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1. Bevezetés, célkitűzés 

Az aranysakál (Canis aureus Linnaeus, 1758) Kelet- és Közép Európában 
tapasztalható térhódítása és állományának növekedése az újonnan birtokba 
vett területeken új kihívások elé állítja ezen élőhelyek kezelőit. Főként a faj 
őshonos biodiverzitásra kifejtett hatása terén hiányosak az ismereteink. 
Ragadozó faj lévén főként predációs hatás gyanítható, de hatással lehet a 
birtokba vett területeken szélesen elterjedt őshonos vörös rókára (Vulpes 
vulpes Linnaeus, 1758) is versengés által. A versengés egyik előfeltétele az 
ökológiai igények közötti átfedés, illetve az életfontosságú források 
szűkössége. A két legfontosabb életfontosságú forrás a táplálék és az 
élettér. Ezek közül az egyes táplálékforrások fogyasztása elemezhető 
táplálkozásbiológiai vizsgálatok által. Az egyes fajok táplálkozási 
nicheszélessége számítható, illetve több faj együttélése esetén az azok 
közötti táplálkozási nicheátfedések is számszerűsíthetők.  

A szerző az aranysakál és vörös róka táplálkozási jellemzőit és a köztük 
lévő táplálkozási kapcsolatokat vizsgálta. A mintagyűjtés módszertana a 
másik életfontosságú forrás, az élettér közös használatának vizsgálatát is 
lehetővé tette.       

Célkitűzések 

Munkája során a szerző a következő kérdésekre kereste a választ: 

1. Antropogén eredetű táplálékforrásokban szegény területeken, az 
élőhely jellemzői (szerkezete és gazdagsága) határozza-e meg az 
aranysakál és a róka területi eloszlását, vagy ez a versengés 
következménye? 

2. Van-e lényeges eltérés a ragadozógyérítési terítékek alapján 
elkülönített, sakál által állandóan lakott területeken élő rókák-, 
illetve az olyan területekről származó rókák populációdinamikai 
jellemzői között ahol nincs állandó sakál jelenlét? 

3. Mi jellemző a két faj táplálkozásbiológiájára együttélés esetén és 
van-e kimutatható eltérés a két terület rókapopulációinak 
táplálkozásában? 
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4. Az aranysakál és róka számára az egyes táplálékalkotók milyen 
fontossággal bírnak?  

2. Anyag és módszer 

A kutatások helyszíne 

A vizsgált 10 vadászterület kiterjedése mindösszesen 88185 ha volt, 
Románia déli részein, az Olt folyó és a Duna találkozásánál. Többnyire 
tipikus síkvidéki mezőgazdasági területek, nagytáblás intenzív művelés 
alatt, 8% körüli erdősültséggel. A ragadozók számára potenciális 
zsákmányt jelentő vadgazdálkodási jelentőségű fajok közül a vaddisznó 
(Sus scrofa) volt jelen nagyobb egyedszámmal, az őz (Capreolus 
capreolus), mezei nyúl (Lepus europaeus) és a fácán (Phasianus colchicus) 
állományainak sűrűsége rendkívül alacsony volt. A területekre még 
legeltetéses állattartás is jellemző volt (juh és kecske) a nyájak állandó 
felügyelete mellett. A nagyvad vadászatából származó zsiger, valamint a 
háziállat dög formájában nagyon kevés antropogén eredetű táplálékforrás 
állt rendelkezésre. 

Ragadozó gyérítés  

2013 – 2015 időszakban folyt a területen intenzív vadászható szőrmés és 
szárnyas ragadozókra irányuló főként fegyverre alapozott nem szelektív 
ragadozógyérítés. A tevékenység eredményeként rögzített terítékadatok 
képezték az egyes fajok térbeli eloszlásának adatbázisát. A 
ragadozógyérítési terítékadatok elemzése során élesen elkülöníthetővé 
váltak azok a területen amelyeken állandó volt a sakál jelenlét, illetve azok 
amelyeken a sakál csak véletlenszerűen fordult elő. A ragadozógyérítési 
terítékek alapján elkülönített területek sakálos illetve sakálmentes 
kategóriákba lettek sorolva.   

Élőhelyi jellemzők 

A szerző vizsgálta a ragadozógyérítési terítékek alapján elkülönített sakálos 
és sakálmentes vadászterületeken előforduló élőhelytípusok diverzitását és 
az 1000 hektárra vonatkoztatott egyedi élőhelytípusok számából számított 
élőhely gazdagságot.  
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Populációdinamikai és biometriai adatok 

A sakálterítékek több mint 75%-a (n = 118), illetve a rókák 41%-a (n = 
251) esetében, a szerző rendelkezésére állt a teljes test mélyfagyasztott 
állapotban, így lehetősége volt a korcsoport és ivar meghatározására, illetve 
a testtömegek mérésére.  

Táplálkozásbiológiai vizsgálatok 

A beszolgáltatott ragadozógyérítésből származó aranysakál és vörös róka 
tetemek nagyrésze esetében (117 sakál, és 235 róka) a szerző begyűjtötte a 
teljes gyomrot, majd egy későbbi időpontban vizsgálta azok tartalmát. 
Megállapította az üres gyomrok arányát, illetve a nem üres gyomrok 
esetében beazonosította a talált táplálékalkotókat és rögzítette azok 
százalékos előfordulási gyakoriságát. A táplálékalkotók relatív előfordulási 
gyakorisága alapján számította ki az aranysakál és vörös róka táplálkozási 
nicheszélességét, a köztük lévő táplálkozási nicheátfedést és 
táplálékspektrumuk diverzitását.  

Statisztikai adatfeldolgozás 

A szerző az adatokat vizsgált fajok, területek, évek és évszakok szerinti 
bontásban elemezte. Az egyes vadászterületek ragadozó állományainak 
gyérítési terítékadatokból származtatott sűrűségét és a testtömeg adatokat 
kétmintás t-próbával hasonlította össze; Az élőhelyi jellemzőket és a fiatal / 
felnőtt arányokat páros t-próbával tesztelte; Az egyes korosztályok, illetve 
eltérő területekről származó fajok ivararányát 2x2-es Pearson-féle Khi-
négyzet tesztel hasonlította össze; A táplálkozási jellemzők 
összehasonlítására Pearson-féle Khi-négyzet próbát és Kruskal-Wallis 
próbát alkalmazott; A diverzitás értékeket Hutcheson-féle t-próba 
segítségével vizsgálta.  

Az adatfeldolgozást Microsoft Excel programmal, Statistica 13.4.0.14 
verziószámú software-rel, illetve PAST 2.17. software-rel végezte. Az 
alkalmazott szignifikanciaszint minden esetben α=0,05 volt. 
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3. Eredmények 

A ragadozógyérítési terítékek sakálos és sakálmentes területeken való 
eloszlásának vizsgálata alapján szignifikáns eltérés volt a két terület 
sakálsűrűsége között (t = 3,236; df = 28; p = 0,003). A sakálosként 
meghatározott vadászterületeken a sakálteríték sűrűsége átlagosan 1,21 
példány / 1000 hektár, míg a sakálmenteseken átlagosan 0,06 példány / 
1000 hektár volt.     

A róka terítéksűrűségek is nagyobbak voltak a sakálos- (átlag 3,15 példány 
/ 1000 hektár), mint a sakálmentes területeken (átlag 1,65 példány / 1000 
hektár) s ez az eltérés is szignifikáns volt (t = 2,127; df = 28; p = 0,042). 

A sakálos területeken az egyedi élőhelytípusok száma 1000 hektáron 
nagyobb volt, mint a sakálmentes területeken (t = 5,507; df = 4; p = 0,005; 
α = 0,05). A sakálos és sakálmentes területek diverzitásindexei közötti 
eltérés is szignifikáns volt (t = 93,966; df = 88183; p <0,001) úgy, hogy a 
sakálos területek diverzitásindexei nagyobbak.  

A sakállal együtt élő rókák populációiban az ivararány nagyon eltolódott a 
kanok javára mindkét korcsoport esetében (1:0,58 és 1:0,56), de a 
korcsoportok ivararánya hasonló volt (N = 157; 2 = 0,012; df = 1; p = 
0,9132). Tehát a teljes élettörténet során, az aranysakállal együtt élő vörös 
rókák populációinak ivararánya erőteljesen a kanok javára tolódott. 

A sakálmentes területeken a rókák ivararánya sokkal kiegyenlítettebb volt 
és enyhén a szukák javára tolódott el (1:1,09). Ez azonban nem jellemző 
mindkét korcsoportra és az egyes korcsoportok ivararányában tapasztalt 
eltérések nem voltak lényegesek (N = 94; 2 = 1,002; df = 1; p = 0,3169). 

A sakállal együtt élő és sakálmentes területekről származó rókák ivararánya 
között azonban szignifikáns eltérés volt tapasztalható (N = 251; 2 = 6,033; 
df = 1; p = 0,0140). 

A reprodukciós potenciálra utaló, egy felnőtt egyedre jutó fiatalok átlagos 
száma sakál esetében 0,16; rókánál, sakálos területeken 0,74; rókánál, 
sakálmentes területeken 1,19 volt. Az egy felnőtt példányra eső fiatalok 
száma lényegesen kisebb volt a sakálnál, mint a vele együtt élő rókánál (N 
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= 275; 2 = 27,102; df = 1; p <0,0001). A sakálos és sakálmentes 
területekről származó rókák esetében azonban, az egy felnőtt példányra eső 
fiatalok száma nem tért el szignifikáns mértékben (N = 251; 2 = 3,165; df 
= 1; p = 0,0752).  

A sakállal együtt élő fiatal rókák átlagos testtömege, mindkét ivar esetében 
lényegesen kisebb volt (p = <0,001; <0,001), mint a sakálmentes 
területeken élő társaiké. Felnőtt példányoknál a sakállal való együttélésnek 
nem volt kimutatható hatása sem a kanok (p = 0,081), sem a szukák átlagos 
testtömegére (p = 0,144).  

Az üres gyomrok gyakorisága (CV%) aranysakál esetében 13,68% volt, a 
sakállal együtt élő rókáknál 18,59%, míg a sakálmentes területekről 
származó rókák esetében 12,66% (p = 0,248 – 0,837). Ezek az értékek 
semmilyen összehasonlításban nem különböztek lényegesen. Az üres 
gyomrok előfordulási gyakoriságában ivar és korcsoport szerint sem volt 
kimutatható eltérés a sakál és a róka között, sem pedig az eltérő területekről 
származó rókák között (p = 0,101 – 0,635).  

Az aranysakál és vele együtt élő vörös róka, illetve a sakál és sakálmentes 
területekről származó róka esetében szignifikáns különbség volt a 
táplálékválasztásban (2 = 70,24; df = 16; p <0,000001 és  2 = 50,74; df = 
17; p = 0,000017), ellenben az eltérő területekről származó rókák étrendje 
nem tért el lényeges mértékben (2 = 20,56; df = 16; p = 0,1961). Az 
aranysakál növényi eredetű táplálékalkotókat és vaddisznót, a vörös róka 
pocokféléket és fácánt fogyasztott lényegesen nagyobb mértékben. 

Az aranysakállal együtt élő és sakálmentes területekről származó rókák 
étrendje hasonló volt éves, évszakos, korcsoportok és ivar szerinti 
összehasonlítások esetében is.  

Az aranysakál és eltérő területekről származó vörös rókák táplálkozási 
nicheszélességei hasonlóak voltak a teljes vizsgálati periódusban, az egyes 
években és évszakokban egyaránt.  

Az aranysakál és vele együtt élő vörös róka közötti táplálkozási 
nicheátfedés számítási módszertől függően Pjk = 65,49%, illetve αij = 
76,39% volt. A sakállal együtt élő és sakálmentes területekről származó 
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rókák közötti táplálkozási nicheátfedés értékei Pjk = 85,69%, illetve αij = 
95,74% voltak. A táplálkozási nicheátfedés értékek az évek és évszakok 
során nem különböztek szignifikáns mértékben.  

A teljes vizsgálati periódus összesített adatai alapján az aranysakál étrendje 
változatosabb volt mint a vele együtt élő vörös rókáé (t = 2,403; df = 
409,42; p = 0,0167), viszont az eltérő területekről származó rókák 
étrendjének diverzitása hasonló volt (t = 1,207; df = 214,15; p = 0,2287). 

4. Disszertáció tézisei 

T1: A közepes testméretű ragadozófajok terítékadatai alapján élesen 
elkülöníthetők voltak azok a területek, amelyek az aranysakál által stabilan 
lakottak és azok, amelyeken nem volt állandó sakál jelenlét. Ugyanakkor a 
vörös róka terítékadatok alapján becsült állománysűrűségei is azokon a 
területeken voltak lényegesen magasabbak, amelyeken állandó volt a sakál 
jelenléte. Az aranysakál és vörös róka által egyaránt sűrűbben lakott 
területekre jellemző volt, hogy a sakálmentes területekéhez képest 
lényegesen magasabb volt a Lucherini & Lovari-féle (1996) 
élőhelygazdagságuk és a Shannon-Wiener diverzitási indexszel kifejezett 
szerkezeti diverzitásuk. Megállapítható volt tehát, hogy mindkét vizsgált 
közepes testméretű ragadozó faj a forrásokban gazdagabb területekhez 
kötődött és az aranysakál jelenléte bizonyos állománysűrűség alatt nem 
befolyásolta negatívan a vele együtt élő vörös róka populációsűrűségét.   

T2: A sakállal együtt élő és sakálmentes területekről származó rókák 
állományai esetében, a ragadozógyérítési terítékek alapján, az egy felnőtt 
példányra eső fiatal példányok száma nem különbözött. Függetlenül attól, 
hogy a ragadozógyérítési terítékek korcsoportok szerinti szerkezete a valós 
populáció struktúrára, vagy az egyes korcsoportok ragadozógyérítéssel 
szembeni eltérő érzékenységére utalnak, megállapítható volt, hogy az 
aranysakállal való együttélés a vörös róka korszerkezetét nem befolyásolta. 
Továbbá, a terítékre hozott, egy felnőtt sakálra eső 0,16 juvenilis példány 
az aranysakál rókáénál lényegesen hatékonyabb utódgondozására utalt.  

T3: Az aranysakállal való együttélés esetén ivartól függetlenül kisebb volt 
a vörös róka fiatal korcsoportjainak testtömege. Ugyanakkor a rókák felnőtt 
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korcsoportjának átlagos testtömege nem függött össze az aranysakál 
jelenlétével.  

T4: A vizsgált területek, háztartási szemét-, illetve nagyvad vadászata 
kapcsán termelődő zsigerek formájában hozzáférhető antropogén 
táplálékforrásokban szegények voltak. Ilyen körülmények között, az üres 
gyomrok előfordulási gyakorisága alapján, az aranysakál számára a 
táplálékforrások hatékony felkutatása szempontjából legkritikusabb időszak 
a tél és a tavasz volt. A kritikusnak számító időszakot növényi eredetű 
táplálékforrások-, illetve vaddisznó nagyarányú fogyasztása által vészelte 
át.  

A sakállal együtt élő róka és sakálmentes területekről származó róka üres 
gyomor előfordulási gyakorisága egyik évszakban sem tért el szignifikáns 
mértékben.  

Az üres gyomrok előfordulási gyakoriságában ivar- és korcsoport szerint 
nem volt szignifikáns eltérés a sakál és vele együtt élő róka között, sem 
pedig az eltérő területekről származó rókák között.   

T5: Habár a nagyobb testtömegű, fejlettebb társas magatartású aranysakál 
részéről a vele együtt élő rokon, a vörös róka irányában a letális interakciók 
előfeltételei adottak, erre, vagy akár intraguild predációra utaló bizonyíték 
nem volt kimutatható.   

T6: A sakál és vele együtt élő róka étrendje az összesített adatok és az 
egyes mintagyűjtési évek adatai alapján szignifikánsan eltért. Ez 
táplálkozási nicheelkülönülésre utal, amit eddig csak antropogén eredetű 
táplálékforrásokban gazdag területeken sikerült kimutatni. Az egyes 
táplálékalkotók fogyasztásának szezonális elemzései rámutattak a 
táplálkozási nicheelkülönülés működésére is. Az aranysakál és a vele 
együtt élő vörös róka táplálkozása rövid időintervallumokban hasonló volt, 
éves vagy több éves léptékben viszont szignifikánsan különbözött. Az 
egyes táplálékalkotók eltérő mértékű fogyasztása nem volt következetes, 
így egy dinamikus táplálkozási niche-szegregáció volt tapasztalható, ami a 
két közepes testméretű ragadozó faj együttélését segíti elő.   



10 
 

T7: A sakállal együtt élő és sakálmentes területekről származó rókák 
táplálkozása között nem volt eltérés sem összesített adatok alapján, sem 
pedig éves-, évszakos-, korosztályos- vagy ivari léptékben. 
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