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OSSZEFOGLALAS

classification of game considering grasslands as sources of
nutrients:
I. grasslands are hardly eaten by: red deer, wild pig, wild
ducks
II. grass is consumed, but it is not a main source of
nutrients: for fallow deer
Lll. grass is consumed as frequently as other forages by roe
deer, wild sheep
IV grasslands are important feeding sites for pheasants,
partridges
V grass is the main forage for hares, wild ducks

A dolgozat a gyepek es a vadgazdcilkodiis kapcsolatat vizsgalia.
Harom kerdesre koncentra
a gyep, mint eldheiy,
a gyep, mint szaporoddhely,
a gyep, mint takarmcinyforrcis.
5 nagyvad faj es 5 aprtivad faj figyelembe vetelevel sajat kutatasok
es a szakirodalont elemzo feldolgozasa utcin a temciban levonhato
fontosabb kovetkeztetesek:
a
gyep
okoszisztemakent
sokkal fontosabb
a
vadgazdalkodasban, mint csupart takarmanyforra skint,
a gyepek teriileti arcinyukhoz kepest 2-3-szor fontosabbak az

Keywords: grasslands, games, habitat, site for prolification,
source of nutrition

aprovad fajok (mezei nyul, faccin, fogoly, vadludak) eldhely
vcilasziasa ban,
a gyepet inkcibb vallozatos vegetacidfii teriileteken prefer thlfrik
a vadfajok,
a vadfajok eldhely vcilasztasaban erdteljes a szezonalitas,
gyep inkabb a tavaszi-kora nyari idoszakban kedvelt
ciszerint, hogy a gyep mennyire fontos taplalik forrcisa a
vadfajoknak, kedveltsegi sorrend allithato fel:
I. alig fogyasztanak gyepet: gimszarvas, vaddiszno,
vadrecek
fogyasztja, de nem fa taplalek: damszarvas
III mas taphilekok mellett keresi a gyepet: oz, muflon
IV fontos taplalk -ozo helye a gyep: facan, fog*
V gyep a fo tciplalek: mezei nvzil, vadludak

Kulesszavak:

BEVEZETES

Aligha vitathato, hogy a gyep, mint az erdo
mellett az egyik legterrneszetesebb fOldhasznalati
mod, kiernelkedo szerepet jitszott az elOvilag
fejlodeseben. Az emberiseg szamara a vadallatok
hUsan keresztill fontos tapialekforrasnak szamitott. A
gyepek vadgazdalkodasban betoltott nemzetkozi
szerepet j61 mutatja, bogy a vadaszalmok
birodalmanak szamit6 Afrikaban a vadaszhat6
vadfajok legtobbjet szavannakon, illetve olyan fdvesbokros (bush-field) terdleteken hozzak teritekre,
amelyeken a Rives vegetacio dominal.
Az utObbi egy-ket evtized latvanyos fejlodeset a
gyepgazdalkoclas tudornanyaban az jelentette, bogy a
klasszikus, vagyis termelest segit6 kutatasok es
eredmenyek mellett megjelent ket fijnak nevezheto
kutatasi irony. Keresik a nem hagyomanyos
gyephasznosit6 allatfajokat illetve gyephasznalati
mOdokat. Emellett egyre nagyobb teret kap a gyepek
sokoldaInsiganak kutatasa, annak bizonyitasa, hogy a
gyep, mint termeszeti eroforras (Lang, 1994) az allati
termek el6allitason till meg urn minden hasznot kepes
tenni az ernberiseg, egyaltalin a foldi elet szamara.
Ugy erezzdk, bogy a hazai tudomanyos miihelyek
feIvettek a kesztyilt, es szamtalan Ujszerd eredmeny
sztileteft hazankban e ket lajnak nevezhet6 kutatasi
teriileten is. Ez a tanacskozas is arra bizonyitek, hogy
a hazai szakmai-tudomanyos kozvelemeny nyitott a
tudornany altal felvetett ujszerii kerdesek irant.
A vad- es legelogazdalkodas idoszerii kerdeseit
Largyal6 tudomanyos tanacskozas kapesan arra
vallalkozuak, hogy feltatjuk a gyepek sokoldalu
szerepet
a
termeszetes
es
farmszerii
vadgazdalkodasban. Milyen indokok alapjan
mertiik felvallalni ezt a meglehet6sen osszetett
temakort?

gyep, vadfajok, eltihely, szaporodd hely,

taplalekforras

SUMMARY
This paper investigates the relationship between grasslands and
game management. It focuses on three questions:
grasslands as habitats for game,
grasslands as sites for prolification,
grasslands as sources of nutrition.
Five so-called big, and five so-called small game species were
considered, based on my own research and a literature review.
Main results and consequences:
grasslands as ecosystems are more important in game
management than as solely resources of nutrients,
compared to their territorial proportions, grasslands playa 23 rime grates role in game management,
grasslands are more preferred on areas where vegetation
types are frequently changing (a given vegetation occupies
only a small area),
there is a remarkable seasonality in grassland use of small
game, spring being the peak season,
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Elosz(5r azt
ern/iteni, hogy immar ket ev timde
na,gyon intertziv a nemzetk6zi szakmai-tudomanyos
kazeleti tevekenysegilak. Eurapai es
vilagkongresszusi -rszveseleink, azok tudomanyos
kiadvanyai alapjan j6 rAIatetsunk van a rudomany mai
fejl6desere. Immix 10 eve jelent6s szerepank van a
vadgazda ruirniik fOiskolai szinni felsofokil
oktatiban, ennek revers pl. a vadfajok jelentas6gen51,
igenyeiral (tapli(e.k, elately, srb.), vagy a vacifold- es
!ege16gazdatkodas mai helyzeterbl, Teher6segeirot
korszenni isrneretekkel rendelkeztink. Hannadreszt
emlitjtik azokat a oelinatiyos kutatasokat, amelyeket
az Litabbi evekben PhD eselekinenyek kapcsan
vegeznink, nevezetesen a vadiadfajok es a iegelork kapesolatin61, valataint az aprtivad fajok (facan,
fogoly, elothely hasznalatarOl. Vegril
tamaszkodhatunk arra a liThb mint harorn evtizedes
sportvalaszi (reszben hivarasos vadasz -i) rmiltra is
arnelyek a valasztott temahaz k -apcsoloclva
szarntalan szernelyes tap,asztalartal gazdagitottak
benntnket.

eredmenyeit is fulhasznaltuk. Gyire (2006) a
honobagyi halastavak tersc=gel-en vizsg6.1ta:
a vadifid allometnyok szezonalis egyeds4amat,
a vaalud allornanyok faj6sszetetelet,
az oszi es tavaszi vonulas szczonj6nak hosszAt,
- a vadltidfajok 616helv-hasznalatat.
Szenchei (2006) aprOvad fajok el6hely-hasz -nalatavaI
fog laikoza kutatisaibd a hatorligeti,
hajthibOszotmenyi, vamosp6rem es biharkeresztesi
vizsgalatok eredmenyeit tekintettak
Szemelyes tapasztalatainkbt51 az aprovad vadiszatok
(e lohei y), vadszarnklisok (eliThely), 616bey
rnegfigyelesek (fszkel6 hely) es nagyvad vadaszatok
(pl. lesvadiszat soran megfigyelt taplalelfelvetel)
isrneretei voltak segitsegankre.
Ezen
utalunk azokra az Uj-Zelandon szerzett
szem..6./yes tapasztaiatokra is, arnelyeket egy 1] napos
tanulnainynton (1985) es egy vilagkougressz -usi
reszvetc1 (1993) sorn szerez -Rink ghnszarvastenyesz-to farmokon.

ANYAG ES 146DSZER

A GYEPEK SZEREPE AZ EGEES VADFAJOK
ELETEREN

A valasztort Cerna vizsgalata saran kiindulo
poutkent az 1996, evi Orveny vad vedehnerEil,
a vadgazdilkodasral, valamint a vadaszatr61) alapjan
az abibbi vairlaszhatr.5 allatfajokat vettiik tigyelembe:
- nagyvadfajok (gimszarvas, darnszarva_s, 6z,
rauflon, vaddiszno),
fogoly,
- aprOvadfajok (mezei nyu1, faCall
vac:1434A, vadrecek).

Ehben a fejezetben szarnba vessztlk a gyepek es
az egyes vadfajok es a gyepes-Elves teriiietek
kapcso1atit. A szokasos vadiszati erteIrendet
k6verve eioszor az egyes nagyvadfajok, majd
kili0nboz6 aprovadfajok eseti2bon elemezza a
gyeptenletek szerepet, fontossagat_ Az anyag es
ma-dszer fejezetben lefrtak szerint eloszor az eraheiy,
rnajd a szaporodo hely (feszek, alom), ve.gezetfil a
tdplalek&-f.erzes szemp-ontjab451 ertekcIjilk a gyepes
yegeticiiival boritott teriilerek szerepet„

A gyepek- szerepenek vizsgalata ketiranyd volt.
Elosz0r azt neztrak, hogy a Rives vegeticiot, mint
61612elyet, milyen mertekben hasznaljak az egyes
allatfajok. Ezen bell] kiiion vizsg4.1tuk azt, hogy a
szaporodisban (nadaraknal a feszkek
elhelyezkeddse, ern.16sOknel az alom he/ye) van-e
szerepe a gy. eppel boritott tenneteknek, 'I'ettuk ezt
azert, men a vadgazdalkod eredrnenyessegeben —
ugyanav, mint a hkiziasitott allatok tartiisariai —
kieme1keda szerepe van a szsporodismak.
Bar az elobellyel osszeftigg, megis loalon elerneziuk
azt, hogy az adott ailatfaj tiplalkoziasa.bant milyen
szerepe van a legelErffinek, ifletve a gyepr61 feiveheto
egyeb taplaleknak (rovarok, rnagvak, puhatest-dek,
stb.).
A gyepek taplalkozisban bet_61tOrt szerepenek
vizsvalatinal fontos szernpontkent kezeltak a
tapialektelvetel szezonalitaSat, hiS7C11 ez jelentos
hatassal lehet a vadgazdalkod6si cell gyephaszrialat
technologiai enetere_
Az egyes vadfajok el6helyere, atom- ilfetve feszkeI6
helyere, valamint a taplarlkozasara vonatkozo
ismeretek OsszegyiijIdsere ket enciklopedikus
kiadvanyt hasznAItunk;
- Vadiszati allattan (Farago, 2002), illetve
- Vadaszati enciklopedia (Szcrk.; K'ohatrni, 1994).

Glinszarvas (Cenius elaphus)
A girriszarvas tipikusan erdei dlohelyet igeny16
vadfaj, ahol — as ev jeientbs resteben — leginkibb
megtalilja a szimAra fontos feheteleket, a takarist, a
taplakkot es a nytigalmat eayarant. Az en:161)-61 a
nagytablas, magas n6vonyallomany -li (ktikorica_,
napraforgo) mezbgazdasagi terfiletekre yak az
6szi idosza.kban. Az ertiokOn. beittli Rives tisztalokon
a kes6 est-, ejszakal-, kora hajnali elikban fordulhat
elo, ha nincs za.varo ko'ralmeny_
Ellesre legszivesebben a iigetes-hives, nem teljesen
zart erd6 reszeken kerfil sor, Limit rendszerint jol
rakaro surd natal ento vesz kOrai.
Taplalkozi[s . ban kierneked6 szerepet jatszanak
magas rosttanain-itu erdei titiAalekok, a fas szarii
novenyek. A layszkti nOvenyek k62tif elsodlegeson
a szint6fOldi latInitikat (incerna, gabona, cukorrepa,
majd az erdei gyon-iniiv6nyeket emlitilc
(NikotiOmusz et al., 1988; Matrai, 1994). A Rives
tiplalek legfeljcbb a ruez'ogazdasigi elohebren,
tavaszi idoszakban jon szarThirasba, ahol eierheti akar
az 55%-ot is (ebb6.1 tarackhUza I8%) (Szemethy et
al_, 2000), Szernelyes megfigyeleseink szerint az
erdei tisz-tasokon, az erdosz4li Ives savokon az ev
tovabbi. 1,6szeben fegeleszve A.tvouula szarvasok

A szakirodalmi feldolgozison nil a terra
bernutatisahoz
sajit
celiranyos
loatat4saink
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ennelfogva
legfeljebb kiegeszifo taplalekkent
nyr:ilnak a gyepen talalhatO nrivenyekhez.
A nimszaras jo alka1maz_kodo kepesseget bizonyitja,
bogy farins2erC1 tartars mellen viszont a gyp a
rneghacaroz6 tiplaleka a vila'n szarnos rajan. Az Ajzelandi tapaszta[ataink (Veres 6s Na a, 1 9g6) a
szarvasok reszere fenntarton gyepeken a gazdalkorLis
intenzitisat az terniekek iranti piaci ikr,enyek
hataroz-tak meg. Az 1980-as evek kozepen a
gimszarvas piackepes termekeinek (tenyeszAllat,
barks agancs, penis es a herek, sot a csontos szarvas
farok) erns konjunkniraja volt. Ennek kOszOtthet&kin a
legjobb rninOsegli, bszt6nz&t, sikvideki telepitett
gyepeken tartottak a szarvasokat. A gyengebb piaci
hattorrel rendelkezi5 hiismarhat a kazepes adonsigu
dombos legerokbn tartottak. Vegezeffil a legkisebb
jOvedelmet terrnelt3 juhok a gyenge
extenziv domlr vagy begy. videki termeszetes
veinkel 1oge1t6k.

Ellll helynek legszivesebben az erdok szegelyeit, a
gyepeket vagy a szantatoldi kultinakat valasztja, ahol
a takaras (20-50 cm) es a nyugalom zavanalansig)
biztositott. Ez ut6bbi a_zert szaseges, inert a gidak
csak egy hOt Win hapjak el az elibhelyet anyjukat
kittvetve (addig a seta elfekteti 15ket).
Santos tehat., hogy az ellesi szezonban (m:ajus
k6zepe-jnnius kOzepe) az ellektetett gidakat ne
veszelyeztt...sse mozogazdasagi munka (pl. kasz6.16s).
A7 Oz kerodz6 alllat ezert tiplalekanak zdmet rostos
takarminy adja (fak, esetjek hajtasai, kerge, lovabb 'a
lagyszarii termeszetes vagy termesztett nOveny).
Erdei k6tnyc2etben inkabb az erdei eredetd, fas
szara, mezei kdrnyezetben inkabb a rnezei lagys2arn
taplaluk jellern2i a fogyasztasat. Ennek mcgfelel6en
erdei elobelyen csupan 3%, itmeneti elobelyen 14%,
mczoi elahelyen pedig mar 35% taplalek szarmazott
egyszikti, ffifele nbvenyekbol (Nlatrai, 2000). Mititan
vadken34:L7.6 leven jol haszoositja a rostosabb
takarmanyokat, az eg-yszikil nOvenyek kort.i.1 a
gvepgazdalkodasban keveshe e'rtekelt taraekbUzat
emliti az irodalom (Stubbe es Passarge, 1980). A
lucerna tablakon vagy a Ryepek pillangasban gazdag
foltjain legoldsz6 i3zek — az eloz6-ek ismereteben —
feltehetben csak kiegeszifei talcartnanykent nyilinak a
feherjeben gazdag piIlangasokhoz.
,

Ddinszarvas (Dania clan*

Bar az elOhelv tekintetetien rendkivill JO
alkalmazkoda kepessegii fajnak irjak le (Farago,
2002), bioldgiai sajatossagai (cstilokalaktulas) reven
loginkabb az olyan ternieteken (Idszt3s, laza,
homokos, de nem met,' fekvesii talajok) terjedt el
hazinkban, ahol gyakoriak a faves terOletek is
Kedvelt 61 ,5belye a tagolt, ligetes, gazdag
aljnOvenyzeffi erdo, ktil.Th.Osen, ha azok szantacOldi
kultintakk_ai is retekkel valtogat.j.ik egyrnast. Emiati a
nagyobb erdotagoknak is inkabb a szegelveit Iakja.
Ell6holya nyugodt, am rut siirCt aljnovenyzeni,
ritkis cserjeszintii, es magas 1,aryszart'l alloroannyal
boritott tertileten vifasztja.
•iplalkozasaban kevesbe valogatos, mint a
gimszar•a_s Az elfOgYaS71011 taplaiekai kdzott
megtaiiljuk az egyszikCi rtifele nbvenyeket, de nem
ezek adjak a fo taplalekat , hanem els6sorban az erdei
fak, cserjek, tovabba a termesztett n6venyek (pl.
z6ldseg, dohany, talc, dinnye, lucerna, de szola es
gyarmiiIcs is). A GN16116i-dornbvidoken pl. az oszi
idoszakban a dam (n=20) tiplalekanak 15%-a keralt
ki az egyszikiiek ktSatil Okil6trai, 1994).
Ugyanakkor farmszerb tartisban a dam is gyepre
alapozhato, ahogyan ea a nemetorszaigi danivadas
kertckbcn gyakorlatta yak (Farago, 2002),

Va iddiszno (Sus seroja)
A valamikori vizes elohelyen lako vaddis746
fokozatosan erdei vadfajja yak, bar zavartalan
koralrnenyek kozott rna is eloszeretettel kitart a nagy
Cisszectigg5 nada_sokban. Ugyan mindenevb fillatkent
legelni is tad, a gyepek elohelykent csak nagyobb
osok man vonzzak a vaddisznot, aniikor is itlati
eredeffi taplalekot lures a tocsogokban, yam. , azok
s7elein_ Kultur gyepeken nern szivesen. Ikon vadfaj,
Inert ffirasaval kepes komoly degradacios karokat
0kozni.
A vaddiszne a fralis helyenek rendszerint siira
aljnovenyzetii erdos helyet valaszt, mert fontos
szarnara a ve-dettseg &3 a nyugalom. Malaeoz6 vackot
vizes eltihelyen nyugodt nadasok szaraz ernelkeddin
is kdszithet. Gyepes vegetac i6 legfeljebb
melyfekvesU, zsornbekos, nadfoltokkal tarkitott
haboritatia_n termeszetes gyepeken szoIgalhat
mafacozo helykent,
A vaddiszo6 taptaikozasaban alapvethek az egesz
even at fogyas2tort, fcbdrjeben gazdag allati credeta
taplalekok, melyeket mint fentebb lattuk sokszor a
vizes gyepeken probal Osszeszedrti.
Enerniaigenyenek kielegiteseben uuanakkor a tolgye5 a bilkkrnakk, valamirtt a gabonamagvak jAtszavak
kiemelkedo szerepet. Ez utobbiakhoz a szantofaldi
tablikrol (vegetacios idaszak) vagy a mesterseges,
im. szorakrol (toli idoszak, de Cijabban azon kivul is)
jut hozza. A zi5ld nbvenyi reszek ]egela f
szerepe a vaddiszno tiplalkozisaban elenyeszo.
TapIalekaban a gyomorta.rtalom vizsgatatcrk igen
szerOny (29%) lagyszkat (sist 45s fr.ifelet) mutattak
ki (Nahlik nem publikalt adata, hivatkozza Farago,
2002).

Earopui (Capreolus capreolus)

,

Eredeti eIohelyenek ar ertMs sztyeppet,
ligeterclot, erdos pusztat tartjak. E megnevezesek is
rnutatiak, bogy kerNizi5 nagyvadfajairtk
elsosorban az 15z kdtodik a gyepes veqetarciaboz.
Olyannyira j61 alkalmazkodott a mezogazdasagi
(szintOk es gyepek) kOrnyezethez, hogy miutan az
Alfoidet
is
ineghoditotta,
ket
okotipusit
kill6nb&zietik meg: az erdei es rnezei bzet. Bar
kot5dik a gyephez, de a nagy kiterjedesa, nyilt
pusnakon (pi. HortobAgy) nem s2ivesen tartozkodik.
Jobban erzi magat a fas tertiletek melletti irn. szegely
gyepeken.
,
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Muflon

oeptertlletek kedvelt tartozkodisi he]yei a mezei
nvtitl nak.
Az
616hely-valasztisnal
szezonalis
leirt
valtozisoknak (FaragO, 2002) is az az alapja„ bogy
mennyiben zavarjak .az aliatokat a sznto'fbfdi
am-aka. Aratas tajan peIciaul a korabban kedvelt
gaboniknfli a gyepekre, agy a kukoricatablfikra
teszik at ei6helynket a raezei nyulak.
Az alarn helyenek megvalasz-bsaban az altalunk
valasztott szakirodalmak nem irnak Ie
tendeneiozusnak jelletnezhet6 erfiheIytipust.
A mezei nynl taplaLkozaskpan a zold n4fiva'nyi reszek
a rneghatarozoak. Ezek Mgt lagyszitra, de fasszarur
ni5venyi reszek is el6fordulnak. Elonyben reszesiti a
terrneszetes nOvenyzetet, nnez6gazdasagi kulnirikra
inkabb ezek hianyaban vast. Leginkabb a
pazsititifeleket szereti. Ezek kOzal az
id'oszakban a zsenge gabonandvenyek kinaljak a jobb
takattnanyt. Novemberi gyorriortartalot -n-vizsgalatok
szerint (Demeter es Matrai, 1988) a Del-alfold6n az
oszi bUza (45,3%) e's lucerna (19,5%) mellen p1. meg
szamortevt5 11.1 (taraektiza I0% es Poa spp. 6,6%) is
volt a nyulak etrendjen. Mas vizsgalatok (pi.
Szlovakiaban Slamecka et al., 1997) a pazsitflifelekct
(Poaceae 44%) talaltak a nyulak Iegfontosabb
taplalekea' Mindezek azt mutatjak, hngy a gyepek
kiemelkedo szerepet jatszanalz a rnezel nyitl
allotnanyok tap lilkozasaban.

genelini musimon)

A muflont az idos erdak vadjainak tartjak, ahol
szegenyes a cserjeszint, ezert az :hawk jai
kilathatnak a nOvenyzetb61, es ahol meg -vannak a
TegfeleM legelesi viszonyok is (Nahlik, 1998)_
Elahely hasz-niiata azonban szezonalis valtozasokat
mutat. Dombvideki elohellicri51 szirmazo vizsgalatok
szerint (Urr es Matrai, 2000) tavasszal az irtszelek es
mas gyepek, a parlagok vagy a vadidldek loran
indulO riszeit latogatteik elbszeretettel, kalonosen ha
azok mozaikos szerkezetuek voltak. Nykon
visszaesett a thves tenlletek kedveltsege az
elrostosodott Niallomany miatt, tossze/ a kora iiszt
csapadek hatis.ara kizOldult teraIetekre (ufszegelyek,
gyepes savok, vadfddek) szivesen visszatertek.
A. e Iles felrees6, nvugodt, zavardsmentes, keno
takarast ado helyen zajlik le, ami a nehezen
megktizelithet'a (terepviszonyok, sure vegetiei6
vede I em, stb.) erdbresukben szokott naegtOrtermi.
A muflont aiapvehien faeleket legelo vadfajnak
tartjak (Farago, 2002). Erre utal az 615hely
valasztismil leirtak szerint az, hogy eloszeretettel
keresi a zsenge legeloftwet kinal5 terElleteket.
Gyornartartalom-vizsgalatok szerint (Nahlik, 1992;
Szabados, 1976; Matrai, 1994) a fiifele, az crdei
gomba, a fasszarti, az egyeb ketsziku vagy a termes
(pl. makk, vadkiirte) eredeta taplalekok aranya a napi
takarmanyban szezonalis es 6181 -ieJytf3.1 fuggy
lualonbs,dget mutat az2a1, hogy ez a vadfaj eloterbe
helyezi a friss zokl egyszikli takarminyokat, A
gyepek szempon-ljalkiI fontosnak itOdk errditeni,
hogy a muflon egyik rokona, a verge — bar hazankban
nem — nyea-on tat:rlaiekanak gO%-it fifelekbol
szerezte be (Farago, 2002). Masok nyfiron 57%, telen
38% nfele arinyt allapitottak meg a zerge
etrendjeben (CTossow es Hjeljord, 1978).
ilezei

,

Fficifit

froickeus)

Optimalis eiOhely6nek a fas-csedes vegetaciot
irjak le (Nagy, 1984), melyek kozott valtakozva
kedveli a facin a vizparti novenyzetet (pl. nadas),
szO16-gyameIes
foltokat,
a
gyepeket,
de
mezagazclasagi szar.
kultaran territeriumea
esak ritkao jeloli ki. Jeient'Osnek tartjfik a gyepes
vegetaeieval bodtott dtpadkak., arokpartok
faefineltartO szerepet. A facia elarhely vilasztisaban,
a felgallyazasra alkalrnas magas-csede, fa vegeticio
allandO keresese mellett, szinten jelen van a
szezonalitis (pl. gyepen februarban talaltak pozitiv
elOhely vilasztast), illetve kiemelik, hogy
tablaszegelyekre esik leginkabb az erohely
megvalasztasa (Buday, 1993; Dittrich es Farago,
2001. hivatkozza Farag45, 2002).
A gyepnek az apnavad (facan, fogoly, thrj) elolaely
valasztisaban betoltott szerepepol Szendrei (2006)
negy icalOnbOz6 aclottsagn vadaszterilleten vegzett
lab even at vizsgalatokat. Eredmenyeinek
tendenciija szinte rnindegyik teraleten azonos volt.
Peldakent alljanak itt egy jeilemz6en erdospusztai
eIohelyen kapott eredmenyek_ A havi el'ahely
kinalathoz kepe:st (1. a bru) a fican elbhely
hasznitlataban a gyep szezonalisan valtoza aranyban
szerepelt, de osszessegeben meghaladta azt az aranyt,
amit a gyep az 616hely kinalatban kepviselt (2. a bra).

(Terais mropeus)

Feiszaporodasa csak mezei elohelyeken varbato,
bar mirtden el61-teIytipusban elafordul. Az erodetileg
sztYepplako mezei nytil JO] alkalmazkodort a szanto
rdivelesi a.g tededesehez. Nagyobb
allomanysiipliseget olyan teraleteken varhatuak, ahol
a vetesSzerkezet vfiltozatos, viszonylag ids menetiiek
a tabliik, ahol rnegrnaradtak a termeszetes vagy
tresterseges gyepek. es vannak a terdleten erdasivok,
erckifoltok is. lc..aidnOsen ez utabbiak vannak pozitiv
hatassal az allomanysiirdsegre (Brezinski es
Chlewski, 197b). A hasznaiat a legelOterdlet
zavarasa, amit pl. a nagyohb legeltetett aliatletszinn
vagy a legeloffi gepi betakaritasa jelent, hatranyosan
hat a ayillallornany siirdsegere (Fryiestarn, 1976).
Sajat megfigyeleseink szerint a szantok k(37e
ekelacl5n, foltonkent z,sombekosba laaj16,. viszonylag
kis curaletii, es ezek alcal neat hasznosilott
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gyepteraletek (pl. Hortobagy, Kiskunsag) madam.
El6he1y vizsgalacok szerint eloszeretettel 6] fas
vegedicioval benott (erd6sav, facsoport, fasor vagy
magas bokorsor) vagy navenyzetei
teraleteken, rnelyek kozott jeflernzbek a gyeppel
boritort teriilctek ArOkpart szegeivek,
zarva'ny gyepsivok, rdtfoltok., a begyepesedes
siSdiurnalan ldv6 ruderalia, stb.). Szakkonyveink
5sszegz6 megallapitisai szerint az ngynevezett
„szegety elobelyek" ea az extenziv tertiletek (ezek
kozott feQg gyepes teruletek) elegitik ki legtnkabb
fogoly etiThely ig6nyet (Fa_ragO, 2002; K6hadrni,
1994).: facAnnal emlitert erd6spusztai elobelyen
Ahra) a fogoly elohely hasznalataban a gyep meg
harigsulyosabb szerepet kapott (3, abra), mint a fAcan
eleohely hasznalataban azt lathatta (Szendrei, 206).
Nyi.ivartvalO, boy a fogoly szarnitra kiemelkedo
jelentiisetiiek a ffives eldfielyek.
Az eb5z8ekitez hasonlean Cantos szerep jut a
gyepes vegeticionak a fogoly feszkel6hely
megvalasztasaban is. A fogoly ugyanis eldszeretettel
raja fe.szket olyan he15.7e, arnelynek telen is a
rendelkezesere 6.11nak. ezaltal biztositjak a kora
tavaszi biztos takarist, de ugyanakkor megfelelo
kilinist is nyrajtanak. Igy a feszek heIye gyalu-an kernl
mersgyere, iits7egelyre, arok- vagy csatornapartokra,
vagy a filves-fas vegeticia kinalo bokor- es
fasorokra, csenderesekre, remizekre, erdosavokra,
erdoszelekre (Farago 120021 hivatkozva Szederjei
/19591 es Hell 119651 adars2eria" k-atatasi
credmenyeirey

A feszek helyenek megvala.sztasaban a tojok a
fedettsege tartjak a legfontosabbnak, ezert a magas
n6vdnyzetC]. helyekre rakjak a tojeLsokat. Ha lehet,
erdares7.t. va1asztanak, ennek hii_nyilban a
mezagazdasagi kultUrik (foleg gabona vetdsek),
esetleg a gyep is szoba j ihet, e1sttdlegesen a kevesh.d
zavart ret basznositAsti gyep.
A facin t'aplalkozisaban
erederh tipla.lekok a
rneghatarozifrak, a keles utarii 3-4 iltitben pedig szinte
Idzarolagosak. Felnifit korban — az elohelyt61
ftigeen — az allati 165 a novenyi ereticru tiplalek
aranya kiegyenlit6dbet. A rbvenyi eredetti magvak
kb.zdtt meghatarozeiak a gabonafeldk (bran., zab,
kukorica) magvai. Az lagyrievezett gyornmagvak
kazoo. el6fordulhat nehany E,•epen megtalalhato
nOvenyfaj (1)1, se.sfe1ek) magja. Ismerve ugyanakkor a
vegetioit.$
kev6she
haborgatott
gyepes
(tibtaszegelyek, arokpartok, daloutak rnersgydi,
szant5k kOze ekelodott gyepfoltok) igen gazdag rovar
faunajit, valoszinCisithetjuk, hogy ezek az allati
eredetif taplalekkinalatot (puha vazti rovarok
kitinvizas bogarak) gazdagirva fontosabb szerepet
jatszanak a facin tapialkoz'asihan.
Fugal), (Perdu perdix)
Az eredetiteg erdospuszta-lak45 fogoly mare
mezei tradar.fajja vatozott, arni elsodfegesen art
jelenti, bogy leginkabb a mezogazdasagi kuEdirakat
(konkretabban a felti5n 57..intorOldeket) ki -ivet6
madgrra alakult. Sohasern %olt a nagy kiterjedLii

3. abm. A fogoly Oditelv hasmilata. a Ditorliged nlintaterilletere, 20102
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ff
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across the field_48), rnriths{)
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A mindenev6 fogoly etrendien az allati es
nOvenyi erederd aranya szezonallsan
vakozik Wien inicabb nOvenyi tiplalekkal., a
vegeticios idoszakban
el5o. sorban
rovarokkal
taplalkozik). FOleg haromhetes korig nagyon fontos
az izeltlabii fauna e16rhelosege, rnelyet extenziv
teraleteken, Kiztidk a gyepes vegetki6n talalja meg
leginkabb. Gyermekkori ilm4nyeink szerint a csibeit
vezet5 fogoly ty(tk harorri-ndgy alkaIornmal a volt
tanyahelyek begyepeseden foltjainAprobalt a seridltet
utinth mozdulaEokkal elterelni benniinker a Iciscsibek
megvedese erdekeben.

A ludfajok testtifoinegairio] ftigg6en 0,15 (Sterbetz,
1979) — 0,30 (Walterne, 1998) kg napi szararanyag
felvetelere kepesek. Ennek Osszetetele igazodik a
tapialel kinalathoz•
abr..:

4.

ILANznA ham

A vadludak

(n=2.56)
• -• • • • -• - •

•-

rEr3•2e -i)

k-aar
x,lfv. 2)

•

tldh fajoic (Amer sp i 74
A vadludak elobeiv vilasztisz'it tObb tenyezo
befolyasoija {Round,
1982),
rn elyek
]cglontosabb a teifilet zavartalansag -a (McKay, 1996),
Kedvelik a vizzel boritolt rotiidurru terdleteket
(Owen, 1972; Vickery, 1997). Ezek kOz61, ha tudnak
valasztani, akkor elanyben reszesitik a tegeltetett
gyepeket (Bos et al., 2005; Aerts et al,, 1996),
aminek feltebetoen az az aka, hogy ott a zsengebb
sarjUnak koszOnnetoen jobb ernes7ther6sei
legeloftivet talainak.
A Indfelek el6hely vizsgalatanal a ]tidal napi
eletrilzt-nusahoz learodoan kid.16n kei1 errekelnd a
pihenohety (ezen. beliA nappali es ejszakai), valarnint
a raplalkozahely kenz16set. A pilienaely jellemz6en a
mazy virfeltileta halastavakra esik, de tavasszal a
gyepek nagy kiterjede. sil. elarasrrott foltjaio a ludak
pihenOtielyet valaszthatnak (Gyrate, 2005).
A tiplalkozohely azonban etas szezonalitast mutat
aszernar, bogy hot tudja kieVergfteni a 16d a napi
takarrnanyig6nyet•
Osszel a vonulassal elveszitert energia-tartalekaik
potlisara a hozzAak erkez6 ludak eldbh
kukoricatarlokat keresik fel, majd a zsenge legelot
kinaio oszi gabona vetesekre teszik at
taplalkozohelytiket. Gyepeken akkor figyelhotbk osak
meg legelo litdalloma'nvok, ha a kora 6szi csapadekos
id e- ijarast kovetoen kizoldal a gyep a txves pusztakon.
Hortobagyi 61i5hely (tiplalkozAely) vizsgalataink
eredrnenyet a 4. libra mutatja be.
Tavasszal a taplalek kiniaathoz igazodva rn6dosui
a ludak taplalkothhelv vilasztasa. Eloterbe kerillnek
a jó legel6t kinal6 terliletek, melyeket a gabonatiblak
mel]ett egyre inkabb a gycpek tudnak kinalni (5.
eibra).
Hazankban
a
ludak
feszkelohely
megvalas7t4saban a gyepnek nines szerepe, hiszen az
cg:vctien nalunk kaito hadfaj, a - nyiri had (Anser
anser) f'eszkLh a zavarcalan al145vizek nadasaiban

Crvare, 2006
Figure 4: Gating sites of wild geese .0,FA una-ren
wintcr cereals((). maim stubble(2), oi: seed rapc(3), short grass
(grazed in lie 3eason)(4), tall gal; (not grazed in the seasoo)(5)
5. abed: A

Farrar :

vadludak plalko245-heir h an-Dolma mammal
(n=230)

Gyiire, 21306

Figure 27: Graz ft2g

sires of wad geese rre Spthig

maize stubbie(r.., ail NCtli rapq(3), short grass
{grazed in the season)(4), tail grass(not gazed in the season).(3)
wintcr

Ha lebetik, koncentralt ta_karmitnyt kina16 magvakat.
(kOztak elsodiegesen kukorical) fogyasztanak, de
csaknem ilyen fontos a rOvid favii legelo, hazankban
elsodlegesen a sovany csenkesz
(Fe.o.lca
pseudovina) fogyasztasa is. A hazinkban el6fordulo
legfontosabb Indfai, a nagy lilik (Anse) , alhifrons)
tap16.16k tisszetetelenek jellemzoit az 1. tabl azat
mutatja be

A hadfajok tiptilkozasanak jenernzoit, e tekintetben a
gyepck szerep6t j6l mutatja, hogy rniutan a ludak
eredendifien leggin allatok, emesztarendszenIk
(vakb6. 1) a rostos takannany kihasznalasAt lehelove
teszi, a lege1 ,6fliva tAintik a ludak legtontosabb
tdplalekinak•
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A hazai vadgazdilkodas szempontjabol fontosaiak
itelt 5 nagyvad- es 5 aprovadfaj, vizi szarnyas
vadfajok, gyepekkel kapcsolatos viszonyinak
elemze. se loran az alabhi fontosabb kiWetkezteteseket
allapithatjuk meg:
1. A gyepet a vadlajokhoz fCizolf6 viszonya alapjan,
mint termdszetes vegetacia-tipust szOksdges
ertekelni, e's nern csak tigy, mint a hapomarryos
ertelemben vett takarrnanytermo terilletet
(rnavek, hasznosttott gyepek). Igaz vis7ont, hogy
a farmszerti vadga.zdalkoci.i5ban Rikent ez
utObbiakat veszik szarrtitisba,
2. Elohelykent a gyepek
szerepet
jatszanak az egyes vadfajok eleteheti. A
gyepekhez valo kat6destIk szerint az alabbi
esoportokat allithatjuk fel:
a_ nem vagy sIig kathdik a gyepekhez:
girnszarvas, dimszas-vas, vaddisznO, rece fajok
b. fontos a gyp az itlatfajok elaaely
valasztasaban -, Oz, muflon,
fogoly
c. rneghatkoz6 a gyep a vadfaj 61 6. heby:
vdlasztasabari: rnezei nyul , vadltid fajok
3. Terfileti aranyukat alapu] veve a gyepek 2-3-szor
fontosabbak az aprovad gazdalkodas sza. utra, mint
mas mezei elohe.ly szkrt (i).
4. A grpet is igenylEi vadfajok koz01 5 (oz, muflon,
fears fogoly, mezei vadfaj szarnara
elsasorban a kis terfileta (szeRelyek, savok,
foltok, stb.), vedtozatos nnivelesi AO, terLileteken
talalhato gyepek a kedvezobbek. A vadInd fajok
viszont a nagy kiterjedesii gyepeket neszesitik
eionyben.
5. Az el61-tely valaszasban a legtohb vadfajnal
szamottevO a szezonalitas. A tavasti iaszakban
tobb vadfajnal (facin, fogoly, mezei vadiud
fajok) nagyon fontos a gyepes fiives
Ossze/ a mc-zei nytil szamara valik fontossa a
gyep. Fzt a gyepek muvelesenet, a gyepternletek
esetleges zavarasanal a vadgazda.lkod6.s
erdekebea figyelembe kelt venni,
El. A Szaporodahely megvalasztasaban a gyepek
csak a fogoly szamara fontosak.
7. Terrri6szetes kOrtilmenyek kozifitt a vadfaiok
tipialkozasa sok-kal vaitozatosabb, mint az a
domesztikalt aflatfajok avagy a farraszertien
rariott vadfajok (szarvasok) szamara biztositani
'daft. A fa-, cserje-,
vagy ketszikti
a2 ailati erecletti tapldlek Osszetevok
kOzial is nagyon era's a fajok vagy az 61.43hely
szerinti valogatis.
AttO1 fuggEien, hogy a legeofC1 vagy a gyepekr6ol
szarrnaz6 egyeb (magN.-ak, allati
eredetti taptakkok) mennvire fontosak a vizsgalt
vadfajok szimara, terrneszetes kOralmenyek
kOz.011.— emelkedo sorreadben a vadfajok:
gimszarvas, vaddiszna, vadrecek,
dArnszarvas,
8z, muflon,
fac4n, fogoly,
rnezei nyul, vadludak
9. A farrnszen] vadgazdalkodasban mind a ket
szarvas faj tartisit elsosorban a gyepekre
alapocza a mai gyakorlat.

1. hibiaza!
A killibbiSiO tAplAtekoli eldfordul.isi Kirakorisiga
a nagy lilik (Amer amiforra)
viornortartaloni vizsgabitokhart

MEG1wEVEZES(1)

ELOFORDULAST
GYAKORISAG(2)

1c1 n4vkrryi risiei,;(3)
Festuca psetidov Ina
Triticuni acb.-tn-urrt
Filidl&(4)
Egyeb zu:d(5)

157

88
36

Magvak(6)

Zea rrisys
vulgare
Driza saliva

137
49
48

Echinoclaa crus-gart:
Egy6b Ttiagva147)

•- ■5
39

An ii tipialet,(8)
ik6anyag(9)
Harnok es kavicg I a)
Csi a maradvthly(1 I)
Furry: &ulna. 1979

16

245
38

Table I Thefreguencyaj 4Nreni frecis in the poach of .4nser
aebifomg

d,norninatitrn(1), frcquency(2), grecss foraps.(3) grasses(4), other
green forages(5), se.edn(6), other seeds.(?), animal feed(8),
pounding materiak(9), sand and. mek(1 sna it hom(11)

Torkes rece (Atlas platyrhynchas) es raas ricefelek

A sizes eloheiyek madarai, ezert a gyepeknek
elohelykent nines szerepuk. Feszkelb helykent is
elsosorban a vizfekiletek es nelvenyzetiik jt5n sz6ba.
izes-nedves-tocsogos retek ritkan szolgainak
fe'szkel8 helykent a ta'ke's vagy a bojti rece szamara.
Ttiplalkort5stikban — j.6,1 alkalmazkodva a
inezagazdas.igi knit& 'akhoz. — a vizes elbhelyek
kinalta taplalekok mellett fontos szerepet jdtsz.anak a
s7ant6foldi terrnba•ek (p1. a gabonafelek, a
napralorga tarlojan elhullott szemek). A Sterbetz
(1979) Altai 20%-osra becsblt 261d nOvenyi reszek
kozort is fekehet6en inkabb a vizi novenvek, mint a
nedves retek fufelei dorniaalnak.

-

oSSZEFOGLALAS ES KOPETKEZTETESEK
Dolgozarunkban a gyepek es a vadgazdalkodis
kaposolattit tArorn szempont fig-yelembe vetelevel
tartottuk erdemesnek vizsgaini:
milyen szerepe lehet a gyepeknek a vadfajok
el aiely me gvilasztisithan,
a vadgazdaikodis eredrndnyessdget rneghataroz6
szaporodisban (fzkeles, a]ortt hely) van-e
szerept a gyepeknek,
a gyepek kinalta taplidekok rnennyiber jarulnak
hozza az egyes vadfajok taplalkozisahoz.
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