aktivitasi periodusat, taplalkozasat.
Osszessegebenakar ilyen valtozasok
is vezethetneka vadaszatsikeressegenek csokkenesehez,
l.egujabb es jelenleg mar nernzetkiizi tudornanyos f6rumokon is sikeresen publikalt taplalkozasbiologiai
vizsgalatainksoran, a Labod korzeteben gyiijtiitt sakalgyornrok (62 gyomol') alapjin, a vadaszteriileten kint
hagyott zsigerek fontossaga egyertelrruien bizonyithat6. Az intenziv
nagyvadgazdalkodast folytat6 teriiJeten a sakal legfontosabb taplalekai kozott minden evszakban
nagyvadzsiger es doghus dominalt (eves atlag, mennyisegi arany
55%). Ezek fogyasztasi aranya majust61 novemberig75-92%-ottett ki. Ezt
kovettek fontossagi sorrendben a felnott vaddiszn6 (telen-kora tavasszal:

A sakal eseteben leggyakrabban a
nagyvadfajokra (ozre, vaddiszn6ra)
gyakorolt hatasat emlegetik, rna mar
tiibbnyire gyakorlatilag megkerdojelezhetetlen allitaskenr, Az Orszagos
Vadgazdalkodasi Adattarban rendelkezesre allo, megyei bontasu,

nagyvadallornanyra vonatkoz6 terirek- es becslesi adatok ugyanakkor jeJenleg egyaltalan nem mutatjak, hogy az aranysakalnak nagyobb negativ hatasa lenne. Ettol
fiiggetlenul azonbanaz igaz, hogya fiatal csiilkos vad zsakmany lehet a sakal szarnara (is). Szerepe kiilonosen
azokban az iddszakokban jelentos,
amikor mas tiimeges taplalekforras
nem all rendelkezesere. lrasainkban
erre mar tiz evvel ezelctt felhivtuka figyelmet. Akkor tapasztaltuk elosziir,
hogy a kisragcsalok allomanyanak
akar evekig minden evszakban elsodleges fontossagu,jelentoscsokkenese
(ezakkoregeszenpontosana20m-as
tel vegenek, tavaszelejenek rendkivi.il
kerneny, havas iddszakanakvolt tulajdonithat6) utan fOkent a vadmalac
zsakrnanyolasaugrott meg. Az az6ta
eltelt idoszakbana mezogazdasigiteI VAOGAZoAlKooAs
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riiletek muvelesebenielentosvaltozasok kovetkeztek be: rnegsziintek a
parlagteriiletek, intenzivebbe valt a
terrneles, rendszeresse es tomegesse
valt a kisragcsalok Redentinnel torteno irtasa. Azaz folyamatosan csokkent a rendelkezesreallo kisragcsalobiomassza. A sakal pedig kereste, keresi a kiinnyen es nagy mennyisegben
rendelkezesereall6 taplalekot, Ezt pediga nagy letszamuvadfajok (esa kepzodott vadzsiger, tetem) biztositja a
szarnara. Sajnos azt kelJ rnondjuk,
hogy rni szoltunk, de ezt senki
sem vette komolyan. Raadasul a
sebzett, de nem felkutatott egyedekkel, valamint a tiimegesen kint hagyott zsigerekkelszinte etetik ezt a j61
alkalrnazkodoragadoz6t, ahogy arra
Csanyi Sandor professzor ur a Giidiillon, 2013 tavaszan tartott.aranysakallal foglalkoz6 konferencian felhivta a
figyelmet.
Latni keU azt is, hogy a ragadoz6k
hatasa a zsakmanyfajokon nemcsak
kiizvetlen lehet. Ha a zsakmanynak
val6ban "felni val6ja van", akkor megvaltoztathatja viselkedesi, teriilethasznalatiszokasait, Valtoztathatjaaz

liinbiizo m6dszertan, hanem az elterd
taplalekkeszletokozta. Teves az az elkepzeles, bogy a gyomortartalomvizsgalat .felsobbrendu" (iobb) az
iiriilekvizsgalathoz kepest, ugyanis a ket modszernek mas-mas elonyei es korlatai vannak.
Az aranysakal eseteben egyre tobben feltetelezik az apr6vadban okozott kartetelet is. Annak ellenere teszik ezt, hogya faj visszatelepedese
6ta eltelt evtizedekben nem meruit fel olyan adat, nem kesziilt
olyan tudornanyosan megtervezett es vegrehajtott vizsgalat,
amely az aranysakal aprovadallomcinyokragvakorolt negativ hatasat mutatta volna. Taplalkozasvizsgalatainkeredrnenyeiegyaltalan nem
rnutatjak azt, hogy az aprovadallornanynak fokenta mezogazdasagiterrneles intenzlvebbe valasa es az elohelyvesztes miatti hanyatlasat meg a
sakal is erosltene. A nemzetkiiziszakirodalom isrneretebenazt is elmondhatjuk, hogy ilyen problema sehol
sem meruit fel a faj elteriedesi teriileten. [ellernzd m6don a haziallatokban
(kozepeses kis tesniekben is) es acsiilkos nagyvadfajok allornanyaira gyakorolt hatasoknak, valamint az embertol szarmazo legkiilonbozobbhulladekoknakaz aranysakal terjedesere
gyakoroltfeltetelezettszereperolszolnaka vizsgalatok.Val6ban apr6vadfaj
jelentosebb fogyasztasat csak vizes
elohelyeken,vizivadfajokeseteben tapasztaltak, FelmeriiJviszontannak
a lehetosege, hogy a sakal jelenlete akar pozitivan is hathat az aprovadfajok allornanyaira. Ennek oka,
hogy az erosebb, sikeresebb ragadoz6
jelenletecsiikkenthetiaz addig tomegesen jelenlevo kis es kiizepes tesni ragadoz6k (roka, k6bor kutya) jelenletet es hatasat, Erre vonatkoz6ana hazai vizsgalatokban keyes bizonyitek
all rendelkezesre, de a nemzetkiizi
szakirodalomban tiibb ilyen kiizlemeny (es feltetelezes) is ismert. Azaz
az itthon itt-ott felvetett, sugallt hatas
nem bizonyithat6,de akar az ellenkezoje is igaz lehet a felvetett allitasnak.
Sokat gondolkozunk azon, hogy
akar a sakal, akar mas fajok eseteben
mi lehet az oka a sokszor homlokegyenest ellenkezo velernenyeknek.
A hivatasos es sportvadaszoknak
ugyanis nagyon sok, a termeszeti folyamatok rnegertesehezszuksegesertekes megfigyelese, ismerete van.
Ezekbol sajat magunk is sokat tanulhattunk, tanulhatunk. [ellernzd vitaink tehat nem a terepi megfigyelesek valodisagarol, hanem sokkat inkabb a megfigyelesek altala-

23%) es szarvasfelek (fokent dam- es
gimszarvas, szinten tel en es kora tavasszal: 23%), amelyekrol nem dontheto el, hogy zsakmanyolasbol vagy
diigbol [pl. sebzes utan elpusztult es
kint maradt vadbol) tortent-e a fogyasztasuk. Szarvasborju-maradvanyt egyesetben mutattunk ki (2%).
Ez utal a nagyvadfajok fiatal korosztalyilra iranyul6 predacio elofordulasara, amit mar a korabbi ormansagi
vizsgalatunkban is jeleztiink. Viszonylag szamottevo volt a ragadoz6
ernlosok (borz, kutya) teli, alarendelt
a kisernlosok es alkalomszeriia kozepes rnereni madarak, gyikok es halak
fogyasztasa. A fiatal sakalok gyakran
fogyasztottaksaskat es a kukorica-kartevo gyapottok bagolylepkehernyojat,
A nyar vegi-oszi idoszakban megemelkedett (13%) a novenyek (vadon
terrnd gyumolcsok) fogyasztasa,A teriileten folytatott Iegeltetes ellenere,
juh fogyasztasat nem tapasztaltuk.
Ezek az eredrnenyekjelentosen elternek a tiz evvel ezeldtt az Ormansagban vegzert, egesz evre kiterjedo iiriilekvizsgalatunketol,amelyben a kisernlosok fogyasztasa dominalt, A labodi teriileten a "kisemlos-keszlet"
ugyanis lenyegesen kisebb volt az 01'rnansagi teriiletenazonos idoszakban
tapasztaltnak. A vizsgalat rarnutat a
nagy mennyisegbenrendelkezesreal16 vadzsigeres tetemek egesz eves fontossagara, tovabba nem tamasztjaala
a sakal nagyvadallomanybanokozott
jelentos kartetelet.A vizsgalatok ered- nosithatosagarol es a jelensegek
menyei kiiziitti eltereseket nem a kii- kozotti ok-okozati osszefiiggesek-

1'01 szolnak, Azaz nem vitatjuk pel-

daul azokat a megfigyeleseket,arneIyek egyes fajok vagy korosztalyok
zsakmaoyolasarolszolnak, de a legtobb esetben vagy nem tudjuk eldonteni, vagy nem latjuk bizonyitva,
hogy az egyedi jelenseg altalanossigban is - azaz rendszeresen ismetl6d6 medon es gyakorisaggal bekovetkezik, Ez igaz peldaul a
nagyvad zsakmanyolasara. Vagy
nem vitatjuk, vitathatjuk, hogy
egyes vadasztenileteken csokken
peldaul az oz vagy a dam allornanya,
CsakaztvetjUk fel, hogyez biztosan
a sakal jelenlete rniattvan-e, vagy leher-e esetleg mas ok is a hatterben,
Vannak tapasztalatok arra is, hogy
jelentossakalsuriisegu, ugyanakkor
megfelel6 es celtudatos elOhely- es
ragadozogazdalkodast folytat6 teriileteken egyaltalan nem csokken a
nagyvad, igyazoz letszamasern, sot
n6vekszik. A bizonyttas nelkuli allitasok (azaz spekulaciok) tudomanyos alcaban valo "kozleset"
es terepi kutatasaink eredrnenyeinek elferditeset, kiforgatasat szakmai szempontbol es etikailag is nagyon veszelyesnek es
a hazai vadgazdalkodasra nezve
kartekonynak tartjuk. Ez a tudomany vilagaban, de a gyakorlatban
sem e1fogadott megoldas, Egy pelda:
A sakal (h6)napja cirnf irasban
(Nimr6d 2015. aprilisi szam) a szerziik sajat kutatasi eredrnenyek hianyc\ban es celiranyos bizonyitas nelkiil messzernend kovetkezteteseket
vontak Ie. A kozlernenyben tenykent kiiz61t megallapftasaikjelentos
resze nem tenyszenl, hianyos, egyes
(pl nagyvad- es sakalterirek-) adatok kozvetlen osszekapcsolasa az
6kol6giai rendszerek tulzott leegyszenisltesetjelenti. A felsorolt nem
vagy nem kell6en bizonyitott eseteknek (a hatter ismeretlensege miatt) gyakran az ellenkezoje ugyanugy igaz lehet, vagy mas rnagyarazata van. Csak nehanyeseta sok kiizill: a tiibbsziir emlegetett ozsfr6hanggal a sakalon kiviil a roka es a
k6bor kutya, valaminta vaddiszn6 is
jnl behfvhat6, nyilvan nem veledeniil. A tehen alta! elfektetett, de felkutatott szarvasbo~ut az ember
nyoman az ekes ragadoz6 kiinnyen
megtalcilja, 5 a kiivetkezmenye nem
ketseges. A predator kilete nem bizonyithat6 "ratekinteses" m6dszerrei; legfeljebba lott6zgida zsigerelesekor kint hagyott fejet viszi tovabb
asakaJ stb. Erdemesezeketalaposan
vegiggondolni, mielott velemenyt
nyilvanftunk, vagy akar megfellebbezhetetlennek tuna igazsagokat
(axi6makat) jelentlink ki.

Ma mar a leggyakrabban persze minket is areal kerdeznek,
hogyan lehet a sakal allomanyat
visszaszoritani,
az okozott kart
csokkenteni. Ahogy ebbol a rovid osszefoglalobol is kideriiJ, az
aprovad eseteben nem latunk, illetve nem ismeriink ilyen negativ hatast, a nagyvad eseteben
pedig annak nagysagrendje erdsen kerdeses, Azert itt azon is erdernes elgondolkozni, hogy amikor
a rendkfviili nagysagu nagyvadallornanyokeseteben tiz even beliil mar
a masodik, tervezett, orszagos allornanyapasztasi programot kell vegrehajtani, akkor rnirdl is beszelunk
egeszen pontosan? Hogy megsern
niivekszik? Vagy hogy baj, ha valaki
.seglt"? Ez ut6bbi kerdesiink elsdsorban a vaddiszn6ra ervenyes, arnit
tobb vizsgalatunk szerint a sakal
kedvel, mikiizben a vaddiszn6 tomeges jelenletenek a hatasa j61 ismert. Szinten kerdeskent menil fel,
hogy ha a sakal tenyleg komoly
rneretu vadgazdasagi kart okoz,
akkoregeszen pontosan mirevar
a vadasztarsadalom vagy annak
erintett resze? Egy egesz evben
vadaszhato fajrol van ugyanis
szo ... Azaz velemenyiink szerint az
intenzfv, ha kell, tarnogatott vadaszat (nemcsak fegyverrel, hanem

csapdakkal isl), a vadaszteriiletek
karbantartasa (zsigerek, allati teternek, kiinnyen hozzaferheto taplalekforrasok eltuntetese) elegendd
kell, hogy legyen. A fajjal kapcsolatosan keletkezd informacickat pedig folyamatosan es irasban rogziteni kell, hogy kesobb elernezheto
adatbazissa valjanak ezek az isrneretek. Egy jelentos terepi tapasztalattal rendelkezd kollegatol szarrnazik az alabbi javaslat, de az abban
foglaltakkal a legteljesebb mertekben egyetertiink. Allaspontja szerint a sakal kanok eseteben
10 000, mig a szukak eseteben
20 000 Ft-os lodijat keIJ keszpenzben fizetni az elejtonek,
Ennyi penzert ugyanis mindenki
meg fog tanulni sakalra vadaszni. Ha pedig nem eri meg eJkkora
lodljat kifizetni, illor talan
nem is okoz olyan nagy kart ez a
visszateJepiilo ragadozo".
Osszessegeben, az egesz evben
vadaszhat6 sakal kiirul gerjesztett
"vihar" a val6s problemakr61, fgypeldaul az intenziv mezogazdasagi termelessel egylitt jar6 elohelyrornlasr61 es annak a vadallomanyt erinto
kiivetkezmenyeirol, az orvvadaszat1'61, a nagyvadas teruleteken a ragadoz6gazdcilkodas hianyossagair61
tereli el a figyelmet. ~

Az alfbldi regi6 negy rnegyejenek vadaszkamarai vezetoi talalkoztak marcius 10-diken Hodrnezovasarhelyen.
Egyeztettek a kozelrnult es a kozeljovo
torteneseit annak erdekeben, hogy kozos meggyozodessel segitsek a kamarai
es szovetsegi tevekenyseget, lehetosegeik szerint. A talalkozot a Csongrad
megyei vadaszkarnara kezdemenyezte,
reszt vettek rajta Bekes, Szolnok es
Bacs-Kiskun megye kamarai vezetol,
A vadaszvizsgaval kapcsolatban egybehangz6an megfogalmaz6dott, hogy
van letjogosultsaga a tanfolyamnak,
de fontos lenne elsosorban a gyakorlati ismeretek elsajatltasara tenni a hangsulyt. A tanfolyamok szervezese tobb
rnegyeben a megyei szovetsegek egisze alatt tortenik, Csongradban viszont
az erdeszeti es vadaszati szakiskolak
szervezik az oktatast, A tanfolyami dij
hasonl6, brutt6 125-150 ezer forint.
Tobb helyen is megjelentek oksobb,
gyorstalpal6 jellegu kepzesek, am az itt
vegzettek kbzUl igen kevesek kepesek
letenni a vizsgat. Fontos lenne minden
vadaszjeloltben tudatositani, hogy a
tanfolyam elvegzese, plane vegigUlese
nem jelent automatikusan eredrnenyes vizsgat,
Elhangzottak kritikak a soretes es goly6s vizsgafeladatokat illetoen, melyek
mind a .vadasziatlansagot" jelentettek,
A .skeetpalya" fogalrnanak hasznalata,
az egy loves - egy korong elve (a vadaszatokon is lehet duplaznil], a nem
kbnnyu dublek, a sajatos elvaras a 6 talalatot illetOen, a pisztolylolap merete,
a fegyver keszsegszinni hasznalatanak
kerdese mind surgos valtoztatast igenyell Az elrneleti tesztkerdesek nehezek, de osszessegeben alkalmasak a tudas felrneresere, a vadaszideny-tablazatok, a kepfelismeres es a sz6beli kk
desek is jok, de eletszenitlen, hogy sok
olyan kerdes is van, amelynek meg egy
gyakorlott szakembernek is utana kell
olvasni.
Mind a negy rnegyeben rneghataroz6 az aprovadallornany. A resztvevok
egyetertettek, hogy az apr6vad helyzete jelenleg sokkal rossza bb, mint a
nagyvade. A helyzet javitasara altalanos csodaszer nem letezik, am az elohely fejlesztese, a folyamatos vizellatas,
a megfelelo minosegu taplalek es buv6hely meglete mindenhol egyforrnan
fontos, es mindenutt meghozza az
eredmenyet. A mezei nyul eseteben kulbnbsen fontos, hogy a szaporodasi idoszakban a vadkarveszelyes dinnye- es
napraforg6fbldeken ne lelbvessel vedekezzunk. Vannak m6dszerek a riasztasra, tavol tartasra: a ragcsal6k elleni
szerek kUlbnfele riaszt6 hatasu anya-

gokkal torteno keverese, a cukorrepa, illetve ledus takarrnany folyamatos kihordasa az osz-tel folyarnan.
A tapasztalatok szerint nagyon fontos, hogy minden vadaszatra jogosult
vegezzen facankibocsatast, ragadozogyeritest es eldhelyfejlesztest. Ebben
elenjart a Bekes megyei vadaszkarnara

es szovetseg vezetese es vadgazdalkodasi bizottsaga

A reszvevok egyetertettek, hogy
fontos lenne: talalja meg az OMVKOMW vezetese az elohelyfejlesztes
palyazati uton tortend tarnogatasanak
lehetoseget, A fiildtulajdonosokkal
egyuttmukbdve, uni6s tamogatassal, a
zoldltessel bsszhangban jelentos elohely-fejlesztesi programot lehetne
megval6sitani.
Tavaly sok helyen jelentos kart okoztak a gazdak a ragcsaloirtas soran szabalytalan m6don, esetenkent illegalis
szerek kihelyezesevel, kijuttatasaval.
A pocokinvazio ellen vedekezni kell, de
a vadon elo allatok vedelrnet figyelembe kell venni. Felvetodott, hogy van
lehetoseg a NEBIH-laborokban ingyen
bevizsgaltatni elhullott tetemeket,
amivel bizonyitani lehet az lllegalis szerek esetleges alkalrnazasat.
A terrneszetes aprovadallornsny kerdesenel ujra elokerult a ragadoz6/vaddiszn6, kontra facan kerdese, A tapasztalatok egy resze azt mutatja, megfele10 elohelyi feltetelek kozott jelentos
diszno- es rokaallornany mellett is
rnegfelelo facanallornany alakulhat ki.
A sakal jelenlete egyre nagyobb
problema az alfoldi regioban is. Kulbnosen a Bacs-Kiskunmegyei reszen oriasi kart okoz az ozallomaoyban. Az ozzel kapcsolatban Csongrad megye azt
az elvet fektette Ie hosszu evekkel ezelott, hogy .pontosan becsulj es szakszenien hasznositsl", illetve a bakok
eseteben .ha nem lehet buntetni, akkor adj elisrnerest", Ez egyreszrol azt jelenti, hogy igyekezett a vadaszati felugyeloseg a jogosultakkal egyuttrndkodve a kiadott fUnyir6elvtoi eltero,
szakszeni hasznosltast evente megfelela szintre emelni, illetve a sajat vadgazdalkodasi elkepzeleseikhez leginkabb igazod6 ozbaklelbvest (korosztalyviszonyok, ermesarany ... ) elerni.
A vadaszkamara a vadaszati hat6sagjavaslatara a legjobb jogosultat minden
evben nagy erteku spektiwel jutalmazza.
A resztvevok szerint minden megkezdett 3000 hektaronkent fontos egy
h ivatasos vadasz tartasa. A resztvevok
nem tartottak helyesnek azt csbkkenteni minden befejezett 3000 ha-ra.
M.T.
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