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BevezetésBevezetés
A vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert és A vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert és 
legveszélyeztetettebb ragadozója (Berni Konvenció, legveszélyeztetettebb ragadozója (Berni Konvenció, 
FFH Direktíva).FFH Direktíva).
A legfőbb problémák:A legfőbb problémák:
1. az 1. az élőhelyvesztésélőhelyvesztés és és --feldarabolódás (természetes feldarabolódás (természetes 
erdők irtása, monokultúrás telepítések), ehhez erdők irtása, monokultúrás telepítések), ehhez 
kapcsolódóan a populációk feldarabolódása iskapcsolódóan a populációk feldarabolódása is
2. a házimacskával történő hibridizáció2. a házimacskával történő hibridizáció
3. az illegális vadászat3. az illegális vadászat
4. a 4. a megnövekedettmegnövekedett közlekedés okozta elhullásokközlekedés okozta elhullások
5. a házimacskák által közvetített betegségek.5. a házimacskák által közvetített betegségek.



• Magyarországon a vadmacska 1974 óta védett, a Vörös 
Könyvben az aktuálisan veszélyeztetett taxonok közé sorolják, 
azonban csak 1987-ben kezdődtek kutatások a taxon
helyzetével kapcsolatban a Szent István Egyetem Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszékének elődjén, a Vadbiológiai 
Oktató és Kutató Állomáson Szemethy László irányításával. 
Majd ugyanez a kutatócsoport kezdett el foglalkozni a 
vadmacska és a házimacska terület- és időhasználatával és a 
két taxon introgresszív hibridizációjával 1989-ben.

• A vadmacska esetében az országos változásokat Heltai
Miklós doktori disszertációjában ismerteti, ami szintén 
felhívja a figyelmet a vadmacska rosszabbodó helyzetére és a 
kutatások és a védelem hiányosságaira. 













MódszerekMódszerek

Vizsgáltuk a vadmacskák és a házimacskák Vizsgáltuk a vadmacskák és a házimacskák 
területhasználatát, a mozgáskörzeteik közti területhasználatát, a mozgáskörzeteik közti 
átfedés mértékét, valamint az élőhelyátfedés mértékét, valamint az élőhely--
preferenciájukat.preferenciájukat.
Megbecsültük, hogy a házimacskák hatása Megbecsültük, hogy a házimacskák hatása 
milyen messzire érvényesülhet a lakott milyen messzire érvényesülhet a lakott 
területektől és ennek ismeretében mennyi területektől és ennek ismeretében mennyi 
““tisztatiszta”” vadmacska terület marad vadmacska terület marad 
Magyarországon.Magyarországon.



Vizsgáltuk a vadmacskák és a házimacskák Vizsgáltuk a vadmacskák és a házimacskák 
közti hibridizálódás mértékét.közti hibridizálódás mértékét.
Felmértük a vadmacskák és a házimacskák Felmértük a vadmacskák és a házimacskák 
tápláléktáplálék--összetételét és a közöttük lévő átfedés összetételét és a közöttük lévő átfedés 
mértékét.mértékét.



Mici (piros), Viki (kék) és Tom (fekete)



Lisa (piros) és Zsuzsi (fekete) Zsuzsi elpusztulása előtt



Lisa (piros) és Zsuzsi (fekete) Zsuzsi elpusztulása után
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2. Élőhely-preferencia
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3. Potenciálisan tiszta vadmacska-élőhelyek

A házimacskák hatóköre alapján az Északi-, és a 
Dunántúli-középhegység belső, háborítatlanabb erdőségei, 
Belső-Somogy területének és a Dráva árterének erdei, 
valamint a Tisza és a Körösök ártéri erdei.



4. Hibridizáció
A házimacskák és a hibridek 
morfológiai és genetikai besorolása 
nagyfokú egyezést mutatott (közel 100 
%), míg a vadmacskák esetében ez 
csak 43 % volt. A tévesztés abból 
eredt, hogy több genetikailag tiszta 
vadmacskát morfológia alapján 
hibridként azonosítottunk .



5. Táplálkozás-ökológia

1. Táplálék-összetétel, niche-szélesség, niche-átfedés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kisemlős nyúlféle madár háziállat házi koszt növény

Zsákmány csoport

R
el

at
ív

 g
ya

ko
ri

sá
g 

(%
)

vadmacska hibrid házimacska





Niche-átfedés
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A zsákmányfajok jellemzőiA zsákmányfajok jellemzői
A vadmacskák nagyobb tömegű préda fajokat A vadmacskák nagyobb tömegű préda fajokat 
fogyasztottak.fogyasztottak.
A vadmacskák gyakrabban fogyasztottak A vadmacskák gyakrabban fogyasztottak 
madarakat, mint a házimacskák.madarakat, mint a házimacskák.
A vadmacskák NEM fogyasztanak A vadmacskák NEM fogyasztanak 
emberhez/településhez kapcsolódó préda emberhez/településhez kapcsolódó préda 
fajokat.fajokat.



KövetkeztetésekKövetkeztetések
A vadmacskák általában nagyobb területet használnak, mint a A vadmacskák általában nagyobb területet használnak, mint a 
házimacskák, de vannak kivételek.házimacskák, de vannak kivételek. Az elvadult házimacskák ugyanakkora Az elvadult házimacskák ugyanakkora 
és ugyanolyan területeket használhatnak, mint a vadmacskák. Ezekés ugyanolyan területeket használhatnak, mint a vadmacskák. Ezek az az 
állatok akár a vadmacskák mozgáskörzetei közé is betelepedhetnekállatok akár a vadmacskák mozgáskörzetei közé is betelepedhetnek..
A nőstények jobban ragaszkodnak a területükhöz, mint a hímek.A nőstények jobban ragaszkodnak a területükhöz, mint a hímek. Ezek Ezek 
közül kerülnek ki az ún. nomádok is. Bár a nőstények is hajlandóközül kerülnek ki az ún. nomádok is. Bár a nőstények is hajlandóak ak 
kóborolni időnként. A kandúrok a párzási időszakban kóborolnak ekóborolni időnként. A kandúrok a párzási időszakban kóborolnak el a l a 
területükről és ilyenkor a vadmacska hímek a házimacska nőstényeterületükről és ilyenkor a vadmacska hímek a házimacska nőstények k 
területeit is meglátogathatják (szaporodás?).területeit is meglátogathatják (szaporodás?).
A vadmacskák a sűrű, fedett erdőket, bozótosokat kedvelik, amelyA vadmacskák a sűrű, fedett erdőket, bozótosokat kedvelik, amelyek ek 
közelében nyílt rétek találhatókközelében nyílt rétek találhatók, ahol vadászhatnak. Ezeknek a eltérő , ahol vadászhatnak. Ezeknek a eltérő 
élőhelyeknek a határzónájában gyakrabban fordulnak elő, mint a bélőhelyeknek a határzónájában gyakrabban fordulnak elő, mint a belső első 
részeken. A lakott területeket elkerülik.részeken. A lakott területeket elkerülik.
A házimacskák szintén előnyben részesítik a vadászatra alkalmas A házimacskák szintén előnyben részesítik a vadászatra alkalmas nyílt nyílt 
területeket, a nagy táplálékbőségű helyeket és a lakott területeterületeket, a nagy táplálékbőségű helyeket és a lakott területeket.ket. Az Az 
elvadult házimacskák ugyanazokat az élőhelyeket preferálják, minelvadult házimacskák ugyanazokat az élőhelyeket preferálják, mint a t a 
vadmacskák.vadmacskák.



A kóbor házimacskák távolsági hatása alapján kevés olyan területA kóbor házimacskák távolsági hatása alapján kevés olyan terület maradt maradt 
Magyarországon, ahol tiszta genetikai állományú vadmacskaMagyarországon, ahol tiszta genetikai állományú vadmacska--populáció populáció 
fennmaradhat. Az elvadult egyedek ezt az arányt még tovább rontjfennmaradhat. Az elvadult egyedek ezt az arányt még tovább rontják.ák.
A genetikai vizsgálatok igazolták, hogy Magyarországon a vadmacsA genetikai vizsgálatok igazolták, hogy Magyarországon a vadmacska ka 
és a házimacska hibridizálódik és ez veszélyezteti a tiszta vadmés a házimacska hibridizálódik és ez veszélyezteti a tiszta vadmacska acska 
genetikai állomány fennmaradását.genetikai állomány fennmaradását.
A vadmacskák és a hibridek jobban hasonlítanak egymásra A vadmacskák és a hibridek jobban hasonlítanak egymásra 
táplálkozásuk alapján, mint a házimacskákra.táplálkozásuk alapján, mint a házimacskákra. Ugyanakkor Ugyanakkor erőserős nicheniche--
átfedésátfedés van a három csoport között, ami szűkös források esetén versengévan a három csoport között, ami szűkös források esetén versengéshez shez 
vezethet, ami a ritkábban előforduló vadmacska számára kedvezőtlvezethet, ami a ritkábban előforduló vadmacska számára kedvezőtlen.en.
A házimacskák inkább opportunisták a táplálkozásukat tekintve, mA házimacskák inkább opportunisták a táplálkozásukat tekintve, míg a íg a 
vadmacskák inkább specialisták, ami újfent a házimacskák előnyétvadmacskák inkább specialisták, ami újfent a házimacskák előnyét jelenti jelenti 
egy esetleges versengés helyzetben.egy esetleges versengés helyzetben.



JavaslatokJavaslatok
VadmacskaVadmacska--rezervrezerváátumok kialaktumok kialakííttáása azokon a potencisa azokon a potenciáálisan lisan „„tisztatiszta””
ééllőőhelyeken, ahol a hhelyeken, ahol a háázimacskzimacskáák forrk forráásaksakéént szolgnt szolgáállóó emberi telepemberi telepüülléések sek 
messze vannak (2messze vannak (2 km tkm táávolsvolsáággal szggal száámolva), illetve nem jelentettek mmolva), illetve nem jelentettek méég g 
hibrideket. Tovhibrideket. Továábbbbáá ezeken belezeken belüül is olyan rl is olyan réészek kiemelszek kiemeléése, amelyek se, amelyek 
megfelelnek a vadmacskmegfelelnek a vadmacskáák k ééllőőhely irhely iráánti ignti igéényeinek (zavartalan snyeinek (zavartalan sűűrrűűsséégek, kis gek, kis 
nynyíílt mezlt mezőőkkel). kkel). StahlStahl éés s ArtoisArtois (1994) szerint egy ilyen ter(1994) szerint egy ilyen terüület nem lehet let nem lehet 
kisebb, mint 100 kmkisebb, mint 100 km22..
Ezeken a rezervEzeken a rezerváátumokon intenztumokon intenzíív v éélvefoglvefogóó csapdcsapdáázzáást kell folytatni, hogy st kell folytatni, hogy 
kifogjuk a hkifogjuk a háázimacskzimacskáákat, illetve megakadkat, illetve megakadáályozzuk a behatollyozzuk a behatoláásukat a tersukat a terüületre. letre. 
TovTováábbbbáá az az íígy megfogott vadmacskgy megfogott vadmacskáák esetk esetéében vben véérmintrmintáán alapuln alapulóó genetikai genetikai 
vizsgvizsgáálattal meg lehet lattal meg lehet áállapllapíítani, hogy az egyed valtani, hogy az egyed valóóban tiszta ban tiszta genommalgenommal
rendelkezikrendelkezik--e. Az e. Az áállatokat llatokat ffüülkrotlkrotááliliáávalval megjelmegjelöölve nyomon klve nyomon köövethetvethetőő tovtováábbi bbi 
sorsuk (sorsuk (ttúúlléélléésbecslsbecslééss). ). 
NNééhháány megfogott vadmacska pny megfogott vadmacska pééldldáánnyal znnyal záárttrttééri szaporri szaporííttáást lehet vst lehet véégezni a gezni a 
kkééssőőbbi populbbi populáácicióó--ppóótltláások sok éérdekrdekéében (ben (NowellNowell éés s JacksonJackson 1996, ld. Szegedi 1996, ld. Szegedi 
vadasparkvadaspark). M). Máásrsréészt spermabankot is lszt spermabankot is léétre lehet hozni a tiszta genetikai tre lehet hozni a tiszta genetikai 
áállomllomáánnyal rendelkeznnyal rendelkezőő egyedek regyedek réévvéén, amit a kn, amit a kééssőőbbiekben szintbbiekben szintéén fel lehet n fel lehet 
hasznhasznáálni szaporlni szaporííttáásra.sra.



Az intenzAz intenzíív csapdv csapdáázzáás sors soráán megfogott hn megfogott háázimacskzimacskáákat vkat vééglegesen ki kell vonni glegesen ki kell vonni 
a tera terüületrletrőől. A kl. A köörnyezrnyezőő teleptelepüüllééseken (3seken (3--5 km5 km--es kes köörzetben) korlrzetben) korláátozni kell a tozni kell a 
laklakóóhháázankzankéénti macsknti macskáák szk száámmáát, illetve sterilizt, illetve sterilizáálni kell az ott llni kell az ott léévvőő macskmacskáákat. kat. 
A sterilizA sterilizáálláást esetleg jobban elfogadjst esetleg jobban elfogadjáák az emberek, mint a macskk az emberek, mint a macskáák k 
elteltáávolvolííttáássáát (t (AshAsh éés s AdamsAdams 2003). Ugyanakkor figyelembe kell venn2003). Ugyanakkor figyelembe kell vennüünk, hogy nk, hogy 
ennek kis hatennek kis hatéékonyskonysáága lehet (ga lehet (CastilloCastillo éés s ClarkeClarke 2003), 2003), éés nem gs nem gáátolja meg a tolja meg a 
hháázimacskzimacskáák terk terüületfoglalletfoglaláássáát a termt a terméészetes terszetes terüületeken, a tleteken, a tááplpláálkozlkozáási si 
versengversengéést st éés a betegss a betegséégek terjesztgek terjesztéésséét. Ezt. Ezéért lrt léétfontosstfontossáággúú a magyarorsza magyarorszáági gi 
vadmacskavadmacska--populpopuláácicióó fennmaradfennmaradáása szempontjsa szempontjáábbóól a rezervl a rezerváátumok szigortumok szigorúú
vvéédelme a behatoldelme a behatolóó hháázimacskzimacskááktktóól.l.
TermTerméészetesen ezek mellett szetesen ezek mellett fontos fontos a a StahlStahl éés s ArtoisArtois (1994) (1994) ááltal javasolt ltal javasolt 
termterméészetszerszetszerűű erderdőőgazdgazdáálkodlkodáás fejleszts fejlesztéése se éés az emberi zavars az emberi zavaráás (pl. s (pl. 
erderdőőfeltfeltáárráások) cssok) csöökkentkkentéése. Legalse. Legaláább a rezervbb a rezerváátumok, vtumok, véédett terdett terüületek letek 
kköörnyrnyéékkéén az n az úúththáállóózat olyan mzat olyan móódon valdon valóó kialakkialakííttáása, vagy sa, vagy áátalaktalakííttáása sa 
szszüüksksééges, ami megvges, ami megvéédi az di az áállatokat az egyre nllatokat az egyre nöövekvvekvőő forgalomtforgalomtóól (az utak l (az utak 
kerkerüüljljéék el ezeket a helyeket, vagy alakk el ezeket a helyeket, vagy alakíítsanak ki sok tsanak ki sok biohidatbiohidat a tera terüületen leten 
ááthaladthaladóó utak felett).utak felett).




