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Összefoglalás. A szerzõk, irodalmi adatok alapján, bemutatják az aranysakál délkelet-európai elterjedését, állományának változását, valamint – a vadászati adatok tükrében – magyarországi dinamikus visszatelepülését. A biobankoknak a jövõ vadgazdálkodásában fontos szerepet tulajdonítanak, elsõsorban a fajazonosítás, az egyedazonosítás, az ivar meghatározása és a genetikai tisztaság védelme terén, ezért 2012ben, 50 egyed mintái alapján, magyarországi aranysakálgénbankot alakítottak ki. A
mintagyûjtemény, véleményük szerint, felhasználható kutya filogenetikai vizsgálataira, kutya és aranysakál hibridek vizsgálatára, a vadászat során elejtett, sakálnak vélt
egyedek genetikai azonosítására, az aranysakál által háziállatokban okozott kárért
való felelõsség tisztázására, a kutya és az aranysakál faji elkülönítésére az állatvédelmi jogszabályok által tiltott, kutyaprémet érintõ hatósági ügyekben.
Summary. The authors, based on literature data, present the spread and population
dynamics of golden jackal in South-Eastern-Europe, furthermore – according to
the recent hunting statistics and estimations – its rapid repatriation in Hungary.
The bio banks can play important role in the future game management, primarily
in the identification of species, individuals, gender and the protection of genetic
purity, therefore, a Hungarian golden jackal DNA bank of 50 individual samples has
been established in 2012. According to their opinion the gene bank can be used
for conducting phylogenetic research of dog, testing dog-golden jackal hybrids,
identifying the genetic makeup of jackals shot by hunters, determining the liability
for damages in domestic livestock caused by golden jackals, as well as, for identifying
jackals in official cases of illegal dog fur trade.

Az aranysakál elterjedése
Az aranysakál (Canis aureus L., 1758) az emlõsök (Mammalia) osztályának a ragadozók (Carnivora) rendjéhez, ezen belül a kutyafélék (Canidae) családjához
tartozó faj. Az aranysakál széles körben elterjedt, Afrikában, Ázsiában, az Arabfélszigeten és Délkelet-Európában is megtalálható. Állandó fajnak a Kaukázus,
Görögország, Bulgária, Albánia és az Adriai-tenger keleti partjainál tekinthetõ
(18, 19).
A XX. sz. második felére Délkelet-Európában az aranysakál fõként Bulgária területére szorult vissza, létszáma egyre csökkent, így 1962-ben védetté nyilvánították. A védelemnek köszönhetõen egyedszáma emelkedni kezdett, és az 1980-as
években sikeresen elterjedt Bulgáriában, ahol az éves terítéke is jelentõsen nõtt:
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Két évtizednyi védelem után a bulgáriai
éves teríték 4–5 ezer
aranysakál volt

1983-tól már 4–5000 aranysakált ejtettek el évente. A védelmét 1984-ben megszüntették Bulgáriában, mivel a rohamos terjedésével mind a vad-, mind pedig
a háziállat-állományt veszélyeztette (3, 18). Magyarországon az aranysakál soha
nem volt védett. Macedóniában, az 1960-as években ugyan kiirtották, de 20
évvel késõbb újból megjelent. Terjed Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban,
Ausztriában és hazánkban is (12, 18, 32).
A jelentõs változásokat és egyben a faj ökoszisztémákban betöltött szerepének fontosságát mutatja, hogy 13 éven belül két összegzõ tanulmány is megjelent állományhelyzetérõl és elterjedésérõl. 1997-ben a korábbi összeomlás utáni regeneráció elsõ jeleit tapasztalták, így újbóli megtelepedését Szerbiában és
Romániában (18). 2012-ben pedig már a Dél- és Közép-Európában rohamosan
terjedõ, sok helyen az elõzõ évtizedben betelepedõ ragadozó helyzetét mutatták
be (3).
Az elterjedési területen belül, a változásokat észlelve, egyre több monitorozási és elsõsorban az élõhelyhasználattal és a táplálkozással kapcsolatos kutatási
program indult el.

Az aranysakálok diverzitása
A szerbiai állomány
heterozigozitása kicsi

ZACHOS és mtsai 121 aranysakálminta genetikai polimorfizmusát vizsgálták (33).
Az aranysakálok 6 különbözõ mintavételi helyrõl származtak Szerbián belül, ill.
egy kóbor ausztriai egyed elemzése is bekerült a tanulmányukba. Céljuk a genetikai variancia, differenciálódás és alapító hatás vizsgálata volt a szerbiai aranysakál-populációban. A kutatásban 10 genetikai lókuszt (rövid ismétlõdõ elem, short
tandem repeat – STR-markert) vizsgáltak minden egyed esetében, amelyeket kutyavizsgálatoknál is használnak (34). A kutatás alapját ROY és mtsai munkája adta,
Táblázat. Az aranysakál éves terítéke Magyarországon 1995–2011 közt megyénként
Table. Number of the golden jackals between 1995 and 2011 per counties in Hungary
Megye

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Baranya

2

4

4

16

19

25

31

Somogy

4

4

5

4

13

25

26

1

2

1

5

Bács-Kiskun
Békés
Tolna

8

11

1

1

1

Csongrád
Zala
Fejér
Pest
Gyõr-Moson-Sopron

1

Vas

1

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár

1

Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
Veszprém
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Összesen

6

10

11

22

38

59

70

Érintett megye

2

4

3

4

4

4

5

Megjegyzés: * r = átlagos exponenciális növekedési ráta; ** R = átlagos éves növekedési arány
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Vadászati tilalom hatására Izraelben
a létszám jelentõsen
nõtt

akik 1994-ben Kenyából származó aranysakálok genetikai polimorfizmusát vizsgálták (23). Összehasonlítva a két kutatás eredményeit, a kenyai aranysakáloknál
sokkal nagyobb volt a heterozigozitás, mint a szerbiai egyedeknél. Az ausztriai
kóbor egyed az STR-markerek alapján genetikailag megkülönböztethetetlen a
szerbiai egyedektõl (33).
Izraelben 1964-ben programot indítottak, amelynek célja az aranysakálok kiirtása volt, mivel az aranysakálokat tartották felelõsnek a veszettség terjedéséért. Ennek eredményeként csaknem a teljes állományt kiirtották, és a kis állományméret miatt a genetikai diverzitás is nagymértékben csökkent. Késõbb az
INAP (Israel Nature and Parks Authority) közbelépése révén sikerült létszámot
növelni. Így ma az aranysakálok száma ismét jelentõs. COHEN és mtsai ezt az újra
nagy létszámú állományt vizsgálták, kontrollcsoportként az ott élõ vörös rókákat használták. A 88 aranysakál és 89 vörös róka mintáin elvégzett vizsgálatok
eredménye szerint mind az aranysakál, mind a vörös róka izraeli populációjában
jelentõs genetikai diverzitást találtak. A földrajzi elkülönülést és a génáramlást is
alátámasztották a vizsgálatok (7).

Az aranysakál magyarországi elõfordulása
1940 és 1990 között
hazánkban nem volt
szaporodó pár

2002

2003

33
30
15

22

Magyarországon az aranysakál (toportyán, nádi farkas) õshonos ragadozó. A faj
terjedésének északi határa a Kárpát-medence (3). Történelmi elterjedésérõl, állománynagyságáról keveset tudunk. Az 1800-as évek és az újbóli megtelepedés
közötti idõszakból csak nagyon kevés, a jelenlétet bizonyító forrás áll rendelkezésünkre (29). Mivel 1940 és 1990 közt hazánk területén nem találtak szaporodó
párt, csupán néhány kóbor példányt, ezért az aranysakált kipusztultnak nyilvánították. Emiatt került be a Vörös Könyvbe. Késõbb az aranysakál újból megtelepedett hazánk déli határvidékén. Baranya, Bács-Kiskun és Somogy megyében
szaporodó, növekvõ állományról számoltak be (15).
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2005
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2007

2008

2009

2010

2011

Évek

r*

25

32

36

69

169

167

204

272

381

17

0,31

36,2%

38

36

55

56

102

173

270

299

426

17

0,27

31,6%

20

44

34

1
1

1

1
1
1

50

57

115

115

155

16

0,32

37,1%

2

2

9

8

18

8

0,27

31,6%

7

14

21

31

67

8

0,60

82,3%

2

2

1

7

13

10

7

0,33

38,9%

1

4

5

4

5

11

7

0,40

49,1%

7

9

8

18

19

7

0,42

52,3%

1

2

2
1

1

7

3

5

6

0,27

30,8%

1

4

8

6

0,52

68,2%

10

20

11

15

6

0,26

30,3%

4

1

1

4

3

3

2

4

5

5

3

1

6

0,31

36,1%

1
4
2
1

R**

1

1
2
3

1

4

3

3
1

1

1
0

80

85

95

140

163

349

452

674

786

1129

5

3

9

7

6

11

14

15

14

15
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1995-tõl, a lelövési
adatok alapján,
az éves állománynövekedés >30%

Az aranysakál
országos elterjedése
várható

Az aranysakál magyarországi terjeszkedése az éves vadászati lelövési statisztikák alapján követhetõ nyomon (táblázat). Elõször az 1994/95. vadászati évben 6
példány lelövését jelentették Baranya és Somogy megyébõl, amelyeket egy évvel
késõbb követett Bács-Kiskun megye. Az adatok alapján ez a három megye az
aranysakál elterjedésének fõ területe, ahonnan a teríték zöme kikerült (2011-ben
85,2%). Jelentõs terjeszkedése 2007-tõl kezdõdõen következett be, amikortól az
érintett megyék száma 15-re nõtt. A terjeszkedés az elõbbi három megyével
szomszédos megyék esetében különösen látványos. A lelövési statisztikák alapján a populációnövekedés sebessége meglehetõsen nagy, az országos összesített
adatok alapján 36,1%/év. Az éves átlagos növekedési arány minden olyan megyében >30%, ahonnan aranysakál-lelövést jelentettek és a folyamatos adatsor
legalább 6 év hosszúságú.
A 2011/12. vadászati év lelövési adatait az 1. ábra mutatja be. A terjeszkedés
nem csupán lelövési adatok, hanem kérdõíves felmérések (14) és akusztikus állományfelmérések alapján is ismert (27). A hazai vizsgálatok elsõ összegzésében
HELTAI és mtsai (15) az aranysakál magyarországi elterjedésének és az elfoglalt
élõhelyek jellemzõinek bemutatását tûzték ki célul. 1993 és 2003 közt 32 egyedet egyértelmûen azonosítottak, közöttük volt hím, nõstény, növendék és felnõtt
példány is, így ezek együttesen a szaporodó állományok jelenlétét bizonyították.
Megfigyelésekkel három területen, Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyében
tudták bizonyítani az aranysakál folyamatos jelenlétét (15). Mind a hazai, mind a
külföldi tanulmányok gyors megtelepedést vetítenek elõre (15, 19). Magyarországon számos élõhely megfelelõ lehet az aranysakál számára, talán csak a téli
hideg lehet korlátozó tényezõ. A jövõben fel kell készülni arra, hogy az aranysakál
országszerte elterjed és az ebbõl adódó természetvédelmi és vadgazdálkodási
hatásokra is számítani kell (15).

Biobankok, génbankok szerepe a vadgazdálkodásban
A biobankok a biológiai mintákat és a mintákkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák. Az élõlények alapján megkülönböztetünk humán, állati, növényi és egyéb
biobankot, amely a biológiai minták mellett magába foglalja a mintához tartozó demográfiai és egyéb adatokat is. A nagy faj- és fajtagazdagságú állatvilág
biobankjairól kevés tudományos közlemény született (4, 25), vadgazdálkodási
biobankról, génbankról hazánkban sem jelent meg közlemény.
1

1 pont = 1 aranysakál-lelövés

1. ábra. Aranysakál-lelövések Magyarországon a 2011/12. vadászati évben
Figure 1. Number of golden jackals shot between 2011 and 2012 in Hungary
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A vadállomány
genetikai
tisztaságának
védelme
molekulárbiológiai
vizsgálatokat követel

A világ számos országára vonatkozóan található adatsor az adott ország éves
vagy más idõszakra vetített vadállományának megközelítõ létszámáról, ill. az éves
terítékrõl. Magyarországon az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) létrehozását a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi (VI.
16.) LV. törvény rendelte el (48. §).
Az egyes vadászható fajok esetében a biobankok nyilvántartása és a tárolt
adatoknak az Országos Vadgazdálkodási Adattárral való összekapcsolása logikus
és szükséges lépés lenne.
A modern vadgazdálkodásban számos olyan elgondolás, tevékenység és
gyakorlat jelent meg, amelyek hagyományos állattenyésztési vagy modern
biotechnológiai módszerekkel megváltoztathatják egy-egy vadaskertben,
térségben vagy akár országok szintjén az ott õshonosan elõforduló vadállományok genetikai hátterét. Ilyen gyakorlatok a különbözõ vérfrissítések, az állomány kedvezõbb tulajdonságának elérése érdekében történõ keresztezések
(pl. wapitiXgímszarvas hibridek), szélsõséges esetekben pedig a mesterséges
(farmi) környezetben végzett tenyésztés során elõállított fajták (pl. új-zélandi barkásagancs-termelõ szarvasok) szabad területen élõ állományokba való
bevitele. E módszerek közül a vérfrissítés eredményeként az európai õz- és
szarvasállományok jelentõs részében kimutathatók oda távolról bekerült gének,
amik az illetõ állomány „genetikai mocsarasodását” okozzák. A vadgazdálkodásban és a vadászatban azonban az utóbbi idõben jelentõs szemléletváltás
következett be, és a mértékadó vadászati szervezetek a trófeák manipulációját
elítélik, a trófeákban való versengést háttérbe szorítják és a helyileg jellemzõ
feno- és genotípusok védelmének igénye is megjelent. Ezek alapvetõ feltétele a
vadászható fajok biobankjainak, génbankjainak a létrehozása, a hagyományos
és a genetikai adatbázisok összekötése (pl. trófeabírálat), amire legmegfelelõbb
alapot hazánk esetében az OVA nyújtja.
A vadállományok genetikai tisztaságának védelme és a vadászati célú genetikai manipulációk megelõzése érdekében a következõ irányok tûnnek
elsõdlegesnek:
Fajazonosítás. Bármilyen DNS-t tartalmazó állati szövet (pl. bõr, izom, csont,
vér, szõr, zsiger) igen kevés mintája alapján az adott szövet bizonyítja annak faji
hovatartozását.
Egyedazonosítás. Kettõ vagy több minta vizsgálatánál meghatározható, hogy
azok azonos vagy más-más egyedbõl származnak-e.
Ivarmeghatározás. Megesik, hogy az elejtett vad ivarát tévesen adják meg,
és a vizsgálat során pl. azt kell bizonyítani, hogy az elejtett egyed hím és nem
nõstény.
„Genetikai tisztaság” vizsgálata. KutyaXaranysakál hibridek felderítése. (Emellett nem aranysakálra vonatkozó információ, de vadgazdaságilag fontos szempont a vaddisznó esetében a házisertéssel való keresztezés kizárása, de ezzel a
módszerrel a különbözõ vérfrissítések és trófeaminõséget „javítani” szándékozó
manipulációk genetikai hatásai is kimutathatók.)

Aranysakálgénbank kialakítása és felhasználása
50 elejtett
aranysakálból
származó mintából
genomi DNS-t
nyertek

Az aranysakálgénbank kialakítását 2012 júniusában kezdtük el és 2012 októberében 50 egyedet tartalmazott a mintagyûjtemény (28 kan, 22 szuka). Az elejtett aranysakálegyedekbõl hatósági állatorvos szõr- és vérmintát vett. Minden
minta egyedi azonosítószámot kapott. A mintákat szöveti formában tároljuk,
valamint minden mintából genomi DNS-t is nyertünk ki a ZR Genomic DNA kit
(Zymo Resaearch) segítségével. A tisztított genomi DNS mennyiségi és minõségi
ellenõrzését NanoDrop spektrofotométerrel (NanoDrop) határoztuk meg. A tisztított genomi DNS-t –20 °C-on tároljuk.
Az aranysakálbiobank adatbázisát, ill. az ennek felhasználásával kialakuló módszertant a következõ kérdésekben tartjuk használhatónak (2. ábra):
– kutya filogenetikai vizsgálatának elõsegítése;
Aranysakál elõfordulása és genetikai térképezése
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2

ARANYSAKÁL-BIOBANK

Vadállomány
genetikai tisztaságának
felmérése

Fajt érintõ genetikai
polimorfizmusok
felmérése

Vadgazdálkodási
hatósági intézkedések
segítése

2. ábra. Aranysakál-biobank felhasználási lehetõségei
Figure2. Use of golden jackal biobank

A génbanki adatok
– faji
– egyedi
– ivari azonosításra
alkalmasak

– kutyaXaranysakál hibridek megkülönböztetése tudományos vizsgálatokban,
pl. a hibridizáció esetleges gyakoriságának meghatározása érdekében;
– vadászat során elejtett, sakálnak vélt egyedek genetikai azonosítása (hibridek, ill. kutyafaj megkülönböztetése) az érintett vadász egyéni kezdeményezésére (trófea hitelesítése);
– háziállatokban okozott károk esetén az aranysakál és a kutya (esetleg más
fajok, pl. farkas, hiúz) mint a kárt okozó faj azonosítása a hatósági eljárásban és
az esetleges jogvitákban;
– a kutya és az aranysakál faji elkülönítése az állatvédelmi jogszabályok által
tiltott, kutyaprémet érintõ hatósági ügyekben.

Az aranysakálgénbank szerepe a kutya filogenetikai kutatásaiban
Számos tanulmány foglalkozik a kutya filogenezisének a vizsgálatával, mivel a szürke farkas és az aranysakál merül fel a kutya lehetséges õseként (8).
A különbözõ vizsgálatokban más fajokat is bevontak (30).

Filogenetikai
vizsgálatokkal
a kutya közvetlen õse
pontosan
meghatározható
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A mitokondriális genom szerepe a filogenetikai kutatásokban
Az eukarióta sejtek nukleáris genomjuk mellet extrakromoszomális DNS-t is tartalmaznak: mitokondriális DNS-t (mtDNS), amely méretét és géntartalmát tekintve jelentõs eltéréseket mutat a különbözõ eukarióta élõlénycsoportokban. Az
emlõsök mtDNS-e a kisméretû mitokondriális genomok közé tartozik. A mtDNS
felhasználási területei között szerepel a populációgenetika csakúgy, mint a filogenetikai kutatások (2, 5, 17, 22, 24, 30, 35). Emellett a mitokondriális DNS fontos
szerepet játszik a törvényszéki nyomozások területén, humán és állati vonatkozásban is (21).
Az mtDNS-t számos elõnye miatt alkalmazzák a genetikai elemzésekben a
nukleáris genommal szemben. A mtDNS 100–1000-szer nagyobb mennyiségben van jelen az adott mintában, mint a nukleáris DNS (6), ezáltal jóval kisebb
mennyiségû mintából lehet vizsgálatokat végezni. Ennek az oka, hogy 800–1000
mitokondrium található sejtenként, és az egyes mitokondriumokban 2–4 mtDNSmolekula van. ANDREASSON és mtsai real-time PCR segítségével megállapították,
hogy az mtDNS lényegesen nagyobb koncentrációban van jelen akár az elhullajtott vagy kitépett szõrmintában, mint a nukleáris DNS (1).
Az mtDNS egyik fõ jellemzõje, hogy anyai ágon öröklõdik, ami a fajhibridek
vizsgálatánál problémát okozhat. Számos mitokondriális gén vagy régió (gén)
van, amelyeket fajták azonosítására lehet használni, ilyen pl. a citokróm b (CYTB),
citokróm oxidáz-1 (CO1), 12S rRNS és 16S rRNS, valamint a hipervariábilis vagy
kontrollrégió (mtDNS-HV) (20). A fajok azonosítására a legtöbb esetben a
citokróm b gént használják (16, 20, 21). A citokróm b az egyetlen citokróm gén,
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amelyet az mtDNS kódol. A citokróm b-t gyakran használják populációgenetikai
kutatásokban.
A citokróm b gén szerepe a Canis fajok filogenezisében
A Canidae család filogenetikus fáját 2 Kb hosszú mtDNS szekvenciaelemzése
alapján tudták felállítani. A vizsgált mtDNS-szakasz a citokróm b-, citokróm
c-oxidáz I és citokróm-oxidáz II gént kódolja (31). Egy 2011-es filogenetikai kutatás eredménye szerint az egyiptomi sakál/egyiptomi farkas (C. a. lupaster), a
korábbi feltételezésekkel ellentétben, nagyobb hasonlóságot mutat a szürke farkassal (C. lupus), mint az aranysakállal (C. aureus). A citokróm b gén vizsgálata
alapján elmondható, hogy az egyiptomi sakál/egyiptomi farkas és a szürke farkas
közt 4% a különbség azonos szekvenciafragmentek esetében (24).
A Canis fajok mtDNS-szekvenciájának elemzései azt igazolják, hogy a kutya
õse a szürke farkas. De vajon a nukleáris markerek alátámasztják-e a közeli kapcsolatot a farkas és a kutya között? Ha egy hím aranysakál párzik egy nõstény
kutyával, nem regisztrálható a mitokondriális haplotípus az ivadékoknál, hiszen
a mitokondriális genom az emlõsöknél anyai öröklõdésmenetû. Ugyanakkor az
egyes tanulmányok által használt markerek (allozim-, mikroszatellitadatok) alátámasztják, hogy a farkas a kutya õse. Egy 10 STR-helyet vizsgáló tanulmány
szerint, a genetikai távolság a kutya és a szürke farkas közt mindig kisebb, mint
köztük és a prérifarkas (coyote, C. latrans) vagy az aranysakál közt (9).
A citokróm b gén 736 bp hosszú szakaszának filogenetikai vizsgálata azt mutatja, hogy a szürke farkas az egyetlen egyenes õse a kutyának. A prérifarkas és
az etióp farkas a következõ legközelebbi rokon faj a kutya és a farkas esetében
(32). A citokróm b gén PCR-alapú vizsgálatával a felszaporított szakaszok mérete
alapján különbséget lehet tenni a kutya és az aranysakál között (3. ábra). A kutya
esetében 434 bp hosszú, míg az aranysakál esetében 332 bp a citokróm b génrõl
felszaporított PCR-szakasz. Ez a méretbeli különbség agarózgél-elektroforézissel
is igazolható.

A biobank, génbank szerepe a kutya és az aranysakál
keresztezésébõl született hibridek megkülönböztetésében

3

A kutya és az aranysakál természetes és/vagy mesterséges hibridizációjának
lehetõsége nem zárható ki, ennek mértékét és jelentõségét párhuzamosan végzett morfometriai és genetikai vizsgálatokkal lehet
értékelni. Ezek a vizsgálatok részben indokoltak
BIOLÓGIAI MINTA
a terjeszkedõ aranysakál-állományok genetikai
(szõr, vér- vagy húsminta)
jellemzõinek, egyes esetekben az elejtett hibridjegyeket mutató sakálok származásának felderítésére. Amennyiben genetikai módszerekkel az
esetleges kutyaXaranysakál hibridek elõfordulási
gyakorisága megbecsülhetõ, ennek természetvédelmi és állományszabályozási hatásai igen
CYTB gén
jelentõsek lehetnek.
Polimorfizmusvizsgálat
(2–4 munkanap)

A biobank szerepe az aranysakál által
okozott kárért való felelõsség megállapításában
Kutyára jellemzõ
CYTB polimorfizmus

Aranysakálra jellemzõ
CYTB polimorfizmus

3. ábra. A biológiai minta felhasználása az aranysakál és a
kutya ellkülönítésére
Figure 3. Use of the tissue for discrimination of golden
jackal and dog

A vad által okozott kár megtérítése iránti igény
érvényesítése esetén az elsõdleges feladat annak
megállapítása, hogy a kárt vad okozta-e. A vadkár
nem jelenti a vad által okozott valamennyi kárt,
hanem a vadon élõ állatok azon körének károkozását, amelyhez a vadászati törvény megtérítési kötelezettséget ír elõ. Ez alapján vadkár a gímszarvas,
Aranysakál elõfordulása és genetikai térképezése
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A ragadozók által
háziállatokban
okozott kár
„tettesének“ faji
hovatartozása
molekulárbiológiai
módszerekkel
megállapítható
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a dámszarvas, az õz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezõgazdaságban,
az erdõgazdálkodásban, továbbá az õz, a mezei nyúl és a fácán által a szõlõben,
a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdõsítésben, valamint a csemetekertben
okozott kár. A mezõgazdaságban okozott kár a föld terményeiben okozott valamennyi kár, függetlenül a földmûvelés céljától és attól, hogy a kárt külterületen
vagy belterületen okozták a vadak.
A megtérítendõ vadkár tartalmára nézve a vadászati törvény speciális szabályokat nem tartalmaz, ezért arra a polgári jog általános szabályait kell alkalmazni,
vagyis a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó elõírásait. A kártérítés címén a
károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és
az elmaradt vagyoni elõnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges.
A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és
akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, ill. akinek a vadászterületérõl
a vad kiváltott. Bár a vad az állam tulajdonában van, azonban az elejtett, elfogott, elhullott vad a vadászatra jogosult tulajdonába kerül, ezáltal a vadból
származó hasznokból a vadászatra jogosult részesedik. Ez az indoka annak, hogy
a vad által okozott károkért való felelõsség – kártelepítési szabály által – a vadászatra jogosultat terheli. Amennyiben a károkozás a jogosult vadászterületén
történt, a kártérítési felelõsség egyértelmûen megítélhetõ. Nehezebb a helyzet
abban az esetben, amikor a vadászati törvénynek „ahonnan a vad kiválthatott”
rendelkezése alapján kell megítélni az esetet. E károk tekintetében nem alkalmazható a vadászati tv. 75. § (2) bekezdése, hiszen az kifejezetten a vadkár vonatkozásában irányadó. Ebben az esetben a kártérítésre „jogosult” személyének
meghatározása a vadászati törvény 9. § (3) bekezdése alapján történik. Vagyis a
nem vadászterületen bekövetkezett kárért az a vadászatra jogosult felel, akinek a
vadászterületérõl a vad odakerült, kétség esetén pedig a felelõsnek a károkozás
helye szerinti legközelebbi vadászterület jogosultját kell tekinteni. Amennyiben a
kárt vadászterületen kívül okozza a vad, a kártérítési felelõsség a károkozó egyed
nyomainak DNS-vizsgálatával egyértelmûbben megítélhetõ.
Az aranysakál károkozása leggyakrabban házijuhok elpusztítása vagy
összemarcangolása miatti kár (veszteség) formájában jelentkezik, ami gyakran
a vad kiváltását követõen, sokszor olyan területeken következik be, amely nem
tartozik vadászterülethez. A vadászati tv. értelmében az aranysakál által a háziállatokban okozott kár nem minõsül vadkárnak. Ez a kár a vagyoni káron belül
részben a felmerült kár (damnum emergens), részben pedig az elmaradt jövedelem (lucrum cessans) csoportjába tartozik. A felmerült kár esetén a károsult vagyonában beállott értékcsökkenés azzal az értékkel egyenlõ, amelytõl a károsult
az aranysakál által elpusztított állat folytán elesett. Az elmaradt haszon az az
érték, amellyel a károsult vagyona gyarapodott volna, ha a károsító magatartás
nem következik be.
A Ptk. szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A
vadászati tv. 75. § (3) bekezdése szerint a vadászatra jogosult a Ptk. fokozott
veszéllyel járó tevékenységekre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a
vad – példánkban az aranysakál – által a mezõgazdaságon és az erdõgazdaságon
kívül okozott kárt. A veszélyes üzem mûködésébõl eredõ károkozásra irányadó
rendelkezéseket a Ptk. 345–346. §-a tartalmazza. A jogszabály ezzel a rendelkezéssel szigorú felelõsségi szabályt állapít meg a vadászati jog gyakorlójára is,
a vadállat tartójához hasonlóan. A Ptk. 351. §-a szerint a „vadállat tartója úgy
felel, mint az, aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat”. Aki fokozott
veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebbõl eredõ kárt megtéríteni. A
345. § szerint viszont mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan
elháríthatatlan ok idézte elõ, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén
kívül esik. Tehát a Ptk. szabályait kell alkalmazni mind a mentesülés és a károsult
magatartásának értékelésekor, mind a kár megtérítésének mértékére, módjára
is. Meg kell azonban jegyezni, hogy sem a Ptk., sem más hatályos joganyag nem
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tisztázza egyértelmûen, hogy mi jelenthet elháríthatatlan okot, így ennek bizonyítása a gyakorlatban rendkívül nehéz.
Az elpusztított háziállat és annak környezete vizsgálata során, hagyományos
vizsgálati eljárással, egyértelmûen nem ítélhetõ meg, hogy a támadást aranysakál vagy kóbor eb okozta-e, vagyis a jogi felelõsség tisztázásához az okozati
összefüggés a magatartás és a kár között hiányzik. Ilyen esetekben a kárt okozó
faj meghatározása a faj genetikai azonosítását lehetõvé tevõ minták (pl. szõr,
ürülék) alapján történhet. Egy megfelelõen kialakított genetikai aranysakál-adatbank létrehozásával egyértelmûen elkülöníthetõvé válik, hogy aranysakál vagy
kutya okozta-e a támadást, ezáltal a felelõsség pontosan tisztázható, a jogi kérdés egyértelmûen megítélhetõ.

A génbank szerepe a kutyaprémet érintõ állatvédelmi esetekben
Az aranysakálgénbank segítséget nyújthat az állatvédelmi hatóságnak is abban,
hogy az állatvédelmi törvény által tiltott, de forgalomba hozott kutyaprémet elkülönítsék az aranysakál prémjétõl, hiszen ezeket egyes esetekben szabad szemmel
nagyon nehéz vagy akár lehetetlen egymástól megkülönböztetni morfológiai
vizsgálatokkal.
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A továbbfejlesztett féregellenes tabletták a rendkívül
keserű ízű praziquantel hatóanyagot viaszszerű anyagba
beágyazva, ízfedetten tartalmazzák. Ennek következtében a
tablettákat az állatok önként, szívesen elfogyasztják.
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