Nyúl viszi a ... sast
Vadászok a parlagi sasért

Bevezetés
2012. január 1-jével indult „A parlagi sas
védelme Magyarországon” című LIFE
(LIFENAT/HU/019) program, melynek
elsődleges célja az illegális mérgezéses
esetek visszaszorítása. A program a természetvédő madarászok és a vadászok
együttműködésével valósul meg. A közös érdekeket felismerve, a programot
vezető Magyar Madártani és Termé74
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szetvédelmi Egyesület (MME) partnerként vonta be a pályázatba az Országos
Magyar Vadászkamarát (OMVK). Az
OMVK-n keresztül több helyi vadgazdálkodó és a kutatási feladatok ellátására a Szent István Egyetem Vadvilág
Megőrzési Intézete is bekapcsolódott a
munkába.
A program keretében többek között
egy intenzív ragadozógazdálkodási és
élőhely-fejlesztési munka is megvalósul

a mezei nyúl érdekében. A mezei nyúl
kulcsfontosságú táplálékfaja a parlagi
sasnak, így egy fenntarthatóan hasznosítható nyúlállomány kialakítása a
természetvédelem és a vadgazdálkodás
közös érdeke. Jól tudjuk, hogy az apróvadas vadgazdálkodási egységek számára
a mezeinyúl-gazdálkodás meghatározó
jelentőségű. A gazdálkodás körülményei azonban egyre kedvezőtlenebbek
(pl. nagyméretű mezőgazdasági táblák,

táblaszegélyek elhagyása, kemikáliák
intenzív használata). Ennek köszönhetően a mezei nyúl állománylétszáma az
elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy
a nyúl – „r” stratégista voltából adódóan
– a számára kedvező változásokra (pl.
élőhelyfejlesztések, a ragadozóállomány
csökkenése stb.) gyorsan és nagyon jól
reagál.
A program kiemelt mintaterületén
– a Jászságban – az idei évi alapállapot
felmérése mellett olyan beavatkozások
történtek, továbbá történnek az elkövetkezendő négy évben, amelyektől a
szakemberek a mezei nyúl állományának érezhető és kimutatható növekedését
várják. A program egyedülálló lehetőséget nyújt a beavatkozások hatásának felmérésére, ennek alapján pedig a konkrét
gazdálkodási javaslatok kidolgozására.
Eldönthetjük például, hogy a vadgazdálkodó szűkös forrásait milyen tevékenységekre költve éri el a legnagyobb eredményt. Látható lesz az is, hogy a területen
vadászó parlagi sas jelenlétében is növelhető-e az apróvadállomány. Még csak a
program elején járunk, ezért csak a kísérleti elrendezést, az alapállapot felmérését
és az első évben lezajlott beavatkozások
eredményeit tudjuk bemutatni.
A beavatkozások a jászsági különleges
madárvédelmi terület (Special Protected Area – SPA) kijelölt mintaterületén (1662,5 ha) történtek, három helyi
vadásztársaság bevonásával (1. ábra).
A terület kiválasztásakor meghatározó
szempont volt a parlagi sas állandó jelenléte (fészkelő pár), valamint a különböző élőhelytípusok (gyep, szántó) és az
élőhely-fejlesztési beavatkozásokat szolgáló, megvásárolt tanyahelyek együttes
megléte.
n Vadászévkönyv 2014
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1. ábra. Különböző kezelésű területegységek a jászsági SPA mintaterületén (A piros a vizsgálati terület
határát, a kék a vadászterület-határokat, a lila pedig az egyes kísérleti területek határait mutatja.)

2. ábra. A reflektoros állománybecslés útvonalai (A piros a vizsgálati terület határát, a kék a vadászterülethatárokat, a lila az egyes kísérleti területek határait, a fekete pedig a becslési útvonalakat mutatja.)
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A helyszínt négy, különböző kezelés
alá eső területegységre osztottuk, így
létrejöttek olyan területek, amelyeken
csak ragadozógazdálkodás (516,79 ha)
vagy csak élőhelyfejlesztés (259,68 ha)
folyik. A harmadik egységben mindkét
kezelést végrehajtjuk (405,46 ha), valamint természetesen van egy kontrollterület (480,57 ha) is.

Állományfelmérés
A mezei nyúl állományának felmérését
a SZIE VMI által korábban kidolgozott
és jól bevált éjszakai reflektoros állománybecslés módszerével végeztük a
2012. év őszén és a 2013. év tavaszán.
A vizsgált területeken a becslés útvonalát a terep előzetes bejárása során úgy
jelöltük ki, hogy azok áthaladjanak a
különböző kezelés alá eső területeken
(2. ábra). Az így belátott terület nagysága meghaladja a teljes mintaterület
10%-át. A kijelölési szempontok között
szerepelt, hogy lehetőleg egyenes, párhuzamos útvonalak legyenek, azok ne
érintsék, keresztezzék egymást a napi
bejárások során, így elkerülhető egyegy területrész, illetve az egyed többszöri számlálása. Továbbá az útvonalakon található vegetáció reprezentálja a
terület vegetációját is.
A becslési útvonal teljes hossza közel
30 km, amit 3-3 egymást követő éjszaka
jártunk be terepjáróval. Az utak jobb
és bal oldalát 150 méterig bevilágítva,
feljegyeztük a látott mezei nyulak számát, az autótól becsült távolságukat,
valamint alkalmanként feltérképeztük
a bejárt terület vegetációs borítottságát
is. A mezei nyulak eloszlását a különböző növényzettípusok között a 3. és 4.
ábrán mutatjuk be. Az adatok már most

is tanulságosak, a későbbi feldolgozás
során, pontosan felmérve a rendelkezésre álló különböző élőhelyek arányát,
élőhely-kedveltségi indexet számolva,
még megbízhatóbb és a gyakorlatban
jobban alkalmazható eredményeket
kapunk.
Az észlelt nyulak számából és a bevilágított terület nagyságából kiszámoltuk
a mintaterület populációsűrűségét (5.
ábra). Bár ezek csak a kiinduló adataink
a beavatkozások megkezdése előtt, de
már látszik, hogy a területen belül mekkora különbségek vannak. Jól látható a
téli állománycsökkenés mértéke is, ám
a következtetések levonásához még több
tényezőt, pl. a terítékadatokat is figyelembe kell vennünk.

Ragadozógazdálkodás
A program számára fontos kérdés a különböző ragadozógyérítési módszerek
hatékonyságának vizsgálata. Egy-egy
terület ragadozógazdálkodásának értékeléséhez ismerni szükséges a terület
róka- és borzállományának viszonyait
jól jellemző kotoréksűrűséget.
Ennek érdekében a területeken 500
méterenként egymással párhuzamos
becslési útvonalakat jelöltünk ki (12
darab, É–D irányú útvonal, teljes hossz
33,3 km). A bejárás során talált kotorékok koordinátáit GPS-készülékkel
rögzítettük (6. és 7. ábra). A felmérést a
március–májusi utódnevelési időszakban végeztük.
A kotorékfelmérésről jegyzőkönyvet vezettünk, amelyben feltüntettük
a terület vegetációjának jellemzőit és
a belátható szakaszt. Minden egyes
bejárt sávnak (ún. rugalmas sáv, mert
nem egyforma a belátható távolság) isn Vadászévkönyv 2014
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3. ábra. Az őszi időszakban látott mezei nyulak eloszlása (%) különböző vegetációtípusokban
4. ábra. A tavaszi időszakban látott mezei nyulak eloszlása (%) különböző vegetációtípusokban
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5. ábra. A mezei nyúl becsült állománysűrűsége mintaterületenként

merjük a területét és az azon megtalált
kotorékok számát. A két adat alapján
az egyes sávok kotoréksűrűsége egyszerűen kiszámolható. A mintaterületen
összesen 14,09 db/1000 ha kotorékot
találtunk. A magas szórás (SD = 40,52)
a becslés bizonytalanságát jelzi. Sok
olyan bejárási út volt, amelyeken nem
találtunk kotorékokat. A bizonytalanságot csökkentendő, a felmérést a jövőben
kiegészítjük a kotorékásásra alkalmas
helyek részletesebb vizsgálatával (pl.
szegélyek, árkok, tanyahelyek, fás-bokros területek).
Különböző ragadozógyérítési eszközök beszerzését (pl. hattyúnyak, Trolle–
Ljungby- és Larsen-csapda, ládacsapda)
és működtetését is finanszírozza a program, melyek szakszerű használatával elsősorban a róka és a varjúfélék állományát, ezáltal azok apróvadra gyakorolt
hatását kívánja csökkenteni. Az aktív
csapdázási időszak márciustól júniusig
tartott. Az említett időszakban összesen
16 rókát, hat kóbor macskát, egy borzot és négy nyestet sikerült eltávolítani a

mintaterületről. Legnagyobb hatékonysággal a hattyúnyak típusú csapdák működtek a szőrmés ragadozók gyérítésére,
míg a szárnyas kártevők ellen (elsősorban szarkára) a Larsen-csapda volt a
leghatékonyabb (8. ábra).
Larsen-csapda és az ún. „svéd” csapda segítségével, összesen 30 dolmányos
varjút és 27 szarkát sikerült eltávolítani a
területről. A varjúfélék esetében a csapdázást a fészkelési időszakukban célszerű végezni, ezért az aktív beavatkozás
márciustól júniusig tartott. Ennek oka
egyrészt, hogy a csapdázás során e fajok
fészkelési/költési időszakban jellemző
territorialitását használjuk ki, másrészt
mert az emlős ragadozófajokhoz hasonlóan a varjúfélék is elsősorban a tavaszi
időszakban képesek hatást gyakorolni
az apróvadfajok szaporulatára.
Ennek a csapdaparknak a használatával a leggyakrabban madarakat (elsősorban dolmányos varjút és szarkát)
lehetett befogni, a ragadozó emlősök
közül pedig a róka volt a legtöbbször
előkerülő faj (9. ábra).
n Vadászévkönyv 2014
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6. ábra. Kotorékbecslési útvonalak a mintaterületen

7. ábra. A mintaterületen található kotorékok pontjai

A csapdázás mellett a róka gyérítésére
a jól használható kotorékozást is kipróbáltuk. Ebben nagy segítségünkre volt
egy önkéntes, a kotorékozás fortélyait és
etikáját is jól ismerő, gyakorlott csapat.
Két érintett vadászterületen, április má80
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sodik felében, 5 napon keresztül 10-10
kotorékot ugrasztottak. Az eredmény
10, ill. 7 felnőtt és 49, ill. 35 kölyök területenként. Összesen tehát 101 rókát
távolítottak el. Megjegyzendő, hogy a
kotorékozás nem csak a vizsgálati terü-

8. ábra. Különböző típusú csapdák fogási sikere

9. ábra. A csapdázott fajok fogási sikere

n Vadászévkönyv 2014
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letet érintette, ezért az összehasonlítás
nem teljesen megbízható, de a róka esetében a kotorékozás hatékonyabbnak
tűnik, mint a csapdázás.

Hogyan tovább?

Fotó: Szemethy László

Elvégeztük a mintaterület alapállapotának felmérését, meghatároztuk a mezei
nyúl állományának populációsűrűségét,
továbbá vizsgáltuk a ragadozógyérítési
módszerek hatékonyságát. Az ezt követő évben kezdődik el az MME által
megvásárolt lakatlan tanyahelyeken az
élőhelyfejlesztés, valamint folytatjuk az
intenzív ragadozógazdálkodást. Az őszi
és tavaszi nyúlbecslésre alapozva az is
kimutatható lesz, hogy mely kezelési
mód az eredményesebb, célravezetőbb.
Ezen túlmenően az adatok számos más,
széles körű elemzést tesznek még lehetővé. Az eredményekről a későbbiekben
is folyamatosan beszámolunk.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a program sikeréhez. Nagyra értékeljük a helyi vadgazdálkodási szakemberek munkáját
és segítőkészségét. Köszönjük mindazoknak, akik a különböző terepi felmérésekben segítségünkre voltak. Köszönjük a kotorékozó csapat látványos
sikerű munkáját.
A kutatást a LIFE+ (LIFENAT/HU/019)
program támogatja.
Szemethy László, Biró Zsolt,
Heltai Miklós, Patkó László,
Schally Gergely, Szabó László
és Ujhegyi Nikolett
Szent István Egyetem
Vadvilág Megőrzési Intézet

