen egyformán az elsődleges célt
képviselő ágazathoz kell alkalmazkodnia - ezek tűrőképessége meghatározó - a vadállományt az eltűrhető hatás létszámán/sűrűségén kell tartani→szubjektív és változó
kritériumok. Fontos törekvés a vadkár megelőzése, vagy csökkentése.
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4. ADATGYÜJTÉS A TER VEZÉSHEZ

4.1. A LÉTSZÁM ÉS SŰRŰSÉG BECSLÉSE

A létszám, vagy állománysűrűség becslésének elvi alapjai és a különböző vadfajokra
alkalmazható módszerei az Apróvad-állományok szabályozása és hasznosítása (Majzinger,
2018) jegyzetben találhatók, de e tantárgy részét képezik és a vizsga anyagához
hozzátartoznak az alábbi kiegészítéssel.
Az alábbiakban a nagyvad szempontjából fontosabb létszámbecslési módszereket láthatjuk
(Csányi S.), előrebocsátva azt, hogy:



a csülkös vad állományának abszolút létszámát rendkívül nehéz (lehetetlen) pontosan
felmérni. Ezt eddig egyetlen európai országban sem tudták megoldani;
a gazdálkodás szinte mindig a régi és nem bizonyított hatékonyságú módszereken
alapul, így nem csoda, hogy azok gyakran nem tudnak semmilyen valós és igazából
reális számot szolgáltatni az állományok méretéről, vagy trendjéről.
Jellege
Abszolút
Relatív
x
x

Direkt módszerek
Vadászok megfigyelései
Fogás-jelölés-visszafogás
Sávos becslés (line transects)
Teljes légi számlálás
Nyílt területek számlálása
Etetőhelyeken végzett számlálás
Transzektek
Megfigyelő helyeken végzett számlálás
Fényszórós számlálás
Hajtásos számlálás

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
Jellege
Abszolút
Relatív
x
x
x
x
x
x
x
x

Indirekt módszerek
Hullaték kupacok/csomók számolása
Nyomsávban végzett számlálás
Havon végzett nyomszámlálás
Finn háromszög (wildlife triangle)
Jelek számlálása
Kohort analízis
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Állatok hangjának számlálása
Szarvas megfigyeléses monitoring
Vitális értékek elemzése
Élőhely minőség nyomonkövetése

x
x
x
x

A módszerrel szembeni követelmény:
 Legyenek könnyen használhatók, de legalábbis a vadászok, vadgazdák, vadőrök és a
földtulajdonosok könnyen megértsék őket.
 Tegyék lehetővé, hogy rájuk alapozott döntések átláthatók és mindenki számára érthetők
legyenek.
 Az állomány felmérésekben való részvétel ennek a folyamatnak fontos része lehet.
A hangsúly a közvetett (relatív) módszerekre tevődik át, figyelembe véve az eltartóképesség
és a sűrűségfüggés törvényszerűségeit, melyek a tulajdonságok változását eredményezik.
A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak számos esetben fel kellene hagynia az állomány
pontos megszámolására tett próbálkozásokkal.
A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak sokkal több figyelmet kellene fordítania az
élőhelyi adottságok felmérésére és a bioindikátorok folyamatos figyelésén keresztül a
sűrűségfüggő tulajdonságok nyomon követésére (Csányi, S.).
Mindamellett a jelenlegi gyakorlat a vadállományok szabályozása a kötelezően előírt
tervezés rendszerén keresztül abszolút adatokat, így létszámadatokat tesz szükségessé, ezért
mivel konkrét „darabszámokkal” kell tervezni, a létszámbecsléshez a megbízhatóbb módszer
használata alapvető fontosságú (Majzinger, I.).
Az indirekt módszercsoportba tartozó populáció-rekonsrtukció (kohort analízis) nem tartozik
ugyan a gyakorlati vadgazdálkodásban alkalmazottak közé, de jó lehetőséget biztosít ahhoz,
hogy megértsük a különböző állományjellemzők (hasznosítási arány, teríték összetétel,
koreloszlás, ivararány, mortalitás, szaporulati mutatók) szoros összefüggését a létszám
alakulásával.
A hazai szarvas- és muflonállomány populáció- rekonstrukcióját Csányi, a hazai őzállományét
Majzinger végezte el.
Alkalmazását az őz példáján mutatjuk be (Majzinger, I. 2006):

A populáció-rekonstrukcióhoz szükséges alapadatok:
A számításokhoz felhasznált őzállomány létszám- és terítékadatok, valamint a trófeabírálati
adatok az 1973-2006 közötti időszakra az Országos Vadgazdálkodási Adattárból származnak
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(Csányi, S. 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). Az elejtett bakok
kora az OTB bírálata szerint 12 évjáratot foglal magában (1. táblázat).
A született gidák felnevelési vesztesége (m0), a bakok nem vadászati vesztesége (m1-12) és a
suták nem vadászati vesztesége (s1-12) is szükséges a számításhoz. A következő
paramétereket konstansként szerepeltettem: a bakgidák gidaterítéken belüli aránya (bga)
0,4, mivel általában valamivel kevesebb bakgidát lőnek, mint sutagidát; a sutánkénti átlagos
született szaporulat (b)1,9; a kifejlett suták vemhesülési aránya (y) 0,75.

1. táblázat: A bírált bakok koreloszása az Országos Trófeabíráló Bizottság adatai alapján

A populáció-rekonstrukció matematikai modellje:
A számítás Csányi, S. (2000) módszerével, az általa megadott képletek felhasználásával
történt, esetenként az őzre adaptált kisebb módosításokkal (Majzinger, I. 2006).
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Az egy meghatározott év létszámának számítási módja és az ehhez szükséges adatok az 2.
táblázatban láthatók. A számításhoz szükséges korcsoportonkénti értékeket évente a dij
elemekből álló mátrix tartalmazza. Az i = 0 év (1994) az az év, melyben az adott kohorsz
megszületett és először ejtettek el közülük egyedeket, jelen esetben ez az elejtett bakgidákat
jelenti. Az i = 12. év az az év, amikor az adott kohorsz utolsó egyedei kerültek terítékre.
A j = 0-12 értékek korcsoportonként az egyes években elejtett bakok számát
mutatják.
A dij értékeket a mátrix átlójában (i = j) összegezve az adott kohorszból elejtett bakok
számát (B1) kapjuk meg:
12 12

B1   d i , j i
i 0 j 0

Ez az érték azoknak a bakoknak a számát adja, amelyek a felnevelés végét
legkevesebb megérték. Ezt a létszámot korrigálni kell az élet végéig tartó nem vadászati
veszteségekkel (m1-12), ezért el kell osztani a túlélési aránnyal (1 - m1-12):
12

B2 

12

 d
i 0 j 0

ij i

1  m112

, azaz

B2 

B1
1  m112

Következő lépés az előzőleg kiszámított felnevelődött bakok számából kiszámolni a
megszületett bakgidák (Ghím) mennyiségét. Ehhez figyelembe kell venni a felnevelési
veszteségeket (m0):
12

12

 d
i 0 j 0

G hím 

ij  i

1  m112
1  m0

, azaz Ghím  B2

1  m0

A megszületett összes gida (1:1-es születéskori ivararánnyal számolva) a bakgidák
számának kétszerese. Ebből, valamint a sutánkénti átlagos szaporulat (b) és a szaporodásban
részt nem vevő kifejlett (másodfű) suták arányából (y) kiszámolható a nőivarú állomány
létszáma (N*nő), amely tulajdonképpen így az elléskori sutalétszám:

N  nő

2Ghím
 b
1 y

Mivel a suták nem vadászati vesztesége akár jelentős is lehet a tavaszi és az elléskori
létszám között, ezért a korrekciót beépítettem a modellbe (s1-12). Ezt figyelembe véve kapjuk
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meg a nem vadászati veszteséggel korrigált suták számát (Nnő), amely a tavaszi sutalétszámot

N nő 

adja:

N  nő
1  s112

A dij értékeket a mátrix átlója felett (j>i) összesítve azon bakok számát (N*hím) kapjuk meg,
amelyek az adott i = 0 évben éltek és a következő években kerültek terítékre:
12

12

N  hím   d ij
i 0 ji

Ezt az értéket szintén korrigálni kell a nem vadászati veszteségekkel (m1-12) ahhoz,
hogy a bakok számát (Nhím) kapjuk:
12

N hím

N  hím

, azaz
1  m112
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N hím 

12

 d
i  0 j i

ij

1  m112

m0 = 0,6 m1-12 = 0,3 s1-12 = 0,2 bga = 0,4 b = 1,9 y = 0,75
Kohorsz

Év
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bakok kora (év)

dij/1-m1-12/1-m0

dij/1-m1-12

dij

0

83575

33430

23401

3940
4219
3605
3831
4274
5544
6562
7896
9535
9777
11465
11999
10176

1

2

3

4

5

6

968
1206
922
721
906
1034
1302
1499
2438
1985
2057
2386
1842

1686
1650
1403
1160
1286
1184
1318
1611
1925
2102
2077
2350
2345

2401
2245
2277
2202
1997
1992
2768
3194
3678
4995
4434
5283
5660

2681
2451
2424
2389
2403
2683
3193
3397
3903
4946
4339
5556
5744

2438
2338
2346
2236
2642
3114
3818
4181
4699
5128
5381
6739
6691

1899
1810
2028
1763
2202
2612
3423
3874
4322
4483
4336
5023
4714

Számított állomány
7
1684
1672
1695
1614
2236
2439
2855
3239
3607
3498
3100
3482
3052

8

9

1194
1265
1196
1041
1421
1351
1486
1621
1709
1645
1479
1593
1526

572
595
546
470
562
471
473
509
501
436
447
442
428

10
317
304
307
266
279
238
222
199
199
195
203
222
193

11
77
59
53
66
64
42
59
42
33
45
52
63
54

12
57
61
47
54
53
37
39
56
64
51
46
75
60

2. táblázat: Őz populáció-rekonstrukció bemutatása az 1994-ben született őzbak kohorszon

Bak
112447

Suta 1♂:♀♀
146623 1,30

Összes
259070

4.2. A REPRODUKCIÓ BECSLÉSE
A termékenység és szaporulat becslése az egyik legfontosabb feladat,
és nélkülözhetetlen alapfeltétele a vadállományok okszerű szabályozásának
és hasznosításának. A vizsgálat célja, illetve a gyakorlatban rendelkezésre
álló lehetőségek alapján kell eldöntenie a szakembernek, hogy a szaporodási
folyamat mely szakaszán akarja, vagy tudja a szaporodásra vonatkozó adato kat megszerezni. Ehhez azonban alapvetően ismerni kell az adott faj (fajok)
szaporodási folyamatait, szaporodásbiológiáját és az ezzel kapcsola tos alapfogalmakat.

Az emlősök szaporodási folyamat ának főbb eseményei és szakaszai :
Ivarérés (peteérés)→ovuláció→sárgatest képződés (sárgatest szám)→megtermékenyítés
→beágyazódás (a szaporító ♀ aránya)→embrionális fejlődés (magzatszám, méhen belüli
veszteség) → ellés (placentaheg szám: az újszülöttek száma)→ felnevelt szaporulat
(felnevelési veszteség).
Alapfogalmak:


Termékenységi arány : a termékeny nőstények aránya az ivarérett nőivarú állományon
belül. Minden termékenyülésre képes ♀ termékenynek tekintendő, függetlenül attól, hogy
fogamzott-e. A nem fogamzott nem biztos, hogy meddő!



Termékenyülési arány : vemhes és a termékeny egyedek aránya. A vemhesülés első
időpontja az élőhely minőségének indikátora (küszöb- testtömeg).



Embriószám (primer natalitás): egy ivarérett ♀-re eső magzatszám. A méhben lévő
embriószám, vagy a sárgatest-szám az alapja.



Fekunditás, vagy születési arányszám (szekunder natalitás): egy ♀ egyedre eső
összes utódok potenciáli száma. Fajra jellemző szaporodási adat.



Felnevelt szaporulat aránya (tercier natalitás ): egy szaporodási ciklusban egy ♀
egyedre eső, a vadászati idény kezdetéig, vagy a következő szaporodási ciklus kezdetéig
felnevelt szaporulat.



Fertilitás: a populáció egésze által, adott szaporodási időszak alatt létrehozott összes
utódszámmal jellemzett valós populációs teljesítmény.
A fertilitás a szaporulati veszteségek következtében, mindig kisebb, mint a fekunditás.

A SZAPORULAT BECSLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI :
Megszülető (megszületett) szaporulat:


Sárgatestek számlálása



Embriószámlálás



Kölykök számlálása (vezetett gida, borjú, malac stb.)

Felnevelt szaporulat : közvetlen számlálás terepi megfigyeléssel.

A sárgatest-számlálás kétféle információval szolgálhat:
1. Az ovulációt követően néhány napon belül kialakul a sárgatest a petefészekben, amely
ebben a stádiumban csak azt bizonyítja, hogy az állat ivarzott.
2. Amennyiben az ivarzó állat vemhesült is, akkor néhány napon belül kialakul a vemhességi
sárgatest, amely már alkalmas lehet az ebből a vemhességből születendő szaporulat mennyiségének a prognosztizálására. A vemhességi sárgatest a vemhesség fennállásáig megmarad
és akkor is bizonyítja a vemhességet, ha még az embriók nem láthatók szabad szemmel
(korai vemhességi stádiumban). Fontos: őznél az embrionális diapauza végéig akkor is megmarad a sárgatest, ha a suta nem vemhes, és csak akkor szívódik fel, ha decemberben nem
történik meg a beágyazódás (vagyis az állat nem vemhes). Beágyazódás megtörténte esetén
a sárgatest fennmarad az ellésig. Ez azt jelenti, hogy valójában a diapauza ideje alatt még a
sárgatest jelenléte nem egyértelmű bizonyítéka a vemhességnek, azt követően már igen.

Az embriószámlálás feltétele a megfelelő vemhességi stádium, vagyis legyenek szabad szemmel látható méretű embriók. Ehhez ismerni kell a vizsgálandó faj vemhességi idejét.
Gímszarvas és dámvad esetén a vadászati idényben terítékre került (vagy elhullott) vemhes
tehenekben és ünőkben októbertől, illetve novembertől már láthatók az embriók. Őznél az
embrionális diapauza miatt a magzati fejlődés csak decemberben indul be (a blasztociszták
beágyazódásával), ezért szabad szemmel látható méretű embriók megtalálására januártól
van nagyobb esély. Vaddisznónál a vemhesülést követő 3-4. héttől észlelhetők az embriók.
Mint tudjuk, ez nem koncentrálódik egy rövidebb időszakra (mint a szarvasféléknél) az
utóbbi időben tapasztalható, széthúzódó ivarzási időszak miatt.
A kölykök számlálása közvetlenül a születés után a legmegbízhatóbb adat a megszületett
szaporulatra vonatkozóan. Minél több idő telik el azonban a születés és a számolás között,
annál kevésbé lesz pontos a közben bekövetkező veszteségek miatt. A gyakorlatban szinte
lehetetlen a szaporulat számba vétele közvetlenül a világrajövetel után, mert az anya rejti az
újszülötteket egy ideig.
A felnevelt szaporulat becslése minden vadnál a fajra jellemző felnevelési időszak végén,
vagy ahhoz közeli időpontban végezhető el. Nagyvad fajoknál a felnevelt borjak, gidák,
bárányok a vadászati idényt megelőzően már számba vehetők, vaddisznónál ez nem annyira
évszakhoz, vagy hónaphoz, hanem a vemhesüléstől és fialástól eltelt időhöz köthető.

33

A szaporodási folyamat egyes szakaszai és jellemzőik az alábbi példán láthatók:

Termékenység

Emlősök általában

Primer natalitás

Diff.

Szekunder natalitás

Diff.

Tercier natalitás

Diff.

Őz

Termékeny az egyed, amelyik ivarzott.
Jele:
- aktív petefészek
- tüszők
Ráta:
Termékenységi arány=
ivarzott, db/összes kifejlett ♀, db
Állományjellemző adat
Nem termékenyültek +
Nem implantálódottak aránya

Példa:
Ivarzott = 95 pld
Összes kifejlett ♀ = 100 pld
Ivarzott/összes kifejlett ♀ = 95/100
Termékenységi arány = 0,95 (95%)

Vemhes az egyed, amelyik vemhesült.
Jele:
- sárgatest (pl. összes =180 db)
Ráta:
Termékenyülési arány=
vemhes, db/összes kifejlett ♀, db

Példa:
Vemhes = 90 pld
Összes vemhes/összes kifejlett ♀ = 90/100

1. Veszteség: 1,0 – 0,95 = 0,05 (5%)
2. veszteség: Nem termékenyült + Nem
implantálódottak aránya = 0,95 – 0,90 = 0,05 (5 %)

Termékenyülési arány = 0,90 (90%)
Átlagos sárgatest-szám = 180/90 = 2,0 db

Állományjellemző adat
Egyedi adat is: átlagos sárgatest-szám
Korai magzatelhalt +Vetéltek aránya
Egyedi: átlagos méhen belüli veszteség

Amely egyedben magzat van (tehát később ellene), vagy
újszülöttet vezet.
Jele:
- magzat/újszülött (pl. összes=150 db)
Ráta:
Ellési arány = ellett, db/összes kifejlett ♀, db

3. veszteség: Korai magzatelhalt + Vetéltek aránya
=
0,90 – 0,85 = 0,05 (5 %)
Egyedi: átlagos méhen belüli veszteség = 2,0 – 1,76 =
0,24 db
Példa:
Ellett = 85 pld
Összes ellett/összes kifejlett ♀ = 85/100
Ellési arány = 0,85 (85%)
Átlagos született szaporulat = 150/85 = 1,76 db

Állományjellemző adat
Egyedi adat is: átlagos született szaporulat
Utódot elvesztők aránya
Egyedi: átlagos felnevelési veszteség

Amely utódot vezet.
Jele:
- vezetett utód (pl. összes=95 db)
Ráta:
Nevelők aránya=
összes utódot vezető, db/összes kifejlett ♀, db

4. veszteség: Utódot elvesztők aránya = 0,85 – 0,75
= 0,10 (10 %)
Egyedi: átlagos felnevelési veszteség = 1,76 – 1,26 =
0,50
Példa:
Utódot vezető = 75 pld
Összes utódot vezető/összes kifejlett ♀ = 75/100
Nevelők aránya = 0,75 (75%)
Átlagos felnevelt szaporulat = 95/75 =1,26 db

Állományjellemző adat
Egyedi adat is: átlagos felnevelt szaporulat

A táblázat első oszlopa az emlősök szaporodásának egymástól elkülöníthető szakaszait, az egyes
szakaszokon belüli adatgyűjtési lehetőségeket, a legfontosabb állomány és egyedi paraméterek
kiszámolásának módjait, valamint a közben jelentkező szaporulati veszteségeket foglalja össze
általános megközelítésben. A második oszlop konkrét példaadatokkal segíti az eligazodást. Az egyes
szakaszok között bekövetkezett szaporulati veszteségek összege adja a teljes veszteséget (∑1-4.
veszteség), vagyis amennyiben az összes potenciálisan szaporodóképes (kifejlett) nőstényt tekintjük
vetítési alapnak és a felnevelt szaporulatot vezetőket realizáltnak, akkor a teljes szaporulati veszteség
a példában 25%.
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4.3. A HALANDÓSÁG BECSLÉSE
Megkülönböztetünk természetes és vadászati mortalitást, valamint nem hagyható
figyelmen kívül az ezeken túl jelentkező egyéb, általában antropogén hatásokra bekövetkező
elhullás (orvvadászat, vadelütés). A vadászati mortalitás tulajdonképpen a teríték adatokkal
megegyezik, a megbízhatóbb adatok közé tartozik (alapjába véve ide tartozik a sebzési
veszteség is, ami nem jelenik meg a terítékadatok között, de jelentős is lehet és nem szabad
figyelmen kívül hagyni!). A vadelütésnek már csak egy része válik ismertté, az orvvadászat
teljesen ismeretlen, csak vélekedés szintjén beszélnek róla, ugyanakkor minden valószínűség
szerint nem elhanyagolható méreteket ölt. Feltehetőleg a természetes mortalitás képviseli a
legnagyobb arányt, becslése viszont nagyon nehéz.
Okai:
1. A beteg állatok elhúzódnak mielőtt elpusztulnak (megtalálás).
2. A ragadozók zsákmányolása legtöbbször észrevétlen marad.
Főleg kistestű állatoknál nagy hibalehetőséggel terhelt.
Az elhullásokat legtöbb helyen saccolják, nincs valós adat!




Sebzési veszteség: nagyságának ismerete fontos, figyelembevétele nélkül az adott
állomány túlhasznosított lesz!
Méhen belüli halandóság (primer mortalitás): a primer és a szekunder natalitás
különbsége adja.
Halálozási ráta: a teljes éves ciklus alatt elhullott egyedek aránya az év eleji egyedszámra vonatkoztatva. Korcsoportonként jelentős különbségek vannak!

Összefoglalva:
1.
2.
3.
4.
5.

a megbízható adatok megszerzése nehéz feladat,
az éves fluktuációt nem lehet előre jelezni,
több populáció hosszú távú megfigyelésére van szükség,
a kulcsfontosságú halálozási tényezőket kell megtalálni,
mintagyűjtés, laborvizsgálat.

KULCSFAKTOR-elemzés: a sűrűségfüggő elhullások okainak vizsgálatára kialakított módszer, a
különböző életszakaszok elhullásait regressziós analízissel elemzi. Megállapíthatók a mortalitást okozó kritikus időszakok → beavatkozás (hasznosítás) tervezése stb.
Jelöléssel: rádiótelemetria
Jelölés-visszafogás: számítógépes programok
Szárnyjelölők, gyűrűk visszakerülése: számítógépes programok
Közvetve: a koreloszlásból, a létszámváltozásból és a szaporulat nagyságából (ha nincs
migráció).
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4.4. A MIGRÁCIÓ BECSLÉSE
A vadfajokra a helyhez kötöttség a jellemző, de olykor a népesség egy része
elhagyja otthonterületét. Ha az átrendeződés tartós, az az állománysűrűség következménye,
ha átmeneti, akkor a migrációra vezethető vissza. A magyarországi vadászterületeket illetően
nem mindegy, hogy az ott élő vadfajoknak mekkora az otthonterülete, mik a területhasználati jellemzőik. Ezeket ismerve valószínűsíthető, hogy a viszonylag nagyméretű vadászterületeken a migráció az apróvad-fajoknál csak a peremrészeken lehet releváns.
Az is igaz, hogy a környezet eltartó képességének változása tartós, vagy időszakos vándorlást
vált ki.
Szociális hatások is kiváltják → territorialitás.
Nyomon követése lehetetlen a gyakorlati vadgazdálkodásban.
Nem túltartott állományokban feltehetően egyensúly alakul ki.
Magasabb állománysűrűség esetén a környezet eltartó képessége határt szab a populáció
növekedésének. Ezt a határt a populáció vagy önszabályozásával (alacsonyabb szaporodási
ráta) közelíti, vagy ennek egy speciális formájával a kivándorlással, a szétterjedéssel. Magas
sűrűség esetén populáció egy – rendszerint fiatalabb - része a környező alacsonyabb
sűrűségű helyekre vándorol, vagy az ellenkezője is bekövetkezhet, amikor magasabb
sűrűségű helyről érkeznek bevándorló egyedek az alacsonyabb sűrűségű populációba.
Könnyen lehet, hogy hazai vadpopulációink dinamikája szempontjából nagyobb jelentősége
van a szétszóródásnak, mint a ki- és bevándorlásnak. A szétszóródás során valamely utód
elhagyja anyai otthonterületét. Teszi ezt azért, mert anyja elüldözi, vagy, mert a
szétszóródásra való hajlam genetikailag meghatározott. Mindkét esetben a fiatal egyed saját
otthonterületet keres magának. Ha talál a közelben alkalmas szabad helyet, elfoglalja azt, de
jelentős távolságot is megtehet, mire otthonterület foglal, miközben esetleg sok alkalmas
látszó területen halad keresztül.
Őznél, a nevelési periódust követően, áprilisban megszűnik a felnevelt gidák kapcsolata az
anyjukkal, és ivaruktól függetlenül – de a bakgidáké különösen – nagymértékben növekszik a
mobilitásuk, hosszabb kirándulásokat tesznek az anya otthonterületétől. A szétszóródó fiatal
őzek saját otthonterülete olykor teljesen elkülönül az anyáétól, vagy átfedésben lesz azzal. A
téli csapatba álláskor nagy részük újra visszatér az anyjához és együtt maradnak a következő
év tavaszáig. Ez a viselkedés a fiatalokra jellemző, később másik csapatba állnak, vagy külön
csapatot alakítanak. Ennek az lehet a gyakorlati következménye, hogy az eltartóképesség
feletti baklétszám esetén – a territoriális viselkedésből eredő szociális szabályozás miatt –
éppen a jobb képességű fiatal egyedek hagyják el a területet. Oka az, hogy az erősebb
testalkatú, nagyobb agancsú fiatal bakok feltételezhetően erősebb konkurenciát jelentenek
az idősebb bakok szempontjából a szaporodásért folytatott versengésben és ezért nagyobb
agressziót váltanak ki belőlük az üzekedést megelőző időszakban. Amennyiben a tendencia
tartósan fennáll, akkor ez egyik oka lehet a bakállomány minőségi romlásának, melyhez
társulnak egyéb, sűrűségfüggésből eredő negatív hatások is.
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Nagy jelentőséggel bír az a megfigyelés, hogy a jól fejlett, nagyobb aganccsal rendelkező
fiatal bakok elvándorlása a születési helyük területéről gyakoribb, mint a gyengébbeké. Az
utóbbiak nagyobb valószínűséggel maradnak helyben (Csányi és Majzinger, 2018).
A fiatal gímszarvas tehenek ritkán hagyják el anyai otthonterületüket, ehelyett olyan
otthonterületet foglalnak el, amely átfedésbe kerül az anyjukéval. A fiatal bikák ellenben 2 és
3 éves koruk között elhagyják születési helyüket, és többnyire a szomszédos bikacsapatokhoz
csatlakoznak. Hasonló jelenség figyelhető meg az őznél is, amikor a fiatal bakok tavasszal
territóriumot igyekeznek foglalni. Ezek a sokat kóborló példányok az elhullás veszélyének
fokozottan kitettek, gyakran közlekedési balesetek áldozataivá lesznek. A vaddisznó koca
már a nyár folyamán kitaszítja a kansüldőket, amelyek gyakrabban külön kondába verődve
vagy egyedül folytatják életüket és magas közöttük a halandóság (Faragó és Náhlik, 1997).
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4.5. A KONDÍCIÓ BECSLÉSE

A kondíció szoros kapcsolatban van a születésekkel és halálozásokkal, így fontos
meghatározója a populációk növekedésének.
1) Az állat testtömege: gyors tájékozódást tesz lehetővé. egyrészt genetikailag determinált,
másrészt függ a kortól, és a szervezet zsír- és fehérjetartalmától. Kifejezésére egy
arányszámot használunk pl.: testtömeg / testhossz, marmagasság, lábhossz stb. A
korosztályonkénti átlagos testtömeg változása évről-évre is képet ad (táplálékkészlet,
sűrűség).
2) Fiatal állatoknál a csecsemőmirigy mérete tájékoztat az esetleges alultápláltságról.
Alultáplált egyedeké csak analitikai mérlegen mérhető. Őznél 2,5-3-szoros különbség is lehet.
3) Egyes zsírdepók mérése (vesezsír, szív- és koszorúerek zsírszövete):
vesezsír-index:
VZS1 = két vese tömege + vesék körüli zsírtömeg / két vese tömege
VZS2 = vesék körüli zsírtömeg / a két vese tömege
4) Csontvelő zsírtartalma: csöves csontokból. Csak akkor kezd csökkenni, ha a vese körüli depók
már erősen megcsappantak. A csontvelő helyét víz tölti ki.
A csontvelő zsírtartalmának %-a = a száraz tömeg %-a – 7
A csontvelő színe és szerkezete már tájékoztat a kondícióról:
 Tömör, fehér, viasszerű, nem széteső: 85-98% zsírt tartalmaz.
 Fehér, vagy rózsaszínű, átlátszatlan, zselatinszerű: 15-85%.
 Sárga, áttetsző, zselatinszerű: 1-15%.
Nagy hibalehetőséggel terhelt!
5) Vérösszetevők: plazma zsírtartalma, plazma összes protein tartalma.
Összegezve: a vesezsír-index a kondíció magasabb fokozatainak mérésére alkalmas, míg
a csontvelő zsírtartalmával gyengébb kondíciót mérhetünk. Elhullott állatok esetében
leginkább a csontvelő vizsgálata ad választ arra, hogy az elhullás éhezés következménye-e.
A kondíció becslésére véletlenszerűen vett minta nem alkalmas, mert:
 a nagyon gyenge, elhullás előtti állapotú egyedek nem kerülnek bele a mintába.
 a sűrűségfüggésre legérzékenyebb fiatal és idős egyedek az állomány kis részét
alkotják, így a vizsgált állatok zöme egészséges lesz.
 a táplálékkészlet beszűkülését az elhullott állatokon kell végezni, nem a populációt
reprezentáló minta egyedein!
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4.6. IVARMEGHATÁROZÁS (FARAGÓ ÉS NÁHLIK, 1997)

A vadállomány ivararányának és korosztályi megoszlásának becsléséhez mintát kell
vennünk az állományból. A mintavétel történhet terepi szemrevételezéssel, befogással vagy
lelövéssel. Mindhárom eljárás az egyedek ivarának meghatározásán és korának megbecslésén alapul, ezért ezek módszereit a következő alfejezetekben részletesen tárgyaljuk. Annál
is inkább fontos ez, mert a nagyvad szabályozásának kulcskérdése nem csak az állomány ivari
és korosztályi megoszlásának becslése, hanem az elejtett vad korának és korosztályi
összetételének becslése is. Ugyancsak fontos információkat ad a vadgazda számára a kor és a
trófea értékmérők összefüggéseinek vizsgálata és valamely trófeás nagyvad lelövésének
helyessége is csak a kor ismeretében ítélhető meg. Az apróvadfajok esetében a
hasznosítható hányad függ a fiatal egyedek összállományhoz viszonyított arányától. Az
ivararány valamilyen oknál fogva a hímek javára történt (pl. ragadozás miatti) eltolódása
pedig ivararány javító vadászat szükségességét is felvetheti például a fácán esetében.
A vadfajok ivarának meghatározása
A nagyvad ivarának meghatározása rendszerint nem jelent problémát a kifejezett ivari
kétalakúság (dimorfizmus) miatt. Egyes esetekben azonban, különösen a fiatal egyedek
vadászterületen, távolról történő ivarmeghatározása nehézségekbe ütközhet. A vaddisznó
esetében pedig – figyelembe véve, hogy többnyire éjjel, rossz látási viszonyok mellett aktív
vad – a felnőtt egyedek ivarának meghatározása sem egyszerű.
A

feje szélesebb, egész testük színezete sötétebb, mint az
Ü NŐ B O RJ A K é. A bikaborjak fején sokszor már decemberben látszik az agancstő dudorodása,
oldalról ecsetjük szőrpamacsa, ami már biztos ivar meghatározást tesz lehetővé.
GÍM É S D Á M BI KA B O RJ A K

Kisebb méretei és a két nem közötti nagyobb testalkati hasonlóság miatt nehezebb az
ŐZ GI D A nemének vadászterületen történő meghatározása. Könnyebb a dolgunk különnemű
ikergidák esetén, amikor összehasonlításra nyílik lehetőségünk: a bakgida nagyobb,
robusztusabb testfelépítésű és a tél előre haladtával egyre jobban látszik agancsdudora.
Nagyobb figyelmet kíván a vadgazdától a FE LN ŐT T E G YE D E K ivarának elkülönítése is a téli
időszakban, amikor a bakok is tar fejűek. Ekkor a suták tükrének vagy a bakok ecsetjének a
megfigyelése segíthet, de nem túl távolról a bakok agancstöve is látszódhat, és némi
támpontot nyújthat erősebb testfelépítésük is.
A MU FL O N KO S B Á RÁ NY A féléves korában a megindult szarvnövekedés következtében már jól
felismerhető. A FE LN Ő T T E G YE D E K két neme pedig a szarv megléte vagy hiánya alapján
biztonságosan elkülöníthető. Némi problémát okozhat a – sajnos egyre ritkábban előforduló
-, szarvalt juhok megkülönböztetése a kosbárányoktól a téli időszakban. Mivel a szarvalt
juhoknak jó a szarvnövekedés átörökítő képessége, ezek vadászati kímélete a
muflonállomány szabályozásának fontos része. A középkorú vagy öreg korosztályhoz tartozó
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szarvalt juhok fehéres fejrajzolatuk, maszkjuk alapján jól felismerhetők, problémát a fiatal
korosztályok felismerése jelenthet. Ha a szarv jól megfigyelhető, támpontot adhat a
megkülönböztethetéshez az, hogy a juhok szarva kétélű, kard alakú, míg a kosbárányok
szarvának metszete háromszög alakú. Az ivar biztosabb meghatározásához emellett célszerű
minden esetben az ivarszervek megfigyelése is.
Végül a legnehezebb a V A D D I SZ N Ó SZ A P O RU L A T Á nak ivar szerinti megkülönböztetése. Az
általában rossz látási viszonyok és a két ivar hasonlósága miatt többnyire annak
meghatározását meg sem kísérelhetjük, legfeljebb úgy vélhetjük egy-egy malacról vagy
süldőről, hogy az nő- vagy hímnemű. Némi segítséget jelent e tekintetben az, hogy valamely
alom malacai, süldői egymással összehasonlíthatók, és ha a kanok kímélete a cél, jobb, ha a
kisebb testűeket lőjük ki ezek közül. A búgás közeledtével azután, október-novemberben
kialakulnak a koca nélküli kansüldő csapatok, amelyek önmagukban történő megfigyelése
ugyan az ivararánytól még nem nyújt számunkra információt, az állományszabályozás
kivitelezésében azonban segítségünkre lehet ha tudjuk, hogy hány kansüldőt akarunk
hasznosítani.
Hasonlóképpen a vadászati hasznosítás kivitelezését segíti a FE LN Ő T T KA N O K nak az a
tulajdonsága, hogy a búgási időszakot leszámítva, egyedül járnak. Búgáskor pedig a vonuló
konda végén, legtöbbször kissé lemaradva halad a kan. Persze mindezen szabályok – ha
vannak is kivételek ezek alól – cserkeléskor, vagy lesen alkalmazhatók és rögtön
érvénytelenné válnak, mihelyt hajtásra kerül sor.
A viselkedésbeli sajátosságoktól eltekintve gyakorlott megfigyelő jó látási viszonyok mellett
külső bélyegek alapján is meg tudja különböztetni a két ivar egyedeit. A kanok marja magas,
erős, faruk csapott, hátulról heréik, oldalról pamacsuk és agyaruk látható. Tavasszal vedlésük
korábban kezdődik, mint a malacot vezető KOCÁKé, utóbbiak sokszor még nyár elején is
hordozzák téli hosszú szőrzetük maradványait.
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4.7. KORBECSLÉS

GÍMSZARVAS:


Élő állapotban: borjak, tehenek → szín, viselkedés, habitus, bikaborjaknál agancsnövekedés
kezdete (8-9 hó). Bikák → viselkedés, habitus, agancs (lásd: 60. oldal).

11. ábra: Az egymást követő agancsok eltérő fejlődésű gímállományokban



Elejtés (elhullás) után: több ismérv egyidejű figyelembevételével: agancs, agancstő, levetési
sík, koponyavarratok, harántporc, fogazat, fogváltás, fogkopás, pótdentin, cementrétegek
száma. Fogképlete: 0133/3133=34.

12. ábra: A gímszarvas fogváltása
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13. ábra: Pótdentin réteg gímszarvasnál, 2-3-9 éves korban

14. ábra: Az M3 metszési síkja cementréteg számláláshoz (www.macaulay.ac.uk

15. ábra: Az M3 metszési felülete cementréteg számláláshoz, a nyíl a rétegződés helyét
mutatja. Második képen a rétegek száma az állat korának megfelelően.
(www.macaulay.ac.uk)

42

DÁM:


Élő állapotban: ua.



Elejtés után: agancs, agancstő, koponyavarratok, levetési sík, harántporc, fogváltás,
fogkopás, pótdentin, cementrétegek. Fogképlete: 0033/3133=32.

16. ábra: Az egymást követő agancsok eltérő fejlődésű dámállományokban

17. ábra: A dám fogváltása

18. ábra: Metszőfogak kopási síkjának változása dámnál.
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Ő Z:


Élő állapotban: ua.

19. ábra: Az egymást követő agancsok eltérő fejlődésű őzállományokban



Elejtés után: agancs, agancstő, koponyavarratok, falvastagság, harántporc, orrsövényporc,
pajzsporc, fogváltás, fogkopás, cementrétegek. Fogképlete: 00(1)33/3133=32 (34).

20. ábra: Az őz fogváltása
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A fognövés alapján történő korbecslés elterjedt eljárás és az őz esetében is gyakori módszer.
Az őznek születéskor 20 tejfoga van.
Először a metszőfogak váltódnak, sorrendben középről oldalra haladva, 8 és 12 hónapos kor
között. Ezt követően az elő-zápfogak előröl hátrafelé 12 hónapos korban váltódnak. Az első
utózápfog (M1, M1) 3-4 hónaposan, a második utózápfog (M2, M2) 5-6 hónaposan, a
harmadik utózápfog (M3, M3) 11-12 hónapos korban fejlődik ki. Az őz fogainak váltódása 1213 hónapos korban befejeződik, pontos adatot tehát csak eddig szolgáltat.
A fog kopásának vizsgálata ugyancsak gyakori technika, ám az ez alapján elvégzett
korbecslés szintén nem mindig ad pontos eredményt, mert az eltérő táplálék, a takarmány,
illetőleg az élőhely talajtípusa jelentősen módosíthatja az eredményt. A takarmánnyal felvett
homok például feltehetően sokkal jobban koptatja a fogat, mint mondjuk az agyag. Az
egyéves (másodfű) őzek M1 és M2 fogcsipkéinek élén már lekopott a zománc, a feltáródott
barna pótdentin már látható, az M3-nál ugyanez figyelhető meg, de a kisebb mértékű kopás
a fog hátulsó oszlopára nem terjed ki. Az öreg egyedeknél a rágófelületek már homorúra
kopottak, a zománcredők maradványai fokozatosan eltűnnek, ha pedig láthatóak, akkor
szakadozottak. Tíz éves korban egyes fogrészek, fogak le is töredezhetnek vagy akár ki is
hullhatnak.
A 21-29. ábrák az őz alsó fogsorának elő- (P 1-3) és utózápfogait (M 1-3) mutatják. A
nyilakkal jelzett fogakon az adott korban legjellemzőbb kopás-típusok láthatók.

21. ábra: 1 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

22. ábra: 2 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)
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23. ábra: 3 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

24. ábra: 4 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

25. ábra: 5 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

26. ábra: 6 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

27. ábra: 7 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)
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28. ábra: 8 és 9 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

29. ábra: 10 éves őz alsó fogsora (Fotó: Marosán M.)

30. ábra: Az M3 metszési síkja cementréteg-vizsgálathoz. 4 éves őz cementrétegei (Fotó:
Marosán M.)

31. ábra: 2 éves őz cementrétegei (Fotó: Majzinger I.)
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26. ábra: Őzbak agancsának habitusa

32. ábra: Az őzbak agancstövének változása

Az agancs elvetésekor az agancstőnek egy kis darabja is lehullik és ez az oka annak, hogy
mindig alacsonyabb lesz – mindemellett jelentősen vastagodik is.

33. ábra: Az őz orrsövényporcának kor szerinti elcsontosodása
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34. ábra: Az őz pajzsporcának elcsontosodása

A fiatal bak koponyacsontja vékony, jól látszanak a varratok, a középkorúaknál vastagszik a
koponyacsont, a varratok beleolvadnak a koponyacsont síkjába, az öregeknél szinte durván
elcsontosodik, a varratok alig kivehetők. A harántporc az őz korosodásával ugyancsak
arányosan csontosodik el.

MUFLON:


Élő állapotban: ua.



Eléjtés után: szarv, fogváltás, fogkopás. Fogképlete: 0033/3133=32.

35. ábra: A muflon szarvának növekedési üteme
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36. ábra: A muflon fogváltása

37. ábra: A muflon juhok fejrajzolatának alakulása

VADDISZNÓ: nem használják.


Élő állapotban: egy éves kor után nehéz, nem érdemes.



Elejtés után: fogváltás, M3 mérete, utózápfogak kopása, nagyagyar fenési sík aránya,
agyarhossz, átmérő (Brandt-féle index), kocakampó alakja, kisagyar idegüregének mélysége.
Fogképlete: 3143/3143=44.
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38. ábra: A vaddisznó fogváltása

39. ábra: Az M3 kopása és a fogak váltása vaddisznónál

40. ábra: A vaddisznó koca korbecslése a kampó alapján
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41. ábra: A kan korbecslése a Brandt-féle index-szel

Brandt-féle index mérése: Nagyagyar gyökerénél mért átmérő/fenési sík szegleténél mért
átmérő. Minél nagyobb az index, a kan annál fiatalabb.
Értékei:
1,8 körül 1 éves
1,5-1,21

2-4 éves

1,20-1,05 5-7 éves
1,04-1,00 8 évnél öregebb

Ivararány és korszerkezet becslése:


Ivararány a vehemben - magzati i.a. - primer i.a.



Ivararány az alomban - születési i.a. - szekunder i.a.



Ivararány az ivarérettségkor - tercier i.a.



Ivararány a szaporod áskor - reproduktív i.a.

Szemrevételezéssel történő becslés: figyelemmel kell lenni a fajon belüli különböző
csoportok eltérő etológiai tulajdonságaira és ebből adódóan eltérő észlelhetőségére.
Gímszarvas: i.a. megfigyelése szeptemberben, mikor a ♂ és ♀ együtt vannak. A bikák
kormegoszlása a bőgés előtti időszakban. Télen etetőknél, vadföldeken (csoportosulás) a
tarvad és bikacsapatok korszerkezete.
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Dám: barcogás előtt és alatt, télen etetőknél, vadföldeken.
Őz: mezei őznél a téli csapatképződés idején, nehezíti, hogy a bakok is tarfejűek, illetve
üzekedéskor a bakok jól megfigyelhetők. Erdei élőhelyen nem érdemes megkísérelni.
Muflon: mivel a kosok és a juhok az üzekedést kivéve külön járnak, ráadásul a fiatal kosok
egy része a juhok között tartózkodik, elég nehéz megállapítani. A vadföldeken, etetőhelyeken több koscsapat egyidejű megfigyelésével pontosítható. A juhok korszerkezetének
megállapítása könnyebb, mert mindig csapatban járnak.
Vaddisznó: a kocák és kocasüldők aránya megállapítható, de a kanok rejtett életmódjuk és
eltérő viselkedésük miatt szinte megfigyelhetetlenek.
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5. A NAGYVADÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK SZEMPONTJAI (FARAGÓ ÉS NÁHLIK, 1997)

A vadállomány ivararányának és korosztályi megoszlásának becslése történhet terepi
szemrevételezéssel, befogással (nagyvadnál a gyakorlatban nem alkalmazzák) vagy lelövéssel
(teríték vizsgálattal).

5.1. IVARARÁNY
A természetes ivararánytól (1:1) történő nagymértékű eltérés mégsem javasolható. A
nőnemű egyedek javára erősen eltolódott ivararány a gyengébb testalkatú és
trófeaminőségű hímek örökítését is lehetővé teszi . A hímek túlsúlya ugyanakkor a
verekedések és lehetséges sérülések számát növelné a párzási időszakban, aminek
következménye lehet a hímek kondíciójának romlása és a halálozások növekedése.
A születési ivararány – néhány szélsőséges esetet leszámítva – egyik nagyvadfajunknál sem
tér el lényegesen az 1:1-től. A szavasfélék és a muflon nem hasznosított populációinak
természetes ivararánya – a hímek nagyobb mértékű halandósága miatt -, ha csekély
mértékben is, de a nőnemű egyedek javára eltolódott, az átlag 1:1, és 1:1,3 között áll be,
különösen igaz ez az őzre. A vaddisznó természetes ivararányára 1:1,6 és 1:2,4 közötti
értékeket írtak le, tehát erősen eltolódik a kocák javára, ugyanakkor nagyon változó. A hazai
nagyvad-állományok hasznosította, ahol is elsődleges cél a minél nagyobb trófea kihozatal,
az ivararány ésszerű mértékben eltolható a hímivarúak javára. Ezzel kisebb egyedszámú
állományból több trófeás vad ejthető el, mint a nőneműek javára eltolódott ivararányú
állományokból.

5.2. KORÖSSZETÉTEL
A korösszetétel, korszerkezet modellezésére leggyakrabban a korpiramist használják,
amelyek korosztályonként és ivaronként tartalmazzák az egyedszámot és a tervezett
lelövéseket. Gyakorlati felhasználhatóságát korlátozzák a terepi korbecslés nehézségei és
csekély annak megbízhatósága. Általános elv, hogy minél kevesebb lelövést tervezün k
a fiatalabb korosztályokból, annál alacsonyabb lesz a területen maradó
állomány átlagkora, vagyis annál kevesebb érett egye d lelövésére nyílik
lehetőség. Ez felhívja a figyelmet a fiatal korosztályok apasztásának fontosságára. A
szaporulatból tervezett lelövéseknél azonban figyelembe kell venni az elhullások mértékét.
Ezért ajánlatos kevesebb lelövést tervezni az első éves korosztályból, majd a tavaszi
állománybecslés függvényében a következő évben korrigálni.
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5.3. TRÓFEAGAZDÁLKODÁS, SELEJTEZÉS
A korosztály-szabályozás lényege és célja, hogy nagyvadállományunkban csak az arra
érdemes, igazán jó trófeájú egyedek érjék meg az öregkort . A fiatalabb
korosztályokból a gyengébb vagy rendellenes trófeanövekedésű egyedeket el kell távolítani.
A válogató vadászat révén elérhető szelekciós eredményt (genetikai előrehaladást) eddig
még nem tudták bizonyítani. Másrészt a nőnemű példányokat nem tudjuk trófeaminőség
szempontjából selejtezni, ami tovább gyengíti a szelekció hatékonyságát. A rendellenes
növekedésű agancsok, szarvak, újra meg újra megjelennek, bár ezek egy része nem genetikai
okokra vezethető vissza, hanem különböző betegségek, élőhelyromlás, vagy akár a
sűrűségfüggés következményei.
A selejtezés lényege tulajdonképpen az, hogy a válogató kilövések során az
átlagosnál gyengébb trófeanövekedésű példányok eltávolításával „helyet
csináljunk” az igazán jó képességgel rendelkező példányoknak és hagyjuk
őket megöregedni.

5.4. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS ÉS ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁSI MODELLEK

1. SZARVASFÉLÉK

42. ábra: Szarvasfélék állományszabályozási modellje (Faragó és Náhlik, 1997)
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2. MUFLON

43. ábra: A muflon állományszabályozási modellje (Faragó és Náhlik, 1997)

3. VADDISZNÓ

44. ábra: A vaddisznó állományszabályozási modellje (Faragó és Náhlik, 1997)
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6. GAZDÁLKODÁS A NAGYVAD FAJOKKAL

A vadállományok szabályozásához, a gazdálkodáshoz adatokra van szükség. Az
adatokat lehet jól és megfelelő módszerrel gyűjteni és felhasználni, lehet rosszul és lehet
nem használni. Természetesen az utóbbi nem vezet sehova, de az előző sem sokkal jobb. A
megfelelően gyűjtött, adevkvát adatok alapozhatják meg a hatékony gazdálkodást. Mielőtt
részletekbe bocsátkoznánk, foglaljuk össze, amit az adatgyűjtésről általában tudni kell ahhoz,
hogy a célunkat elérjük a nagyvad-gazdálkodás terén.
A csülkös nagyvad fajokkal való gazdálkodás, állományszabályozás terén kétféle
megközelítés van. Az egyik az un. „hagyományos” gondolkodás, a másik az „alkalmazkodó”
gazdálkodás. Az utóbbi évtizedek tényadatai azt bizonyítják, hogy a hagyományos
megközelítésű gazdálkodás önmagában nem képes megoldani például a túlnépesedés
problémáját, ezért új utakat kell keresni, sokak szerint paradigmaváltásra van szükség.
A két megközelítés jellemzői a következők (Csányi, S.):
1. Hagyományos gazdálkodási gondolkodás (paradigma):
Az adatokat jól ismerjük
-

létszámok kor és ivar szerint, szaporulat, elhullások, korpiramisok, stb.;
több nőivarú  nagyobb reprodukció  több kilövés;
az állomány nagysága csak a nőivar és a szaporulat kilövéssel szabályozható!

Ha sok fiatal nőivarú van, akkor
-

rosszabb átlagos szaporulat;
ezért a fiatal és az idős nőstényeket kell apasztani (még és már kisebb reproduktív érték).

Nagyvad állománykezelési szempontok:
-

fejlettség,
kondíció,
küllem,
bikáknál, bakoknál agancs.

Kell ezekhez a létszám pontos ismerete?
2. Alkalmazkodó gazdálkodás (adaptive management):
Alapelvek
Paradigma-váltás:
-

a legjobb tudományos ismeretek összegyűjtése (kutatás);
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-

új megközelítés következetes alkalmazása;
tanulás a monitorozás és a kutatás rendszerezett folyamata révén.

Folyamat: Tervez  alkalmaz  monitoroz  tanul  módosít.
A gyakorlati gazdálkodóknak elvárásokat és célokat kell meghatározni. Ezeket az állatok
teljesítményére, az állomány produktivitására és az élőhely minőségére kell alapozni.

Ez a megközelítés magában foglalja:
-

Az egyedi teljesítmények változásainak éveken át való nyomon követését (monitoring).
Az állomány jellemzők változásainak éveken át való követését (monitoring).
Az élőhely minőségének és/vagy a növényevők élőhelyre gyakorolt hatásának
vizsgálatát.

A kiválasztott ökológiai indikátorok időbeni változásai számszerűsíthetők és az előzetesen
meghatározott célokhoz hasonlíthatók. Értékelhető, hogy a vadászati nyomás elég nagy vagy
nem. Ezek alapján lehet az új lelövési kvóták révén a gazdálkodási döntést számszerűsíteni és
a korábban meghatározott célok irányába haladni. Ez a folyamat nagyon hasonló az
alkalmazkodó gazdálkodás (adaptive management) modelljéhez.
Az alkalmazkodó gazdálkodás során:
-

folyamatosan adatokat gyűjteni a rendszernek a gazdálkodási beavatkozásra adott
válaszairól és;
ezeket az információkat jobb biológiai megértésére és;
a jövőbeni döntések megalapozására használjuk fel.

A csülkös vadfajokkal való gazdálkodásnak előnyös ez a megközelítés:
-

A populáció-környezet rendszer monitorozása révén.
A több és jobb minőségű adat gyűjtése következtében.
Amihez a vadászokat ösztönözni kell a bennük való részvételre.

BIOINDIKÁTOROKRA/ökoindikátorokra alapozott gazdálkodás
- Az állatok és növények olyan jellemzői (paraméterei), amik könnyen mérhetők és
használhatók az egyed, populáció és környezeti rendszerek kapcsolatinak és kondíciójának/állapotának leírására.
- A lényegi folyamatokhoz kötődnek.
- Könnyen gyűjthetők.
- Könnyen értelmezhetők.
-
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A gazdálkodás alapjai
- Az állatok és a populáció teljesítményére és az élőhely minőségére vonatkozó egyértelmű
célok meghatározása.
- Nem a létszámok, hanem a trend érdekes.
- Nem az eltartó képességet, hanem az állomány kondícióját kell ismerni.
o testméret és kondíció indexek,
o szaporodási teljesítmény,
o agancsfejlődés,
o fókuszok: erősen érintett csoportok!
o hosszútávon gondolkodni és cselekedni – monitoring.
- A gazdálkodás eredményeiből tanulni kell.
ADAPTIVE MANAGEMENT
Tervez  alkalmaz  monitoroz  tanul  módosít
-

Mérhető célok meghatározása.
Több adat gyűjtése.
Monitorozás.
A módszerek értékelése és korrekciója.
Beépített visszacsatolás és rugalmasság.

Nota bene:
-

szigorú módszereket és állandósított módszertant, valamint képzett megfigyelőket kell
alkalmazni;
az adatok felhalmozódása megengedi, hogy a „zajokat” (zavaró hatásokat) elválasszuk a
tényleges változásoktól.
Vadfajtól független kérdések

-

Kell-e a vad károkozásával foglalkozni?
Megfelel-e az állományból lőhető mennyiség az elvárásainknak?
Megfelel-e az egyedek „minősége”, vagyis a testnagyságuk és a trófeák nagysága?
Milyen beavatkozással lehet ezeket a célokat elérni?
Milyen biológiai korlátokkal kell számolni?
Honnan tudjuk, hogy elértük a célokat?
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6.1. A GÍMSZARVAS ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

6.1.1. HAZAI ELTERJEDÉSE, DINAMIKÁJA, HASZNOSÍTÁSA:

45. ábra: A gímszarvas területi eloszlása, becsült létszáma és terítéke
Forrás: Csányi-Márton-Kovács V.-Kovács I.-Schally (szerk.) 2018: Országos Vadgazdálkodási
Adattár
6.1.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS:
Élőhelye: Erdő és a vele határos mezőgazdasági területek. Nagy kiterjedésű, elegyes, vegyes
korú, fejlett cserje- és lágyszárú szintű erdők jó élőhelyei a szarvasnak. Nagytáblás
mezőgazdasági kultúrák vonzzák a szarvast (kukorica, napraforgó), olykor betakarításig a
táblában marad, tetemes kárt okozva.
Szaporodása: Poligám. Szarvasbőgés szeptemberben van, a hirtelen lehűlés hatására.
Ekkorra a döhér bika agancsát letisztította és ivarsejttermelése megindul, rigyetési szagot
termel, a feromontermelő mirigyek aktívvá válnak. Bőgőrevír elfoglalása (csapatbika,
mellékbika, keresőbika), megtörténik a beállás a tehén-csapatok mellé. A főbika (csapatbika)
éberen tereli háremét a bőgő- és beállóhely között, ha kell összecsap a rivális bikákkal. A
tehén 18 naponként folyat, egy napig. Vemhesség 230-240 nap, ellés májusban,
félrehúzódva, takarásban, az ellőhelyen történik, ahova évről-évre visszajár, a magzatburkot
megeszi, az ellés nyomait eltünteti. Egyet ellő, ikerellés 0,3-0,5 %, az újszülött borjú súlya 5-8
kg. Csapatéletet él, a bőgésen kívül külön bika és tarvad-csapatokban.
Egyedfejlődése: A borjú eleinte keveset mozog, az anyja mindig a közelében tartózkodik, a
csapathoz csak bőgéskor csatlakoznak. Szoptatási idő 6-8 hónap. Ivarérettség másfél éves
korban, a csontozat 2 éves korra alakul ki. A bikaborjú 8-9 hónapos korban kezdi fejleszteni
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az agancstövét, az első agancsot (csap) kb. 16 hónapos korára tisztítja le (másodfű). A
második agancs már elágazó, lehet hatos (ha nem, akkor nyársas), negyediken megjelenik a
jégág. Kulmináció 12-14 évesen tapasztalható, utána visszarak.
Táplálkozása: Kérődző, legelő típusú faj, rostban gazdag táplálékot igényel. Fás és lágyszárú
növények, termések. Szüksége van sóra is. Leggyakoribb károsítása: hántás, rágás, taposás,
dörzsölés.
Ivari és korösszetétele: a törzsállomány kívánatos ivararánya 1:1 körüli legyen, a reproduktív
ivararány 1:3-6. Állománykezelési kor 10-12 év. Korosztályai: 1-5 év fiatal, 6-9 év középkorú,
10 év felett öreg.
ÉLŐHELYIGÉNYE:
A vad a számára kedvező környezetben csak akkor képes fejlődni, és egészségesen élni, ha
ott nyugalmat talál, és zavartalanságot élvez.
A szarvas ősi élőhelyei a füves, bokros területek, ligetek, nádasok, lankás mocsaras
erdőségek voltak. A terjeszkedő civilizáció szorítása folytán ma már főleg a nagy erdőségek,
hegy- és dombvidékek, mezőgazdasági területek lakója.
Amint azt nagy elterjedési területe is megerősíti, az éghajlati viszonyok közül csak a
szélsőségeket – sarkköri hideget és a nagyon meleget – kerüli. Az éghajlati tényezők hatása,
a csapadék, a hőmérséklet, a levegő páratartalma, a légnyomás, a szél erőssége, a napfény
mennyisége és a felsoroltak időszakonkénti változása a szarvas testi felépítését, életritmusát,
szokásait, de még agancsfejlődését is alakítja. Lényeges még az éghajlatnak a szaporítószervek működésére kifejtett hatása. Az évszakok eltolódása miatt tájanként és évjáratonként korábban, illetve később kezdődik a szarvasbőgés. Tartama az időjárás változásai
miatt hosszabbodik vagy rövidül. Erőssége, intenzitása is változhat, különösen a légnyomás
alakulása hat rá. Ha magas a légnyomás, erősebb és hosszabb ideig tart a bőgés, mintha
alacsony. Az éghajlat befolyásolja a táplálék mennyiségét és minőségét is, valamint annak
évszakonkénti megoszlását. A megfelelő időszakban rendelkezésre álló bőséges táplálék
elengedhetetlen feltétele az erős test, a hatalmas agancs felépítésének, a jó kondíciónak.
6.1.3. GONDOZÁSA ÉS A VELE VALÓ GAZDÁLKODÁS:
A gondozás fogalomkörébe régebben inkább csak a vad óvása, védelme tartozott. Később
már a szarvas egész éven át való folyamatos ellátását, táplálékának, ivóvizének és
búvóhelyének biztosítását is jelentette. Utóbb az is egyre világosabbá vált, hogy az állomány
optimális nagyságának, minőségének és egészségi állapotának fenntartása, szabályozása a
gondozás legfontosabb elemei közé tartozik.
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A GAZDÁLKODÁS CÉLJA:
Magyarországon a szarvasgazdálkodás célja: a természetvédelem, a mező és erdőgazdálkodás jogos igényeivel összehangolt nagyságú, az adott tájon
a lehető legjobb agancsminőségű szarvasállomány fenntartása.
A vadgazdálkodás és azon belül a szarvasgazdálkodás a mezőgazdasági termelés egyik ága.
Olyan természeti erőforrásokat használ és hasznosít, amelyek másként nem aknázhatók ki.
Ökonómiai hasznosságán túlmenően a szarvastrófea a magyar vadgazdálkodás nemzetközi
tekintélyének is az alapja. A trófea mellett a vadhús is számottevő érték. A szarvas
szolgáltatja valamennyi nagyvadfajunk közül a legnagyobb árbevételt. Ám a felsorolt anyagi
értékmérőkön túl, a szarvas még magas szintű kultúrértéket is képvisel.
Az ok- és szakszerű szarvasgazdálkodás tehát nem lehet vita tárgya, amiként az sem, hogy a
fő ágazatok – a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekei elsődlegesek. A mező-, erdő- és vadgazdálkodók együttműködése nélkül feszültségmentes gazdálkodás nem képzelhető el, ennek alapja pedig csak a kölcsönös előnyökön és érdekeltségeken
nyugvó együttműködés.
AZ ELTARTHATÓ ÁLLOMÁNY NAGYSÁGA, TERVEZÉSE:
A szaporulat nagysága nem változik lényegesen, mert a szarvas általában egyet ellő
állatfaj, és hazai viszonyok között az ivarérett nőivarú egyedek kb. 95%-a minden évben ellik.
A természetes elhullás ugyancsak elenyésző (normális esetben), lévén a szarvas
meglehetősen egészséges, ellenálló állat. Amennyiben az ivararány 1:1,2-1:1,5, akkor az
éves szaporulat a meglevő állomány 40-45%-a is lehet. Ha az állomány nem növekedhet,
akkor a lelövési tervet, a szinten tartás szándékával, a kiszámított szaporulat nagyságával
azonosan kell meghatározni. Az eltartható maximális létszámot a vadászatra jogosultak
vadgazdálkodási tervei tartalmazzák, melyet a vadászati hatóság hagy jóvá és ellenőrzi annak
betartását.
A SZARVASÁLLOMÁNY MENNYISÉGI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPELVEI:
A vadgazda legszebb és legfelelősségteljesebb feladatai közé tartozik a selejtező (szelektív)
vadászat. A selejtezés évenként folyamatosan visszatérő vadászati feladat, amely szaktudást
és sok fáradságot igényel. A selejt fogalmáról vadászati körökben nagyon sokat vitatkoznak.
Érthető a vita, hisz a selejtet gyakran nem választja el éles határvonal a tenyésztésre
alkalmas, értékes egyedtől, tehát nehéz az elkülönítése, illetve meghatározása. Maga a selejt
kifejezés se pontos meghatározás, mert leminősítő és valósággal az értéktelenségre utal, de
jobb híján a vadászok általánosan használják. Ugyanezzel a jelentéstartalommal bír a
„szelekció”, vagy a „lelövendő” megnevezés. „S E LE J TNE K ” az a szarvas minősíthető,
amelynek további léte, szaporodásban való részvétele, továbbtenyész tése
az adott területen akár testi, akár agancsfejlesztési szempontból nem
kívánatos. A selejt tehát a vadászterületen élő szarvas-populáció minőségétől is függ,
hiszen egy értékes állományban selejtnek számító bikát egy gyengébb populációban esetleg
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szívesen látnánk. Befolyásolja a lelövés, ezen belül a selejtezés mértékét az állomány
létszámával tervezett cél (növelés, csökkentés, szinten tartás). Szigorúbbak a selejtezési
elvek létszámapasztáskor, mint az állomány számszerű növelésekor. A helyes ivararány
kialakítása is befolyásolja a selejtezés mértékét. Pl. ha az a bikák javára tolódott el, akkor a
bikákat kell bátrabban selejtezni. De a kormegoszlás helyes kialakítása is hasonló eljárást
kíván. A selejtezés mértékét tehát az állomány minősége és a távlati célok határozzák meg.
Az állományszabályozás célja, hogy egy vadászterületen lehetővé tegye a természeti
adottságokkal összehangolt nagyságú, létszámú, összetételű és minőségű szarvasállomány
folyamatos fenntartását.
A vadgazdálkodási üzemterv 20 évre meghatározza a szarvasgazdálkodás valamennyi
feltételét. Rögzíti a fenntartható állományt, utal az ivararányra, a kívánatos kormegoszlásra
és a minőségre is. Ehhez mindenekelőtt el kell dönteni, hogy a gazdálkodás lehetséges
alternatívái közül vadászterületen (lásd: 2. ábra):
 elsődlegesen hústermelésre, illetve a vadászati lehetőség fokozására,
 átlagos minőségű trófea termelésére,
 kimagasló minőségű trófea termelésére rendezkedjünk -e be.
Az állományszabályozás néhány alapkövetelményét minden vadászterületen érvényesíteni
kell. Az állományszabályozó lelövéseknek, nemektől függetlenül, mindig a minőség javítására
kell irányulniuk. Amíg a szarvas az előirányzott állománykezelési kort el nem éri, mindig a
nemkívánatos példányt kell lőni és a reményteljesebbet kímélni.
Azt a szarvasállományt tekinthetjük TÖRZ SÁ L L OM Á NY -nak, amely egy meghatározott
nagyságú élőhelyhez természetesen kapcsolódva az év minden szakában túlnyomórészt
azon tartózkodik. A törzsállomány két alapkövetelménye tehát a meghatározott nagyságú
élőhely és a hozzá tartozó meghatározott nagyságú szarvasállomány. Az előzőekből
következik, hogy a legtöbb gazdálkodó nem rendelkezik önálló (geográfiailag zárt)
törzsállománnyal, mivel a területe kisebb a szarvas természetes mozgáskörzeténél.
Szarvasállománya egy része, mint váltóvad az év egy meghatározott szakában, rövidebbhosszabb időt tölt csupán a területén. A törzsállomány az átfedések miatt éles vonallal nem
választható el a szomszédos törzsállománytól. A törzsállományok közötti kapcsolat – ki és
bevándorlás – azonban az év egész viszonylatában nem változtat számottevően a szóban
levő állomány népességén (demográfiai zártság). Ezek szerint egy meghatározott
törzsállománynak nem minden tagja állandó és változatlan, de népességének túlnyomó
többsége azonos. A törzsállomány állománykezelési egységnek is tekinthető, ezért területi
elhelyezkedését és népességének nagyságát úgy kell meghatározni, hogy az ennek a
feltételnek megfeleljen. Erre készült az állományszabályozási terv, amelyet az üzemterv a
tájegységen belül levő vadgazdálkodó egységekre bontott le. A törzsállomány számbavételét február végén végezzük . A becsléskor alap- és összehasonlító tételként fel kell
használni a vadászat eredményét, a bőgési és az áttelelő állomány létszámadatait is. Az így
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becsült törzsállomány ugyanis elszenvedte a tél és az intenzív vadászat összes veszteségeit,
tehát a jövő évi állomány alapját jelenti. A becsléskor az elnevezések is egyértelművé válnak,
mert április 1-től már ünőt és csapos bikát ismerünk, a borjú elnevezés kizárólag a majd
megszületett szaporulatra vonatkozik. A szaporulat nagyságát az ünők fejlettsége teszi
bizonytalanná. Szakszerű állománykezelés mellett a testileg fejletlen ünőket lelövik, ezért a
szaporulat ingadozása is megszűnik, mert a visszamaradó egészséges, fejlett ünők a második
életévükben már mind vemhesülnek.
A tényleges szaporulati és egyéb mutatók ismerete a kulcsa az élőhellyel
arányos létszámú szarvasállomány tartásának . Folyamatosan figyelni kell a
BI OI ND IK Á T O R OK – szaporulat na gysága, test- és agancssúlyok, kondíció,
parazitológiai állapot – alakulását, melyek jelzik az állomány és környezet
kapcsolatát, állapotát.
A GÍMSZARVAS MINŐSÉGI SZABÁLYOZÁSA:
1. IVARARÁNY: A szarvas születési ivararánya általában alig tér el az 1:1-től. A kutatások
bebizonyították azonban, hogy a tehenek pl. kondíciójuktól függően szabályozzák az utódok
ivarát, eltérően kedveznek egyik, vagy másik nemnek a felnevelés során, ezzel befolyásolva
azok túlélését. Az ivararány olyan állományjellemző, amely a szaporulatra, azaz a populáció
mennyiségi teljesítményére legerősebben hat. A populáció ivararánya a vadgazdálkodás
egyik sarkalatos pontja. A szaporulat mértéke a nőivarú egyedek függvénye.
Általában megállapítható, hogy kedvező élőhelyi viszonyok között több nőivarú magzat
fogan. Az átlagos, állományt jellemző ivararány mellett azonban lényeges még az aktív
szaporodási ivararány. A szarvasünő általában már másfél éves korában tenyész érett, a bika viszont rendszerint csak 5 -6 éves korában jut tehénhez. Az ide
vonatkozó kutatások szerint a megfelelő, aktív ivararány 1:3-6-hoz, vagyis 3-6 tehén juthat 1
tenyészérett bikára. Az ilyen arány garantálja a jó fogamzást, és nem káros a bika későbbi
életfolyamataira, téli túlélésére sem. Természetesen egy bika akár 20-30 tehenet is
beboríthat, ami azonban már nem felel meg a jó gazdálkodásnak. A gímszarvas többnejű
(poligám) állatfaj, a természetes ivararány mindig a nőivar túlsúlyában nyilvánul meg. Ezért
lehetetlen és biológiailag is veszélyes a bikák létszámának túlzott növelése.

2. KORÖSSZETÉTEL: A helyes kormegoszlásról a szakemberek körében eltérő vélemények
uralkodnak. A gyakorlatban problémát jelent az egyedek korának megállapítása, mert a
bikákat legfeljebb 4 éves korukig, a tarvadat pedig legfeljebb harmadik éves korig lehet
biztonsággal elkülöníteni. A bizonytalanságot még fokozza a létszám ingadozása, és a
szarvasállomány évszakonkénti átváltása. Mindezek ellenére mégis foglalkozni kell a
korosztály-tagozódás belső törvényszerűségeivel. A létszám, az ivararány és a korosztályviszonyok szoros összefüggései csak a korpiramis, vagy egyéb állományszabályozási modellek
segítségével ismerhetők meg (lásd: 2.2.3. fejezet). Nem az elméleti levezetések eredményei
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miatt szükséges a számítások elvégzése, hanem a belső törvényszerűségek felismerése
miatt, amelyeknek hatásai viszont már a konkrét feladatokat határozzák meg.
Közel állandó nagyságú állomány mellett az egyes korosztályok optimális részarányának
fenntartása akaratunktól függetlenül megszabja az évenkénti lelövendő állatok kormegoszlását. Egy példával megvilágítva: hiába szeretnénk igen nagy kíméletben részesíteni a
bikaborjakat, és olyan korban lelőni őket, amikor már megmutatták agancsfejlesztési
képességüket – korlátlanul nem tehetjük ezt, mert ezáltal vagy az ivararány tolódik el igen
nagymértékben a bikák javára, vagy pedig középkorú és idős bikákból igen keveset
tarthatnánk. Vagyis ha az állománynagyságot tartani akarjuk, akkor erősen vissza kellene
fiatalítani a bikaállományt, ami ellentétes céljainkkal.
A kormegoszlás olyan állományjellemző, amely leginkább a populáció minőségi teljesítményére hat, mivel a szarvasbika idős korában fejleszti legerősebb agancsát. Az állomány
ivari és korösszetétele meghatározza az állomány értéktermelő kapacitását.
A nemkívánatos (selejt) egyedeket olyan korban kell lelőni, amikor minősítésük egyedenként eldönthető.
A gazdálkodás három korosztályt különít el:
fiatal

2-5 évesig

középkorú

6-9 évesig,

idős, érett, öreg

10 évesnél idősebb

A borjak egy éves korig önálló csoportot alkotnak, és egyik korosztályhoz sem tartoznak. Az
idős bika érett voltát agancsa árulja el, ezért egyedenként kell elbírálni őket. Amíg agancsfejlesztő képességük nő, addig idősek maradnak, ha elérték a csúcsot, érettek, és ha
visszaraknak, megöregedtek.
A javasolt éves kilövési irányszámok db-ra vetítve a következő:
a fiatal korosztályból

65%

a középkorúból

20%

az idősből

15%

A felsorolt átlagokat csak tájékoztatásként vehetjük figyelembe. Gazdálko dásunk tervezésekor a valóságnak meg felelő és a gazdálkodásunk célját
legjobban szolgáló előírásokat alkalmazzuk. Nem célszerű az elméleti
„irányszámokat” fenntartás nélkül, minden körülmények között alkalmazni,
hanem a változó környezetben szintén változó vadállomány valós (jól
becsült) par amétereire kell alapozni!
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Korra jellemző testalakulás (Sárkány, P.- Vallus, P., 1971):
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Bikák korbecslése, korra utaló jelek (Mara, Á. 2005):
„A fiatalok jellemzője: magasan hordott, hosszúkás fej, vékony lábak, a hasalj vonala
hátrafelé emelkedő, bőgése magas tónusú (nyekergő), rendszertelen és nem hosszan tartó.
A középkorúaknál a feje már nem tűnik olyan hegyesnek, mert alul már tokásodik, a nyak
sem ível felfelé, testük alakja téglatest, lábaik vastagodók és vékonyuk már nem felhúzódott.
Az öreg bika izmos, vastag, néha sörényes, a nyaka jóval mélyebb tartású erős torokkal és
tokával, teste púpos, a has kissé lóg, a lábak viszonylag rövidnek látszanak. Az idősebb
egyedeknél megfigyelhető, hogy lépés közben gyakori a bólintás, ha az agancs nincs még
elhullajtva. Az őszülő, szürke fej- és homlok rendszerint utal a korra. Az idősebb egyedek
hamarabb vedlenek ugyanakkor a korai agancshullajtás is jellemző rájuk, agancsaikat
gyakran már január végén elhullajtják.
Az agancs mind az élő, mind pedig a lőtt vad korbecslésének egyik legfőbb információt adó
segítője.
Az agancs az egyed korosodásával együtt változik. Az elsőéves bikaborjúnak nincs agancsa, a
második éves bika (többnyire) elágazás nélküli agancsot (csapot) rak fel. A harmadik éves
bika második agancsa is lehet ág nélküli, ekkor dárdásnak nevezzük, gyakrabban
kialakul azonban egy rövid szemág, néha középág is, a szár végén pedig villa. A negyedik
éves bikák harmadik agancsán a szemág és középág íveltebb, gyakoribb a villás, a villa ágai
hosszabbak. Ritkán korona is kialakulhat, ekkor a harmadik koronaág rövid. Az ötödik éves
bika negyedik agancsa még többnyire villás, de a villái hosszúak. A jégág biztosan megjelenik
már (Páll, 1985), míg a harmadik és negyedik éveseknek ritkábban van jégáguk, gyakori a
korona is. A hatodik évtől a korbecslés nagyon bizonytalanná válik.
Az agancs alakulása függ a bika genetikai adottságaitól valamint az ökológiai tényezőktől. A
gímszarvas általában 11 éves korában rakja fel a legjobb agancsát. Ezután rendszerint a
korona gyengül meg, rövidebbek lesznek az ágai, később pedig kevesebb ágat rak fel. A
visszarakás ritkább jelei a szemág és a középág egyenesebbé válása.
A hullajtott agancsról is következtethetünk az egyed korára. Nem csak az agancs fejlődése,
súlya, hossza, ágainak száma esetleg vastagsága jellemző a korra, hanem a levetési sík
is, amely míg a fiatal bikáknál erősen domború, a középkorúaknál csaknem egyenes, az öreg
bikáknál pedig homorú formát ölt.
Meg kell még említenünk, hogy a bőgés elején a bika hangja még jellemezheti valamennyire
korát, ám a bőgés végére, amikorra a bikák már berekednek, hangjuk alapján nem igazán
különböztethetjük meg őket egymástól.”

3. AZ AGANCS: Trófeaközpontú vadgazdálkodásunkban a minőség reprezentánsa az
agancs. A bikák szelektív vadászata a kívánatos agancsú bikák kíméletére és a nemkívánatos
(selejt) agancsú egyedek minél korábbi lelövésére alapoz. Az agancs elbírálásával kapcsolatos
legfontosabb fogalmak:
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Betegség és agancssérülések:
A beteg szarvas bágyadt, alig mozog, és ha mégis elindul, akkor lábait valósággal összefeni.
Külleme sovány, oldalbordái kilátszanak, szőrzete csapzott. Gyakoribb eset a bikák
verekedése, valamint a lőtt seb következtében visszamaradt sérülés. A lelövés
szükségességét végül is a sérülés súlyossága és az agancs értéke együttesen dönti el.
Bőgéskor gyakori, hogy a bika a verekedés vagy néhány napi sántikálás után ismét
egészségesen mozog. Viszont a törött, vagy rosszul összeforrt lábszár a lelövést mindenképpen indokolja. A SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉSEK, CSONTTÖRÉSEK érthetően nagy zavart okoznak az
agancsfejlesztésben. Ilyenkor a legkülönbözőbb torzók képződhetnek attól függően, hogy a
sérülést a bika milyen korban és az agancsfejlesztés melyik fázisában szerezte. A
HERESÉRÜLÉSNEK, HERESORVADÁSNAK többször parókás agancs lehet a következménye. Az EGYÉB
TESTI SÉRÜLÉSEK olyan mértékben vetik vissza az agancs fejlődését, amilyen mértékben a bika
testileg leromlik. Ha a bika sérülésekor az agancs még háncsos, akkor a letisztítás is
elmaradhat, esetleg agancsát sem hullatja el. A TORZ AGANCSOK megítélésekor könnyű
helyzetben vagyunk, mivel ezeket, bármilyen okból keletkeztek, az állományból sürgősen el
kell távolítani. Felismerésük még nem szakembernek sem okozhat nehézséget. Az agancstő
és a koponya is megsérülhet. Az erdőben egyre szaporodó kerítések és egyéb műszaki
létesítmények átugrásakor gyakoriak a koponyasérülések. Az egyre szaporodó közlekedési
balesetek során vagy a bőgési harcokban a bikát szintén komoly KOPONYA- ÉS AGANCSTŐ
SÉRÜLÉSEK érhetik. Az érzékeny csonthártya károsodás évekig tartó, esetleg soha el nem múló
rendellenességet okoz. A sérült agancstövön, ha egyáltalán képződik új agancs, az mindig
rendellenes fejlődésű. Leggyakoribb a BURJÁNZÓ, TÖBBSZÁRÚ AGANCS. Ezeknek külön-külön
többé-kevésbé szabályos rózsájuk van. A felsorolt erőszakos beavatkozások miatt fejlődnek
az olyan agancsok, amelyeknek szárai csavarodottak, kampószerűen hátra-, oldalt,
előrehajlók, részaránytalanok, egymástól lényegesen eltérő méretűek, és szemmel is
észlelhetően különböző alakúak. Az agancsszár rendellenes alakulásának azonban nemcsak
az agancssérülés lehet az oka. Keletkezhetnek az agancshullás alkalmával, amikor az
agancstő bereped, és az új szár elhajlik. HORMONZAVAR is okozhat különféle elváltozást,
osztottságot, torz kinövést. Az egyik here sérülése következtében keletkezett felemás
agancs, amikor csak egyik szár torzul, gyakori. A torz agancsot hordó bikának egyetlen
állományban sincs helyük. AGANCSTÖRÉSRŐL akkor beszélünk, ha az agancstő sértetlen marad,
csupán az évenként lehulló szár vagy annak valamelyik ága törik le. Az agancstörések okai
között nagy számban szerepelnek a közúti és egyéb balesetek, de a legtöbb agancstörés a
bőgéskori verekedésekből ered. Az alacsonyan törött agancsszár igen nagy kellemetlenséget
okoz a bikának, ám a következő évben már újra sértetlen agancsot fejleszthet.
Gyilkos agancsú bika:
Bőgéskor a vadászok többször találnak szúrás miatt elhullott bikát. Az elhullást olyan bika
okozza, amelynek agancsa döfésre különlegesen alkalmas. A „gyilkos” bika megkeresése és
lelövése a legsürgősebb feladat. A szúrást a bika vagy előreálló hosszú, hegyes szemágával
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okozza, vagy a szár hegyével, de csak akkor, ha a szár hosszú, hegyes dárdában végződik. Az
előreálló hegyes szemágú bika selejtezése már fiatalabb korban is szükséges, mert bár még
nem „gyilkos”, könnyen azzá válhat. Hasonlóan kell elbírálni a 4 éves és idősebb olyan
bikákat, amelyeknek agancsa a középág felett vékony, hegyes, fehérre csiszolt dárdában
végződik. Koronaképzésre alkalmatlanok és agresszivitásuk, fegyverük felismerésével megnő.
Villás nyolcasok és tízesek:
A szarvasbikák selejtezésének egyik legnehezebb feladata a villás nyolcasok és tízesek
minősítése és lelövése. Abban mindenki egyetért, hogy a középkorú bika agancsa már
koronás legyen, tehát 6 éves és idősebb villás bikák minden különösebb mérlegelés nélkül
lőhetők. Sokkal nagyobb jelentőségű a villa ágainak minősége. Ha az ágak erőteljesek, tompa
végűek és nagyjából egyforma hosszúságúak, akkor koronaképzésre alkalmasak. A rövid,
vékony, tűhegyes, csökött villától semmi jó nem várható. Nagy hibája még a villának, ha
egyik ága hosszan felfutó, tulajdonképpen a szár meghosszabbítása, míg a másik lényegesen
gyengébb, rövid, oldalt álló ág, ún. átfutó szárú villás.
Szűk állású agancs:
Akkor nevezhető szűknek, keskenynek az agancs, ha a terpesztés mértéke nem éri el szár
hosszának felét. A szűk állású agancs eltér a kívánt formától, nem tetszetős, s mivel
öröklődő tulajdonság, viselőjének nincs helye az állományban. Kivételt jelenthet a vastag és
főleg nagyon hosszú szárú trófea, amelynek viselője megérdemli a kíméletet. Ehhez az
agancstípushoz tartoznak azok a jellegzetes, kis ágszámú, V alakú, hosszú szárú agancsok,
amelyeken az alapágak majdnem egyformán 40-50 cm hosszúak, a szár alul kissé lapos
keresztmetszetű, és vastagsága a 18 cm-t is meghaladhatja. Nagy sűrűségük (fajsúlyuk) miatt
a 12 kg-ot is elérhetik.
Abroncsos állású (dongás) agancs:
Ha az agancsszár ívelése kör alakú, és a koronaágak is annyira összetartók, hogy a két szár
helye közötti távolság az agancs nagyságától függetlenül nem haladja meg a 25 cm-t, akkor
viselője selejtezendő. Az ilyen agancsforma nem kívánatos, a szár legtöbbször rövid, és a
korona is szegényes, csak néhány ágú. Nem számít abroncsállásnak egyébként az olyan
átlagos formájú agancs, amelyen nem a szár hajlik össze, hanem a két koronában egy-egy ág
tart össze, és esetleg jó arasznyira közelítik meg egymást. Az ilyen agancsú bika nem selejt,
lelövését csak egyéb szempontok indokolhatják.
Tompa végű, törékeny agancsok:
Fiatal korban reményteljes agancsnak számít, ha az ágvégek nem fehérre csiszoltak, hanem
tompák. A jelenség mintha azt fejezné ki, hogy még nőtt volna, ha lett volna ideje. A tompa
ágvégeket ne keverjük össze az ún. pudvás ággal. A pudvás ágvégek csak annyit jelentenek,
hogy a bika a teljes elcsontosodás előtt tisztított le, a jelenségnek semmi köze az
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agancsfejlesztő képességhez. Általában a tompa ágvégek jelzik a reményteljes
adottságokat. A fiatalkori tűhegyes, fehér, fényesre csiszolt ághegy rossz előjel. Hasonlóan
rossz viszont az 5 éves és idősebb bikák agancsán az éretlen ágvégek jelentkezése, amikor a
koronaágak tompák, barnák, porózus szerkezetűek, és sohasem csiszolódnak fehérre. A
nagyfokú porozitás miatt az ágak, sőt még a szárak is könnyen törnek. Az egészséges bika
agancsa még verekedés közben sem törhet el, ezért egyes szakemberek szerint minden
törött szárú agancsot hordó bikát ki kell lőni, mert gyenge csontozatú. Ez az álláspont mások
szerint túlzott, nem ajánlják a végrehajtását. A törést erős mechanikai hatás vagy baleset is
okozhatja, de előfordulhat olyan, a táplálkozásban időszakosan beállt zavar, ami miatt az
agancs szilárdsága egy esztendőre legyengült. A törött agancsszárú bikák lelövésével tehát,
ha egyéb selejtezési okot nem mutatnak, várjunk, adjunk nekik bizonyítási lehetőséget.

A minőségi selejtezés irányelvei:
1. Bikák:
A jó válogatáshoz szükségesek az agancs jellemzői, amelyeknek alapján a szarvasbikák
minőségi kategóriákba sorolhatók.
Az agancs megismeréséhez óriási segítséget nyújtott a trófeabírálat és az azon bemutatott
sok ezer agancs. Az agancsméretek számítógépes adatfeldolgozása fontos mutatókat
eredményezett. A mutatók felhasználásával meghatározhatóvá váltak az agancsok távcsővel
is jól felismerhető jellemzői. Az így összeállított jellemzők alapján már elkülöníthetők a
– továbbtenyésztésre alkalmatlan,
– továbbtenyésztésre alkalmas,
– az érett és
– a hanyatló (visszarakó) bikák agancstípusai.
Az állományszabályozás során ugyanis nemcsak a nemkívánatos egyedeket lőjük ki, hanem
a trófeafejlesztés csúcsán vagy esetleg a már azon túljutottakat is. Alapvető szabály, hogy
a jó és kimagasló adottságú bikát egyetlen korosztályból sem szabad lelőni. Különösen
vigyázzunk a kimagasló minőségi értéket képviselő idős bikákra. Agancsfejlődésük
csúcspontja előtti lelövésük a legnagyobb szakmai hiba. A selejtezés során a kirívóan hibás
agancsok elbírálása egyszerű feladat. A gyilkos, a szemág, vagy a középág hiányos rendellenes agancsot még a gyakorlatlan vadász is felismeri. Az ilyen abszolút selejt bikákból
szerencsére egyre kevesebb él erdeinkben. Annál fontosabb viszont, hogy a gyenge, az
átlagos és a jó agancsfejlesztő képességű bikákat minden korosztályban el tudjuk különíteni.
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A fenti három minőségi kategóriát a következőkben jellemezhetjük:
1. Gyenge. Az agancs méretei és mutatói jelentősen elmaradnak az adott korú bika átlagos
agancsjellemzőitől.
2. Átlagos. Az agancsjellemzők képviselik az átlagot.
3. Jó: Az agancsjellemzők meghaladják az átlagot.
Természetesen a jellemzők összehasonlítását mindig egy meghatározott
populáción belül kell és szabad csak elvégezni . Nagy átlagosságban a gyenge
csoportba tartozók mindig lőhetők, az átlagosak apasztási mértéke gazdálkodási céljainknak
megfelelően alakul, a harmadik csoportba tartozók pedig mindaddig kímélendők, míg érett
korukat el nem érik. A bikák besorolása e három kategória egyikébe igen nagy hozzáértést és
tapasztalatot igényel. Ám minden szarvasvadász kötelessége, hogy a 2,3,4 éves bikákat kor
szerint felismerje, és hogy el tudja különíteni a továbbfejlődésre nem alkalmas, illetve jó
agancsfejlesztő képességgel rendelkező középkorúakat. Idős bikáknál pedig biztosan el kell
bírálnia az agancsfejlődés csúcspontja közelében levő éretteket, vagy esetleg a hanyatló
agancsú öregeket. Mindezt természetesen kint a szabad természetben, távcső segítségével
végezze. Aki ezeknek a követelményeknek a kellő gyakorlat hiánya miatt még nem felel meg,
az is részt vehet a szarvasbikák selejtezésében, de csak hozzáértő szakember kíséretében.
Az utódok nemzésében, a genetikai adottságok átörökítésében mindkét nem részt vesz, de
nem egyenlő mértékben. A bikáknak csak mintegy harmada vesz részt a párzásban, a
tehenek viszont, az évi borjaikat leszámítva, úgyszólván teljes létszámmal szerepelnek. A
bikáknak tehát csak az a derékhada vesz részt a borításban, amelyik fennmaradt az éveken át
tartó válogatás rostáján. Sőt ezek közül is csak a legkiválóbbak, amelyek az egymás elleni
harcban bizonyították alkalmasságukat. A tehenek között is folyik vetélkedés, bár nem olyan
látványosan, mint a bikák között. A V E Z É RTE H É N a rangsorrend élén álló anya, borja
általában a legerősebb, fejlődése élenjáró, tehát vitalitása kimagasló. Ám a szaporításban
az összes ivarérett tehén részt vesz, függetlenül rangsorrendbeli helyzetétől.
Ebből máris az következik, hogy amennyiben a tehénállomány kormegoszlását, minőségét
nem tudjuk folyamatosan kedvező szinten tartani, úgy a bikák szakszerű kezelése ellenére is,
újra és újra megjelennek az állományba nem való selejt példányok. A tehén ugyanis éppúgy
átörökíti jó vagy rossz tulajdonságait, mint a bika. Egy rosszul kezelt tehénállomány
valósággal ontja a gyenge egyedek tömegét.
Mivel a tarvadon nincs agancs, ami a korra és minőségre vonatkozóan eligazítást nyújtana, a
selejtezés még nehezebb, még kényesebb feladat, mint a bikák esetében. A szarvasállomány
minőségét minden populációban lehet javítani, de csak akkor, ha mindkét nemet egységesen és szakszerűen kezeljük.
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Minden selejtezés lényege az E GYMÁ S H OZ V A L Ó V IS Z O NY ÍT Á S , ÖS SZ E V E T É S . A viszonyítás azt
jelenti, hogy az adott állományban a bikaborjat a bikaborjúval, az ünőborjat az ünőborjúval,
ünőt az ünővel, tehenet a tehénnel, csapos bikát a csapos bikával kell összehasonlítani,
mielőtt a lelövéséről döntenénk. Az összehasonlítás a borjak és tehenek selejtezésekor nem
nélkülözhető, mert jószerint más viszonyítási alapunk nincs is. Az összehasonlítástól csak
akkor lehet eltekinteni, ha beteg, sérült, borzas szőrű, a fejlődésben erős mértékben visszamaradt egyedet találunk.
2. Borjak:
Szinten tartó gazdálkodás esetén általában a borjak egyharmadát kell évenként lelőni. Ha
ennél kevesebbet lövünk, két eset lehetséges: vagy túlszaporodik az állomány, vagy ha a
borjak helyett az idősebb korosztályból lövünk, felbomlik a kívánatos korösszetétel, és
elfiatalodik. Hosszabb távon mindkét eset a minőség romlásához vezet. A létszámapasztást
úgy kell végrehajtani, hogy a szelektálás mellett az ivararányt is figyelemmel kísérjük.
Nagyjából azonos darabszámú ünő- és bikaborjat kell évenként lőni, mivel a születési
ivararány 1: 1 körül mozog. Mivel a bikákból több az elhullás, ezt mintegy 10 %-kal több
tarvad lelövése mellett lehet fenntartani. A néhány hónapos borjú ivari megkülönböztetése a
szabad természetben alig lehetséges. Legfeljebb, ha vizelését sikerül megfigyelni, de ez
nagyon ritka. Lényeges, hogy nyilvántartsuk a lelőtt borjak nemét, és amennyiben egyik vagy
másik terhére tévedtünk, akkor a következő évben korrigálnunk kell. Ez már könnyen
lehetséges, mert mindkét nem tekintetében a második életév különíthető el legbiztosabban.
A TE STI FE J LE TT SÉ G a legfontosabb selejtezési mutató, a borjú lelövésekor figyelembe kell
venni. Beteg szarvasborjú szerencsére nagyon ritka. A beteg borjú elveszti játékosságát,
kondíciója leromlik, szőre borzas, a szőrváltással is rendszerint megkésik. Sokkal gyakoribb a
sérült (közlekedési vagy egyéb baleset, sebzés) szarvasborjú. A sérülés mértéke rendszerint
jól megítélhető. A sánta vagy súlyosabb sérüléssel bajlódó borjút feltétlenül el kell távolítani
az állományból. Szakemberek körében gyakran hangoztatják, hogy az ikerborjak közül a
kisebbiket minél előbb lőjük le, mert különben mindkét borjú visszamarad a fejlődésben.
Ezzel szemben a szarvasállomány mostani túlnépesedett állapotában helyesebb, ha az
ikreket anyjukkal együtt távolítjuk el, bár az ikerellés nem örökölhető tulajdonság. A lelövést
a gyengébb borjún kezdjük és a tehénnel fejezzük be. Ez persze ritkán sikerül egy időben, de
ilyen sorrend mellett követhetjük el a legkisebb hibát. Az anyját vesztett magányos borjút is
selejtezzük ki, mert a későbbiekben feltétlenül visszamarad a fejlődésben. Ha tévedésből
magányos borjas tehenet lelövünk, akkor illik annak a borját is lelőni, mert az árva borjút
nem fogadja be a tarvad-csapat. A borjak selejtezése fontos feladat, mert az alapokat itt
rakjuk le. A rendszeresen és szakszerűen végzett borjúselejtezés után sokkal könnyebb az
idősebb korosztályok selejtezése. Kevesebb lesz a hitvány agancsú bika és a fejlődésben
elmaradott kis testű tehén.
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3. Ünők:
Szinten tartó gazdálkodás esetén általában az ünők 25-30%-át kell évente lelőni. Ellenkező
esetben idősebb tehenekből és borjakból kell az arányosnál többet lőni, vagy túlszaporodik
az állomány. Az ünők esetében is a testi fejlettség és az egészségi állapot a válogatás
legfontosabb feltétele. Kisebb, karcsú testükről, rövid fejükről, kíváncsi viselkedésükről és
élénkebb mozgásukról könnyen felismerhetők. Ugyancsak az összehasonlítás könnyítheti
meg dolgunkat. Több olyan időpont is adódik, amikor több ünő összeverődik, és ezáltal
könnyebb a válogatás. A tehenek borjadzása körüli időszakban, május-júniusban nagyobb
létszámú ünőcsapatok is láthatók. Közülük könnyen ki lehet válogatni a leggyengébb
példányokat. Mivel ekkor tilalmi idő van, be kell szerezni a hatósági engedélyt. A tavaszi,
nyár eleji ünőapasztás elsősorban akkor ajánlható, ha a felszaporodott törzsállományt is
csökkenteni akarjuk, és a szakmai feltételek adottak. Az ünők apasztásának általánosan
elfogadott időszaka a tél. A havas, összefüggő erdőkben a kisebb-nagyobb tehéncsapatokból
viszonylag könnyebb az ünők szelektálása. Ha az ünő anyját is szemügyre vehetjük, még
biztosabb támpontot kapunk.
4. Tehenek:
Szabályos gazdálkodás esetén az összes lelőtt taravadnak mintegy a fele borjú és ünő, a
másik fele a tehenek közül kerül ki. A tehén lelövésekor is az összehasonlítás, az egymáshoz
viszonyítás marad a szelektálás vezérelve. Az állományapasztás időszaka kizárólag az ősz és a
tél, amikor a csapatok már összeverődtek. A végrehajtás hibalehetőségeinek elhárítása miatt
először a védelemre szoruló tehéncsoportokat határozzuk meg. Ne lőjük, sőt kíméljük a kis
családokat (tehén, ünő, borjú). A csapatba nem tömörülő kis családok a bőgés után is
megtartják szűkebb élőhelyüket, jelenlétük szinte észrevétlen. Sohasem okoznak érzékeny
károkat. A területek leghűségesebb lakói. A kis családok tagjai között testileg fejletlen,
elmaradott vagy beteg egyed úgyszólván nincs. A szavascsapat tehenei közül kiemelkedő
szerepet tölt be, ezért feltétlenül védelemre szorul szaporulatával együtt a V E Z É RTE H É N ,
valamint a testileg jól fejlett, hosszú fejű, hosszú fülű szép egyes borjat vezető tehenek.
Minden tekintetben kifogástalan utód csak teljesen kifejlett, érett bika és tehén
szaporulatából származhat. Ezért az érett, idős teheneket mindaddig kímélni kell, amíg jól
fejlett borjat vezetnek.
A TEHÉNSELEJTEZÉS FŐ SZEMPONTJAI:
1. A láthatóan BETEG, ESETLEG SÉRÜLT egyedek eltávolítása fontos feladat. Rendszerint testileg is
hamar leromlanak, és többnyire elkésnek a szőrváltással is. Ha kisebb borjat, vagy gyengébb
ünőt is vezetnek, meg kell kísérelni előbb azokat terítékre hozni.
2. RÖVID NYAKÚ, RÖVID FEJŰ, RÖVID FÜLŰ tehenek nem kívánatosak. Szaporulatukkal együtt
eltávolítandók. Szőrzetük színe és testméretük is rendszerint eltér a területen általánosan
előfordulók színétől.
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3. Az IDŐS ÉS MEDDŐ teheneket se tűrjük meg állományunkban. A ritkán előforduló tehén„matuzsálem” igen szomorú látványt nyújt beesett horpaszával, borzas szőrével, kiálló
csontjaival. Ha netán vemhesül is, gyenge, fejletlen borjat vezet. Vonuláskor mindig a csapat
végén megy.
4. KORÁN, AUGUSZTUSBAN VAGY KÉSŐBB, OKTÓBERBEN ÜZEKEDŐ tehenek szintén lelövendők. Ők a
bőgés elhúzódásának, rendszertelen és hosszadalmas lefolyásának okozói, tehát nem valók a
jól kezelt állományba.
A tehenek selejtezésekor mindig legyünk tekintettel azok szaporulatára is. Az elbírálás is
könnyebb, ha az anya a borját, netalán az ünőjét is szemügyre vehetjük.
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Órai gyakorlat anyaga:
Gímszarvas állományváltozás: (példa); kötelezően elvégzendő vizsgafeladat!

Célállomány bontása:
Borjú (pld)

Összes (pld)

Hímivarú (pld)

Kifejlett (pld)

Tehén (pld)

Nőivarú (pld)

Ünő (pld)

6.2. A DÁMSZARVAS ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

6.2.1. HAZAI ELTERJEDÉSE, DINAMIKÁJA, HASZNOSÍTÁSA:

46. ábra: A dámszarvas területi eloszlása, becsült létszáma és terítéke
Forrás: Csányi-Márton-Kovács V.-Kovács I.-Schally (szerk.) 2018: Országos Vadgazdálkodási
Adattár
6.2.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS:
Elterjedése: Eredetileg mediterrán és Közel-keleti elterjedésű (Törökország és Balkán). Ma
Európa valamennyi országában, Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon honos. Magyarországi őshonosságáról vita folyik. Egyik vélemény szerint Mátyás király, vagy az Anjoukirályok idején telepíthették be a vadasparkokba. A MAVOSZ 1969-ben dámtelepítési programot indított, melynek során több területre került dám. Ma a világ legjobb minőségű
állományai nálunk vannak: Gyulaj, Tamási, Guth, Pusztavacs, Gyula.
Élőhelye: Szereti a kisebb, nem összefüggő, ligetes, gazdag aljnövényzetű erdőket, rétekkel
mezőgazdasági területekkel váltakozva. Lényeges a kontinentális klíma, alacsony hótakaró,
napsütés, lazább, könnyen felmelegedő talajok. Nagyobb erdők peremén él.
Szaporodása: A barcogás, októberben van. A letisztított agancsú, „faggyas” bikák elfoglalják
a barcogóhelyeket, teknőt kaparnak, beleürítkeznek (lekek). Az üzekedést az ünők kezdik
Vemhesség 225-230 nap, termékenység 80-100 %. Ikervemhesség ritka (2-3 %). Az ellések
zöme május - júniusban van.
Egyedfejlődése: Az ellés elkülönülve ellőhelyen történik, a borjú gyámoltalan, néhány napig
elfekteti a tehén, amíg a közelben táplálkozik. Három hét után követi anyját. Szoptatás 5-9
hónapig tart. Ivarérés 1és ½ éves kor körül (kondíció függvénye). A tehenek az első ellés után
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már nem nőnek, a bikák a hatodik évre érik el a teljes kifejlettséget. Agancsnövekedés 6
hónapos korban indul (csapos), melyet augusztusra tisztít le (1és1/2 éves). Májusban veti le
és kezdi a második felrakást: ágas agancs. Harmadik: kanalas, negyedik: lapátos. 10-12 éves
korban kulminál. Végleges fogazat 25-27. hónap, száma 32 db (nincs gyöngyfog). A barcogási
időn kívül elkülönült csapatokban járnak a bikák és a tehenek a növendékekkel. Főleg nappal
és alkonyatkor mozog, megjelenése időben bizonytalan.
Táplálkozása: Kérődző, amellett igénytelen, széles a táplálékspektruma: hajtások (a
vezérhajtás lerágásával nagy kárt okozhat), lomb, gyomok, cserjék, gyümölcsök, zöldség,
szőlő, dohány, dinnye stb.
Ivari és korösszetétele: 1:1 a kívánatos ivararány. Állománykezelési kor 10-12 év. Korosztályai: 1-5 év fiatal, 6-9 év középkorú, 10 év felett öreg.
Élőhelyigénye:
Rendkívül jól alkalmazkodó faj, a száraz mediterrán vidékektől az É-i tájakig mindenütt
előfordul, kivéve a magas hegyvidéki régiókat.
Kiegészítés (Szabolcs, J. 1968): „Sajnos, őshazájának biotópjáról vajmi keveset tudunk, és feltételezhető, hogy
története kezdetétől ez lényegesen megváltozott. Amikor a dám őshazájában, azaz a Földközi –tenger
partvidékén még nagy számban élt, más volt ott a klíma és más a flóra. A mai arid klíma helyett a szemiarid
klíma uralkodott, és nemcsak a folyók mentén voltak szegényes galériaerdők, hanem a mai félsivatag jellegű
területeken is változatos fafajú ligeterdők díszlettek. A mai európai előfordulási helyein viszont ekkor még a
legutolsó jégkorszak pusztuló maradványai voltak. A boreális korban azután megjelentek a ma is erdőt alkotó
lombfák és cserjék, de az egykori dámoknak ekkor már csak a megkövült csontvázai hirdették létüket. Dám már
nem élt Európában Ahogy romlottak a dám számára az életfeltételek őshazájában, úgy alakultak egyre
kedvezőbben Európában. Az ember volt azután az, aki öntudatlanul, de szerencsésen avatkozott a természetes
folyamatba: visszatelepítette a dámot abba az őshazájába, ahonnét a jégkorszak kipusztította. Gyulajnál az
alföldi és mediterrán kontinentalitás határa összeér, ezért éghajlata mindkettő hatására alakult: kimondottan
kontinentális. A talaj helyenként nagyon erodált lösz, ezen néhol csak a legigénytelenebb xerofita
(szárazságtűrő) növényzet sínylődik, amely erdőtermőhelyként kedvezőtlen. A mai cser, kocsányos tölgy,
molyhos tölgy és virágos kőris állományok helyén, a történelmi idők kezdetén valószínűleg csak vízmosásokban
megtelepült szilfás bozótok voltak. Ugyanakkor a tenger közelében fekvő és fekvésénél fogva szemihumid
klímájú Holstein keleti felén a fiatal diluviális talajokon már a történelmi idők elején síkvidéki bükkerdő-típus
alakult ki. A hótakaróval fedett napok száma itt 36, a hótakaró átlagos magassága 7,4 cm. Tehát viszonylag
alacsony a hótakaró, és a havas napok száma is kevés. mindez arra utal, hogy a kedvező biotóp kialakulásának
egyik fő faktora ezekben keresendő. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyébként jól alkalmazkodó dám a hegyvidéket
nem tudta megszokni a hosszan tartó, és magas hótakaró miatt”.

A dám kedvező életterének adottságai meglehetősen nagy változatban adhatók meg.
Földrajzi meghatározása sokkal egyszerűbb a kizáró feltételek megjelölésével: a hegyvidéket kerüli, a magas és hosszan tartó hótakarót nem bírja, kerüli a nedves,
mély fekvésű, vizes talajokat, mert csülke nem ilyen talajokhoz alkalmazkodott. Az
utóbbiakat valószínű azért sem kedveli, mert ezeken kellemetlen élősdi rovarok tömege él.
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Szereti a nem nagy és nem összefüggő erdőket, a ligetes, változatos,
bozótos erdőket, különösen ha azok mezőgazdasági területekkel és rétekkel
váltakoznak. Ha ilyen nin cs, akkor a nagy erdők peremén él.
Az előbb felsorolt szélsőségektől eltekintve, talajban és növényzetben nem
válogatós. Az azonban biztos, hogy a gyenge homoktalajok fenyveseiben még intenzív
etetés mellett sem lesz soha olyan minőségű a dámállomány, mint ahol a vegyes lomberdők
dús növényzetében, a természetes takarmányok között kedvére válogathat. Különösen kedvező a terület, ha a szomszédos mezőgazdaságilag művelt földeken is szabadon dézsmálhat.
A dámvad hazai múltja és jelene (Szabolcs, J. 1968):
„Pannóniába a rómaiak hozták a dámvadat, és később, a II. század első két
évtizedében Dáciában (Erdélyben) is megtelepítették. Többnyire vadaskertekben
tartották és itt vadászták. A népvándorlás időszakában kiszabadult a „vadasokból”, és az ősi
erdőségekbe eljutva elvadult.”
Kiegészítés: A hazai dámszarvasra vonatkozó legrégibb feljegyzést Ortvay találta 1261-ből. IV. Béla a zólyomlipcsei német vendégek privilégiumában kiköti, hogy szarvast, vadkant, dámvadat és foglyokat csak a királynak
legyen joga hajszolni, viszont nyulakra és őzekre vadászhat más is tetszése szerint.
Csőre Pál idézett munkájában kétségbe vonja az előző állítás helytállóságát. Arra hivatkozik, hogy az akkori latin
nyelvű írásos feljegyzésekben gyakran összekeverték az állatneveket vagy talán nem is ismerte az állatot a
leírója. Szerinte az akkor dámvadnak nevezett állaton (dama) inkább őzet kell érteni. Valóban feltűnő, hogy a
legtöbb feljegyzés őzet nem említ. Csak elvétve fordul elő „dám” és „őz” elnevezés egyazon írásban, ez
esetekben Csőre arra gyanakszik, hogy a ma őznek nevezett „capreolus”-on zerge vagy kőszáli kecske is
érthető. Tény, hogy régi természetrajzi írásokban sok a tévedés, de hiszen még ma is akad, aki nem tud
különbséget tenni őz és szarvas között. Az őz vadászata szabad volt, és lehet, hogy ezáltal nagyon megcsappant.
Ugyanakkor a dám vadászata – királyi privilégium lévén – feltehetően el is szaporodhatott
A XIV. és XV. szd-ra vonatkozó adatok nagyon hiányosak, az azonban feltételezhető, hogy a XV. szd.-ban sok
volt a dám hazánkban. Az 1504. évi II. Ulászló-féle V. törvény 18. cikke is kimondja, hogy a „jobbágyok
szarvasokra, dámvadakra, nyulakra, vaddisznókra, fácán-fogoly és császármadarakra vadászni ne
merészeljenek.”. Itt a legismertebb, tehát a legközönségesebb vadfajok csoportjában szerepelt a dám,
melyekben az orvvadászok a legtöbb kárt tettek. Hőnig az 1889 évi Vadászlapban Cuspidianus 1601. évi
munkájára hivatkozva azt állítja, hogy II. Ulászló királyunknak Németújvárott királyi vadaskertje volt, ahol a 15
éves Lajos trónörökös egy alkalommal egy dámot és egy szarvast lenyilazott. A magyar királyoknak tehát nem
kellett idegen földön vadászni a dámvadra. A XVI. szd. első felében Temesvár (Timisoara), a Duna és Szendrő
között volt egy hosszan elhúzódó erdős síkság, ahol sem a mieink, sem a törökök nem vadásztak, és így 3-4000
darabot is kitevő szarvas- és dámcsordák éltek. A brassói korabéli számadókönyvek tanúsága szerint Erdélyben
sem volt ritka a dámvad, a feljegyzések szerint a húsát, sőt sokszor az egész állatot a parasztok többször vitték a
piacra. Az Országos Levéltárban talált Limbus c. gyűjteményben is szerepel 1532-ből egy bejegyzés: „Két
dámszarvas és egy gím.” Az oklevéltár 1533-ból felemlít egy szőnyeget, melyen dámvad és szarvas rajza látható.
A XVIII. század dámvad krónikáiból szintén sok érdekes dolgot tudunk meg. Érdemes megemlíteni az 1729. évi
III. cikk dámvadra vonatkozó rendelkezése, amely a dám vadászatát más bozótosaiban is megengedi a
nemeseknek, viszont már előírja óvási idejüket is: március 1-től május közepéig. A szarvasok és a dámok ebben
az időben még vadon tartózkodtak a Bihar hegységben. Ettől az időtől kezdve azonban az erdők szabad dámjai
pusztulni kezdtek, a Meszes hegységben (Szilágy megye) 1838-ban ejtették el az utolsót. A vadasokban azonban
szerencsére megmaradtak. A XVIII. és XIX. században több helyen szabadon is előfordult a dámvad. A
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Privilegizált Nemes Szent Gaáli Királyi Vadász Kompánia 1827-ben megszerkesztett szabályzata értelmében
hagyományos és kötelező jelleggel évenként nagyobb mennyiségű lőtt vadat szállítottak a Bécsben székelő
uralkodónak. Így pl. 1839-ben három szarvast, tizennégy dámvadat, huszonhat nyulat és kétszáznegyven húros
rigót. Az Esterházy hercegek vadasáról, Tamásiról, még a dámok számát illetően is vannak adataink. 1850-ben
1790 dám volt itt, melyekre hét országra szóló vadászatokat rendeztek. A Bruckenthal bárók Fogaras megyei
szombatfalvi parkjában is sok dám élt a havasok alján. Az 1860-70-es években a Tátrában is akadt néhány
félvad dám. Boér Miklós 1897-ben már úgy nyilatkozik, hogy „jelenleg teljesen vadon nincs már dám magyar
földön.” Ezt nyilván úgy értik, hogy az eredetileg szabadon élő állományból nincsen, mert a statisztika szerint a
lelőtt vadak száma túl sok ahhoz, hogy azokat mind a vadaskertek állományához sorolhatnánk.
A dámvad hazai népszerűségére jellemző, hogy három községünk nevében is előfordul: Dámfok (Békés megye),
Dámos (Bihar megye), és Dámóc (Zemplén megye). Sőt, nemesi családok címerét is díszítette. Ha szigetszerűen
is, de eléggé elterjedt volt a dám hazánkban az első világháború előtt is. Nemcsak vadaskertekben, hanem a
nyílt területeken is élt. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy szabad előfordulását minden esetben megelőzte
vadaskerti élete, mert minden betelepítés kezdetén hozatott vadat a vadaskertekben szoktatták, megfigyelték,
és a kiválasztott egyedeket bocsátották szabadon. Az egyes vadállományokról nem sikerült hiteles számszerű
adatokat összegyűjteni. Hazánkban a dámok létszáma nagyon ingadozott: időnként a túlszaporodott állományt
apasztani kellett, néha pedig egy-egy kemény tél tizedelte meg soraikat. Az is előfordult, hogy az állomány
létszámát különféle okok miatt titokban tartották, vagy letagadták.
A kistapolcsányi vadaskert 1907-ben létesült. Tulajdonképpen csak egy 500 ha-os kertben 1910-ben 80 dám
volt, ezekből évente 10-15-öt kilőttek. A kismartoni vadaskertet 1750 táján létesítették. Területe 2800 kh volt.
A kertet kőfallal vették körül. Ebben a vadaskertben 70-100 vaddisznón kívül 60-80 dám élt.
A legnagyobb állomány Gyulaj környékén volt, ennek létszáma 1820 és 1830 között, a lőjegyzékből
következtetve, meghaladta a 3000 db-ot. Az 1890 évi országos statisztika már csak 929 vad lelövéséről
tájékoztat, ami nyilván abból adódik, hogy az ország legnagyobb dámállománya ebben az időben majdnem
teljesen kipusztult. Ennek ellenére továbbra is Dunántúl szolgáltatta a lelőtt dámok zömét, 602 darabot. A
Dunán inneni területeken 256 db-ot, a Tiszán innen 19 db-ot, a Tiszán túl 52 db-ot lőttek, Erdélyben semmit.
Ebben az időben 19 vármegyében lőttek dámot, legtöbbet Somogyban, Komáromban és Sopronban. Az elmúlt
évtizedekben sok olyan helyen volt dám, ahol ma már nincsen. A Baranya megyei Vaszar és Tékes környékén
1885-ben 23 dám szabadon eresztésével jó eredménnyel honosították meg a dámot. Számos helyen volt dám
Komárom, Sopron, Veszprém és Somogy megye területein is, ezek sajnos kipusztultak.

Legjelentősebb állományai:
1. Gyulaj-Tamási környéke, 2. Felső-Tisza vidéke, 3. Békés megye (Gyula), 4. Somogy megye
5. Pest megye területe, 6. Pusztavacs, 7. Guth.
6.2.3. ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS:
Az állományszabályozás mikéntjét mindig a cél szabja meg, melynek érdekében az állományt
fenntartjuk. Más elvek érvényesülnek a kicsi és mások a közepes nagyságú vadaskertekben, ahol rendszerint a tömeges tenyésztés a cél: más eljárás alkalmazandó a nyílt
vadászterületen, ahol a nélkül akarunk kiváló lapátosokat nevelni, hogy feleslegesen nagy
létszámú állományt tartanánk fenn.
Az állományszabályozás alapja és első lépése a TAVASZI ÁLLOMÁNYBECSLÉS. Az állománybecslést
akkor kell elvégezni, amikor a selejtezésen már túl vagyunk, és a télből is kifelé megyünk.
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Jobb a minél korábbi becslés, hogy még az etetőknél számba lehessen venni a vadállományt.
A későbbi becslésnek viszont az az előnye, hogy a tavaszi elhullásokat is figyelembe vehetjük.
Megbízható adatok ismeretében kiszámíthatjuk a VÁRHATÓ SZAPORULATot. A tehénállomány
80%-a tervezhető szaporulatként. Ebbe beletartozik a borjúveszteség is. Ha állományunk
kormegoszlása szabályos, akkor a tehén- illetve borjúállomány 70%-át is megtervezhetjük
szaporulatként. A szaporulat felét hím- és felét nőivarúnak vehetjük. Ez több év átlagában
biztosan kiegyenlítődik. Az átlagos évekre jellemző adatokra azonban nem
alapozhatjuk az állományszabályozást , amennyiben valamilyen jelentős változás
következett be a területen, mert ennek következtében megváltozhatnak az állománynak a
hasznosítás szempontjából fontos paraméterei is. Minden esetben a lehetőségek szerint
legmegbízhatóbb becslési adatainkból kell kiindulni (Szabolcs, J. 1968).
A javasolt IVARARÁNY az állományban 1,2: 1 körüli, mivel ettől remélhető a legjobb
trófeakihozatal.
A KOSZERKEZET kialakításánál a következő korosztályokat különböztetjük meg: borjak, 2-4 éves
(fiatal), 5-9 éves (középkorú), 10 < éves (idős). Az ünők aránya a nőivarú állomány 20-25 %-a
körül legyen, így a kifejlettek (tehenek) aránya 75-80 % lesz. A tehenek korosztályait élő
állapotban nehéz megkülönböztetni. A csapos bikák aránya a hímivarú állományon belül 20
% körül lehet, a kifejlett bikák aránya 80 % körüli. A bikák között fiatal 50-55 %, középkorú
30-35 %, idős 15-20 % legyen.

SELEJTEZÉS (Szabolcs, J. 1968):

„A selejtezés eredménye csak hosszú évek kitartó, következetes munkája után tapasztalható,
de talán egy vad esetében sem olyan kifejezetten, mint a dámnál, mert egy vad sem hálálja
meg olyan biztosan a gondozást, a vele való foglalkozást, mint a dám. Ehhez még hozzá kell
tenni, hogy a dámállományban az egyedek sokkal kisebb százaléka minősülhet selejtnek,
mint a gímszarvasnál. Így lehetővé válik, hogy az állománypiramist szűkebbre szerkesszük,
ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy sokkal kisebb létszámú állományból tudunk évenként
egy-egy golyóérett bikát kiválasztani, mint szarvasnál. A dámnak ez a tulajdonsága a
megváltozott erdő és mezőgazdasági termelésben olyan előnyt jelent, amit a nagyvadgazdálkodás fejlesztése során nem szabad figyelmen kívül hagyni.”
A dámvadállomány selejtezése során sem szabad elhanyagolni a következő elveket:
1. A bika és a tehén:
Korosztályonként a leggyengébb egyedeket kell kiselejtezni. A leggyengébb egyedeket mindig a korosztály legkiválóbbjaival való ÖSSZEHASONLÍTÁS alapján válogassuk ki. Nem az
a lényeg, hogy mit selejtezünk ki, hanem az, hogy mi marad vissza, vagyis, hogy mit tartunk
fenn továbbtenyésztésre, jó tulajdonságok átörökítésére. Ez a pozitív selejtezés alapja.
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2. Ünő- és a bikaborjak:
Szintén a legfejletlenebbeket kell kilőni. Az ikerborjakból a gyengébbet selejtezzük ki,
nemre való tekintet nélkül, Ki kell lőni az anyátlan borjakat, mert ezeket más család nem
adoptálja. Ezekkel szemben a normális szociális környezetbe élők agresszív magatartást
tanúsítanak. A borjak megfelelő selejtezését elvégezve, a fiatal és középkorú állományban
már alig kell selejtezni. Elmarad majd a nyársas bikák selejtezése, ami nem baj, mert a
nyársasok agancsfejlődés alapján való selejtezése nem mindig biztos támpont. Ha mégis
szükségessé válik a nyársasok selejtezése, akkor elsősorban a kis testsúlyúakat és csak
másodsorban a rossz agancsúakat selejtezzük. Az utóbbi esetben azonban ne a hosszúság
legyen a döntő, hanem a vastagság. A rövid, vékony agancsú és a gombnyársas
bika kilövendő. Különben a rövid, vastag nyárs előnyben részesíthető a hosszú vékonnyal
szemben.
Ünők selejtezése során szintén a testsúly a mérvadó, de ha olyan származási rossz
tulajdonság ismerhető fel, amely a továbbtenyésztés szempontjából nemkívánatos, szintén
ok a selejtezésre. Ha borjú, ünő és nyársas korban a megfelelő selejtezést elvégeztük, akkor
fiatal és közepes korban rendszerint nincs szükség további selejtezésre, csak a beteg, sérült,
vagy egyébként fogyatékos egyedek szelektálása az indokolt.
A bikák agancsfejlődése ilyenkor már támpont a selejtezéshez, sőt, az első pontban
ismertetett elveket kiegészíthetjük azzal, hogy amelyik bika agancsa korához képest nem
elég fejlett vagy agancsában maradandó alaki hiba fedezhető fel, kiselejtezendő.
A különböző dámállományok agancsfejlődése nagyon eltérő, ezért most csak az általunk
legjobban ismert gyulaji agancsokkal szemben támasztott követelményeket írjuk le:
A II. agancstól elvárjuk, hogy 36-40 cm hosszú, és a szemág felett 7 cm körméretű legyen.
További követelmény: fejlett szem- és középág felett legalább 2-3 ellaposodó ágvég vagy
erre mutató hajlamosság. A szűk agancsállás már ebben a korban is selejtjelleg.
A jó agancstól a további években általában évenként 5-5 cm-es szárhossz-növekedést
várunk, a VII. agancsnál megelégszünk a 65 cm szárhosszúsággal. évek folyamán azonban
nőnek a követelmények a szárvastagság és lapátfejlesztés tekintettében is.
A III. agancstól már megkívánjuk a 8 cm-es körméretet, a VI. agancsnál pedig a 9 cm-es
körméretet minimumnak kell tekinteni. A III. agancson jó szemág és középág mellett már
kifejezett kanálnak kell mutatkoznia a szárvégen.
A IV. agancstól pedig már elvárjuk, hogy a szárvég kiszélesedése hosszú és széles legyen,
azaz valóban lapátnak nevezhessük. Ilyenkor még nem hiba, ha a lapát szegélye tompa, az
ágvégek és csipkék nem élesek, esetleg pudvásak, a követelmény inkább csak a lapát
felületét illetően nő azzal a kívánalommal, hogy a lapát már a közepes korban teljesen zárt
legyen. A szűk agancsállás minden korosztályban selejtjelleg.
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Az V. agancsnál a követelmény ugyanez, de mérete és tömege legyen nagyobb. Az öblös,
szakadozott lapát selejt jelleg . Csak az olyan öblös agancsokkal várjunk még egy-két évet,
amelyeknél az öböl V alakú, Az U alakú öböllel megtépázott lapátból rendszerint nem lesz
telt lapát soha. Ismételten hangsúlyozzuk, nem az a lényeg, hogy mit lövünk, hanem hogy mi
marad vissza az állományban.
A legnagyobb hiba, hogy a teheneket nem selejtezik. A tehénállomány selejtezése a
legnagyobb figyelmet és szakértelmet követeli a vadásztól. Fontossága magyarázatra sem
szorul, hiszen gondoljunk csak arra, hogy az embrió fejlődése és a borjú szoptatása mind az
anya feladata, a tulajdonságok 50%-át a borjú az anyjától örökli. Ha a tehénállományt nem
apasztjuk az ideálishoz közeli számra, akkor a túlszaporulat káros következményei hamar
fellépnek.
A tehénállomány selejtezése során gyakori hiba, hogy csak az ünőket és ünőborjakat lövik ki,
ezáltal az állomány elöregszik. Igaz, hogy meddő tehén gyakorlatilag nincs, de azt is tudni
kell, hogy általában az idősebb, 7-14 éves bikák és fiatal, még középkorú, maximálisan 10
éves tehenek feladata a szaporítás. Az öreg teheneket tehát ki kell lőni. Ennek ellenére
semmi akadálya nincs annak, hogy egy ismert és jó átörökítő-képességgel rendelkező
tehenet, ha jó anya is, néhány évvel tovább meghagyjunk, de ez csak kivétel lehet.

HASZNOSÍTÁS:
A gímszarvasnál bemutatott hasznosítási modell a dámra is alkalmazható a fajra jellemző
paraméterek használatával.
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6.3. AZ ŐZ ÁLLOMÁYSZABÁLYOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

6.3.1. HAZAI ELTERJEDÉSE, DINAMIKÁJA, HASZNOSÍTÁSA:

47. ábra: Az őz területi eloszlása, becsült létszáma és terítéke
Forrás: Csányi-Márton-Kovács V.-Kovács I.-Schally (szerk.) 2018: Országos Vadgazdálkodási
Adattár
6.3.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS:
Elterjedése: Eurázsiai. Az európai őz (Capreolus capreolus), a szibériai őz (Capreolus
pygargus), melynek két alfaja van: a szibériai alfaj (C.p.pygargus) és a tienschani alfaj
(C.p.tienschanicus).
Élőhelye: Eredetileg erdős puszták, erdős sztyeppék ligeterdők. Mezőgazdasági területekkel
váltakozó kisebb fás vegetációk.
Szaporodása: Poligám, a bakok territoriális viselkedést mutatnak az üzekedés körüli
időszakban. Üzekedés július közepétől augusztus végéig (időjárástól és földrajzi elhelyezkedéstől függ). Az agancs letisztítása után a bakok területet foglalnak, jelölik, védik azt. Az itt
megjelenő sutákat borítja a bak. A suta 36 óráig veszi fel a bakot (többször). Az üzekedés
jelei: boszorkánygyűrű, magára hagyott gidák (idősebb suták kezdik). Vemhesség 10 hónap
(5 hónap embrionális diapauza). Jellemző az ikerellés. Ellés május - júniusban, félreeső
helyen, állva, a reggeli órákban. A gida szeptemberig szopik.
Egyedfejlődése: Nagyfokú mortalitás jellemző a gidákra. Legfontosabb szerepet a klíma, az
élőhely minősége, a gépi kaszálás és a ragadozók játszák e tekintetben. Az agancs fejlődése
3-4 hónapos korban kezd láthatóvá válni (kis dudor). A gidaagancsot január - februárban
elveti. A második lehet gombnyársas, nyársas, villás, hatos. Ezt csak május - júniusban veti le,
83

a következőt november - decemberben. Ciklikusan a levetés október - novemberben, a
letisztítás április - májusban. Kulmináció 5-7 éves korban. Ivarérés 1 éves korban, de a 6-8
hónapos suta is vemhesülhet (sűrűség, kondíció). A testméretek két éves korra alakulnak ki.
Táplálkozása: Kérődző, válogatós (pákosztos, koncentrált válogató). A felújuló, növényi
produkcióban gazdag területeket kedveli. Fás és lágyszárú növények fiatal, zsenge hajtásai
képezik táplálékának bázisát. A legkönnyebben hozzáférhető növényfajok dominálnak (kis
mozgási körzet). Károsítása eddig elenyésző. Számolni kell azzal is, hogy az őz eltartását
biztosító táplálékot – elsősorban a téli hónapokban – hosszabb-rövidebb ideig mindenütt ki
kell egészíteni.
Ivari és korösszetétele: 1:1,2 a kívánatos, reproduktív 1:3-10. Nem vadászott állományokban
az ivararány a szociális szabályozás és a bakok magasabb mortalitása miatt eltolódik a nőivar
irányába (1:2-3). Állománykezelési kor 6-8 év. Korosztályai: 2-3 év fiatal, 4-5 év középkorú, 6
év felett öreg.
Állománydinamikája: növekszik.
Védelme: Idény szerint vadászható. Az ellés körüli időszakban a kaszálások veszélyeztetik.
Jelentősége: „Mindenki nagyvadja”. Apróvadas területek fő vadfaja (főleg a mezőgazdasági
területeken).
Európában és hazánkban is a legelterjedtebb trófeás nagyvad. Mennyiségének megítélése
ellentmondásos volt a 60-as, 70-es években, azóta létszáma folyamatosan növekszik.
Ma jellemző a túlnépesedés és alulhasznosítás, következményeként helyenként a sűrűségfüggő szabályozás felerősödése.
6.3.3. ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS:
Mielőtt az állományszabályozás szakmai feladatait sorra vennénk, be kell mutatnunk a
gyakorlati végrehajtás közben leggyakrabban előforduló hibákat, amelyek az állományra
kedvezőtlenül hatnak:
1. A jó tenyészértékű, kifogástalan agancsú őzbakok korai, legjobb agancsuk kora előtti,
mínuszpontos, lelövése.
2. Az elégtelen őzbak-selejtezés, főként a fiatal korosztályból.
3. A forma tekintetében kifogástalan, de méreteiben, korosztályuk ottani átlagától
elmaradó agancsú – és tenyésztésre minden bizonnyal káros – ún. „örökös közepes”
őzbakok meghagyása.
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4. Mechanikai behatás, sérülés következtében rendellenes agancsú – de a
rendellenességet nem örökítő – őzbakok alapos felülvizsgálat híján való, elhamarkodott lelövése.
5. A helytelen – szakszerű vadászattal nem korrigált – kormegoszlás.
6. A rossz ivararány, a káros sutatöbblet.
7. A jó tenyészértékű – többnyire erős testű – őzsuták elhamarkodott lelövése, az
ivararány-javítás vagy állományapasztás során. Ilyen esetekben nemegyszer a
tévesen felfogott anyagi érdek – nagyobb testtömeg, magasabb ár! – a többnyire
káros vadászat indítéka.
Az előző, kizárólag a vadászat, illetve a vadásztatás során tapasztalható hibák elkövetését
előidéző okok között csaknem mindig fellelhetők a következő gazdálkodási hiányosságok:
1. Az őzállomány rendszeres megfigyelésének hiánya.
2. Az őzállomány mennyiségi és minőségi helyzetének téves, hiányos ismerete.
3. Az agancs alapján az őzbak korának, minőségének, esetleg mindkettőnek fel nem
ismerése vagy felületes megfigyelés, elhirtelenkedett szemrevételezés alapján való
félreismerése, téves megállapítása.
4. Az őz korára jellemző alaki és viselkedési sajátságok hiányos ismerete.
5. Az őzsuta minőségi értékmérőinek téves ismerete.
Hogy e hibák előfordulását megelőzzük, és vadászatunkkal az őzállomány érdekeit
eredményesen szolgálhassuk, ahhoz mindenekelőtt a vadászterületnek és őzállományának alapos ismerete szükséges. Igen fontos továbbá, hogy minél pontosabban
tudjuk megállapítani az elénk kerülő őz nemét, korát, minőségét.
A mennyiségi szabályozás:
A túltartott őzállomány esetén egyrészt vadkár jelentkezhet, bár ennek a veszélye inkább az
erdősült területeken áll fenn, ott is csak igen magas állománysűrűség esetén, hiszen az őz
jellegzetes társas viselkedéséből és táplálkozási szokásaiból következően a KEVÉSBÉ
VADKÁRVESZÉLYES fajok közé tartozik.
Másrészt a túlzott mértékben megnövekedett
állománysűrűség egyes szaporulati paraméterekben, az agancs minőségében, valamint az
érzékenyebb korcsoportok túlélésében okozhatnak problémát (sűrűségfüggés).
A megfelelő gazdálkodás megvalósításához tudni kell, hogy a kívánt állo mányösszetétel és állománysűrűség eléréséhez mit kell tenni, szem előtt
tartva a bakok minőségének szinten tartását, javítását.
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Az IVARARÁNY nagymértékű eltolódása a nőivar javára a szaporulat növekedését, az állomány
túlszaporodását eredményezi, melynek megelőzése a sutakilövések növelésével lehetséges.
Tehát az állomány nagysága a suta és gidakilövésekkel szabályozható. Ha növekszik a fiatal
suták részaránya az állományban, az átlagos szaporulat csökkenését eredményezi. A bakok
alulhasznosítása növeli az elvándorlást, túlhasznosításuk elfiatalodáshoz vezet, melynek
következménye az átlagos agancstömeg csökkenése, az alacsonyabb érmes arány. Az
állománykezelés fő szempontjai a fejletts ég, küllem, kondíció, bakoknál az
agancs.
A modern gazdálkodásnak az előzőek figyelembevételével H OSSZ Ú TÁ V Ú
alapoznia, amelyhez a következő legalapvetőbb adatokra van szükség:


fiatalok szaporodási aránya



első ellés ideje



átlagos magzatszám



felnevelt szaporulat



átlagos testtömeg (gidák és egyévesek)



vesezsír-index



populációváltozás (kilométer-index)



agancsok nagysága



parazitáltság

MO NI T O RI N G R A

kell

A minőségi szabályozás:
Csaknem kizárólag azt A GA NC S OT tekintjük a gazdálkodás mércéjének, pedig a minőségi
szabályozás több – az alábbiakban felsorolt – tényezőből áll.
Az ivararány kialakítása:
Az őzállomány kívánatos ivararánya 1:1 körüli. A valóságban mindig sutatöbblet van,
melynek legfőbb oka egyrészt a hímivar magasabb mortalitása minden életkorban, másrészt
a bakok territoriális magatartása a szaporodási időszak körül. Az állománysűrűség
növekedésével párhuzamosan, természetes módon, az ivarará ny eltolódik a
nőivar irányába [ a bakok sűrűsége eléri a maximumot, a „felesleg” elván dorol (főleg fiatalok), míg a nőivarúak nagyobb része helyben marad] .
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Összefoglalva azt mondhatjuk általános szabályként, hogy a kedvezőnek számító ivararányt a
gazdálkodási cél és az adott állomány sűrűsége határozza meg.

A korosztályok szabályozása:
Az állományszabályozásnak ugyancsak fontos feladata a kormegoszlás helyes
beállítása és fenntartása a vadászterületeken. Ennek alapfeltétele az állatok korának élő
állapotban történő lehető legpontosabb becslése, amely nagy tapasztalatot, hozzáértést és
természetes képességet kíván.
Korbecslés élő állapotban, korra utaló jelek (Wallendums, P.):
„Az adott egyed testarányai és alakja lehet az első támpont. Az egyéves bak teste
vékony és karcsú, összhatását tekintve nyúlánk. A nyak vékony, a fej és a fül aránytalanul
nagynak látszik. A kétéves bak nyaka már valamivel vastagabb, és a fej sem látszik már olyan
aránytalanul nagynak. A három-négyéves bakok közt nemigen van különbség, a nyak
azonban erősebb, zömökebb, mint a fiataloké. Az ötéves és ennél öregebb baknak rövid és
vastag a nyaka, izmos, zömök a teste. Vigyázni kell viszont, mert az elöregedett, nagyon idős
bakok nyaka újra vékony lesz, a testük is soványabb, szálkásabb, különbséget jelent
ugyanakkor, hogy a nyak – nyugodt járásnál – a gerincvonallal egy síkba esik. A test méretei,
arányai önmagukban nem sokat mondanak, és élőhelytől, valamint genetikai potenciáltól
függően nem kifejezett korbecslési bélyegek.
Ha emellé a viselkedést is megfigyeljük, akkor már közelebb kerülhetünk a célhoz, de még
ez sem dönti el egyértelműen a bak korát. A fiatalok jellemzője a játékosság és a
bizalmasság. Ha legelés közben megzavarjuk, az 1-2 évesek nem ugranak meg rögtön, előbb
dobbantanak, riasztanak, majd rövid időn belül megnyugszanak és tovább legelnek. A
középkorúak (3-7 évesek) már jóval szemfülesebbek, evés közben gyakran felnéznek,
figyelnek. Egy ilyen bak a zavarási után, ha meg is nyugszik, lassan elhúzódik a zaj irányából.
A négy évnél idősebb már nem olyan nagyhangú, ritkán és röviden riszt. A riasztás
hangjának mélysége, öblössége szinte semmilyen összefüggést nem mutat a korral. Az idős
bakok már nagyon óvatosak, mozdulataikban felfedezhető a megfontoltság és a biztonság.
Legelés közben gyakran felkapkodja a fejét, vagy csak tetteti a legelést és lopva figyel. Az
öreg bak gyakran verekedik, kötekedik, minden más legelő őzet elkerget. A nyugtalanság
persze nemcsak a vad korától, de a körülményektől is függ.
Egyesek megfigyelései szerint a hosszabb homlokszőrzet vagy a kissé csavarodott
homloktincs csak az öregeken látható korbélyeg. Csak jó fényviszonyok között, nagyon
közelről vagy spektívvel látható.
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Régen az öregség biztos jelének tartották az ősz pofát, avagy a szürke „álarcot”, de ez mára
bizonyítást érdemlően megdőlt ideának tekinthető, és semmiféle korfüggő jelzésként nem
fogadható el. A szürke színű, ősz fej ugyanúgy előfordul a fiatalabbaknál, mint ahogyan az
öregeknél sem biztos, hogy megfigyelhető.
A vedlés ideje már komolyan figyelembe veendő, tudniillik egészen biztos, hogy a fiatalok
hamarabb vedlenek és az is, hogy a matuzsálemek a legkésőbb. A vedlési időt viszont
nagymértékben befolyásolja az időjárás, s ha korán felmelegszik a levegő, a vedlés is
hamarább következik be.
Az agancs – meglepő módon – nem mindig utal a bak korára. A bakgida agancsa négy
hónapos korban, két kis dudor formájában megjelenik, majd novemberre, decemberre rakja
fel azt a pár centis kis csapot, az úgynevezett gidaagancsot, amelyet januárban, februárban
már el is vet. Ezután elkezdi az első valódi agancs felrakását, amely lehet gombnyársas,
nyársas, villás vagy akár hatos is. Ez az agancs még júniusban háncsban van, és csak későn,
novemberben-decemberben hullik le. Az agancs méretei 5-6 éves korban kulimálnak, és ezt
a méretet 3-4 évig megtartva utána kezdenek hanyatlani. A visszarakás rendszerint tízévesen
következik be. 1-2 éves korban a súlypont az agancs felső harmadában van, az ágak rövidek
és tompák. A középkorú bakoknál az agancsszárak egyenletesen vastagok, az ágak hosszúak,
hegyesek. Az öreg bakoknál az „erő lecsúszik” az alsó harmadba, az ágak megrövidülnek, bár
hegyesek maradnak.
A fiatalabb bak később tisztít mint az öreg, az egyéves bak június közepén, a kétévesé
májusban, a háromévesé április végén, a még öregebbeké április elején, március végén. A
tisztulás ideje elég jellemző a kor meghatározásánál.
A régi álláspontokkal ellentétben az ágak száma semmit sem jelent a kor meghatározásánál.
Az egyéves bak is lehet hatos, de a tízéves bak is lehet nyársas, vagy éppen gombnyársas. A
nagyon öreg, hanyatlott agancsú bakok agancsa általában rossz formájú, görbe, vékony,
sima, rövid ágú, de ez előfordulhat fiatal, beteg állatoknál és öröklődés következtében is,
ennek a megítélésénél tehát nagyon óvatosan járjunk el.
A koszorú (rózsa) alakjáról semmit, vagy csak nagyon keveset lehet a korra nézve
következtetni. Tévedés az, hogy csak az öreg baknak van lefolyó koszorúja, tudjuk
ugyanakkor, hogy az egyéveseknek még egyáltalán nincs. Az is evidencia, hogy a fiatal bakok
koszorúinak síkja tompaszöget, a középkorúaké egyenesszöget, az idősebbeké hegyesszöget
zárnak be. Ezeket persze száz-százötven méterről lehetetlen megállapítani.
A felsoroltak közül egyetlen meghatározási szempontot kiragadni és egyedül ezzel kort
becsülni nem elég. Minél több szempontot veszünk figyelembe, annál pontosabb a
meghatározás.
Rendszeresen felvetődnek olyan kérdések, hogy hány éves korban rakja fel a bak a
legnagyobb súlyú agancsát, ezt hány évig tartja ezen a szinten, mikor kezdődik a visszarakás.
88

A MAVOSZ 1980-as őzkonferenciáján „Egyértelmű állásfoglalás született abban, hogy ha az
őzbak eléri a kulminációt – vagyis kész – elejtendő. Ez különböző területeken, különböző
populációknál korban jelentősen eltérhet. Az állásfoglalás szerint az érmes bakokat 7-8 éves
koruk előtt ne lőjék”. Jeles elődeink ezzel szemben azt tartották, hogy „a bak 4 éves korban a
legszebb, 5 éves korban a legjobb”. Valóban, manapság az a nézet, hogy a jó bakot hagyjuk
élni 8-9 éves koráig, viszont néhány trófea azt jelzi, hogy akár 4 évesen is elérheti egy bak
agancsa a fejlődése csúcsát (örökös közepes). A statisztikai vizsgálatokból leszűrt adatok
szerint az agancssúly 5-7. életévében tetőzik, majd egy-két évig tartja ezt a szintet, végül
hanyatlani kezd.”
Mindamellett, az évről-évre elejtett bakok agancssúlya kor szerinti eloszlásának hosszú
távú elemzésével (adott területen és állományban) közelebb kerülhetünk a kulminációs
kor kérdésének a megválaszolásához, és nem kell csupán „vélekedésekre” hagyatkoznunk
(Majzinger, I. 2007: Mi lett volna, ha? Avagy mikor kulminál az őzagancs?).
A 79/2004. (V.4.) FVM rendelet a korábbi rendelethez képest a golyóérettségi kort 7 évről 6
évre csökkentette.
A bakok korosztályi besorolása:
1 éves

30 %

Kifejlett:

70 %, ebből

2-3 éves (fiatal)

45 %

4-5 éves (középkorú)

35 %

6 éves és a fölötti (öreg)

20 %

Az ilyen struktúrájú bakállomány stabilizálása jó alapot biztosít a
gazdálkodáshoz, mert egy megfelelő összetételű állomány még változó
környezetben is biztosabb hozamot produkál.
A nőivar korösszetétele ennél lényegesen egyszerűbben stabilizálható, mivel nincs szükség a
bakokhoz hasonló, differenciált korösszetétel kialakítására. Annál is inkább, mert a legújabb
kutatások azt bizonyítják, hogy a suták fontosabb paraméterei (szaporodás, túlélés) 2 éves
kor felett nem különböznek lényegesen az évjáratok között. A teljesítmény romlása esetleg
csak 10 éves kor felett kezd jelentkezni. Ennek megfelelően tehát a kívánatos állomány
összetétel a nőivar esetén:
1 éves

30 %

Kifejlett (2 év < )

70 %
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Az ennél „finomabb” korosztályos megkülönböztetés egyébként is megbízhatatlan, de nincs
is rá szükség a fenti okok miatt, tehát felesleges erőltetni! Fontos viszont az évesek
megkülönböztetése és megfelelő apasztása, ne haladja meg az állományban részarányuk a
30 %-ot. Másik fontos feladat a láthatóan öreg, esetleg már leromlott kondíciójú, gidát sem
vezető suták lelövése. Ezek mellett természetesen minden beteg egyed selejtezendő korra
való tekintet nélkül.
Kiegészítés: Számos vadászterületen nehezíti és késlelteti a helyes kormegoszlás kialakítását,
hogy az utóbbi években többé-kevésbé „lefejezték” a bakállományt, alig akad kulminációs
kort elért őzbak, sőt egyes helyeken már a középkorúak idősebbjében is hiány van. Ilyen
esetekben kímélni kell nemcsak a kulminációs kort elért, már golyóérett bakokat, hanem a
még jó tenyészértékű idősebbeket is. A fiatalabb, reményteljes bakokra pedig fokozott
gonddal kell vigyázni. Az ilyen területeken néhány évig ne kívánjunk golyóérett bakok lőni,
vagy bérkilövés során lövetni, mert ez az állomány minőségi alakulásában sokszorosan
megbosszulná magát. Igyekezzünk azonban minél több selejt bakot kilőni a fiatalabb
korosztályokból. Az őzsuták szeptembertől február végéig tartó vadászatakor pedig kíméljük
a jó tenyészértékűnek ismert középkorú egyedeket, és elsősorban a selejt, gyenge küllemű,
elöregedett egyedeket iktassuk ki az állományból. Ha pedig ezekből nem futja az ivararányjavításhoz vagy állománycsökkentéshez szükséges mennyiség, akkor inkább az utódaival még
nem bizonyított gyengébb küllemű, fiatal sutákból és sutagidákból pótoljuk a hiányt.
Selejtezés:
A selejtezéshez elengedhetetlen bírálókészséget és szaktudást csak a gyakorlatban
sajátíthatjuk el. Általános elvként azonban már eleve kimondhatjuk, hogy az őz selejt
voltának megállapításához igen sok esetben tüzetes megfigyelés szükséges.
1. Az őzbak:
Selejtezéséhez jó támpontot nyújt az AGANCS. Ennek fejlődése lehet rendes és rendellenes. A
rendesen, kívánatos ütemben, jól fejlődő és megfelelő méretű, szép agancsú bakot
mindaddig kímélnünk kell, míg tenyész-szerepére az őzállománynak szüksége van. A
rendellenes agancsú bakokat viszont a szerint bíráljuk el, hogy kedvezőtlen agancsalakulásuk
öröklődik-e vagy sem. A megfontolt, alapos bírálat alapján azután kiselejtezzük az
állományból azokat az őzbakokat, amelyek nemkívánatos rendellenes agancsukat örökítenék
utódaikra.
Az ÖRÖKLŐDŐ RENDELLENESSÉGEK a következők: az agancs rossz terpesztése – szűk
állású vagy tág volta, rövidszárúság, ághiány, alacsonyan vagy túl magasan
tűzött ág, felemás agancs, vékony vagy görbe szárú agancs, „lépegető”
agancs, idősebb korban is pudvás végű agancs, az ún. „nyomorult” agancs, a
lant alakú, előrehajló, lefelé hajló, Y alakú, dugóhúzó alakulású, kosszarv
vagy zergekampó formájú, torz agancs . Ugyan úgy nemkívánatos a gombnyársas
bak sem, amely agancs helyett pár milliméter vagy centiméter magas, gombhoz hasonlító
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képződményt rak fel. Az ilyen agancsok viselőinél nem számíthatunk arra, hogy a következő
agancsuk, illetve az utódaik agancsa kívánatos alakú lesz. Az agancs túl világos színe vagy
gyöngyözésének hiánya többnyire ugyancsak öröklődő rendellenesség.
A felsorolt rendellenességek ugyan öröklődnek, de mégis vannak esetek, amikor a
rendellenességek adott típusánál alaposan meg kell gondolnunk, hogy az agancs viselőjét
lelőjük-e vagy sem. Ilyen, a kívánatostól eltérő agancsalakulási sajátosság: a SZÁRAK nem túl
szűk vagy tág, de a kívánatosnál mégis SZŰKEBB vagy TÁGABB alakulása, az egyébként hibátlan
alakulású KÉT SZÁR kisebb mértékű ASZIMMETRIÁJA, az ÁGAK TŰZÉSÉNEK vagy HOSSZÁNAK kisebb
mértékben való eltérése a kívánatostól, az agancs SZÍNÉNEK, GYÖNGYÖZÉSÉNEK kisebb-nagyobb
hiányosságai, az egyébként megfelelő méretei alapján jó agancson a kívánatosnál RÖVIDEBB
SZÁR, ha egyébként az agancstömeg még így is jelentős, az aszimmetriát ugyan nem okozó,
de a kívánatostól eltérő különféle SZÁR- VAGY ÁGELHAJLÁS, egyszóval mindaz, ami az agancs
valamennyi elbírálás tárgyát képező tulajdonságának összehasonlításán alapuló HARMONIKUS
SZÉPSÉGET ZAVARJA, de mindamellett az agancsnak a pontozás során számba jövő főbb
sajátságai – méretei és elsősorban tömege! – alapján mégis értékes trófeának tekinthető.
A mégoly szembetűnő hibák mellett is térjen ki figyelmünk a pozitív sajátságokra, és főként
mérlegeljük azokat az értékmérő tényezőket. amelyek az adott populációban
megkülönböztetett jelentőségűek, és ezért örökítésük fokozott mértékben kívánatos. Ahol
bővében vagyunk a kifogástalan formájú, megfelelő méretű és küllemű agancsot viselő
őzbaknak, ott a felsorolt, zömével szépséghibás agancsúakat némi megfontolás után
kilőhetjük, ahol azonban csak kevés van belőlük, ott bánjunk csínján velük, hiszen a hibák
mellett számottevő értéket is képvisel agancsuk.
Van olyan öröklődő hiba is, amely nemcsak a bak utódaira káros, hanem még a többi őzbak
épségét is veszélyezteti. Ilyen hiba a kevéságúság, illetve minden olyan agancsforma, ami
viselőjének a többi bakkal szemben a verekedések során előnyt nyújt. Az ilyen agancs az ún.
gyilkos agancs. Ennek a viselője hamar rájön fölényére társaival szemben, és
legyőzhetetlensége tudatában notórius verekedővé, gyilkos bakká válik. Az üzekedési
időben, sőt azon túl is minduntalan verekedést kezdeményez, és sorra sebzi, nemegyszer
súlyosan, olykor halálosan is a szabályos, kívánatos alakú agancsot viselő, jó tenyészértékű
baktársait.
A gyilkos agancs nem mindig ág nélküli, tőrszerű szár, lehet egészen alacsonyan tűzött ágú,
villás agancs is, amely a párharcban könnyen keresztülcsúszik az ellenfél szabályos hatos
agancsának ágai között. Ne minősítsük azonban gyilkos agancsúnak a hároméves fiatal
őzbakot csak azért, mert feltűnően magas az agancsa, vagy hosszú annak közép-, esetleg
szemága. Lehet, hogy a következő agancs vastagságban, erőben is sokkal jobb lesz, és így
korai lelövésével igen jó tenyészegyedtől fosztanánk meg az állományt. Vannak azonban
szép számmal olyan ághiányos, alul tűzött, rövid ágú, hosszú szárú, többnyire szűk állású
agancsot viselő őzbakok is, amelyeket rendellenes és társaikat súlyosan veszélyeztető
agancsuk miatt már első látáskor is nyugodtan lelőhetünk.
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Az ún. gyilkos fogalomhoz még annyit, hogy sok esetben nem vagy nem csak az agancson,
hanem a bak természetén is múlik. Előfordult már nemegyszer, hogy az állományát
állandóan szemmel tartó és alaposan ismerő vadgazda olyan őzbakot kényszerült kilőni,
amelynek agancsa nem gyilkos formájú, sőt a jobbak közül való volt, de az állat erőszakos,
kötekedő természete miatt súlyosan veszélyeztette társait. Az efféle bakok nemcsak az
üzekedési időszakban kezdeményeznek verekedést, de már tavasszal is kitűnnek civakodó
természetükkel, és állandóan támadják társaikat.
Nagyon alaposan és tárgyilagosan kell elbírálnunk a „VISSZARAKÁST” (a továbbiakban
„hanyatlást”) is mint selejtezési okot. Ha pl. egy idősebb baknál már az előző évben is
hanyatlást észleltünk, és idei agancsáról ez még hatványozottabb mértékben megállapítható,
úgy kilőhető, de ha az idén még csak először rakott fel az eddigieknél gyengébb agancsot,
úgy ne mondjunk elhamarkodott ítéletet, hanem adjunk még egy esztendőt a baknak,
kiváltképpen, ha az agancs még így sem mutat rendellenességet, és populációjában a jobbak
közül való. Ha azonban a hanyatlás már ághiányban vagy szárgörbülésben mutatkozik, úgy
minden további nélkül kilőhetjük a hanyatló agancsú őzbakot is.
A külső erőbehatás következtében keletkezett rendellenesség nem
öröklődik, ha az agancstőt nem érinti . Az ilyen fejdíszt viselő őzbakokat tehát ne
lőjük ki fenntartás nélkül, mert agancsuk rendellenessége esetleg csak múló természetű, és a
következő agancs minden bizonnyal már ismét rendes alakulást mutat. Kivételt jelent, ha a
sérülés a koponyához túl közel esik, és feltételezhetően a koponyán belül is okozhatott káros
elváltozásokat.
A külső erőbehatás következtében létrejött rendellenességek, agancselváltozások többnyire
a következők: törés (szár- vagy ágtörés), egyéb sérülés, lövés, vagy
heresérülés következtében kialakult ún. parókás agancs . Kevésbé ismert a
háncsban száradt agancs is, amelyről az őz nem tudta letakarítani a rászáradt háncsot, szőrt.
Előfordul, hogy a még háncsban lévő agancsot fejlődés közben kisebb-nagyobb sérülés éri, és
az agancs egyik vagy másik szára rendellenesen növekedett, vagy az agancson hólyagosodás
állt elő.
Különös említést érdemelnek az „ÖRÖKÖS KÖZEPES” agancsot viselő, és minden bizonnyal
örökítő, őzbakok. Ezek szinte alattomosan rontják az állomány minőségét. Agancsukon
ugyanis semmi rendellenességet nem látunk. csak éppen agancsméreteikben maradnak
messze a populáció hasonló korú őzbakjainak. Az örökös közepességet nem lehet
általánosságban méretekhez kötni, hanem mindig az állomány adott minőségi helyzete
alapján kell elbírálni. Az örökös közepesség felismerése bármelyik más rendellenesség
megállapításánál nehezebb. Nincs rajta szembetűnő, kirívó selejtezési ok, és ezért viselője
gyakran hosszú évekig eléldegél, örökítheti hitvány agancsát, és csak a már szembetűnő
hanyatlása után kerül puskavégre. Viselőjét többnyire fiatalnak nézi a vadász, és ha nem is
lát még agancsában különösebb értéket, de reményteljesnek tartja, és bízik abban, hogy a
különben kifogástalan formájú agancsát a bak a következő évben méreteiben is
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számottevőbbre cseréli fel. Ez tévedés. A 3-4 éves korában még jó szándékkal
reményteljesnek tartott örökös közepes agancsú bak többnyire nem javít, és a következő
években is hasonló, vagy gyengébb agancsra futja képességeiből. Az időben való
felismerésnek legfőbb biztosítéka, ha a vadász figyelme minden egyes őzbakjára kiterjed,
minden bakját ismeri, így mindegyik fejlődését, agancsuk alakulását számon tudja tartani. Így
tudja felismerni teljes biztonsággal az örökös közepes agancsú bakokat, és így tudja tőlük
kellő időben megtisztítani az őzállományt.
Az örökös közepesség mindig az adott populáció minőségéhez mérten állapítható meg.
Ugyanaz az őzbak, amelyik Békés megye kiváló őzminőségű területein csak örökös
közepesnek számít, és feltétlen kilövésre való, más területen, ahol jóval gyengébb minőségű
őzállomány él, feltétlenül megtartandó hanyatlásig, mivel agancsával az ottani őzállomány
elejét képviseli.
Őzállományunk minőségi fejlesztését a leghatékonyabban akkor segítjük elő, ha a kilövendő
selejt bakokat minél korábban selejtezzük. Minden olyan őzbakot, amelyiknek agancsa nem
hosszabb a fülénél – a gidaagancs utáni első agancs kivételével! –, válogatás nélkül lőjük le.
Ugyancsak minden további várakozás nélkül lelőhetjük azokat a fiatal bakokat is, amelyeknek
harmadik agancsa még csak villás vagy páratlan hatos.
Ha ezen ismeretek figyelembevételével évente lelkiismeretesen és megfelelő szaktudással
elvégezzük az őzbakok selejtezését, és a reményteljes őzbakok kilövésével a legjobb
agancsuk korát minden esetben megvárjuk, hamarosan gyarapodni fog őzállományunkban a
lövésre érett őzbakok száma.
Kiegészítés: Mit is jelent az, hogy „lövésre érett” őzbak? Lövésre érettnek nevezzük azt a hibátlan, az adott
populáció minőségéhez mérten jó agancsot viselő bakot, amely már elérte teljesítőképességének felső határát,
aminél már jobb agancs nem várható. Ezt az állapotot – az elég gyakori kivételektől eltekintve – a jelenleg
kialakult álláspont szerint 6-7 éves korukra érik el az őzbakok. Jóllehet érmes, sőt aranyérmes bak is akad a
fiatalabb, korai lelövésű, mínuszpontos őzbakok között, de ezek, ha meghagyták volna őket, a következő
években nyilván még jobb, még erősebb agancsot raktak volna fel, és – ami a leglényegesebb – még néhány
éven át örökíthették volna kiváló agancsfelrakási készségüket. Előfordul ugyan, hogy a maximális
teljesítőképesség elérése 6-7 éves kornál hamarabb következik be, a kiváló őzbakok örökítőképességének
tökéletes kihasználása céljából azonban inkább tartsuk meg az állományban tovább a kiváló agancsú őzbakokat,
mintsem hogy idő előtt kilőjük őket. Szép a már hanyatló agancs is, ha kisebb tömegű és valamivel gyengébben
is „fizet” (bérkilövés esetén), mint ha viselőjét előző évben lőtték volna ki, az akkori valamivel még erősebb,
értékesebb agancsával. Lehet azonban, hogy az egy-két éves meghagyás az utódokban sokkal többet hoz, mint
ami a már hanyatló és az előző évi agancs minőségi és értékkülönbözete volt. Hagyjuk meg a jó bakokat addig,
míg populációjukban tenyész-szerepükre szükség van.

2. Az őzsuták:
Közülük a legtöbb vadászterületen többet kell kilőnünk, mint a bakokból . Legalábbis
addig, amíg a kívánatos ivararányt helyre nem állítjuk. Ilyenkor is elsősorban a selejteznivalót
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vegyük ki az állományból, és arra törekedjünk, hogy sutaállományunk erős, egészséges, jó
szaporulatot hozó egyedekből álljon.
Az eltolódott ivararány helyreállítása, valamint az őzállomány minőségi fejlődése céljából is
selejteznünk kell. Ennek szakszerű elvégzéséhez előbb azt kell megállapítanunk, hogy milyen
állományról van szó. Milyen fejlettségű gidát vagy gidákat látunk a sutákkal, a suták
éves gidái hogyan fejlődtek, korai vagy késői üzekedésűek és ellők, milyen a küllemük. Ez
utóbbi alapján természetesen ne a szigorú tél után mondjunk véleményt, mert ilyenkor
gyengébb a küllemük, az erőnlétük.
Az erőnlétükre is jellemző megkésett szőrváltás pl. igen sok esetben csak a szűkös
viszonyok, a rossz áttelelés következménye. Ha azonban azt látjuk, hogy egy-egy suta a többi
mellett szembetűnően rossz állapotban van, és ez az állapota nem javul vagy szőrváltása
évről évre késik, ha azt tapasztaljuk, hogy rendszeresen késői üzekedő, hogy akkor ellik,
mikor a többi suta már régen gidáit vezetgeti, ha megbizonyosodtunk felőle, hogy hitvány,
gyenge gidákat ellik, ha első vagy másodéves szaporulata ugyancsak gyenge minőségű, ha
esetleges meddőségét legalább kétévi szaporulathiány támasztja alá, akkor selejtnek
minősítve, nyugodtan kilőhetjük az állományból.
A szemmel láthatóan sovány, minden számba vehető ok nélkül rossz erőben
levő, gyenge sutákat ugyancsak selejtezzük ki, mert ezekből jó anya
nemigen válik, erős, ellenálló, megfelelően fej lődő, jó minőségű szaporulat
nem várható tőlük.
Sajnos, a vadászok közül még mindig kevesen veszik tudomásul, hogy az őzsuta szakszerű
selejtezése sokszor nehezebb, és több gondosságot, megfigyelést, türelmet, alaposabb
szemrevételezést, több hozzáértést igényel, mint az őzbaké. Az őzbakról ugyanis sok esetben
az agancsa alapján azonnal megállapíthatjuk selejt voltát.
Sajnálatos körülmény, hogy az őzsuta (és gida) vadászatát tehernek tekintik, nem szívesen
szánnak rá időt, és így a vadásztársaságok jelentős része őzsutából nem teljesíti időben
előirányzott lelövési tervét. Általában csak a vadászidény vége felé igyekszik pótolni azt, amit
hónapokon keresztül elmulasztott. Ilyen esetekben azután sok vadász a nagy sietségben csak
arra ügyel. nehogy már agancsát levetett, tar bakot lőjön őzsuta helyett. Eszébe sem jut,
hogy a jó tenyészértékű őzsuták kilövésével mekkora kárt okozhat az őzállományban.
Legsajnálatosabb azonban, hogy állománycsökkentés, ivararány javítás címén sokan nem a
megállapíthatóan gyenge erőnlétű, silány, valóban selejt értékű egyedeket lövik, hanem a jól
fejlett, nagy testű sutákat, mivel ezekért többet fizetnek.
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3. Gidák:
Mindenekelőtt ne hagyjunk anyátlan gidákat a területen, mert csak napok, legfeljebb
hetek kérdése, hogy elpusztulnak. Lőjük ki a láthatóan betegeket, gyengéket,
valamint a késői ellésűeket, a télnek a kortársaiknál gyengébb fejlettséggel
nekiindulókat. Ezek áttelelése igen kétséges, és ha át is vészelnék a telet, csököttségük
szinte teljesen biztos.
Végül lőjük le az első ellésük során kétgidás, vagy az anya korától függetlenül a háromgidás
suták sutagidáit. Ezzel egyrészt megelőzzük anyjuk túlságos igénybevételét a szoptatás ideje
alatt, másrészt több tej jut a megmaradt bakgidának.

HASZNOSÍTHATÓ MENNYISÉG:
A valós adatok ismerete nélkülözhetetlen a gazdálkodáshoz: létszám, felnevelt szaporulat,
ivararány, elhullási arány, törzsállomány bak-suta-gida bontásban.
A hasznosítás meghatározásához ismerni kell a törzsállomány létszámát bak, suta, gida
bontásban (a gidák 1 évesek, feltételezett ivararány 1:1).

A CSÁNYI, S. által kidolgozott módszer szerint:
1. Felnevelt szaporulat meghatározása:
Sz = suták száma (db) • felnevelt szaporulat (gida/suta)
Sz : augusztusig felnevelt szaporulat

2. Gidahasznosítás: (szintentartás mellett)
GK = Sz – G
GK : kilőhető gidák száma (db)
G : a tavaszi állományban meghat. gidalétszám (db)

3. Bakok hasznosítása:
BK = 0.5 • G • (1–E) – B • E
BK : kilőhető bakok száma (db)
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B : a tavaszi állományban meghat. baklétszám (db)
E : elhullások átlagos aránya

4. Suták hasznosítása:
SK = 0.5 • G • (1–E) – S • E
SK : kilőhető suták száma (db)
S : a tavaszi állományban meghat. sutalétszám (db)

5. Hasznosítási arány:
H% = 100 •

BK  SK  GK
BS G

H% : az állomány hasznosítási aránya
B+S+G : törzsállomány
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6.4. A MUFLON ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

6.4.1. HAZAI ELTERJEDÉSE, DINAMIKÁJA, HASZNOSÍTÁSA:

48. ábra: A muflon területi eloszlása, becsült létszáma és terítéke
Forrás: Csányi-Márton-Kovács V.-Kovács I.-Schally (szerk.) 2018: Országos Vadgazdálkodási
Adattár

6.4.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS:
Rendszertani helye: Párosujjú patások rendje (Artiodactyla), Szarvasmarhafélék családja,
juhfélék alcsaládja (Bovidae, Ovinae).
Származása: betelepített. Európai őshazája Korzika és Szardínia szigete.
Elnevezése: Kifejlett hím a kos (25-40 kg), kifejlett nőstény a juh (18-30 kg), szaporulatát
báránynak hívjuk, a fiatal nőstény az első ellésig jerke. A kos marmagassága 65-70 cm, a juh
alacsonyabb.
Felismerési jegyei: Ivari dimorfizmus van, a kosok szarvat viselnek, de néha a juhokon is
előfordul (legértékesebb egyedek). A kosok szarva háromélű, a juhoké kétélű és rövidebb. A
szarvon évgyűrűk és barázdák vannak. Fogazata 4 éves korra válik véglegessé, száma 32 db.
A látása kitűnő, a nyájban mindig van egy őrszem. Nyájösztönnel rendelkezik. Nyoma
szétnyíló és hegyes.
Szaporodása: Poligám. Az üzekedés (berregés) októbertől november - decemberig tart, a
kosok a juhnyájak mellett harcolnak az ivarérett nősténye-kért. Egy kos 6-8 juhot is
befedezhet, egész évben fedezőképes. Vemhesség 147-154 nap, március - májusban 1-2
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bárányt ellik. Az ellés elkülönülve történik, a bárányok azonnal követik anyjukat, csatlakoznak a nyájhoz.
Egyedfejlődése: Az anyához fűződő szoros kapcsolat néhány hét után lazulni kezd és a
kéthónapos bárányok már elvegyülnek a nyájban. Születési súlyuk 2-3 kg, ez egy éves korra
megtízszereződik. Teljes kifejlődés 4-5 éves korra. Ivarérettség jerkéknél 1 ½, kosoknál 2 ½
éves korra alakul ki. A kosbárányoknál 3-5 hónapos korban indul a szarvnövekedés, mely a
téli hónapokban leáll, egyébként folyamatos. A növekedés intenzitása a korral csökken, 8
éves korban kulminál (lényeges a csigánál a terpesztés, ívelés, csavarodottság). Az üzekedés
idején kívül külön nyájakban járnak
Táplálkozása: Kifejezetten legelő típusú és eléggé igénytelen. Pázsitfűfélék, lomb, makk,
vadgesztenye, erdei gyümölcsök, hajtások, rügyek, gombák, mohák stb. képezik táplálékát.
Ínséges időszakban hántás és rágáskár jelentkezik. Üzekedésre sok zsírt halmoz fel.
Ivari és korösszetétele: 1:1 a kívánatos, a reproduktív 1:3-6. Állománykezelési kor 8 év.
Korosztályai: 2-3 év fiatal, 4-7 év középkorú, 8 év felett öreg.
Állománydinamikája: Alakulására a téli időjárás nagy hatással van, ill. a visszatelepülő
nagyragadozók ritkítják.
Védelme: Télen hóekézés és etetés szükséges. Vadászható.
Jelentősége: A vadászati palettát színező faj. Károkozása nagy lehet a védett sziklagyepeken
a növénytársulások degradációjának elősegítése miatt, illetve a talajréteg fellazításával
elősegíti az eróziót. Megítélése ellentmondásos.

KÖRNYEZETIGÉNY:
A muflon tenyésztési, telepítési lehetőségeit a következő főbb környezeti tényezők szabják
meg, illetve határolják körül: az éghajlat, a tengerszint feletti magasság, a domborzat, a
talaj, az erdőtípusok, az erdőállomány korosztályviszonyai, az erdőállomány kiterjedése és
nagysága.
A lapályok, rétek, az állandóan nedves területek alkalmatlanok erre a célra. A muflon
tartásának előfeltétele az évi 800 mm-nél kevesebb csapadék, az 50-nél kevesebb olyan nap,
amelyen 30 cm-nél nem nagyobb hó tartósan nem borítja a területet.
A muflon az idősebb erdőkben tartózkodik szívesen, ahol a legelési viszonyok jobbak, és
távolabbra lehet látni. Az erdőterület minimális nagysága 800-1200 ha. Ez is csak akkor
alkalmas a muflon tartására, ha téglalap alakú. Szlovákiában a muflon a 110-1100 m-es
tengerszint feletti magasságban érzi jól magát. A szlovéniai telepítések során azt
tapasztalták, hogy a muflon a hideg alpesi környezetben nem marad meg. Az ilyen területekről elvándorol, és az alacsonyabb hegységek napsütötte lejtőin áll meg. Efféle elvándorlással
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kilenc helyen honosodott meg. A magyarországi élőhelyek környezeti viszonyait tekintve a
következőket lehet megállapítani:
Éghajlati tényezők. A csapadék mennyisége, a hóállásos napok száma az ország egész
területén kedvező, ahogy a tengerszint feletti magasság is az.
Domborzati viszonyok. Kedvezőek a széltől védett, napos, déli, délies lejtők, a jó kilátást
nyújtó köves, sziklás gerincek, ormok.
Talajviszonyok. Megfelelőbbek a kötött köves váztalajok, de a középkötött vályogos talajok
sem alkalmatlanok.
Erdőtípusok. Általában a négy száraz vízgazdálkodási fokba (szélsőségesen száraz, igen
száraz, félszáraz) tartozó bükkös, gyertyános-tölgyes, cseres-tölgyes erdőtípusok a
kedvezőek, ahol a gyepszintben a fűfélék (Gramineae) tömegesen fordulnak elő. A cserszint
gazdagsága miatt különösen értékesek a mészkedvelő (bazofil) társulások.
Az erdőállomány korosztályviszonyai. A muflon fő táplálékforrását szolgáltató füvek
fényigényesek, így tömegesebben a nyitottabb erdőkben fordulnak elő. Kedvező
tehát, ha a muflon-élőhely legalább egynegyedén idős állományok, tarvágások
fordulnak elő.
Az erdőterület nagysága. A muflon mozgási köre nem nagy, évszakonként mintegy 35 km. Ezt, valamint vadászterületeinek nagyságát véve figyelembe, muflon
telepítésére és tartására az a vadgazdálkodó egység alkalmas, amely legalább 3000
ha összefüggő, főként egy tömbben álló erdőállományt foglal magába.

TÁPLÁLÉKIGÉNY ÉS ÉLŐHELYKEZELÉS:
A vizsgálatok egyöntetűen azt bizonyítják, hogy a muflon táplálkozását tekintve, európai
elterjedésének egész területén, viszonylag homogén. A táplálkozás alapvető tétele mindig a
fűfélék közül kerül ki, a fa- és cserjefélék hajtásait, rügyeit, a mohákat, zuzmókat csak abban
az esetben fogyasztja, ha a fűfélékben hiány mutatkozik.
A különböző országokban történt vizsgálatok alapján az is megállapítható, hogy a muflon
táplálékának kiválasztásában nem ragaszkodik meghatározott növényfajokhoz, hanem
viszonylag alkalmazkodó természetű. Főleg táplálkozásbiológiai alkalmazkodóképességének
köszönhető széles körű telepítésének, honosításának sikere.
Erdeink túlnyomó többségében az elsődleges rendeltetés a fatermelés. Az erdőgazdálkodásnak azonban a vad jelenlétével is számolni kell. Az erdőművelési és fatermelési
munkákkal kell a vad életlehetőségeit fokozni, hozzájárulva az erdő- és vadállomány
egyensúlyi állapotának megteremtéséhez.
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A muflon legfontosabb elterjedési területein, élőhelyein, főleg az északi és dunántúli
középhegységek déli részén igen sok az ökonómiai osztályozás szerinti, ún. küszöb alatti
erdő. Ezek zömében sem fafaj-cserével, sem állomány-átalakítással nem valósítható meg a
gazdaságos fatermesztés. Mivel ezeken a területeken szakszerű vadgazdálkodással (főleg
muflongazdálkodással) sokkal nagyobb gazdasági eredmény érhető el, kézenfekvő, hogy az
erdőgazdasági munkáknak a vadgazdálkodás érdekeit messzemenően figyelembe kell venni.
Az üzemtervezésben ezeket az elveket érvényesíteni kell.
Néhány élőhelykezelési szempont:
– A lejtős területek erdősítésekor a sávos talaj-előkészítést ugróárkosan kell végrehajtani.
Ezzel csökkenthető a vadjárással esetleg felfokozott erózió veszély.
– Erdősítések alkalmával a célállomány fafajai mellett a vad számára fontos, a termőhelynek
megfelelő fa- és cserjefajokat is elegyítsünk.
– Az erdősítések, újulatok ápolását idejében el kell végezni. a késői, augusztusi,
szeptemberi, ápolásnak már nincs hatása a csemeték fejlődésére, ugyanakkor a
lágyszárúak, a füvek levágásával csökkentjük a muflon téli tápkészletét. Az ilyen erdősítést
szinte felkínáljuk a nagyvadfajok károsítására.
– a felszabadító tisztítás folyamán a cserjéket, a „gyomfákat” csak akkor távolítsuk el, ha
ténylegesen veszélyeztetik a célállomány egyedeit. A vadgazdálkodás szempontjából
rendkívül hasznos, ha a területen minél több hárs-, juhar, kőris-, kecskefűz-, rezgőnyár-,
vadgyümölcs-csemete, húsos- és vörösgyűrűsom-, valamint fagyalcserje marad a
területen.
– A fiatalosokat tisztítva, a rudas erdőket gyérítve, a cserjéket csak ott szabad kivágni, ahol
a munkát akadályozza, illetve a faanyag-közelítő nyomokon és ösvényeken.
– A ritkábban végzett, de erőteljesebb tisztítási, gyérítési munkák a muflon számára
kedvezően alakítják az élőhelyet.
– A téli fatermelésekkel nagy mennyiségben értékes rügy, hajtáskéreg válik takarmányként
a vad számára hozzáférhetővé. Ez végvágás esetén kiteszi a 3000-4000 kg-ot is ha-onként.
Az így nyert tápkészlet főleg a rövidebb lábú, tehát az alacsonyabb táplálkozási
szintmagasságú muflonnak fontos. A fatermelések munkaszervezésekor minél több
helyen kerüljön tehát sor a téli termelés előirányzására. A következő évi vegetációs
időben tervezett vágásokból, ahol csak lehet, a részterületeken (0,25-1,0 ha) el kell
végezni a tőről való leválasztást és esetleg a gallyazást. A termelő brigád felvonulási
többletköltsége bőven megtérül a vad takarmányozás és az erdei vadkárok csökkenése
révén.
– A nagy területű koncentrált végvágások kedvező életfeltételeket teremtenek a
nagyvadállománynak. Ügyelni kell azonban arra, hogy ezeket a fiatalos területeket
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megfelelő út- és nyiladékhálózattal jól feltárják. A nyiladékok vadtakarmányt (rágófelület
vagy művelt vadföld) nyújtanak, és megkönnyítik a vadmegfigyelést, a vadásztatást. A
muflon számára is jobb életfeltételeket teremtenek, mivel kedveli a nyílt területrészeket.
A muflon vegetációs időben mezőgazdasági területre ritkán vált ki. Kimutatható vadkárt nem
okoz. Az erdőben is csekély kárt tesz. Az összes erdőgazdasági vadkárból csupán néhány
százalék írható a rovására.
A fatermesztésben rágás és hántáskár fordulhat elő.
Rágáskár. Az újulatokban, fiatal erdősítésekben az oldalrügyeket, ritkán a csúcsrügyeket
rágja le. A rágáskárok nagysága közvetlen összefüggésben van a muflon számára
rendelkezésre álló egyéb táplálék választékával. Rendszerint a magas hóállás szűkíti le a
tápanyagkészletet, a fűfélékhez az állat ilyenkor nem tud hozzáférni, ez kényszeríti fokozott
mértékben a fás növényzet rágására. A fafajok rágásgyakoriságának sorrendje a következő:
kőris, hárs, juhar, tölgy, erdeifenyő, lucfenyő. A muflon tehát főként a lomblevelűeket
károsítja.
Hántáskár. A téli tápanyag- és ásványianyag-hiányra vezethető vissza. Egyes vélemények
szerint a hántásra való hajlam a házijuhhal keresztezett muflonnál mutatkozik meg. Az állat
metszőfogait nekifeszíti a fiatal fának, és ferde irányban, alulról felfelé lehántja a kérget. A
szarvas hántásától, ami függőleges irányú, könnyen megkülönböztethető. Az irodalom említ
olyan esetet is, amikor a muflonkos szarvával a bükk kérgét foszlányosra dörzsöli, és úgy eszi
meg. Az erdőkhöz csatlakozó szőlőkből is jeleztek már hántáskárt, de erről utólag kiderült,
hogy a mezei nyúl rovására írandó. A fás növények között a hárson, a kőrisen, a tölgyön, a
bükkön figyeltek meg hántást. Mivel a muflon ritkán hántja le a fát körkörösen, így a fa nem
hal el, a kéreg regenerálódik.
Elsődleges szempont, hogy a területen az egyedsűrűség ne haladja meg az erdő vadeltartó
képességét. A muflon a nagyobb rosttartalmú takarmányokat igényli. Ezt a téli
takarmányozás folyamán figyelembe kell venni. A szemes erőtakarmányt, a tápot csak szálas
takarmánnyal szabad etetni. A muflon ásványianyag-szükségletét is ki kell elégíteni. A
szakszerű takarmányozási normákhoz igazodva a nagyobb mérvű rágási és hántási károk
elkerülhetők. A mechanikai és kémiai vadkárelhárítás azonos a szarvasnál, az egyéb
nagyvadfajoknál alkalmazott technológiákkal.

AZ ELSŐ TELEPÍTÉSEK:
Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában, az akkori Nyitra megyei Ghymesre 1868-69-ben
került muflon a Frankfurt am Main-i és a brüsszeli állatkerten keresztül Korzikáról és
Szardíniából. 1883-ban a vadaskertből 80-100 db-ot szabadon bocsátottak. A nagyapponyi
állomány innen származik.
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Kiegészítés: 1890-ben, majd 1897-ben a Pozsony megyei Malackára telepítették Lainzből, majd Nagyapponyból
származó muflonokat. A következő telepítésre Bikszárdon (Pozsony megye) került sor, 1897-ben, lainzi
muflonokkal. 1899-ben a Gömör megyei Betlérre szintén Lainzból származó tenyészanyagot telepítettek.
Az ország területének muflonállománya 1943-1944-ben mintegy 2000 db-ra tehető. A II. világháború pusztításai
következtében ez a mennyiség kb. 80-100 db-ra csökkent. A vadaskerti állomány az orvvadászat miatt
úgyszólván teljesen eltűnt. Muflon csak a nagyobb összefüggő erdőállományok – Mátra, Bükk, Dunazughegység – területén maradt fenn kisebb csoportokban.
A háború után az élet normalizálódásával, a vadgazdálkodás fő célja a megmaradt nagyvadállomány mennyiségi
fejlesztése volt. A muflonállomány mennyisége is lassú növekedést mutatott. Később, az 1960-as évek
közepétől a létszám már gyorsabban emelkedett. Az állomány egyenletes fejlődését az új telepítések is
elősegítették. A tenyészanyagot jórészt a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaság szolgáltatta, majd a Mátrai Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság is bekapcsolódott a telepítési programba.

A muflon jövőképe kettős: A vadgazdálkodók továbbra is szívesen látják a muflont a hazai
faunában, színesítve a vadászható fajokat. A természetvédők viszont fauna idegennek tartják, és a faj likvidálását javasolják.

6.4.3. ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS:
A folyamatos megfigyeléssel és a kötelező létszámbecsléssel fel tudjuk mérni a muflonok
mennyiségét, a populáció nagyságát, térbeli eloszlását, az ivararányt és a kor szerinti
megoszlást.
A következőket kell szem előtt tartanunk:
A mennyiség: A területen a vadászati hatóság által megszabott maximálisan eltartható
mennyiségű muflonállományt lehet fenntartani. A lelövési tervbe tehát az ezt meghaladó
mennyiséget és a szaporulat mennyiségét kell beütemezni. A lelövés területi differenciálását
a vadászterület egyes részeinek vadsűrűségi viszonyai szabják meg.
Az ivararány szabadterületi gazdálkodás mellett 1:1 legyen. Az új telepítések után, az
állománynövelés időszakában, átmenetileg megengedhető az 1:2; 1:3, a nőivarú egyedek
javára eltolódott ivararány.
A kor szerinti megoszlás az egyik legfontosabb szociológiai jellemző. A korosztályviszonyok
alapján a populáció lehet: öregedő, fiatalodó és stabil. Öregedő a populáció, ha a szaporulat
időjárási, egészségügyi vagy más okok miatt több éven keresztül gyenge vagy kimarad.
Fiatalodó az állomány, ha a korosabb egyedeket mértéktelenül lövik. Stabil az állapoton
azokat az ivar és kor szerinti megoszlási viszonyokat értjük, amelyek között a populáció
tartamosan a legnagyobb produktumot – trófea, hús – adja.
Az állományszabályozási terv elkészítésekor a következőket kell figyelembe venni: A
SZAPORODÁSI EGYÜTTHATÓ, az anyajuhok számához viszonyítva 70%.
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A születendő bárányok ivararánya, több év átlagát tekintve 1:1. A szaporulat a következő
bárányozásig ebben a kategóriában marad. Április után a bárányok már második évesek. A
nőivarú egyedek második éves korukban ősszel már üzekednek. A kosok viszont csak a
harmadik éves korukban ivarérettek. Az ÁLLOMÁNYKEZELÉSI KOR 8 év. Gyakorlatban azonban
egy-két anyajuh rendszerint túléli ezt a kort. A kosok közül célszerű egy-egy kiváló csigát
viselő egyedet a tenyészérettség határáig (12 év) az állományban hagyni.
A KORMEGOSZLÁS tekintetében nem teljesen a biológiai kor a mérvadó, hanem a létszámbecslés alatti elkülöníthetőséget és a szaporításban való részvételt kell figyelembe venni.
Kosok:
2-3 éves fiatal,
4-6 éves középkorú,
7 év felett öreg korosztály.

Nőivarú egyedek:
2 éves jerke fiatal,
3-7 éves anyajuh középkorú,
8 év felett öreg anyajuh.

SELEJTEZÉS:
A szelektálást, a válogató lelövést végző vadásznak gyakorlattal kell rendelkeznie a muflon
megítélésében. A gazdasági cél a kapitális trófea és a nagy vadhúshozam.
A válogató lelövéssel a populáció szabályos ivararányát, kortagozódását is be kell állítani, ki
kell alakítani az optimális állományösszetételt.
A nemtől és a kortól függetlenül le kell lőni a beteg egyedeket . A szőr
borzoltságából, a bágyadt viselkedésből következtetni lehet az egészségi állapotra. A sánta
egyedeket is le kell lőni. Ezek túlnyomórészt csülökbetegségben szenvednek.
Szelektálni kell a gyenge állatokat is. Ezek testi fejlődésében elmaradnak a kor
átlagától. A bárányoknál figyelembe kell venni, hogy az ellés másfél-két hónapig elhúzódik,
így a vadászati idő kezdetén a bárányok még különböző testi fejlődést mutatnak, ami csak
decembertől egyenlítődik ki.
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Súlypontos a bárányok és a jerkék lelövése . A testi fejlettség és az egészségi állapot
tekintetében szigorú mértéket kell alkalmazni. Hasonlóképpen lelövendők az öreg
anyajuhok. A báránnyal járó anyajuhokat csak novembertől kezdve szelektáljuk. A
bárányok ekkor már önállóak. A szarvat, szarvcsapot viselő és a szarvdudoros anyajuhokat
kíméljük. A genetikusok szerint ezek jó szarvnövekedési tulajdonságot örökítenek.
A szarv: Le kell lőni minden olyan egyedet, amelyen a házijuhval való kereszteződésre utaló
bélyeget észlelünk (világos szarv, gyapjas szőrzet, a normálistól jelentősen elütő
színkülönbség, stb.)
A vadász helyzete a kosok selejtezésekor könnyebb, mivel a szarv alakja, méretei pontosabb
iránymutatást nyújtanak. A szelektálás célja a hosszú, nagy körméretű és
körátmérőjű, széles terpesztésű, esztétikus csavarodást mutató, egyenletes
barázdáltságú, nem töredezett szarvú kosok nevelése.
A kedvezőtlen környezeti tényezők és az egészségi állapot a szarv hosszúsági és körméreti
növekedését befolyásolják. Az alak, a terpesztés, a körívelés genetikailag megalapozott,
tehát öröklődő. A kosbárány elsőéves szarvfejlődését, szarvhosszúságát befolyásolja a
születés időpontja, valamint az a körülmény, hogy ikerbárányként született. Az elsőéves
szarvhosszúság alapján történő megítélés hibákat rejthet magában, a korfokozatok tartása
miatt azonban nem hagyhatjuk el a báránykori intenzív selejtezést. Szabályként fogadhatjuk
el, hogy azokat a kosbárányokat, melyek szarva nem éri el, vagy csak kevéssel haladja meg a
fül hosszát, decemberben, januárban ki kell lőni.
A szarvhossz a későbbiek folyamán sem lehet egyedüli döntő szempont. Biztonságosabban
tudunk ítéletet alkotni a harmadik éves kor után, amikor a körív mérete kialakult. Ekkor
erőteljes lelövéssel el kell távolítani azokat a kosokat, amelyek kis körívű szarvakat
fejlesztenek.
4-5 éves korban már biztonsággal megismerhetők a normálistól eltérő szarvformák. Ilyenek a
hátra növő, a nyakba, az áll alá növő ún. öngyilkos szarvak, a dörzsölő
szarvformák, a durva aszimmetriájú szarvak. Ki kell zárni a szaporításból a szűk
vagy túlterpesztett szarvú kosokat is. Nem kívánatosak azok a kosok sem, melyeken a
szarvvégek a szarvoldalt meghaladva kifelé állnak. A szarvvég erős töredezettsége minden
korban selejtszarvra utal.
A vadászat után, a szarv pontozásán keresztül megismerhető, hogy milyen morfológiai
szarvformákhoz kapcsolódnak leggyakrabban a nagy méreteket elérő, kapitális érmes
trófeák. A leszűrődött tapasztalatok alapján figyelni kell azokat a szarvformákat, amelyek
nemkívánatosak a populációban. Ezeket a kosokat is el kell távolítani, még az érett kor előtt.
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Órai gyakorlat anyaga:
Muflon állományváltozás: (példa)
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6.5. A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

6.5.1. HAZAI ELTERJEDÉSE, DINAMIKÁJA, HASZNOSÍTÁSA:

49. ábra: A vaddisznó területi eloszlása, becsült létszáma és terítéke
Forrás: Csányi-Márton-Kovács V.-Kovács I.-Schally (szerk.) 2018: Országos Vadgazdálkodási
Adattár
6.5.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS:
Elterjedése: Eurázsia, É-Afrika, Hátsó-India szigetei, É-, és D-Amerika. 25 alfaja ismert, nálunk
a Sus scrofa attila alfaj él.
Élőhelye: Eredetileg vizes területek, mocsarak, de ma már főleg erdőterületeken fordul elő,
valamint kedveli a mezőgazdasági kultúrákat.
Szaporodása: Poligám. Fő szaporodási időszaka október - január között van, de egyre inkább
elhúzódik. A búgást az idősebb kocák kezdik, 21-23 napig tart, de a kant 2 napig veszik fel
eredményesen. Búgás idején a kanok csatlakoznak a kondákhoz és megküzdenek,
legesélyesebbek a „remetekanok”. Főidőszakban a kocák 85 %-a termékenyül, a vemhesség
időtartama 112-120 nap. A kanok a búgás után elhagyják a kondát. Ellések zöme február március közé esik, malacozó vacokban, alomnagyság 4-12 db malac (0,75-1,2 kg/db). A
nevelés a koca feladata, anyacsaládban történik (egy koca különböző korú nőivarú utódaiból
áll).
Egyedfejlődése: A malacok azonnal szopni kezdenek, a vackot 4-5 nap után kezdik elhagyni, a
koca nagyon vigyáz rájuk. Gyakran több koca közösen neveli a malacokat. A csecshűség a 4.
héten helyreáll, elválasztás a 4. hónap végén. Ivarérettség ideje kocasüldőknél a kondíció
függvénye, lehet már 9-11 hónapos korban is. A kanoknál 20 hónapos kor körül, amikor is a
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kondából elűzik őket. A kanok külön kondában járnak, az öregek magányosak (remetekan).
Kondán belül szigorú rangsor. Teljes kifejlődés 5-6 éves korra. Végleges fogazat 20-21
hónapos korra alakul ki, száma 44 db. A szemfogak nyílt gyökerűek.
Táplálkozása: Mindenevő, táplálékszerző mozgása a túrás. Főleg éjszaka aktív. Károsítása
rendkívüli lehet. Jellegzetes nyoma az érő búzában a „bagózás”. Szezonalitás jellemzi
táplálék összetételét.
Ivari és korösszetétele: 1:1; 1,2:1 a kívánatos ivararány állományszinten. Állománykezelési
kor 5-6 év legyen.
Állománydinamikája: Erőteljesen növekszik. Egész évben vadászható.
Jelentősége: Hazánk egyik legfontosabb nagyvadfaja. Kerti tartása megoldott.

ELŐFORDULÁS, ÉLŐHELYIGÉNY:
Magyarországon a vaddisznó mindenhol előforduló és ismert vad. Bár eredetileg mocsárlakó
állat, ma az erdők lakója, és hazánkban szórványosan minden erdőterületen előfordulhat.
Mocsárlakó tulajdonságát azonban megőrizte. Nagyon szeret dagonyázni, fürdeni, találunk
olyan állományt is, pl. a Fertő tó nádasaiban, amely erdőt az év nagyobb részében alig lát. Az
állomány a vadászterületeken nem egyenletesen oszlik szét, hanem a neki legkedvezőbb
búvó és táplálékot adó területrészeken tanyázik. Legtöbbet az erdősültebb megyékben
találunk. Zavartalan erdőségek ma már alig találhatók, és a nagy összefüggő erdőkben az
intenzív, belterjes gazdálkodás miatt sokszor nagyobb a lárma, mint a szántók között húzódó
akácos vízmosásokban. A malacait vezető koca szereti a csendes sűrűket, hetekig nyugalmat
talál a terített asztal szomszédságában. Miért váltana be az erdő közepébe, ahol a nagy
munkazaj miatt alig talál egy kis érintetlen sarkot. Nem ritkák az olyan megfigyelések, hogy
este a kukoricásból vált ki a disznó az erdőbe, míg reggel visszatér a kukoricásba, nappali
pihenőhelyére.

6.5.3. ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÁS:
Ismert az ellentmondás a vaddisznó dúvad és egyben nagyvad megítélésében. A hivatalos
álláspont az előzőt látszik fölébe helyezni a nagyvad jellegnek, mert a golyós fegyverrel,
illetve sörétes fegyverből lőtt golyóval történő vadászat előírásával ezt rendezettnek véli.
Ugyanakkor kevesen törődnek azzal, hogy milyen szerkezetű állomány él a területen, és
milyen hatású lesz a végrehajtott lelövés a populációra.
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Az állománykezelés fő szempontja a vaddisznó esetében is
– a mennyiségi és
– a minőségi
szabályozás. Mindkettő (tehát nemcsak a minőség!) szorosan összefügg
– a koreloszlás és
– az ivararány viszonyaival.
Hazánkban általában a vaddisznóállomány csökkentése a feladat. A területek nagy részén
szükséges és jogos a vaddisznó minden törvényes módszerrel történő visszaszorítása.
Másutt, ahol élőhelyét az erdő jelenti, létjogosultsága van. Differenciálni kell tehát
feladatainkat, és mint a szarvas, az őz vonatkozásában megt esszük, a táji
vadgazdálkodás elve szerint kell e vadfajt is megítélni.
Mekkora legyen ez a gazdaságosan eltartható állomány? Mivel mezőgazdasági kultúrára nem
tervezhető vaddisznó gazdálkodás, így csak az erdőterületet vehetjük alapul , bár azt
sem teljes egészében. Az 1 db/100 ha erdő jelenti a gyakorlat szerint a vadászható
állománynagyság alsó határát. A felső határt a vadkárveszély függvényében a mező-és
erdőgazdaság ágazati igénye alapján a tájegységi vadgazdálkodási előírások és az üzemterv
állapítja meg. A vaddisznó egyes területeken egyáltalán nem élhet, ide tartozik az Alföld,
illetve az ország egyéb olyan területei, ahol a mezőgazdaság, illetve az apróvad-gazdálkodás
nem tűrheti meg ezt a vadfajt. Az Északi-hegyvidéken, illetve a Dunántúlon azonban vannak,
és kell hogy legyenek olyan területek, amelyeken szakszerű állománykezelés folyik, és a
vaddisznó is tervezett, megbecsült vadfaj. E két nagy földrajzi egységben olyan tájegységek is
találhatók, ahol a vaddisznó akkor is előfordul, ha nem tervezzük – esetenként az élőhelyét
jelentő nagyvadat erdőtömbökből történő kiszivárgás, elvándorlás miatt. Ezeken a
területeken éppúgy meg kellene tartani az állománykezelési normákat, mint a fő élőhelyein.
A kis létszámú állomány sem egyenletesen oszlik meg a vadászterületen. Az ott folyó erdőés mezőgazdasági munkák, kultúrhatások és az életmódi sajátosságok miatt egyes
területrészeken feldúsul, másutt nem fordul elő. Ez a létszámingadozás évszakonként is,
tájrészenként is állandó változásban van. A vadgazda feladata az, hogy a vad területi
elhelyezkedését a gazdaságosság szerint befolyásolja.
A vaddisznó a nyugalmat nagyon meghálálja. Általános tapasztalat az, hogy a nyugalmat
nem lelő, zavart vad károsítása nagyobb, mert ott is megjelenik, ahol nem
is számítunk rá, tehát nem védekezünk ellene. A taposási és egyéb kár is nagyobb, ha
zavart az állomány. A nyugodt nappali beállóhelyek egyben az esti-éjszakai élelemszerzés
helyének azonosságát is jelentik. A malacozás, búgás időszakában különösen
fontos a nyugalom. Az erdőgazdaság is sokat segíthet a munkák koncentrálásával,
fejlődése egyébként is ebben az irányban halad, vadgazdálkodási szempontból nagyon is
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örvendetesen. A vaddisznó tagadhatatlan intelligenciája révén különbséget tud tenni a
számára közömbös, bár szokatlan, és az őt veszélyeztető zavaró hatások között. Így a
motorfűrészek zúgása, a menetrend szerinti erdei szállítások csak rövid, átmeneti időre
teszik nyugtalanná. Ennek azonban a fordítottja is igaz: az állandó, tervszerűtlen vadászat az
állomány legnagyobb zavaró tényezője, a vaddisznó ehhez nehezen alkalmazkodik,
elhúzódik, levándorol messzi területekre, esetenként a nyugalmat adó többszáz hektáros
kukoricásokba, súlyos károkat okozva. Ha elvándorlása akadályokba ütközik, akkor ugyan
marad, de vadászhatatlan, vagy csak rossz hatásfokkal vadászható éjszakai vaddá válik.
MINŐSÉGI SZABÁLYOZÁSA:
A gazdaságos vaddisznótartásra különösen érvényes a nagyvad-gazdálkodás általános
alapelve: keveset, de jól. Nem csak kultúrérték-megőrzési, sportértékbeli, állattani szempontok, hanem egészen egyszerű pénzügyi megfontolások is a minőség fokozását követelik
meg.
KOROSZTÁLY-SZABÁLYOZÁS:
Ismert, hogy a lehetséges legkisebb állomány maximális hasznosítása a
vaddisznóval való gazdálkodás alapelve . Ehhez szükséges, hogy kevés legyen a
viszonylag sok takarmányt fogyasztó fiatalok aránya, állományunk lehetőleg középkorú,
illetve kevesebb öreg egyedből álljon. A maximális trófeaértéket a vaddisznó 5-6 éves korban
éri el, bár gyarapodás továbbra is van. Így gazdasági megfontolásból 6-7 évben célszerű
megszabni az állománykezelési kort.
Ahhoz, hogy a szabályozási elmélet a gyakorlat számára is használható maradjon, nem
korosztályokkal, hanem összevont korcsoportokkal kell terveznünk. Az öreg korcsoportnak legalább 20%-ot kell képviselnie, hogy a populáció információlánca
biztosított legyen. (Ezek az 5-6-7 évesek).
A középkorúak és az ivarérett fiatalok aránya 50% legyen. A 18 hónapnál
fiatalabba, (malacok és süldők) 30% -ban szerepeljenek az élő állományban.
Kőhalmy (1979) 57-58%-ban tartja célszerűnek a malacok és a süldők lelövését, 10 %-ban
ajánlja az érett (5 évesnél idősebb) kanok és kocák elejtését. Ez 100 db lőtt vaddisznóból 5
db kapitális kant jelent.
A kormegoszlás alakulására általában a lőtt vaddisznó korbecslésén keresztül következtethetünk.
Élő állapotban a malac korát a testnagyságából, a csíkoltság állapotából ítélhetjük meg. A
süldő korára sincs jobb támpont a fejlettség megítélésénél. Figyelembe vehetjük a szőrváltás
lefolyását is. Felnőtt egyedeknél az adott populáció átlagához viszonyított eltérő méreteken
kívül az ún. másodlagos nemi jellegek kifejezettsége vagy mérsékeltebb megléte utal a korra:
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az öreg kan vagy öreg koca tipikusabban mutatja a nemekre leírható jellemző tulajdonságokat.
A lőtt vaddisznó korbecslése már pontosabban megoldható, bár itt is csak becslünk. Két éves
korig a fogváltás a mértékadó. Ezután már nő a pontatlanság veszélye, bár a gyakorlat
számára elegendő az így nyert adat is.
Kiegészítés:
AZ AGYAR ÉS AZ ÉLETKOR ÖSSZEFÜGGÉSE
Nagyagyar
Kor (év)

Teljes

Koptatott rész
hossza (cm)

Kisagyar

Állkapcson belül: kívül

Teljes

arány

Koptatott rész
hossza (cm)

1.

8

0,5

75:25

5,0

1,0

2.

13

2,5

70:30

6,5

2,0

3.

16

4,0

62:38

8,0

3,0

4.

21

6,5

62:38

9,4

4,0

5.

23

7,0

60:40

11,0

5,0

6.

22

7,0

59:41

13,0

7,0

7.

21

7,0

57:43

14.0

8.0

Az agyarnövést és –kopást a populáció, illetve az egyed szervezeti szilárdsága, a csontozat
keménysége, az élőhely talaj- és takarmányviszonyai egyaránt befolyásolják. Legcélszerűbben akkor járunk el, ha a meghatározandó agyar méreteit a táblázattal összehasonlítjuk, és azt a korértéket fogadjuk el, amelyikhez a legtöbb méret hasonlít.
Megjegyzendő, hogy a koptatott rész, a fenési sík jobb támpont, mint az agyarhossz, mivel az
utóbbi jobban függ az egyedi adottságoktól.
A kanok korára az agyar alakja is utal, jellemző ugyanis a nagy- és kisagyarok görbületének
fokozódása. Amíg a kan korára kíváncsi az elejtője, mert az fokozza a trófea értékét, a kocák
korára legtöbben nem kíváncsiak. Pedig az egész állomány további fejlődésére legalább
ugyanolyan befolyást gyakorol a kocák kormegoszlása, mint a kanoké.
Ha sok öreg kocát lövünk, az élő állomány fiatalodik. a fiatal, kis átlagéletkorú kocák ugyan
kevesebb malacot ellenek, de a „szociális stressz” így csökken, és a rangsorrend belső
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szabályozó mechanizmusában a gátló hatások fellazulnak, aminek a populáció rendezettsége
látja kárát.
A kocáknál a kampók gyökérnyílása, ellentétesen a kanok agyaraival, a korosodás során
folyamatosan szűkül, az 5 éves kocák szemfogainak gyökérnyílása alig 2 mm-es csatornát
hagy nyitva. Az emsesüldő kampója a gyökérnél a legszélesebb. A koca öregedésével a nyílás
állandóan csökken, és ezért a kampó legvastagabb átmérője folyamatosan előrecsúszik.
– Az 1 éves emsesüldő kampójának legszélesebb átmérője a gyökérnyílás mellett mérhető.
– A 2 éves koca szemfogának gyökérnyílása már leszűkül, a legnagyobb szélességet a
kampóhossz felénél mérhetjük.
– A 3 éves kocák kampóin a legnagyobb átmérő a fenési sarok közelében a kampóhossz első
egyharmadában található. A gyökérnyílás 2-3 mm-re szűkül.
– A 4 éves és idősebb kocáknál a gyökércsatorna csak egy-két mm átmérőjű, a kampó
legvastagabb átmérőjét a fenési sarok mellett mérhetjük.
A módszer alkalmazásával tehát az elejtett kocák korát is megállapíthatjuk. Nem okoz gondot
az 5 évesnél idősebb anyák korának bizonytalansága sem, mert a szépen fejlett,
rendszeresen malacozó törzsanyák kímélése minden kormeghatározástól függetlenül
kötelességünk.
A korosztályok, a korcsoportok a populáció belső önszabályozó mozgástörvényeire is igen
nagy hatást gyakorolnak, ami hangsúlyozottan szükségesség teszi e figyelmen kívül hagyott
szempont gyakorlati érvényesítését.

IVARARÁNY SZABÁLYOZÁS ÉS A VÁRHATÓ SZAPORULAT:
Tudjuk, hogy a létszám növekedéséhez szaporítóképes kocák kellenek, tehát ha ezek száma
korlátozott, kisebb lesz a szaporulat. Mivel még a vaddisznótartásra alkalmas területeken is
csak mérsékelt állománynagyság tartása lehetséges, szükséges a biológiailag természetes 1:1
ivararányt a kocák rovására szűkíteni. Egyes szakemberek az 1:1,5 arányt
javasolják, mások pedig az 1,2 -1,0 arányt ítélik helyesnek.
Az állományszabályozás ábécéje a következő: tudnunk kell, hogy mekkora az
állományunk, ebből mennyi a koca, mekkora a szaporulat és mennyi az
elhullás. A létszám becslése vaddisznó esetében szinte megoldhatatlan.
A szaporulat az ellő kocák számától és a megellett malacok számától függ. Pontosan
ismernünk kell tehát a búgó kocákat. Ezek ismeretéhez azonban tudnunk kell, hogy MILYEN
KORRA VÁLNAK NEMI ÉRETTÉ A SÜLDŐK. Nem igaz az a klasszikus megállapítás, hogy csak a 18
hónapos emsék érettek a búgásra, Számtalan megfigyelés és tudományosan feldolgozott
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adat bizonyítja a 9-10 hónapos emsesüldők búgását és ellését. A február-márciusban
született malacok decemberben kifejlődnek, és nagy részük nemileg éretté válik.
A nemi érést a táplálkozási viszonyok irányítják. A jó, bőséges élelmen nevelkedő erős, fejlett
süldők biztosan korábban válnak anyává, mint elmaradt testvéreik. A tölgy- és csermakk
stimuláló hatása is közismert. Amelyik évben bőséges a makktermés, abban az emsesüldők
nagyobb része búg be az első év telén, mint a makktermés nélküli években. A folyamatos és
korlátlan gabona- és kukoricatáplálék ugyancsak gyorsítja a nemi érést.
Általában az emsesüldők 30%-a búg be már 9-10 hónapos korában , ha a
takarmányozás gyenge és nincs makktermés. Erőteljes táplálkozás esetén ez a szám eléri az
50%-ot is. A szaporulat nagysága ugyancsak összefügg a jó makkterméssel. Kedvezőtlen
években 1-2, bőséges őszök után 2-3 malac számolható minden kocasüldő után.
A korai nemi érés, a BÚGÁSI IDŐSZAK RENDSZERTELENNÉ VÁLÁSA és elhúzódása, egyszóval a
szaporodási rend és ez által a szaporodási mutató megváltozása magyarázatot kíván.
Természetesen csak józan, megfigyeléseken alapuló következtetésekre támaszkodhatunk.
Ezek szerint az utóbbi években az intenzív vadászat felborította a vaddisznóállomány
korosztály-egyensúlyát. A vaddisznótörzsekből eltűntek az idős egyedek. A középkorúak
létszáma minimálisra csökkent. A túlnyomó többség a fiatal korosztályhoz tartozik, tehát
elfiatalítottuk az egész állományt.
Közben a nagyüzemi mezőgazdálkodás óriástáblái olyan új életkörülményeket teremtettek,
melyek nagyon előnyösen hatnak a vaddisznó fejlődésére és siettetik a nemi érést. A fiatal
generáció a korlátlan táplálkozási lehetőségeket kihasználva él. A kondán belül – a
középkorúak hiánya következtében – nincs szociális stressz. A riválisak harca nem szükséges,
mert bőségesen van táplálék.
A családi kapcsolat egyszerű, anya és malac, tehát alig van függés, és a rangsorrend egysíkú,
csak a testvéri kapcsolatokra irányul. Az elmondottak együtthatásaként a malacok
gyorsabban fejlődnek, az emsesüldők nemileg előbb érnek, és a rendellenességek is
kifejlődhetnek. A nyári malacozások sokszor az utóbúgások következményei. Rendszerint
elvetélt vagy almot vesztett kocák búgnak be ismételten.
A malacait vesztett koca általában 5-6 hét múlva búg be újra, felborítják a természet rendjét,
zavarják a vadászatot. A januárban malacait vezető koca éppolyan rendellenes, mint a júliusi.
A legjobb a rendszertelenséget okozó kocák kilövése.
A szaporulat nagyságát több kutató vizsgálta, különböző természeti adottságok mellett. A
Magyarországon végzett adatgyűjtések azt mutatják, hogy 1 évesnél időseb b
kocánként átlagosan 5 db szaporulattal kell számolnunk . A kocák létszámába
természetesen bele kell a kocasüldők 50%-át is tervezni, ezek szaporulata azonban évi 2 dbnál több nem lehet.
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Az elvégzett embrióvizsgálatok szerint a szaporulat ivararánya az 1:1,18 és 1,0:0,89
arányszámok között ingadozik, tehát a gyakorlatban az 1:1 viszonyszámmal számíthatunk.
Így a szaporulat megállapítását pl. a 10 kockából álló vaddisznótörzsnél a következők szerint
végezzük el: 10 koca (x 5 db malac) = 50 db malac. Az 50 db malac fele emse. Az ivarérett
kort megélő 16 db emsesüldő fele búg be. A bebúgott 8 emsesüldő (x 2 db) = 16 db malac,
összesen 66 db szaporulat. A szaporulatból ugyanis az első 10 hónapban a malacok 35 %-a
elpusztul.
Az ELHULLÁS ARÁNYAI és időszakai:
Születéskor

10%

3 hetes korig

70%

1-6. hónapban

18%

7-9 hónapban

2%

Természetesen ez csak általában lehet igaz, konkrét állományok esetében meg kell
figyelni a magzatszám alakulását és ivararányát is, évről évre. Maga az
embriók száma is igen jelentősen változhat az időjárás, a táplálkozási lehetőségek és a
vadászat állományszerkezet-alakító hatása vagy a betegségek miatt.

A selejtezés, tág értelemben az állományban nemkívánatos egyedek
eltávolítását jelenti. Selejt tehát minden olyan vaddisznó, amel y bármely
oknál fogva szükségtelen a populációban. Eltorzult ivararány esetén így a felesleges
(egészséges) koca is selejt, vagy a túlfiatalodott állományban a fiatal kan is lehet felesleg.

A legfontosabb tudnivalók:
Egyéb nagyvadfajainknál a megszokott útmutatások azt sorolják fel, hogy mit lőjünk, mely
típusok a „selejtek”. A vaddisznó esetében lőni kell a szokatlanul kis testű, rossz kondíciójú
egyedeket, de azokat se tűrjük az állományban (korra, nemre való tekintet nélkül), amelyek
viselkedése, mozgása eltér az átlagostól, ezek ugyanis feltehetően betegek. A korra és
évszakra jellemző vedlési állapottól eltérőeket is lőjük ki. Lőni kell mindazokat az egyedeket,
amelyeknél a rövid fej, a homorú orrhát, a hosszú hát, a túlnőtt far vagy a túl finom szőrzet
miatt házidisznó- „beütésre” gyanakszunk. A legtipikusabb esete e nemkívánatos
vérkeveredésnek a fehér-tarka, babos szőrzet vagy a fekete-barna pigment bármely mértékű
hiánya.
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Az „agárhas”, a senyvedt mellkas sem kívánatos. A selejtezés nem kötődik évszakhoz.
Nemcsak azért, mert a vaddisznó egész évben lőhető, hanem azért is, mert a felsorolt hibák
viselőit ott és akkor kell meglőni, ahol és amikor a vadász-szerencse összehoz velük. Mégis
van azonban egy időszak, amikor nagyon praktikusan oldhatjuk meg e feladatokat. Ez a kora
tavasz: március-április. Ekkor ugyanis még nincs takarás, de a vaddisznó már megnyugodott a
téli hajtások óta. A viszonylag legnagyobb táplálékhiány is ekkor van, és az állatok
előszeretettel keresik meg a csak helyenként található táplálkozási lehetőségeket. A
vadásznak itt módja van összehasonlítani a konda egyes tagjait a testnagyság, a kondíció
szempontjából. A selejtezés ekkori elvégzése mellett szól az is, hogy a tél elmúltával
kigyomlálhatók azok az egyedek, amelyeket indokolatlanul megsanyargatott a tél. Az enyhe
tél után nekünk kell szigorúbbnak lenni, mert ekkor a „selejt” is megmarad. Márpedig
nekünk kevés, de „jó” vaddisznó kell. Eltérően a szarvas és az őz selejtezési elvétől, most
nem a lőni valókkal foglalkozunk tovább, mert több rossz típust, hibát nem tudunk felsorolni.
Ne ejtsük el a szoptató, malacait vezető kocát. Ha igen, árva malacok fognak visítozni az
erdőn, és jobbik eset, ha pár nap alatt elpusztulnak.
Sokszor azonban, ha már nem szopósak a malacok, idegen koca is felneveli őket, de ezekből
az elárvult, csökött, hitvány malacokból erős öreg kan, idejében búgó „törzskoca” nem lesz,
viszont száj, gyomor, láb igen – értéktelen, vadkárt okozó dúvad. A gabonában turkáló,
bagózó kondából a koca látszik ki. Ne ezt lőjük, ha lehet. A téli hajtásokban is ingerlő a konda
elején vonuló nagy disznó. Általában ez is koca. Ne bántsuk! Az öreg nagy kocák helyett a
süldőket lőjük! A megfelelő korösszetételű kocaállomány összességében alacsonyabb
létszám esetén is produkál akkora hozamot (malacszaporulatot), mint egy lényegesen
magasabb létszámú, de nem megfelelő korösszetételű (elfiatalodott) kocaállomány,
amelynek ugyanakkor a környezetterhelése sokkal nagyobb (vadkár). Ezért kímélni kell a
középkorú és idős, nagytestű kocákat, mert ezek többet fialnak és sikeresebben nevelik fel
malacaikat.
A kanok közül a jó gazdálkodás terméseként bátran lőjük meg az öregeket (a kb. 6-7
éveseket). Azt azonban el is kell érni, hogy legyenek ilyenek az állományban! Adódik tehát:
védjük a fiatal kanokat, pár év múlva ezek lesznek büszkeségeink. Az egyedül járó kannak
adjuk meg a lehetőséget, hogy tisztességes remetekan legyen belőle. Ezek terhelik a
legkevésbé a növényállományt: jók a vadásznak, nem rosszak a mezőgazdaságnak.
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HASZNOSÍTÁSA (KŐHALMY T.):
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Órai gyakorlat anyaga:

Vaddisznó állományváltozás: (példa)
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