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Az aranysakál a Kárpát-medencében:  
múlt, jelen és jövő

Csányi Sándor, Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet (Vadbiológia), 
2100 Gödöllő, Páter utca 1. - css@ns.vvt.gau.hu

Amikor az „Otthon, édes otthon... az aranysakál hazai története az elmúlt évtize-
dekben” konferencia szervezésének gondolata felmerült, akkor egy olyan fórumra 
gondoltunk, ahol felvonultatható mindaz, amit e fajról régebben tudtunk és amit a 
jelenkor kutatásai alapján az elmúlt években megismertünk. 
Az aranysakál megjelenése és rohamos terjedése meglepetés volt a kutatók, a vad-
gazdálkodók és a természetvédelem számára is. Azon esetek közé tartozik, amikor egy 

„kihalt” faj rácáfol a dogmákra és a szabályokat felrúgva jól láthatóan írja át a tudo-
mány és a gyakorlat addigi ismereteit. Miközben a sakál elhíresült, s a vadállományt és 
a juhágazatot fenyegető „csúcsragadozóvá” válik, a józan szkepticizmus ottmarad: mi 
igazolja e híreket és véleményeket? Hol van a határ a vélelem és a biztos tudás között és 
vannak-e bevált eszközök, amikkel a háziállatok vagy a vad megvédhető?
A következőkben röviden összefoglalom az előadások néhány gondolatát. Célom, 
hogy rámutassak néhány fontosabb területre és ismereteink ellentmondásaira. Vé-
gezetül pedig javaslatot teszek arra, hogy mik lennének azok a kérdések, amik meg-
válaszolása az aranysakál állomány hatékonyabb kezelésének megalapozása érdeké-
ben szükséges.
Már a sakálról készült történeti összefoglaló rávilágít azokra a nehézségekre, amik 
miatt a faj múltjáról nehéz nyilatkozni. Sőt, jobbára azt kell tisztázni, hogy a koráb-
bi irodalomban gyakran megjelenő nádifarkas és az aranysakál tényleg azonosak-e? 
Feltehető, hogy maga a „sakál” megnevezés is viszonylag új a nyelvünkben, ezért 
régen a nádifarkas volt e ragadozó neve, mely alatt sokszor kisebb testű farkasokat, 
illetve a kutyafélék basztardjait  egyaránt értették.
Bár az aranysakál első hazai betelepedéséről, térhódításáról sötétben tapogató-
dzunk, a hazai észlelések feldolgozása azt támasztja alá, hogy Magyarországon az 
aranysakál valószínűleg egykor elterjedt volt. A nagy folyószabályozások évszázados 
történetének végén élőhelyeinek utolsó foltjait a nagytáblás mezőgazdaság tüntette 
el, s ezzel párhuzamosan egy időre az aranysakál is eltűnt a magyar fauna tagja közül. 
Az utolsó, mintegy 50 év megfigyeléseit és elejtései alapján jól látszik, hogy a faj fel-
tehetően a legtöbb esetben a nagy folyók mentén tért vissza hazánkba, majd zömé-
ben bizonyos gócpontokon jelent meg, mint amilyen a Dráva-mellék, Tolna-megye, a 
Tisza-tó környéke, a Nyírség déli része, valamint a Fertő-Hanság vidéke.
Az aranysakál őshonos ragadozónk, amely a múltban kis egyedsűrűségben és meg-
szakításokkal volt jelen hazánk jelenlegi területén. Közép-Európai és Balkáni visz-
szaszorulása idején a XX. század közepére hazánkból is eltűnt. A visszatelepülése a 
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nyolcvanas években kezdődött és az újbóli megtelepedést (azaz a kóborló egyede-
ken túl a szaporulat megjelenését is) a kilencvenes évek második felében sikerült 
igazolni. A különböző vizsgálatok állományának exponenciális emelkedését jelezték. 
Az akusztikus állománybecslés során a faj szaporodó állományait, családjait a legkü-
lönbözőbb helyeken sikerült meglelni. Nádas, mocsaras területeken, fás legelőkön, 
erdő-mezőgazdasági komplexumban, homokhátakra telepített száraz akácosokban 
és fekete fenyvesekben csakúgy, mint ártéri galériaerdőkben. Az aranysakál nem-
csak erősebb, mint a vörös róka, hanem szaporodási stratégiája is sikeresebb. Míg a 
kölykök száma a placentahegek alapján gyakorlatilag megegyezik, a kölyköket együtt 
nevelő sakálcsaládok lényegesen hatékonyabban nevelik fel azokat, mint a róka.  
A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a faj soha nem volt jelen akkora ál-
lományokkal hazánkban mint jelenleg. Továbbá, az aranysakál országos elterjedése 
várható, melynek gátja egyedül a búvóhely hiánya lehet.
Táplálkozása a rókáéhoz hasonló, de annál erősebb és sikeresebb,  ezért egyértelmű-
en dominálja azt. A hazai vizsgálatok az aranysakál számára a kisemlőstáplálék, azon 
belül a mezei pocok elsődlegességét jelzik. Ez szinte kifogyhatatlan rágcsálóbázisra 
utal, amit a forrásfelmérések is alátámasztanak. Másodlagos táplálékai a vaddisznó 
(részben tetem, zsiger) és a növények. A szarvasfélék táplálkozási szerepe alárendelt, 
vagyis fogyaszt belőlük, de ennek aránya alacsony. Az újabb hazai vizsgálatok a kis-
emlősök mellett nagyarányú nagyvadzsiger fogyasztást jeleznek. 
A sakál alapvetően magányos vadász, de a rágcsálóknál nagyobb állatokra párban és 
csoportosan is vadászhat. Ez nagy különbség a versenytársakhoz, így a vörös rókához 
képest. Újonnan meghódított területen a táplálkozása változatosabb, ahol a sakál 
jelenléte már rendszeres, szűkül a táplálkozásának a változatossága, és táplálkozási 
szokásai akár a specialista fajokra jellemzőek lehetnek. A táplálékkínálat változásá-
hoz gyorsan alkalmazkodik, ami gyors hazai és közép-európai terjeszkedésének is 
lehet egy magyarázata. Az opportunista sakál a nagyon széles táplálékspektrumot 
kihasználva, a könnyen (számára veszély nélkül) megszerezhető táplálékokat része-
síti előnyben, ugyanakkor bármikor kész táplálékot és vadászati stratégiát váltani. 
Új területekhez való gyors alkalmazkodását az is elősegíti, hogy a sakálszülők és a 
segítők a kölyköket nagyon változatos táplálékkal látják el és hosszú időn keresztül 
tanítják vadászni.
Az aranysakál a hazai fauna és az életközösségek természetes része. A kutatások 
eddig alig foglalkoztak azzal, hogy az aranysakál újbóli megjelenése, állományának 
terjedése és bizonyos területeken való növekedése milyen hatással lehet a védett 
státuszú fajokra. E tekintetben inkább csak különböző szempontok szerinti gondo-
latkísérletekre lehet vállalkozni. Lehetséges „haszna”, egy őshonos faj visszatelepülé-
sével nőtt hazánk fajdiverzitása, mely csökkentheti a vaddisznóállományt és ezáltal 
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csökkenti a földön fészkelő fajokra nehezedő nyomást. A kutatások bizonyítják más 
ragadozó fajokkal, legfőképpen a rókával szembeni sikerességét és ezáltal feltéte-
lezhető, de hazai vizsgálattal még nem igazolt adott területeken a rókaállomány sű-
rűségének csökkenését (intraguild szabályozás). Az aranysakál feltételezett „káros” 
hatásainak értékelését tekintve érdemes megjegyezni, hogy „A táplálkozásvizsgála-
tok eredményeinek értékelésekor fontos leszögezni, hogy az adott táplálék faj (cso-
port) „alacsony” szintű fogyasztási aránya pusztán azt jelzi, hogy az adott táplálék a 
ragadozó számára kevésbé fontos. Fogyaszt belőlük, de a nélkül is fenn tudja magát 
tartani. A zsákmány oldaláról viszont ez egészen másképp nézhet ki. Ugyanis ala-
csony arányú fogyasztás is végzetes lehet egy kis egyedsűrűségű, egyéb okok miatt 
is veszélyeztetett zsákmány faj (pl. haris, parlagi vipera) állományára.” Emiatt több 
védett és fokozottan védett állatfaj állományaira is jelenthet az aranysakál veszélyt. 
Ezt a lehetőséget azonban eddig a nemzeti parkok szakemberei nem tapasztalták, de 
gyakori az olyan megjegyzés, hogy a róka és vaddisznó csökkenése megfigyelhető, 
ami természetvédelmi szempontból mindenhol előnynek számított. Összességében 
az aranysakál megjelenése a jelenlegi ismeretek szerint természetvédelmi szem-
pontból mindenképpen előnyösnek tekinthető. Fontos azonban, hogy  nyomon kell 
követni a sakál elterjedésének és állománynagyságának változásait, a védett fajokra 
vonatkozó hatások kutatását pedig elkezdeni és folyamatosan végezni.
Az aranysakálról folyó viták középpontjában vadgazdálkodási és állattartási kárté-
telének megítélése és mértéke áll, de hiányoznak az ezeket mérő célzott kutatások.  
A sakál hatására nézve új ismereteket szolgáltatnak a balatoni Nagy-berek területén 
végzett vizsgálatok. Az aranysakál 2000 körül tűnt fel újra a berekben, majd folya-
matosan, de nem robbanásszerűen emelkedett az egyedszámuk. Napjainkra az éves 
teríték húsz fölé emelkedett. Vadászata kifejezetten nehéz. Elejtése igazi vadászél-
mény, ami színesebbé, vonzóbbá teszi a Berekben történő vadászatot. A területen a 
nagyvadállomány stabil és kifejezetten jó minőségű. Az őzállomány minőségben és 
mennyiségben is nőtt és az őz és a sakál egyedszáma között semmilyen összefüggést 
nem tapasztaltak. A megfigyelések szerint a sakál fizikailag alkalmatlan arra, hogy 
mérhető kárt okozzon a berki őz állományában. A Nagy-berekben elejtett egyedek 
boncolása alapján étrendje hasonlít a rókáéra, így komoly táplálék konkurense an-
nak. Télen a rágcsálók mellett keresi a vadászatból származó zsigereket, sebzett és 
elpusztult vadakat, s a friss tetemeket pár óra után már kikezdi. Tavasszal megfigyel-
hetők sikertelen vadászati próbálkozások, és ha táplálékkereső útjaik során elfekte-
tett őzgidát, szarvasborjút, illetve a kondától leszakadt vadmalacot találnak, azt leva-
dásszák. Nyáron és ősszel kifejezetten sok rágcsálót fogyasztanak. A vad mozgását 
számottevően nem befolyásolja a sakál jelenléte. A róka állományára kedvezőtlen a 
sakál megjelenése, mert a versengés egyértelmű vesztese a róka. A nagyvad, a róka 
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és a sakál viselkedésének megismerésében folyamatos terepi megfigyelések mellett 
rendkívül hasznos eszközök az automata fotócsapdák, melyekkel nélkülözhetetlen és 
pótolhatatlan adatokat lehet gyűjteni.
A sakálhoz hasonlóan, de sokkal kevésbé látványosan, az 1980-as években megkez-
dődött a farkas és a hiúz spontán visszatelepülése hazánkba, amelyet a környező or-
szágok gyarapodó állományai alapoztak meg. Az aranysakál invazív fajokat mintázó 
terjedésével, robbanásszerű állománynövekedésével mára jelentős változást okozott. 
Az említett ragadozók megjelenése új módszereket és szemléletmódot is megkíván 
a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az állattartók részéről, amire a Kuvaszok 
és Nagyragadozók Természetvédelmi Program tapasztalatai adhatnak példákat. Az 
eddigi vizsgálatok megerősítették, hogy a kuvaszok a megfelelő tartáskörülmények 
betartásakor aktívan és hatékonyan képesek ellátni a legelő háziállatok melletti vé-
delmet. Felderítő őrzőstílusuk és aktív védelmi reakciójuk folyamatos oltalmat bizto-
sít, a nappali legeltetéskor és az éjszakai pihenéskor egyaránt. Az összetett őrzés-vé-
delmi rendszer egyik fő elemeként, jelentős visszatartó és megelőző hatással vannak 
a területeken élő farkasokra és medvékre. Az észak-amerikai tapasztalatok szerint a 
kuvaszok hatékonyak a prérifarkasokkal (coyote) szemben és képesek azok elpusztí-
tására is. A prérifarkas küllemében, viselkedésében, táplálkozásában a sakálnak meg-
felelő faj Észak-Amerikában. A kutyák védelmi módszerének lényege a megelőzés, 
egy ütközőzóna létrehozása a potenciális zsákmány és a ragadozó között. Ezért felté-
telezhetjük, hogy alkalmazásuk az aranysakál esetében hasonlóan eredményes lehet. 
A nyájőrzők viselkedésének rendszeres ellenőrzése és az emberi beavatkozás önálló 
munkavégzésük dacára sem nélkülözhető. Az egész életen át tartó tanulás kulcsfon-
tosságú tényező a megfelelő genetikai alap mellett, hogy a kihelyezett kölykökből, a 
későbbiekben jó munkavégzésű pásztorkutya legyen.
Az Északi-középhegység területén 2004-2006 és 2010-2011-ben végzett vizsgálatok 
alapján a  hazai állattartók felkészületlenek a problémára. Fontos azonban, hogy a kár-
okozás mértékének és rendszerességének el kell érnie egy bizonyos szintet, hogy ren-
tábilissá váljon a megelőző intézkedések bevezetése. Jelenleg sajnos még nem állnak 
rendelkezésre értékelhető és rendszerezett vizsgálatok, pedig a megfelelő védekezési/
megelőzési módszerek kiválasztásához elengedhetetlen a módszerek és körülmények 
pontos behatárolása, ellenőrzése. A fő cél és szempont a kárt okozó állat sikerélmé-
nyének megszüntetése, a táplálkozás kiváltotta pozitív visszacsatolás elvágása, amihez 
nem csak a nyájőrző kutyák tartására, hanem más intézkedések megtétele is szüksé-
ges. Az erdélyi és felvidéki kedvező tapasztalatokból kiindulva, a kuvaszokkal történő 
kármegelőzést át lehet ültetni a hazai gyakorlatba sakálokkal szemben is. A megfelelő 
feltételrendszer és finanszírozási háttér megléte esetén, egy hasonló tematikával mű-
ködő program, a hazai viszonyok sajátosságaira szabva eredményes lehet.
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Az előadásokat áttekintve a következő kérdések megválaszolása szükséges annak ér-
dekében, hogy a terjeszkedő aranysakál kezelése – a vadgazdálkodás, természetvé-
delem és az állattartók érdekében  –  adatokra alapozott és hatékony legyen:
• Az aranysakál táplálkozásának vizsgálata a a zsákmányfajokra gyakorolt 

hatás szempontjából, különösen az aranysakál zsákmányolási jellemzőinek 
lehetséges hatásaira a nagyvadfajok szaporulatát tekintve.

• Az aranysakál és a róka közötti versengés hatása a róka és a zsákmányfajok 
dinamikájára.

• Az aranysakál terjeszkedésének előrejelzése és a megtelepedési folyamat 
befolyásolása a vadgazdálkodás eszközeivel.

• Az aranysakál károkozása a háziállat állományokban és ezek hatékony 
megelőzésének eszközei különös tekintettel az őshonos kutyafajták 
alkalmazásával párosított védekezésre.



„Otthon, édes otthon… – az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben” 

Gödöllői Vadászati Szakkollégium

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium (GVSZK) lassan egy évtizedes múltra tekint vissza. 
2001 tavaszán egy gödöllői szalonkázás során vetődött fel egy olyan szervezet életre 
hívása, mely összefogja a vadászó egyetemistákat. Így alakult meg a Gödöllői Vadá-
szati Szakkollégium. 
A szakkollégiumnak fő célja, hogy összegyűjtse a campuson azon tanulókat, akik a vadászat 
iránt érdeklődnek, vagy már űzik e nemes mesterséget. Továbbá céljainak tekinti, a szak-
mai alapok átadását, a szakavatott szem látókörének szélesítését, a magyar vadászetikai 
hagyományok megőrzését, ápolását, továbbadását, mind a hazai, mind külföldi szakirányú 
szervezetekkel való kapcsolat felvételét, és ápolását.  
Céljaink eléréséhez, szorgalmi időszakban, heti-kétheti rendszerességgel szervezünk elő-
adásokat a szakkollégium hallgatóságának az egyetem oktatóinak és meghívott szakembe-
rek bevonásával. A  programok célja, az egyetemen megszerzett tudás kibővítésén kívül, az 
előadók közelebbi megismerése kötetlen beszélgetés formájában, hogy ne csak szakmai 
tudásuk, hanem élettapasztalatuk is az ifjabb vadászgenerációk épülésére szolgáljon. 
Azon tehetséges hallgatóknak, akiknek nem adatott meg a szakmába való „beleszületés”, 
a mai városiasodó világban egyre kevesebb lehetőségük nyílik a gyakorlat elsajátításá-
ra, ezért az elméleti ismeretek átadása mellett, gyakorlati jártasság megszerzésére is 
lehetőséget nyújt a szakkollégium. A szakkollégium évek ótaszínesíti az egyetemi életet, 
vadászatok, előadások, versenyek és szakmai tanulmányutak szervezésével. 
A 2009 novemberében újjászervezett GVSZK aktív részévé vált az egyetemi életnek. 
A szakkollégium folyamatosan támogatja tagjait, hogy tehetségüket kibontakoztat-
hassák és próbára tehessék tudományos diákköri konferenciákon. Ezt szolgálják az 
előadások és az előadókkal történő közvetlen kapcsolat felvételi lehetőségek is. 
A szakkollégium előtt egy központi egyetemi pályázat keretein belül újabb lehetősé-
gek nyíltak meg 2011-ben. A támogatásnak köszönhetően anyagi források is a ren-
delkezésre álltak, amiből számos nagyobb programot is szervezhettünk tagjainknak 
és az érdeklődöknek. 
A TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a  Szent István Egyetemen” pályázat keretében a 2011-2013-
as időszakban az alábbi programokat szerveztük meg.

Preparátor szakkör: 
célja, hogy egy szemeszterenként 60 órás oktatási programmal a diákok elsajátíthas-
sák a preparálás alapjait. A képzés kétszer két szemeszterben zajlik, amelynek végén 
a legtehetségesebb hallgatók az oklevelen kívül ösztöndíjat kapnak, hogy tudásuk 
tovább bővíthessék egy preparátor szakképzésen.
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Vadászíjász szakkör:
azon hallgatókat gyűjti össze, akik érdeklődnek az íjas vadászat iránt vagy már űzik 
azt. Ezen tehetséges diákok szemeszterenként 100 órában gyakorolhatják az íjásza-
tot a GVSZK, erre a célra kialakított lőterén. A legeredményesebb tagok a szakkol-
légiumot képviselve indulhatnak országos és nemzetközi vadászíjász versenyeken, 
ahonnan általában helyezésekkel térnek vissza. 
OFVVK – Országos Felsőoktatási Vetélkedő és Konferencia:
egy régi kezdeményezés felelevenítése, melynek célja a lehetőség megteremtése felső-
oktatási intézményekben a szakmát hallgatóknak egy olyan színvonalas megmérette-
tésre, melyre találunk példát a középszintű szakoktatásban. 2012 novemberében ismét 
Gödöllő adott  otthont a rendezvénynek és a rendhagyó eseménynek az előrejelzések 
szerint lesz folytatása. Mindenképpen a célunk a rendezvénnyel, hogy hasonló szintre 
és népszerűségre fejleszthessük, mint a már említett szakiskolák közötti vetélkedőt.
Mindezek mellett a tagok számára Projekt Ciklus Menedzsment, Vállalkozási Alapis-
meretek és Innováció Menedzsment témakörében előadásokat szerveztünk, melyek 
egy teszt kitöltésével zárultak, így minden résztvevő – eredményes vizsga esetén 

- oklevelet kapott az általa elvégzett kurzusról.
2013. tavaszán tanulmányi kirándulást szerveztünk Erdélybe, Gyergyószentmiklósra, 
ahol 50 fő ismerkedhetett meg a helyi vadgazdálkodással és annak jellegzetessége-
ivel. Ismereteket szereztünka nagyragadozókkal való együttélésből, a vadgazdálko-
dás ottani felépítéséről, az alkalmazott vadbecslési módszerekről és a zárttéri vadte-
nyésztésről is. Természetesen vadételek kóstolására is lehetőség nyílt.
A pályázat tette lehetővé ezen rendezvény, „Otthon, édes otthon… - az aranysa-
kál hazai története az elmúlt évtizedekben” elnevezésű szakmai nap létrejöttét is. 
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szak-
kollégium célja mindenképpen az volt, hogy olyan aktuális témát vegyen elő a kon-
ferencia témájául, ami országszerte foglalkoztatja a vadgazdákat, természetvédőket, 
állattartókat és természetszeretőket egyaránt. Reményeink szerint sikerül sikeres és 
színvonalas szakmai programot kínálni az érdeklődőknek.

A rendezvény szervezésében nyújtott segítségért és támogatásért ezúton szeretnék 
köszönetet mondani: 
Prof. Dr. Csányi Sándor egyetemi tanárnak a Vadvilág Megőrzési Intézet intézetigazgató-
jának, valamint Dr. Heltai Miklós egyetemi docens, intézetigazgatóhelyettesnek. Továbbá 
köszönöm az előadóknak, hogy eleget téve a felkérésnek vállalták az előadások megtartá-
sát és azon lelkes segítőknek, akik a rendezvény lebonyolításában részt vettek!

Ezúton is minden kedves résztvevőnek kellemes időtöltést kívánok!
Berger Andor, GVSZK elnök
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Röviden az Intézetről…

A VadVilág Megőrzési Intézetet (VMI) a SZIE Szenátusa 2007-ben alapította meg.  
Az Intézet jogelődje a Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék volt, ami 1994-ben 
alakult a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Oktató és Kutató Állomásá-
ból. A VMI a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karához 
tartozik. Feladatai röviden a következők:
• A vadbiológiai és vadgazdálkodási, valamint alapvető erdőgazdálkodási 

ismeretek oktatása a nappali és levelező tagozatos formában alap- (B.Sc) 
és mesterszakon (M.Sc) illetve a doktori (Ph.D.) képzésben. Szakterületéhez 
kapcsolódóan a VMI a vadgazda mérnök alap- és mesterszak szakgondozó 
intézete. A hallgatók az ezzel kapcsolatos kötelező vagy választható tárgyak 
széles köréből válogathatnak, beleértve a diplomadolgozatok elkészítését és 
az önálló tudományos tevékenységet megalapozó TDK munkát is.

• Tudományos kutatások végzése a természeti erőforrások hasznosításával 
és a velük történő gazdálkodással kapcsolatban. Az Intézet főbb kutatási 
programjai a gazdálkodási problémákra gyakorlatban is alkalmazható 
megoldásokat kívánnak adni.

• A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az 
Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztése és működtetése. Technikai-
tudományos háttér és tanácsadás biztosítása a magyarországi gazdálkodó 
szervezetek és a kormányhivatalok számára.

• Az Intézet épületében több mint kétezer könyvet és folyóiratot tartalmazó 
könyvtár, öt teljesen felszerelt előadóterem, gyűjteménytár, hallgatói 
anatómiai és vizsgálati laboratórium, hallgatói boncoló labor, 16 férőhelyes 
informatikai hallgatói laboratórium, GIS laboratórium valamint saját 
számítógépes hálózat és elérhető vezeték nélküli internet szolgáltatás is 
található.

Az intézet oktatási és kutatási programjait tekintve is a Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi Kar egyik legsikeresebb egysége, amit a nagyszámú hallgató és kutatási 
megbízás is mutat. az intézet munkatársai azonban továbbra is az új lehetőségeket, 
kérdéseket és megoldásokat keresik, hiszen „A XXI. század vadgazdálkodási szakem-
bereit tanítjuk” mottóval összefoglalt küldetésnek csak így tudunk minden nap meg-
felelni.
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Az aranysakál a Kárpát-medencében a XIX. és XX. 
században

Tóth Tamás, Fővárosi Állat- és Növénykert 1146 Budapest, Állatkerti körút 12.

A címben jelzett téma ismertetése első sorban a régi szakirodalom részletes ismerte-
tésével bontható ki, hiszen a faj 1981-től kezdődő újkori megtelepedését megelőző 
időkből múzeumi preparátumok alig állnak rendelkezésre, míg a fényképes bizony-
latok jelenlegi ismereteink szerint teljesen hiányoznak. A kérdés kutatása azonban 
számos komoly nehézségbe ütközik, amelyek tisztázása nélkül a felvetett témáról 
nem lehet érdemben nyilatkozni.
Habár a 30-as évek óta egyre inkább az aranysakállal azonosítják a korábbi irodalom-
ban gyakran megjelenő nádifarkas kifejezéssel jelzett ragadozót, azonban a helyzet 
nem mindig volt ilyen egyértelmű. Ennek kapcsán meg kell emlékeznünk Mojsisovics 
(1897) több mint száz évvel ezelőtt megjelent publikációjáról is, amelyben az ismert 
zoológus a nádifarkast a közönséges farkas egy kisebb alfajaként írta le egy béllyei 
kutyaféle bőre alapján Canis lupus minor név alatt. Bár ismereteink szerint az említett 
bizonylati bőr az idők során elveszett és arról leírás igen, de rajz, vagy fénykép nem 
készült, ez mindenekelőtt szükségessé tette a beszámoló alapján a típuspéldány re-
konstrukcióját. Eszerint az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a kérdéses állat vagy egy 
rendellenesen színezett sakál volt, vagy valamilyen kutyaféle basztardja.
A sakál kifejezést először Földi János használta szakirodalmunkban az 1801-ben 
megjelent „Természethistória” című művében, amivel kapcsolatban megemlítendő, 
hogy a nevezett munka Blumenbach (1799) „Handbuch der Naturgeschichte” című 
könyvének fordítása, amit a szerző csupán különböző megjegyzésekkel egészített ki. 
Ebből adódóan feltehető, hogy maga a „sakál” kifejezés is csak egy viszonylag új jö-
vevényszó a nyelvünkben, ezért a XX. századot megelőző időkben a nádifarkas kifeje-
zés lehetett hivatott ennek a ragadozónak megjelölésére. Azonban általánosságban 
elmondható, hogy a XIX. századi emberek (de ez néhol a XX. századi 60-70-es évekig 
is fennmaradt) a nádifarkas név alatt lokálisan vagy szubjektív módon sokszor nem 
csak a sakált, hanem a kisebb testű farkasokat, illetve a kutyafélek basztardjait is egy-
aránt értették. Ezért minden az irodalomban szereplő híradás egyenként vizsgálatra 
szorul és külön értékelendő, s azokból még így is csak hozzávetőleges fogalmat alkot-
hatunk a jelzett állat faji hovatartozását illetően a kellő bizonylatolások hiányában.
A helyzetet sokszor tovább bonyolította az 1931-62 között zajló úgynevezett 

„nádifarkas vita”, amelyben sajnos némely vitázó újra és újra ugyanazokat az érveket 
és indokokat hangsúlyozta annak ellenére is, hogy azok sokszor tökéletesen logikát-
lanok voltak és a vita korábbi szakaszában már többszörösen is megcáfolták őket. A 
disputa végül is azzal az eredménnyel zárult, hogy bár korábban rendkívül hektiku-
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san használták ezt a nevet a különböző vadonélő kutyaféle ragadozókra, azonban 
logikusan végiggondolva a nádifarkas, vagy rétifarkas név csak a sakált takarhatja, 
hiszen korábban a közönséges farkast az előbbivel szemben erdei, vagy hegyi farkas 
néven ismerték. A Kárpát-medencében pedig más kutyaféle híján zoológiai értelem-
ben egyéb ragadozót nem takarhat a nádifarkas név csak az aranysakált. Mivel a 
hegyvidéki farkasok rendszeresen lejártak az alföldre, így itt nem fejlődhetett ki en-
nek a ragadozónak egy kisebb alfaja, ahogyan azt sokan vélték, mert az állatföldrajz 
szabályai szerint egy területen egymás mellett egy fajnak két alfaja nem alakulhat ki 
és nem is maradhat fenn. 
Mielőtt azonban elítélnénk a korabeli vadászokat tudatlanságukért, le kell szögez-
nünk, hogy a számos bizonytalan történeten és elbeszélésen kívül, akadt néhány va-
lóban zavarba ejtő felvétel és preparátum is, amely olyan kutyaféléket ábrázol, ame-
lyek a kutya, a farkas, a sakál és esetleg róka különböző ismertetőjegyeit is magán 
viselik, de egyértelműen egyik fajhoz sem sorolhatóak. 
Végkövetkeztetésként elmondható, hogy farkasok éppen úgy éltek a magyar pusz-
tán, ahogy a sakálok is, s ezekhez télen esetleg csatlakozhattak hegyvidékről lerán-
duló további farkasok is. Így történhetett meg azután, hogy az a természetjáró, aki 
sakált látott a nádasban, az ezt a kistestű ragadozót tartotta nádifarkasnak míg, aki 
farkassal találkozott ugyanott, az pedig azt nevezte ugyanúgy, s a két faj megjelenése 
közötti jelentős különbségek véget nem érő vitákra adtak okot. A zavar még inkább 
fokozódott ott, ahol a vadászok nem tudtak róla, hogy a sakál hazánkban honos, vagy 
ha halottak is erről, nem adtak hitelt az ilyen állításoknak. A képet természetesen 
tovább bonyolította a rendellenes színezetű példányok feltűnése, amelyek mögött 
színváltozatok, mutációk, illetve változatos pedigréjű és megjelenésű basztardok 
egyaránt állhattak. 
Ahhoz, hogy a sakál magyarországi jelenlétét megértsük, tisztában kell lennünk az 
ország földrajzi viszonyaival és történelmi eseményeinek alakulásával is. Az Alföld 
hatalmas sík területei, amelyet két nagy (Duna és Tisza) és több kisebb folyó szel 
át, s amelyeknek hatalmas árterei terültek el egykor mindenfelé, kiváló életteret te-
remtettek ennek a ragadozónak. Szintén kedvezhetett a faj hazai betelepedésének 
és fennmaradásának a XVI-XVII. századi török hódoltság, amelynek következtében 
egész országrészek néptelenedtek el, és emiatt hatalmas területek hevertek műve-
letlenül, elhagyatottan hosszú időn keresztül. 
Bár az aranysakál első hazai betelepedéséről, térhódításáról, és annak idejéről a leg-
nagyobb sötétségben tapogatódzunk, ezzel kapcsolatban érdemes Becker (1908) el-
képzelését is figyelembe vennünk. A nevezett szerző sok szempontból analógiát lát a 
farkas és a sakál életmódjában, s felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a ragadozók szí-
vesen követik a háborúk idején a seregek útvonalát, ahol az elesett katonák, és lovak 
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tetemeiből, illetve a hulladékokból is bőven táplálkozhatnak. Becker megemlíti, hogy 
1814-ben az Oroszországból hazatérő francia hadak nyomában nagy mennyiségben 
érkeztek farkasok Németországba és Franciaországba, ahogyan 200 évvel korábban 
ugyanezen a módon jutottak ezek a ragadozók nagy számban szintén Oroszországból 
Svédországba és Norvégiába. A cikk írója ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a farkas-
hoz hasonlóan a sakál az oszmán hadakat követve juthatott el Dalmáciába, ahol meg 
is telepedett, s ez a feltételezés egyfajta alternatívája lehet a faj magyarországi be-
telepedésnek is. Ezt az elképzelést támasztja alá a középkori török hadvezetési gya-
korlat is, miszerint a helyőrségek hátrahagyása mellett majd minden évben érkeztek 
török hadak az ország belsejébe, amelyek oszcilláló mozgása a fent említett módon 
magával húzhatta a sakálok kisebb-nagyobb csoportjait is. 
Mindezek mellett adódik néhány olyan történelmi adat, amelyek beszédesen vá-
zolják, hogy hogyan alakultak a kérdéses régió népességi, mezőgazdasági viszonyai, 
amely folyamatok az aranysakál számára is életteret teremtettek. Ezek között meg-
említendőek a különböző hadseregek (főleg a török) minden elképzelést felülmúló 
pusztításai, a következményes betegségek (pl. morbus hungaricus = kiütéses tífusz, 
vagy kolera járványok), a népesség pusztulása és ebből következően a parlagterüle-
tek növekedése. Megemlítendő, hogy a nagy folyamszabályozásokra is csak az 1830-
as, 1840-es években került sor hazánkban, s ekkor kezdték lecsapolni a faj kiváló 
élőhelyének számító mocsaras területeket is. Valamivel később a XIX-XX. század for-
dulóján került csak sor az Alföld legnagyobb lápos területének, az Ecsedi-lápnak (kb. 
400 km2)  felszámolására is, míg a Szernye-mocsár (100-120 km2) lecsapolása már a 
XIX. század közepén elkezdődött ám még napjainkban sem fejeződött be teljesen, ám 
a Hanság mocsarainak lecsapolására már a II. világháború után került sor. Tehát Ma-
gyarországon a korábbi politikai viszonyok miatt sokkal később mentek végbe azok 
a nagy tájátalakító változások, amelyek Európa más részein már ebben az időben 
vagy befejeződtek, vagy már javában folytak – s ez a helyzet kedvező életfeltéte-
leket teremtett és tartott fenn a XX. század első feléig az aranysakál számára is. Az 
említett élőhelyek utolsó foltjai azután főleg a II. Világháború után megerősödő és 
a nagytáblás művelést előnyben részesítő mezőgazdaság térnyerésének köszönhe-
tően tűntek el, s ezzel párhuzamosan egy időre az aranysakál is megszűnt a magyar 
fauna tagjának lenni. 
A magyarországi észlelések feldolgozása is azt a véleményt támasztja alá, hogy 
az aranysakál valószínűleg elterjedtebb volt Magyarországon egykor, mint azt 
eddig véltük. Egy alapos előkészítő könyvtári munka során az 1800-1995 közötti 
időszakból 55 megbeszélésre érdemes adatot találtunk az irodalomban, amelyek 
az értékelésüket követően az alábbiak szerint oszlottak meg:



„Otthon, édes otthon… – az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben” 

biztosan nem sakál: 7
kérdéses adat:  26
valószínűleg sakál:  8
biztosan sakál:  14

A térképi adatok elemzése során feltűnő volt, hogy az aranysakál vagy „nádi farkas” 
észlelések az 1920-ig terjedő időben zömében a nagyobb folyók mentén, valamint a 
Duna-Tisza-közén történtek, s szembeszökő az is, hogy az északkeleti észlelések vi-
szonylag különböző biotópokat foglalnak magukban, mint a hortobágyi pusztaságok, 
a Kárpátok lábai, illetve a Szernye-mocsár, és az Ecsedi-láp környéke.
Érdekes, ahogy a következő időszakban (1920-1945 között) az ország középső részén 
szinte teljesen megszűntek az észlelések, és a „kérdéses adatok” többsége ekkor már 
a Keleti-Kárpátok lábának környékéről került elő. Feltehető, hogy az aranysakál irán-
ti érdeklődés növekedésével, illetve a faj mind szélesebb körű megismerésével van 
összefüggésben az, hogy míg az első 120 évből csupán 2 biztos, és 4 valószínű sakál-
észlelést találtunk, addig, a következő 25 évben közel ugyanennyi adat (2 biztos és 2 
valószínű észlelés) adódott Magyarországról, annak ellenére, hogy a háborús évektől 
eltekintve ebben az időszakban a vizsgált terület méretei jelentős csökkentek. 
Az utolsó, mintegy 50 év megfigyeléseit és elejtéseit bemutató térképen jól látszik, 
hogy a faj feltehetően a legtöbb esetben a nagy folyók mentén tért vissza hazánkba, 
majd zömében bizonyos gócpontokon jelent meg, mint amilyen a Dráva-mellék, Tol-
na-megye, a Tisza-tó környéke, a Nyírség déli része, valamint a Fertő-Hanság vidéke. 
A térképi adatok összevetése során még kitűnik, hogy a biztos és valószínű észlelé-
sek közül egyedül a Nyírség és Hortobágy környékéről vannak adatok mindhárom 
időszakból, tehát feltehetően az aranysakál ezen a vidéken találta meg leginkább az 
életfeltételeit az elmúlt 200 évben. 
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Az aranysakál visszatelepedése és robbanásszerű 
terjedése: lehetséges okok és következmények

Heltai Miklós (1), Lanszki József (2), Szabó László (1)
(1) Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet, Heltai.Miklos@vvt.gau.hu
(2) Kaposvári Egyetem Természetvédelmi Tanszék

Az aranysakál őshonos ragadozó fajunk, amely vélhetően alacsony egyedsűrűségben 
és nem folyamatosan volt jelen hazánk jelenlegi területén a múltban. Közép-Európai 
és Balkáni visszaszorulása idején hazánkból is kipusztult a XX. század közepére (De-
meter 1984, Demeter és Spassov 1993, Tóth és munkatársai 2010). A visszatelepülés 
első jelei a nyolcvanas években voltak észlelhetők (Demeter 1984), az újbóli megte-
lepedést a kilencvenes évek második felében sikerült igazolni (Heltai és munkatársai 
2004). A faj elterjedési területének és állományának növekedése azóta folyamatos, 
gyakorlatilag inváziószerűnek tekinthető (Szabó és munkatársai 2009, Arnold és 
munkatársai 2010). Kutatási programunkat 1997-ben kezdtük meg a faj megtele-
pedésével, állománynövekedésével és táplálkozásbiológiai jellemzőivel foglalkozva. 
Jelen összegzésben az elmúlt 15 év részben már publikált, részben eddig még nem 
közölt adatai alapján a következő kérdésekre kerestük a választ:

• Milyen tényezők segítik a faj intenzív terjeszkedését?
• Mi lehet a terjeszkedés korlátozó tényezője?
• Milyen hatása lehet az aranysakálnak a hazai társulásokban?
• Mi várható a jövőben?

Az aranysakál állományviszonyainak és elterjedésének változását kérdőíves felmé-
réssel, a teríték adatok nyomonkövetésével (Szabó és munkatársai 2009), valamint 
akusztikus állománybecsléssel (Szabó és munkatársai 2007) ellenőriztük. A bizonyí-
tópéldányokat a faj újbóli megtelepedése óta folyamatosan gyűjtöttük és részben a 
megtelepedés bizonyítására (Heltai és munkatársai 2004), részben populáció dina-
mikai vizsgálatokra – ivararány, szaporodási arány, átlagos szaporulat, kondíció, test-
méretek – használtuk azokat (Szabó és munkatársai 2008).
A vadgazdálkodási egységek körében végzett kérdőíves felmérések esetében 1997 
és 2006 között 4-ről, 67-re emelkedett azon vadgazdálkodási egységek száma, ame-
lyek területükön már megfigyelték az aranysakált. A teríték adatok exponenciáli-
san növekedtek, míg 1997-ben 12, addig 2010-ben 786, 2011-ben már 1129 egyed 
került terítékre folyamatos állomány- és elterjedési terület növekedés mellett  
(Szabó és munkatársai 2009, http://www.vmi.szie.hu/adattar/pdf/VA-2010-11.pdf, 
http://www.vmi.szie.hu/adattar/pdf/VA-2011-12.pdf).



„Otthon, édes otthon… – az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben” 

Az akusztikus állománybecslés során a faj szaporodó állományait, családjait a legkü-
lönbözőbb élőhelyeken találtuk meg. Nádas, mocsaras területeken, fás legelőkön, er-
dő-mezőgazdasági-komplexumban, homokhátakra telepített száraz akácosokban és 
fekete fenyvesekben csakúgy, mint ártéri galériaerdőkben. Ez utóbbiak szerepe a faj 
terjedésében szintén bizonyítható volt. A faj elterjedési területének központjaiban a 
rókáét meghaladó állománysűrűségeket is becsültünk (Szabó és munkatársai 2006 
és 2008, Heltai és Szabó 2007). 
Az aranysakál nemcsak erősebb, mint a vörös róka (1. táblázat), hanem szaporodási 
stratégiája is kedvezőbb. Míg a kölykök száma a placentahegek alapján gyakorlatilag 
megegyező (róka: 4,9; aranysakál: 5,75), a kölyköket együtt nevelő sakálcsaládok lé-
nyegesen hatékonyabban nevelik fel azokat, mint a róka.

1. Táblázat: Az aranysakál és a vörös róka testméret adatai a program során vizsgált 
egyedek alapján (Szabó és munkatérsai 2007)

Aranysakál Vörös róla

Hím Nőstény Hím Nőstény

testtömeg (kg) 11,7±1,5 (n=19) 10,2±1,4 (n=14) 6,3±0,9 (n=247) 5,4±0,7 (n=268)

Testhossz (cm) 84,8±8,0 (n=17) 79,0±3,8 (n=12) 71,6±5,6 (n=248) 68,0±4,6 (n=290)

Farok hossz (cm) 23,9±3,3 (n=16) 24,0±3,3 (n=12) 41,7±4,5 (n=235) 40,5±4,0 (n=287)

Hátsó láb hossz (cm) 43,3±2,7 (n=16) 41,8±3,1 (n=10) 41,9±2,4 (n=248) 39,9±2,1 (n=296)

Az aranysakál korábbi hazai jelenlétét nagyon nehéz utólag megállapítani. A rendel-
kezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy a faj soha nem volt jelen akkora állo-
mányokkal hazánkban mint jelenleg. Élőhelyét változatos körülmények között találja 
meg, csak a takarás nélküli intenzíven művelt mezőgazdasági területeken nem jelent 
meg eddig. Táplálkozásában a rókához hasonló, de annál erősebb testfelépítésű és 
kedvezőbb szaporodási stratégiát választó faj, amely így egyértelműen dominálja azt. 
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A rendelkezésünkre álló adatok alapján az aranysakál országos elterjedése várható, 
melynek gátja egyedül a búvóhely hiánya lehet.
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Az „aranysakál-kérdés” természetvédelmi 
vonatkozásai

Nagy Gábor, területi osztályvezető, vadászati referens,  
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Semmiképpen sem vitatható, hogy a rendkívül széles elterjedési területtel rendelkező 
aranysakál (Canis aureus) őshonos emlős ragadozófajunk, azaz a hazai fauna, a hazai 
életközösségek természetes része. A 20. század első harmadának végére a középkortól 
nem magas állománysűrűséggel, de folyamatosan jelen lévő faj szisztematikus üldözése, 
valamint az élőhelyi feltételek jelentős beszűkülése miatt fokozatosan eltűnt Magyar-
országról, így mint kipusztult faj került a magyarországi Vörös Könyvbe. Szintén a múlt 
században, de már az utolsó évtizedben a Balkánra visszaszorult faj elkezdte újra meg-
hódítani hazánk déli területeit. Ezt minden bizonnyal elősegítette a privatizáció során 
akkoriban kialakuló birtokszerkezet változás (pl. táblaméret csökkenés), potenciális élő-
helyeinek természetesebbé válása (Kevesebb műtrágya- és más kemikália felhasználás), 
valamit a szintén az ehhez a folyamathoz köthető átmeneti időszak generálta parlagte-
rület növekedés. Mára már szinte az ország szinte egész területén előfordul, főként a 
déli területeken jelentősebb állománysűrűségben figyelhető meg.
A visszatelepüléstől eltelt időszakban a kutatások az állomány terjedésére, 
denzitására, a táplálkozási viszonyokra, valamint más ragadózó fajokra és a kezelt 
vadállományra gyakorolt hatás vizsgálatára irányultak. Célzott kutatások a tekintet-
ben, hogy az aranysakál újbóli megjelenése, állományának terjedése és denzitásának 
bizonyos területeken való növekedése milyen hatással lehet a védett státuszú fajok-
ra, tudomásom szerint eddig nem történtek. Emiatt előadásom tulajdonképpen csak 
felvetések, majd az azokból megfogalmazódó kérdések megfogalmazására, esetlege-
sen kutatási témák javaslatára szorítkozhat.
Először próbáljuk megnézni a klasszikus, de mára természetesen túlhaladott, az ökoló-
giában tulajdonképpen értelmezhetetlen kategorizálás szerint azt, hogy az aranysakál 
a jelenlegi megfigyelések és kutatási eredmények szerint miben lehet „káros” és miben 

„hasznos” faj a védett állatfajok  és maga a természetvédelem vonatkozásában:
Lehetséges „haszna”:
• Egy őshonos faj visszatelepülésével nőtt hazánk fajdiverzitása. 
• A konkrét táplálékvizsgálatok alapján, de különösen a vadgazdálkodók 

megfigyelései (néhol panaszai, pl. Ormánság) szerint -különösen a malac 
predációval- csökkenti a vaddisznóállományt. Ezáltal csökkenti a földön fészkelő 
fajokra, az igen jelentősen feldúsult vaddisznóállomány részéről nehezedő 
nyomást, valamint ugyanezen denzitás csökkentéssel elősegíti a sakál élőhelyekkel 
szomszédos erdőterületeken a folyamatos erdőborítás biztosítására alkalmas 
erdőgazdálkodási módszerek bevezetését és alkalmazását.
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• Szintén kutatási eredmények bizonyítják más ragadozó fajokkal, de 
nyilvánvalóan legfőképpen a rókával szembeni táplálék kompetíciójának 
sikerességét és ezáltal az adott területeken a rókaállomány sűrűségének 
csökkenését. Mivel a két faj táplálékvizsgálataiból tudjuk, hogy a róka 
jelentősebb mértékben fogyaszt földön fészkelő fajokat, mint az aranysakál, 
adódik a következtetés, hogy más mellett természetvédelmi szempontból 
is előnyös lehet az aranysakál terjedése. Ehhez még hozzáadódhat a 
kóbor macskákra irányuló predáció és zavarás is, amely a róka népesség 
csökkenéséhez hasonló hatás mellett a vadmacska állomány géneróziójának 
veszélyét is tompíthatja.

Az aranysakál feltételezett „káros” hatásainak felsorolása előtt  lényeges egy, Lanszki 
József által megfogalmazott dolgot mindenképpen megemlíteni: „A táplálkozásvizs-
gálatok eredményeinek értékelésekor fontos leszögezni, hogy az adott táplálék faj 
(csoport) „alacsony” szintű fogyasztási aránya pusztán azt jelzi, hogy az adott táplá-
lék a ragadozó számára kevésbé fontos. Fogyaszt belőlük, de a nélkül is fenn tudja 
magát tartani. A zsákmány oldaláról viszont ez egészen másképp nézhet ki. Ugyanis 
alacsony arányú fogyasztás is végzetes lehet egy kis egyedsűrűségű, egyéb okok mi-
att is veszélyeztetett zsákmány faj (pl. haris, parlagi vipera) állományára.”
A fentiek miatt a következő védett és fokozottan védett állatfajok sorolhatók fel, 
amelyek állományaira az aranysakál esetlegesen veszélyt jelenthet:
• túzok
• haris
• rákosi vipera
• hamvas rétihéja
• réti fülesbagoly
• egyéb hüllő fajok és kétéltűek

A lista a felsorolt fajok élőhelyi igényeiből, életmódjából és Lanszki József kutatási 
eredményeiből adódik. Az ő megfigyelései és adatgyűjtései szerint ugyanis az arany-
sakál rendkívül széles elterjedési területén belül vannak olyan állományok, amelyek 
jelentősebb arányban fogyasztanak madarakat (Görögország, India, Banglades), va-
lamint kisebb arányban hüllőket, kétéltűeket és halakat (Kazahsztán, Törökország, 
Izrael). Természetesen nyilvánvalóak a teljesen más élőhelyi feltételek, azonban a 
sérülékeny zsákmány állományok vonatkozásában említett veszélyes hatás, valamint 
az aranysakál opportunista, rendkívül alkalmazkodó táplálkozási stratégiája nem en-
gedheti meg, hogy a kérdés ne kerüljön felvetésre.
Mivel az előadásra való felkészülés nyilvánvalóan nem engedett meg még rövidebb 
kutatási lehetőséget sem, így a jelenleg tapasztalt helyzetről „telefonos interjúk” 
segítségével próbáltam tájékozódni. Felvettem a kapcsolatot az összes nemzeti park 
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igazgatósággal, ahol az aranysakál újra megjelent és a felsorolt fajokat is említve arról 
kérdeztem a helyi kollégákat, hogy tapasztaltak-e már olyan sakál predációt, amely 
a fenti, vagy esetlegesen más védett fajokra irányult. Több területről kaptam olyan 
visszajelzést, hogy nincs (Kőrös-Maros NPI), vagy még nem jelentős (Hortobágyi NPI) a 
sakál létszáma. Egyetlen területről sem érkezett azonban olyan információ, hogy eddig 
bármikor tapasztalták volna azt, hogy bizonyíthatóan (de még vélelmezhetően sem) 
aranysakál zsákmányolt volna védett állatfajok egyedeiből. A visszajelzések az ilyen irá-
nyú predáció mindenképpen rendkívül alacsony előfordulását jelzik.
Ellenben gyakori volt az olyan megjegyzés, hogy a róka és vaddisznó denzitás csökkenése megfi-
gyelhető, ami természetvédelmi szempontból mindenhol előnynek számított.
Összességében tehát kijelenthető, hogy a természetvédelmi szakma megítélése szerint az arany-
sakál megjelenése a jelenlegi ismeretek szerint mindenképpen előnyösnek tekinthető. Egy olyan 
őshonos ragadozófaj foglalta ugyanis újra el helyét a táplálkozási kapcsolatok rendszerében, 
amely szerepét betöltve, predációs nyomásával egyes zsákmány állományokra szelekciós nyo-
mást gyakorolva, azok életképességét, ellenállóképességét is hatékonyan növelheti.
Fontos azonban megjegyezni, hogy mindenképpen szükséges nyomon követni mind a 
sakál népesség elterjedésének és denzitásának változásait, a védett fajokra vonatkozó ha-
tások kutatását elkezdeni és folyamatosan végezni. Nem tudjuk ugyanis, hogy igaz-e az a 
már több kutatási anyagban felvetett megjegyzés, hogy a jelenlegi állománysűrűség már 
nagyobb, mint a kipusztulás előtti. Nem tudjuk, hogy egyáltalán mi a „magas” állománysű-
rűség. Nem tudjuk, hogy, ha igaz ez a „magasabb” denzitás, akkor az jelenthet-e veszélyt a 
védett fajokra és egyáltalán összevethető-e a mára igen jelentősen megváltozott élőhelyi, 
környezeti (beépítettség, népsűrűség) viszonyok mellett a két denzitási érték.
Végezetül a sok kérdés mellett egyetlen dolgot nagyon határozottan le kell szögezni. 
A természetvédelmi szakma a mai ismeretek alapján semmilyen körülmények között 
nem egyezhet bele abba, hogy a vadgazdálkodók részéről egyre többször felvetett 
mérgezéssel próbálják megoldani az aranysakálnak tulajdonított valós vagy vélt sé-
relmeiket. A nyilvánvalóan bekövetkező természetkárosítások mellett egyéb hatá-
sokkal is számolni kell ugyanis, amellyel kapcsolatban újfent Lanszki József gondola-
tai illenek ide: „Tapasztalat áll ugyanis rendelkezésre arról, hogy mi történik, ha egy 
területen a sakált és a többi ragadozót kiirtják. Kártétel növekedés az 1963/64 évben, 
Izraelben végrehajtott sztrichnines ragadozó irtást követően a mezei nyúl miatt be is 
következett. A megnövekedett nyúlállomány által okozott kár ugyanis összességében 
nagyobbra rúgott, mint amit a sakálok korábban okoztak.”

Az előadás összeállításához Lanszki József és munkatársai, valamint Heltai Miklós  
és munkatársai tanulmányait használtam.
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Az aranysakál kártétele – Tények és hiedelmek

Bende Zsolt, természetvédelmi referens Hubertus Agráripari Bt. vadgazdálkodási ágazat

A balatoni Nagy-berek a Balaton déli partján található. Átlagosan 1,5-2 méterrel ala-
csonyabban fekszik a tó vízszintjénél. A Nagy-berket az 1850-es évek közepéig ösz-
szefüggő vízréteg borította. A Sió mederrendezésével a Balaton vízszintje 1 méterrel 
csökkent. A Nagy-berek magasabb részei ezzel szárazra kerültek és ligetes erdők, bo-
zótosok alakultak ki. A mélyebb területeket továbbra is víz, nád és sástakaró borítja.
A Kis-Balatonnal rokon jellegű Nagy-berek részében az ősi lápterületek maradványa 
a Fehérvíz Természetvédelmi Terület 1537 ha nagyságú őslápja, a Balaton egykori ár-
terének, a marcali dombok által kettéosztott, keleti-medencében fekszik. A medence 
feküje az egykori Pannon-tenger maradványa, amelyre geológiailag közép pleiszto-
cén korú folyami homok települt. Ez a felső pleisztocén korú löszös homokkal együtt 
mind a lápterületen, mind annak szélein – kisebb foltokban – megtalálható.
A tájat nagyban átformáló lecsapolás 1864-ben kezdődött meg, amikor egy 11 km 
hosszú csatornával igyekeztek a külvizeket elzárni a Nagy-berektől. 1896-ban készült 
el a lecsapolási terv. 1908-1910 között ismét munkálatok folytak a Nagy-berek lecsa-
polására, mindenekelőtt külvizek távoltartására. A területek lecsapolása a II. világhá-
ború után is folytatódott. A lecsapolt területeken alakult meg 1949-ben a Nagy-be-
reki Állami Gazdaság.A 216 km hosszú csatornahálózaton keresztül évente átlagosan 
20 millió m3 vizet „kell” a Balatonba szivattyúkkal átemelni. A mezőgazdálkodás alá 
vont területek nagysága kb. 4500ha ebből szántó kb. 2500h rét, legelő kb. 2000ha, 
erdő kb. 2000ha, művelésből kivett kb. 2000ha.
A Nagy-berek területén a Hubertus Agráripari Bt. végzi a vadgazdálkodást. Az egység 
gazdálkodási területe 16.000ha. Ezen kis módosításokkal évente 300db gímszarvast, 
19db dámszarvast, 250db vaddisznót, 75db őzet, 25db mezei nyulat, 4000db fácánt 
ejtenek el.
A nagyvadállomány stabil és kifejezetten jó minőségű. Az őzállomány a kíméletes 
vadászatnak köszönhetően minőségben és mennyiségben is nőtt. Az őz és a sakál 
egyedszám között semmilyen összefüggést nem tapasztaltunk. Az őz szaporodását 
a megfelelő minőségű élőhely és a helyes vadgazdálkodás tudja érdemben befolyá-
solni. Megfigyeléseink szerint itt sakál fizikailag alkalmatlan arra, hogy mérhető kárt 
okozzon a berki őz populációjában.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy ha egy területről teljesen eltűnik az őz a helytelen 
vadgazdálkodás következtében, képes újra elfoglalni a számára alkalmas élőhelyet, 
szaporodni és kiváló trófeákat felrakni. Mindezt úgy, hogy ugyanazon a területen 
emelkedő egyedszámban fordulnak elő a sakálok. 
Az aranysakál 2000 körül tűnt fel újra a berekben. 2002-ben lesvadászaton ejtették 
el az első egyedet. Ez után folyamatosan, de nem robbanásszerűen emelkedett az 
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egyedszámuk. Napjainkra az éves teríték húsz fölé emelkedett. Természetesen itt is 
nagy figyelmet kapott a faj. Ám a kezdeti tévhitek nem igazolódtak be.  Vadászata 
kifejezetten nehéz. Elejtése igazi vadászélmény, ami színesebbé, vonzóbbá teszi a be-
rekben történő vadászatot.
Az elejtett egyedek kilencven százalékát vizsgáltam meg boncolással. Ezek során ki-
derült, hogy étrendje hasonlít a rókáéra, így komoly táplálék konkurense annak. Év-
szakonkénti periodikus változatosságot mutat. 
Téli hónapokban a rágcsálók mellett, szisztematikusan keresi a vadászatból származó 
zsigereket, sebzett és elpusztult vadakat. A friss tetemeket pár óra után már kikezdi. 
A sakál által feltört test jól beazonosítható, mert mindig a lágy részeknél bont és 
onnét húzza ki a belső szerveket is. Ezt a jellegzetes viselkedést más fajnál nem ta-
pasztaltuk. 
A revíreket még télen sem járják be minden nap teljesen. Meghatározott útvonalakat 
és területrészeket járnak be.  Mozgásuk gyors, kapkodós természetű. Minden olyan 
szerves anyagot, amit emészthetőnek talál, azonnal megeszi. Ilyenkor figyelhetünk 
meg hullatékában és emésztőrendszerében nagyvad fogyasztására utaló nyomokat 
is. Ezek döntő többsége dögből származó szőr és csontmaradványokat tartalmaz.
A tavaszi aspektusban figyeltünk meg nagyvad vadászati kísérleteket. Ám ezek is in-
kább próbálkozások voltak. Végignézik, a vadakat van e köztük sérült, beteg egyed, 
amivel esetleg tudnak valamit kezdeni. Módszeres falkavadászatról azonban egy 
esetben sem beszélhetünk. Táplálékkereső útjaik során, ha őz gidát, szarvas bor-
jút elfektetve, illetve a kondától leszakadt vadmalacot találnak, azt levadásszák. Ez 
azonban nem válik táplálkozási módszerré, szokássá. A vaddisznók által okozott ilyen 
jellegű kártételéhez nem is mérhető. Nyáron és ősszel kifejezetten sok rágcsálót fo-
gyasztanak több esetben tíz-tizenkettő mezei pockot találtam a gyomrokban. A va-
dak mozgását számottevően nem befolyásolja a sakál jelenléte. Az őz és szarvas is 
csak a közvetlen közeléből fut el. A vaddisznót egyáltalán nem zavarja. Éjszaka a szó-
rókon pár perces különbséggel váltják egymást a különböző nagyvadfajok és a sakál.
Több kotorékot is találtam. Előnyben részesítik a nem használt, régi borzkotorékokat. 
Ezeket kevés energia ráfordítással használhatóvá tudják tenni. A kotorékok mindig 
félreeső, ember által nem látogatott területen vannak. Kis zavarás hatására is meg-
ugranak és a lehető legrövidebb időn belül elköltöztetik az utódaikat.
A róka állományára nézve negatív hatással van a sakál megjelenése. A kompetíció 
egyértelmű vesztese a róka. Nemcsak fizikai erőfölényét használja ki a sakál a rókával 
szemben, hanem a róka potenciális táplálékkínálatát is csökkenti. A két faj táplálék-
szerzési aktivitása is egybe esik. Azonos területen nem tűrik meg egymást. 
A vadak, így a sakál mozgását is automata fotocsapdákkal is nyomon követem a folya-
matos terepi megfigyelések mellett. Felsorolhatatlan előnyei vannak a módszernek. 
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Nélkülözhetetlen és pótolhatatlan adatokat lehet gyűjteni ezekkel az eszközökkel. A 
pontos egyedszám meghatározás mellett egyedi azonosítást is lehetővé teszi a sakál 
mintázatának sajátossága miatt.
Összességében a sakál megjelenése a Nagy-berekben meghatározó gazdasági válto-
zást nem eredményezett. Az új faj jelenléte ökológiai szempontból fontos, növeli a 
stabilitást. A beteg, gyenge egyedek állományból való kivétele, illetve a dögeltakarí-
tó szerepe állat- és humánegészségügyi szempontból nem elhanyagolható. A rókák 
egyedszáma a táplálék konkurencia harc eredményeként csökken. Ez alacsonyabb 
ragadozónyomást eredményez.
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A pásztorkutyák szerepe az extenzív állattartásban 
Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013.

Puskás Ferenc, természetvédelmi mérnök, Hajdúszoboszló

A 80-as években megkezdődött a farkas és a hiúz spontán visszatelepülése a hazánk-
ba, amelyet a környező országok gyarapodó állományai alapoztak meg. A kilencve-
nes években megjelent az aranysakál is, amely invazív fajokat mintázó terjedésével, 
robbanásszerű állománynövekedésével mára jelentős változást okozott. E fajok 
megjelenése új módszereket és szemléletmódot is megkíván a természetvédelem, 
a vadgazdálkodás és az állattartók részéről. Ennek okán is szeretnénk megosztani a 
Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program tapasztalatait és eredmé-
nyeit a témában.
Szervezetünk 2007-ben kezdte meg működését, amelyet több évi (2004-2006) terepi 
kutatás és adatgyűjtés előzött meg három országban (Magyarország, Szlovákia, Ro-
mánia). A program két fő célja: a kuvasz, mint magyar őrző pásztorkutyafajta, illetve 
a védelmet élvező nagyragadozó fajok (farkas, medve, hiúz) minél jobb megismerte-
tése, bemutatása itthon és külföldön egyaránt. A Kárpát-medencében őshonos, fent 
említett vadfajok védelmének aktív elősegítése mindhárom országban, különös te-
kintettel haszonállatokban okozott kártételük megelőzésre. A folyamatosan és több 
országban megjelenő publikációknak, az évi 2-3 szakmai előadásnak és a televíziós 
(Duna Tv, Egri Tv) szerepléseknek köszönhetően, sikerült tartósan ráirányítani a fi-
gyelmet a témára és egymásra épülő elemeinek fontosságára. Az együttműködés 
különböző szintjei valósultak meg, a környező országok témában érdekelt feleinek 
bevonásával: fajtagondozó szervezetek, nemzeti parkok, kuvasz tenyészetek, állatte-
nyésztő szövetkezetek és magángazdaságok, állatorvosok, génmegőrző szervezetek, 
természetvédelmi szakemberek, szimpatizánsok, érdeklődők. A kuvasztenyésztők 
által felajánlott egyedek kölyökként, szerződéssel kerülnek kihelyezésre, olyan gaz-
dasági egységekbe, vizsgálati helyszínekre, amelyek az összetett feltételrendszernek 
megfelelnek. A kutyák döntő többsége juhok és kecskék őrzését végzi, de szarvas-
marhák védelmére is történik alkalmazásuk. A 2007-2013-ig tartó működési idő-
szakban, Romániában és Szlovákiában 22 vizsgálati helyszínre összesen 60 kuvaszt 
helyeztünk ki, a nagyragadozók által korábban veszélyeztetett termelőszövetkeze-
tekbe és magángazdaságokba. A kutyák 19 tenyészetből kerültek eddig felajánlásra  
4 országból: Magyarországról, Romániából, Szlovákiából és Szerbiából. 

A kuvaszok alkalmazhatósága
Mindkét vizsgálati térségben a kuvaszok aktívan és hatékonyan képesek ellátni a 
legelő háziállat állományok melletti védelmet, a megfelelő tartáskörülmények be-
tartása mellett. Felderítő őrzőstílusuk és aktív védelmi reakciójuk folyamatos oltal-
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mat biztosít, a nappali legeltetéskor és az éjszakai pihenéskor egyaránt. Több állattartó 
egységben kizárólag kuvaszok látják el az őrzés feladatát, remélhetőleg ez a jövőben 
tovább gyarapszik. Az összetett őrzés-védelmi rendszer egyik fő elemeként, jelentős 
visszatartó és megelőző hatással vannak a monitoringozott területeken élő farkasok 
és medvék károkozására. Mindez tudatformálással és a védett ragadozó fajokról szóló 
ismeretek megosztásával aktívan elősegíti, az illegális módszerekkel történő pusztítás 
visszaszorítását. A nem kívánt folyamatokba való beavatkozás leghatékonyabb mód-
jának, gyakorlati tapasztalataink alapján, a helyi szinten történő cselekvés tekinthető.

Hogyan alkalmazzuk
Az őrző pásztorkutyák feladata korántsem a nagyragadozók elpusztítása, hanem 
azok távoltartása a háziállatoktól és veszély esetén a pásztorok gyors riasztása a kö-
zös fellépésre. (USA-beli tapasztalatok szerint a kuvaszok hatékonyak a coyotokkal 
szemben és képesek azok elpusztítására is.) A kutyák védelmi módszerének lényege 
a megelőzés, egy ütközőzóna létrehozása a potenciális zsákmány és a ragadozó kö-
zött. Első lépés a kölykök összeszoktatása, az általuk védendő állatfajok fiatal egye-
deivel (juh, szarvasmarha). Fontos tényező, hogy valamikor 8 és 12 hetes koruk kö-
zött már mellettük legyenek, ez a legideálisabb. Ebben az időszakban alakítható ki az 
a fontos kötődés, ami jelentősen meghatározza, a háziállatok védelmében végzett 
eredményes őrzőmunkájukat és együttműködésüket más fajokkal. 
Az emberi beavatkozás, a rendszeres kontroll a nyájőrzők viselkedésébe, nem nélkülözhe-
tő elem, önálló munkavégzésük dacára sem. Központi része, a negatív viselkedésminták 
szigorú és következetes kiiktatása és a kívánt cselekvéssorok jutalmazása. A napi, szemé-
lyes kontaktus, a munkatársként kezelés és megfelelő bánásmód a pásztorok részéről a 
siker egyik fontos záloga (hozzáértő és lelkiismeretes állatgondozói személyzet).
Az egész életen át tartó tanulás kulcsfontosságú tényező a megfelelő genetikai alap 
mellett, hogy a kihelyezett kölykökből, a későbbiekben jó munkavégzésű pásztor-
kutya legyen. Kiemelt szerep jut a fejlett intelligenciának, a jó helyzetfelismerő- és 
problémamegoldó képességnek a mindennapok során. Fontos megjegyezni, hogy a 
nyájőrzők kb. 2 éves koruk körül válnak nagyobb részben kiforrott jellemé, amikortól 
képesek teljes értékű munkavégzésre a nagyragadozókkal szemben. Ezt ellensúlyoz-
za, hogy hosszú távú befektetésként, akár 10-12 évig is folyamatos lehet számítani 
helytállásunkra, akár változó körülmények között is.

Hazai vizsgálati tapasztalataink
Az Északi-középhegység területén 2004-2006 és 2010-2011-ben végzett vizsgálatok 
alapján. A hazai állattartók felkészületlenek a problémára. A terület lakosságát és 
állattartóit váratlanul érte, a farkasok 2010-es megjelenése a Bükkben és károkozá-
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suk mértéke a településeken és közvetlen közelükben. (Ezt megelőzően 1989-ben 
történt hasonló eseménysor a térségben, ami a nyájakat látogató a farkas kilövésé-
vel végződött Egercsehinél. Ugyanez a sors jutott több egyednek is, különböző táj-
egységeinken: 1988 (Kunfehértó 3 egyed), 1991 (Szabadkígyós), 1995 (Hajós), 1997 
(Tisztaberek), 2002 (Bódvaszilas).
Jelenleg nincs az állami szervek részéről biztosított alternatívája, eljárásjogi kere-
te a károk okozta problémák rendezésének. Részben ezért is létező opció, hogy a 
gazdálkodók saját kezükbe vehetik a dolog rendezését, ami a védett nagyragadozók 
zavarását, sérülését és illegális elpusztítását eredményezheti. A hazánkban perem-
populációt alkotó fajok esetében nem megengedhető 1-2 egyed elvesztése sem, ami 
folyamatosan évről-évre vetheti vissza az állomány tartós megtelepedését, stabilizá-
lódását. Figyelembe kell venni, hogy visszatelepülésük több évtizede megkezdődött 
és kisebb kihagyásokkal, de erősödni látszik a tendencia. Már nem csak a farkas és 
a hiúz jelenlétéről, szaporodásáról, hanem a barnamedve megjelenéséről is egyre 
több információ áll rendelkezésre. Mindezek ismeretében egy hatékony, de feltétel-
rendszerhez kötött kompenzációs rendszer kialakítása és működtetése elengedhe-
tetlen (A szlovák jogi keret és eljárási rendszer jó és működőképes példa). 
Ugyanakkor a károkozás mértékének és rendszerességének el kell érnie egy bizonyos 
szintet, hogy rentábilissá váljon a megelőző intézkedések bevezetése. A ciklikusan jelent-
kező jelleg nem erősíti a folyamatos védelmi intézkedések fenntartását (Bükk, Bácska). 
Az egyedi, vagy lokális érintettség szintén nem. Érdekességképpen, a szabad tartású, vé-
delem nélküli hucul ménesek nem kitettek a farkasoknak, noha folyamatos jelenlétük 
igazolt a területeken (Aggteleki Nemzeti Park, Murányi-fennsík Nemzeti Park).

A védelem szintjei. Egyéb védelmi módszerek
Jelenleg sajnos nem állnak rendelkezésre értékelhető és rendszerezett vizsgálatok, 
dokumentációk a sakálok háziállatokban okozott hazai kártételeire vonatkozóan. El-
engedhetetlen a módszerek és körülmények pontos behatárolása, ellenőrzése, mind-
ezek ismeretében lehet alkalmazni a megfelelő védekezési, megelőzési módszereket. 
(Hol? Mikor? Hogyan?) A fő cél és szempont a kárt okozó állat sikerélményének meg-
szüntetése, a táplálkozás kiváltotta pozitív visszacsatolás elvágása.  Minden esetre, 

-az őrző pásztorkutyás védelmen túl- következzék most néhány a sakál károkozását 
is akadályozó módszer. Az elhullott, sérült állatok azonnali begyűjtése a legelőről és 
az állattartó terület környékéről, hogy azok ne lehessenek hozzáférhetőek. A nyájjal 
lépést tartani nem tudó, lemaradó, sérült, öreg, beteg és sántító állatok elkülönítése. 
Az éjszakai legeltetés kizárása, zárt éjszakázó hely (akol, hodály), vagy jól körülhatá-
rolt védelem biztosítása (aláásás biztos kerítés, villanypásztor 20 cm-es szálak közti 
térközzel és legalább 4-5 sorral).
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Hang- és fényriasztások különböző eszközökkel, tűz, zajkeltés (petárdák, hangkürtök, 
riasztópatronok, reflektorok, szél által mozgatott hangkeltő eszközök… stb.). Sajnos 
a tűz kivételével csak kiegészítő, vagy időszaki módszerként alkalmazhatóak válto-
gatva, mivel fennáll a hozzászokás veszélye, ami a továbbiakban hatástalanná teszi 
a módszert. További hátrányuk, hogy a háziállatokat is zavarhatják. Ugyanez igaz a 
rémzsinór alkalmazására is, ami egyfajta mozgó „kerítés” funkcióját töltheti be, de 
csak kihelyezés utáni rövid ideig hatásos. 
Egyéb intézkedések: folyamatos emberi jelenlét, takarásmentes legelőterületek ki-
alakítása, bokrosok, erdőterületek melletti legeltetés és azokon való átvonulás mel-
lőzése (A ragadozók szívesen és előszeretettel használják ki a takarást biztosító ele-
meket, az ilyen területeken magabiztosabban lépnek fel és gyorsan, észrevétlenül 
képesek zsákmányt ejteni, táplálkozni).
Mivel az aranysakál erőteljes terjedésének visszaszorítása nem működik a kilövéses 
létszámapasztással (elejtések száma, az 1997-2008-ig tartó időszakban 1564 egyed, 
2011-et nézve már 1129 példány). Ezért a jogszabályi keretek által biztosított csap-
dázási módok bevezetésével is érdemes számolni. Ugyanakkor a jövőben nagyobb 
szabadságot biztosítva a gazdáknak az egyéni védekezéshez, félő, hogy nem tesznek 
különbséget az alkalmazás során a sakál és a fokozottan védett farkas között, ott, 
ahol az élőhelyekben átfedés lehetséges.
Javaslat: a minél komplexebb védelem kialakítása, az egyes elemek többszintű alkal-
mazása, mások váltogatott felhasználása a hatékonyság fokozásának szükségessége 
esetén. Fő elemként a legelőterületeken az élő védelem domináljon: kuvaszok és 
folyamatos emberi jelenlét, riasztási módszerek szükség szerinti alkalmazásával ki-
egészítve. Míg éjszaka, a jól lehatárolható kisebb területeken az eszközös technikai 
védelem kapjon nagyobb teret: akol, aláásás biztos kerítés, villanypásztor és ezeken 
kívül-belül őrző pásztorkutyák szabadon.

Végszó 
Az erdélyi és felvidéki pozitív vizsgálati tapasztalatokból kiindulva, a kuvaszokkal törté-
nő kármegelőzést át lehet ültetni a hazai gyakorlatba sakálokkal szemben is. A megfe-
lelő feltételrendszer és finanszírozási háttér megléte esetén, egy hasonló tematikával 
működő program, a hazai viszonyok sajátosságaira szabva eredményes lehet. Szívesen 
vagyunk partnerek ebben az érintett ágazatokkal, szervekkel és gazdálkodókkal. Azon-
ban egy gyorsan terjedő és lassan országos lefedettségű, több fontos gazdasági ágaza-
tot érintő probléma rendezéséhez civil szervezetként nincsenek megfelelő forrásaink.

További információk: www.kuvaszokesnagyragadozok.hu
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Az aranysakál akusztikus állomány-felmérése  
és legfontosabb eredményei

Szabó László és Heltai Miklós, Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet

A hangok alapján történő kommunikáció egyes szociális csoportokban élő állatok 
számára fontos szereppel bír. Kellően nagy távolságok és akadályok áthidalhatóak 
ezzel, valamint szelektív, sötétben és sűrű növényzetben is hatékony (Majer, 1987). 
Sok faj a territórium jelzésére alkalmazza (Jeager et al, 1996). A fajtárs által leadott 
hangjelzésre sok esetben választ adnak egymásnak. Ezen a tényen alapszik az akusz-
tikus állománybecslés módszere. Sikerrel alkalmazzák ezt aranysakál mellett farkas 
(Canis lupus) és prérifarkas (Canis latrans) (Jeager et al, 1996) kutatásánál is.
 Az aranysakál rendkívül változatos módon képes hangot kiadni. Egy üvöltésen belül 
is többféle „motívumot” használ. Az üvöltés strófákból áll, a strófákban pedig vonyít, 
ugat, morog, vakkant. Jellegzetes mégis az üvöltése, nem téveszthető össze mással 
Magyarországon. A farkasokhoz hasonlóan egy állat kezdi, és hozzá kapcsolódik be a 
többi, ha család van együtt (Demeter és Spassov, 1993).
A hangadás okai is többfélék lehetnek: Jelezheti a territóriumát vele az állat. Erejét és 
rangját mutathatja fajtársainak, a párválasztásnál is szerepet kap, valamint az utód-
gondozáskor segíti a családokat egymás megkülönböztetésében, vagy tájékoztató 
arról, merre találhatóak a többiek (Van-Lawick és Goodall, 1970). 
A módszernek sok előnye van: gyors, könnyen alkalmazható, viszonylag olcsó, nem 
nagy az emberigénye, valamint kellően hatékony. A vizsgálatok alapján a módszer hi-
balehetőségekkel terhelt. Az objektív és szubjektív körülmények folytán teljes meg-
bízhatósággal az állománynagyság és falkák méretének meghatározása nem tárható 
fel ezzel a módszerrel.  A sakál rejtett életmódja miatt a közvetlen megfigyelés nem 
alkalmas az élőhelyhasználatának és elterjedésének megfigyelésére. Mindezek alap-
ján a jelenleg ismert legmegfelelőbb módja az akusztikus állományfelmérés annak, 
hogy a lehető legtöbbet megtudjunk bizonyos fajokról- jelen esetben az aranysakál-
ról-, areájuk, és létszámuk tekintetében (Heltai et al, 2004).

A felmérés menete
Minden évben kétszer végeztük el a becslést: kora tavasszal, február-márciusban, va-
gyis a párválasztás időszakában, valamint ősz elején, szeptember-októberben, ami-
kor a kölykök először indulnak vadászni a szülőkkel. A faj aktivitásának megfelelően 
a szürkület utáni órákban leghatékonyabb a vizsgálat. Tapasztalataink azt mutatják, 
hogy a lejátszásra az éjszaka folyamán bármikor érkezhet válasz.
A felmérés megkezdése előtt számítógépen megfelelő felbontású (pl. 1:50 000) di-
gitális térkép segítségével (pl. TopoGuide Hungary; Garmin Ltd., Google Earth) előre 
meghatározzuk a megállási pontokat. A pontok megválasztásakor lényeges szem-
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pont, hogy különösebb terepi akadályok nélkül minden időben megközelíthetőek le-
gyenek, a lakott területektől legalább 1 km távolságot tartva (hogy az onnan szűrődő 
zaj, pl. kutyaugatás ne zavarja a felmérést, valamint az ott élő emberek nyugalma 
érdekében) Azt, hogy milyen messziről halljuk meg a válaszadó állatot, többek kö-
zött a növényzet borítottsága, a domborzat, vízfelület és az időjárás is befolyásolja. 
Megfigyeléseink alapján átlagosan 1 km-es hallótávolságot állapítottunk meg, így a 
legközelebbi pontok egymástól legalább 2 km-re kerültek. Az évenkénti ismételt vizs-
gálatok során a megállási pontok többé-kevésbé azonosak.
A felmérést lehetőleg szél és csapadékmentes időben végezzük. A felmérésben részt-
vevők optimális létszáma kettő. A fölösleges zajkeltés minimalizálása és a munka 
kényelmes elvégzése érdekében e kislétszámú személyzet elegendő. Az adott pont 
megközelítése után az autó fényeit kapcsoljuk le, lehetőség szerint használjunk kis-
teljesítményű fejlámpát. Ezt követően a GPS készüléken készítsünk egy „útpontot” 
az adott megállóhelyen. Minden megállási ponton három alkalommal játsszuk le a 
sakálhang-felvételt. A lejátszások között négy perces szüneteket hagyunk. A hang-
lejátszás irányát úgy választjuk meg 1-1 ponton, hogy biztosan elkerüljük ugyanazon 
terület ismételt felmérését, illetve hogy a jellemző élőhely irányába álljon a tölcséres 
hangsugárzó. A lejátszások közötti szünetekben csendben figyeljük az esetleges vála-
szokat. Érdemes eltávolodni az autótól pár méterre (a kocsi okozta takarás korlátoz-
hatja a válasz irányának meghatározását), vagy a platón/küszöbön elhelyezkedni (360 
fokos „szabad rálátás” a területre). Az utolsó lejátszás után reflektorral körbepász-
tázzuk a területet és vizuális megfigyelést végzünk amennyiben a terepadottságok 
ezt lehetővé teszik. Ezt követően meghatározzuk/megvitatjuk a válasz(ok) irányát, s 
ezt laptájoló segítségével megmérjük (Északhoz – nulla fok - viszonyított irányszög).
A megállási pontokon az adatokat jegyzőkönyvben rögzítjük. A jegyzőkönyv a kö-
vetkezőket tartalmazza: a megállási pontok helyét és sorszámát, a munkát végző 
személy(ek) nevét, a felmérés idejét, az időjárási viszonyokat, válasz meglétét vagy 
hiányát,  családtól, vagy magányos egyedtől származott-e, a válaszadás körülbelüli, 
laptájolóval mért irányát, valamint a reflektoros észleléseket és egyéb megjegyzé-
seket. Az utóbbihoz bármely eseményt beírunk, amit ott fontosnak tartunk (pl. autó 
elhaladás a közelben; időjárás megváltozása, a válasz hangerősségének változása – 
közeledés vagy távolodás…stb.).

Technikai leírás
Technikai felszerelésünk egy Philips SA2110 MP3 lejátszóhoz (opcionális) csatlakozta-
tott Monacor NR-35KS típusú tölcséres hangszóró (vagy ehhez hasonló műszaki pa-
raméterekkel rendelkező hangsugárzó), melyhez egy Monacor PA-302 mono erősítő 
csatlakozik. (Az erősítő és maga a hangszóró egy egységet képez a Monacor TM45 
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megafon esetén). Tapasztalataink szerint a hordozható CD játszó alkalmatlan, hiszen pl. 
nulla fok alatti hőmérsékleten a hang szakadozhat. A rendszer az autó szivargyújtójáról, 
vagy egyéb 12 Voltos egyenáramú feszültségforrásról üzemel. Többféle üvöltést játsz-
szunk le, egyrészt a görög WWF-től kapott 32 másodperces felvétel, másrészt saját rög-
zített hanganyagainkat. Ehhez egy MicroTrack 24/96, illetve Zoom H2 típusú digitális, 
professzionális hangrögzítőt és egy AudioTechnika AT815b puskamikrofont használunk.

Adatfeldolgozás
A terepi navigációban is segítő Garmin Quest/Garmin Nüvi 770 GPS készüléken rög-
zítettük a megállási helyek koordinátáit, ezeket PC-re a MapSource (GARMIN Ltd.) 
szoftver felhasználásával töltöttük le és jelenítettük meg térképi formában. Az ada-
tokat térinformatikai felhasználáshoz az OziExplorer (D&L Software Pty Ltd.) segítsé-
gével transzformáltuk, majd az Arcview 3.1-es verziójával (ESRI, USA) dolgoztuk fel. 
Az irány, az időpont és a megállási helyek alapján következtetni lehetett arra, ha két 
különböző megállónál ugyanazt az egyedet vagy egyedeket hallottuk, így azokat ki 
tudtuk zárni a sűrűségbecslés során. 
Az adatok feldolgozásához digitális térképen megjelenítettük a GPS-szel rögzített 
pontokat. A tapasztalt eredményt minden megállónál 1 km sugarú körre, azaz 314 
hektárra vonatkoztattuk (r²Π). Ez alapján számolható ki a felmért terület nagysága. 
A minimális családszámot a válaszoló családok számának összeadásával, a minimális 
családsűrűséget pedig ennek és a bejárt teljes terület hányadosának kiszámításával 
kaptuk. A tapasztalatok (Jaeger et al. 1996) azt mutatják, hogy az egy csoporton 
belül üvöltő sakálok számát egzakt módon nem lehet meghatározni, mert kettőnél 
több egyed hangja nem különböztethető meg egyértelműen. Más kutatási eredmé-
nyek és saját tapasztalatok azt mutatják, hogy a sakálok csak akkor válaszolnak, ha 
területet birtokolnak. A territórium birtoklás jellemzően párban vagy csoportban 
történik. Azonban nem feltétlenül válaszol idegen falka hangadására sem a család 
minden (vagy akár egyetlen) tagja sem.

Eredmények
Az akusztikus felmérés más adatgyűjtési módszerek eredményeit nemcsak alátámasztja, 
hanem számos, biológiailag fontos információval is kiegészíti. 
Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy az aranysakál a felmért területeken belül egyes 
régiókban jelentős állománnyal rendelkezik, de a régiók között meglehetősen nagy különb-
ségek adódhatnak. Emiatt egy-egy kisebb régió adatai nem vetíthetők ki országosan. Ez 
egybevág azokkal a nemzetközi tapasztalatokkal, melyek szerint az aranysakál elterjedése 
a szociális szerkezet miatt foltszerű, a lakott foltokban viszont jelentős sűrűségeket érhet el.
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Az utóbbi években végzett akusztikus állományfelmérés eredményeiből a legfonto-
sabb tudományos publikációk:

• Sikerült bebizonyítanunk, hogy az aranysakál hazai terjedésében a Tiszának, 
mint zöld-folyosónak kiemelkedő szerepe van:  
Szabó, L., Heltai, M., Lanszki, J. 2006.A Tisza, mint zöld folyosó szerepe az 
aranysakál Magyarországi terjedésében. Vadbiológia, 12: 47-54.

• A Dunántúl déli részén folytatott vizsgálatainkból született publikáció: 
Lanszki, J., Heltai, M., Szabó, L., és Frankhauzer N., 2007. Az aranysakál 
állomány      sűrűségének vizsgálata a Dél-Dunántúlon. Natura Somogyiensis 
10 : 373-388.

• A Duna-Tisza közi homokháti területen végzett többéves kutatómunka 
eredményeit összefoglaló cikk: 
Szabó L., Heltai M. és Lanszki J. 2009. Az aranysakál állománysűrűségének 
változása a hajós-szentgyörgyi erdőben 2004 és 2009 között. Állattani 
Közlemények 94(2): 187-198. 

• A Dunántúli és a Duna-Tisza közi magterületek összehasonlítása: 
Szabó L., M. Heltai, J. Lanszki, E. Szűcs., 2007. An indigenous predator, the 
Golden jackal (Canis aureus L.1758) spreading like an invasive species in 
Hungary. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine, Cluj-Napoca, vol. 63-64, p. 230-235 

•  Fontos megemlíteni, hogy e módszert az utóbbi években több külföldi 
kutatónak is bemutattuk, megtanítottuk alkalmazását, s jelenleg is 
folynak sikeres állomány felmérési kutatások pl. Szerbiában, Romániában, 
Bulgáriában, Olaszországban…stb.
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fotó: Franzer Flóra, Kelebia
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