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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A téma aktualitása, jelentősége 
 

A vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert emlős ragadozó faja. A faj rejtett életmódja 
miatt a megfigyelések régebben elsősorban a fogságban tartott egyedekre terjedtek ki (Wolf 1968, 
Condé és Schauenberg 1969), illetve elejtett vagy elhullott példányok vizsgálatát végezték el 
(Schauenberg 1977). Az így nyert adatok egyrészt a faj szaporodásáról szolgáltattak információt, 
másrészt Schauenberg (1977) munkája anatómiai bélyegek alapján a házimacskától való 
elkülönítést próbálta megkönnyíteni. 

A terepi megfigyeléseket a rádiótelemetria megjelenése tette lehetővé. Skóciában Corbett 
(1979), Franciaországban Artois (1985) majd Stahl és mtsai. (1988) végeztek szabadterületi 
vizsgálatokat a vadmacskák területhasználatával kapcsolatban. Ezután még néhány telemetriás 
munka megjelent, de mind a mai napig kevés helyen, kis egyedszámmal történtek megfigyelések. 

Ugyanakkor megindultak laborvizsgálatok új genetikai technikákkal a vadmacska és a 
házimacska közti hibridizáció jelenségének felderítésére. 

A vadmacska Európa egyik legveszélyeztetettebb ragadozója (McOrist és Kitchener 1994). 
Ezt mutatja az is, hogy az Európa Tanács a hiúz és az európai nyérc után harmadikként a 
vadmacska helyzetéről készíttetett átfogó jelentést és 1992-ben Nancy-ban megtartották „A 
vadmacska biológiája és megőrzése” elnevezésű konferenciát. Itt az Európa minden területéről 
beérkezett kutatási eredmények alapján próbálták felbecsülni a vadmacska jelenlegi elterjedési 
területét, a hibridizáció jelentőségét és a taxon veszélyeztetettségi állapotát. 

A szeminárium eredményeire alapozva Stahl és Artois (1994) értékelte a vadmacska 
jelenlegi helyzetét. A legfőbb problémák az élőhelyvesztés és -feldarabolódás (természetes erdők 
irtása, monokultúrás telepítések), ehhez kapcsolódóan a populációk feldarabolódása is, a 
házimacskával történő hibridizáció, az illegális vadászat és a megnövekedett közlekedés okozta 
elhullások, valamint a házimacskák által közvetített betegségek. A szerzők javasolták: 
 

� a populációk elterjedésének és a demográfiai változásoknak rendszeres nyomon követését; 
� a hibridizáció hatásának vizsgálatát; 
� a lehetséges élőhelyek feltérképezését és védelmét; 
� az illegális elejtések visszaszorítását; 
� a kis elszigetelt populációk fokozott védelmét és esetlegesen létszámpótlását; 
� a széleskörű kutatásokat. 

 
Mindez azért is fontos, mert a vadmacska még ma sem prioritás taxon az európai kutatási 

pályázatokban (pl. LIFE Nature) a fentiek és annak ellenére, hogy az Európai Unió Flóra-Fauna-
Habitat irányelvének [92/43/EEC Tanácsi Rendelet (1992.V.21)] IV. mellékletében és a Berni 
Konvenció II. függelékében is közösségi jelentőségű szigorúan védett taxonnak sorolták be a 
vadmacskát. A kutatások eredményei megalapozhatják a taxon szigorúbb, széleskörűbb, sőt európai 
szinten összehangolt védelmét. 

A házimacskák különösen komoly gondot okozhatnak a vadmacska fennmaradása 
szempontjából, mivel széleskörűen elterjedt taxon, amely kihasználja az emberi települések 
szolgáltatta erőforrásokat is. A hibridizáció mellett természetes versenytársa lehet a vadmacskának 
(Corbett 1979, Hubbard és mtsai. 1992, Clarke és Pacin 2002) és betegségeket is átterjeszthet rájuk 
(Clarke és Pacin 2002). Ezért igen fontos, hogy megismerjük a házimacskák hatását a vadmacska 
populációkra különböző élőhelyeken minden lehetséges szempontot figyelembe véve, hogy a 
vadmacska populáció védelmét/kezelését megfelelő alapokra helyezhessük. 
 Magyarországon a vadmacska 1974 óta védett, a Vörös Könyvben (Rakonczay 1989) az 
aktuálisan veszélyeztetett taxonok közé sorolják. Ennek ellenére csak 1987-ben kezdődtek 
kutatások a taxon helyzetével kapcsolatban a Szent István Egyetem Vadbiológiai és 
Vadgazdálkodási Tanszékének elődjén, a Vadbiológiai Oktató és Kutató Állomáson (továbbiakban 
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SZIE VVT) Szemethy László irányításával. Majd ugyanez a kutatócsoport kezdett el foglalkozni a 
vadmacska és a házimacska terület- és időhasználatával és a két taxon introgresszív 
hibridizációjával 1991-ben. A kutatási programhoz csatlakozva volt lehetőségem a két taxon 
egyedeinek mozgáskörzeteit, ezek átfedéseit és az élőhely preferenciáikat megbecsülni. Az 1997-
ben indult Országos Ragadozó Monitoring programban lehetőségem volt a két taxon 
szaporodásbiológiai és kondíció-vizsgálataira, valamint táplálkozásbiológiai és genetikai 
vizsgálatok elvégzésére más kutatók közreműködésével. Mindezek mellett részt vettem a 
Tanszéken folyó postai kérdőíves adatgyűjtés útján történő area-térképezések és demográfiai 
változások nyomon követésének feldolgozásában. A vadmacska esetében az országos változásokat 
Heltai (2002) munkája ismerteti, ami szintén felhívja a figyelmet a vadmacska rosszabbodó 
helyzetére és a kutatások és a védelem hiányosságaira. Mivel a teljes munkát egy kutatócsoport 
végezte, amelynek a tagja voltam, ezért a dolgozatban végig többes szám első személyben fogok 
fogalmazni. 
 
1.2. Célkitűzések 
 
 
 A dolgozat alapvető célkitűzése a házimacska egyedek vadmacskákra gyakorolt hatásának 
vizsgálata természetes élőhelyeken, így: 

• megbecsülni a két taxon egyedeinek átlagos éves mozgáskörzet-nagyságát; 
• felmérni a két taxon egyedeinek átlagos mozgáskörzet-átfedését; 
• felmérni a két taxon élőhely-preferenciáját; 
• leírni a táplálékpreferenciájukat és a köztük lévő táplálékátfedést; 
• megbecsülni a hibridizáció mértékét Magyarországon; 
• megbecsülni, hogy a kóbor házimacskák területi hatása meddig terjed a lakott területektől 

számítva, és ez alapján egy potenciális tiszta vadmacskaélőhely-térkép készítése egész 
Magyarországra vetítve; 

• mindezek alapján természetvédelmi kezelési javaslatok kidolgozása. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. Taxonómiai besorolás 
 
 A vadmacska és a házimacska taxonómiai besorolása még a mai napig is kérdéses. Az 
biztos, hogy a Mammalia (Emlősök) osztálya, Carnivora (Ragadozók) rendje, Felidae 
(Macskafélék) családjába tartoznak. Ezen belül egyesek elkülönítenek Felinae alcsaládot 
(Kratochvil 1982), amelybe a Felis nemzetségen belül tartozik a Felis silvestris (vadmacska) és a 
Felis catus (házimacska). Ezt a besorolást Kratochvil a péniszcsont alakja és nagysága, valamint a 
kromoszómaszám alapján végezte el. Azonban mások nem bontják külön alcsaládokra ezt a 
családot, hanem csak a nemzetségeket különítenek el (Leyhausen 1979, Hemmer 1978, Ewer 1973, 
Nowak és Paradiso 1983). Az IUCN által 1996-ban kiadott kiadvány (Nowell és Jackson 1996) már 
a Wozencraft (1993) által felállított kategóriákat használja a macskafélék rendszerezésére. Ebben 
ismét a Felinae alcsaládba sorolják a Felis nemzetséget és ebbe tartozik továbbra is a vadmacska és 
a házimacska. Az újabban alkalmazott molekuláris technikák alapján történő rendszerezések a 
vadmacskát és a házimacskát egy leszármazási vonalra teszik (Collier és O’Brien 1985), amit 
házimacska leszármazási vonalnak neveztek el. Ide tartozik még a dzsungel macska (Felis chaus) és 
Pallas macskája (Felis manul). A genetikai vizsgálatok is azt mutatják, hogy az európai vadmacska 
(Felis silvestris silvestris), a núbiai macska (Felis silvestris lybica), az indiai sztyeppmacska (Felis 
silvestris ornata) és a házimacska (Felis silvestris f. catus) igazából egy politipikus fajba tartoznak 
(Ragni és Randi 1986, Randi és Ragni 1991, Pierpaoli és mtsai. 2003). A házimacska ezek közül 
legközelebb az afrikai vadmacskához áll, amiből az ókori Egyiptomban mintegy 4000 évvel ezelőtt 
háziasították. 
 Az biztos, hogy a vadmacska és a házimacska közeli rokonságban állnak, azonban az, hogy 
egy vagy két fajba sorolhatók be, még bizonytalan. Ezért én a dolgozatban a taxon elnevezést 
fogom alkalmazni mindkét típusra. 
 
2.2. Elterjedés 
 
 A vadmacska (Felis silvestris Schreber 1777) az egyik legszélesebb elterjedésű kistestű 
macskaféle. Európában Skóciától a mediterrán területekig, Ázsiában kelet felé Dél-Kínáig, míg déli 
irányban Afrikában a Jóreménység-fokáig terjed areája (Tomkies 1991). Ez azonban az európai, az 
afrikai és az ázsiai vadmacska közös areája. Az európai vadmacska (Felis silvestris silvestris) 
elterjedéséről először Sladek (1972) készített összefoglaló térképet (1. ábra). Ekkor csak a 
Kárpátokban, a Balkánon és a Kaukázusban voltak nagy összefüggő populációi, máshol csak 
szigetszerű előfordulással jellemezhető. A Nancy-ban 1992-ben megrendezett konferencián az 
összegyűlt eredmények alapján elkészítették a vadmacska aktuális elterjedési térképét (2. ábra). 
Látható, hogy a vadmacska elterjedési területe Nyugat-Európában nőtt a visszatelepítési akcióknak 
köszönhetően. A legfrissebb adatok szerint stabil és szaporodó állományai vannak 
Franciaországban, Németországban, Olaszországban, az Ibériai-félszigeten és a Kárpátokban 
(Mitchell-Jones és mtsai. 1999). 
 Magyarországon a vadmacska elterjedését 1987-ben először Szemethy (1989) mérte fel. Az 
akkori elterjedési terület három fő részre tagolható. A legstabilabb a Bakonytól a Zempléni-
hegységig terjed, és ez a terület az Északi-Kárpátokhoz csatlakozik a vadmacska elterjedése 
szempontjából. A második a Tiszántúl, ami a Keleti-Kárpátokhoz tartozik ugyanezen szempontból. 
Ezen két terület között találhatók a Tisza-menti ártéri erdők. Délen pedig a Vajdasághoz, illetve a 
Duna árteréhez kapcsolódó mecseki terület helyezkedik el. Az azóta is folyó felmérések a taxon 
areájának beszűkülését mutatják (3. ábra) (Heltai 2002). 
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1. ábra: Az európai vadmacska (Felis silvestris silvestris) elterjedése Sladek (1972) nyomán. 

 

 
2. ábra: Az európai vadmacska (Felis silvestris silvestris) elterjedési területe Nowell és Jackson 

(1996) nyomán. 
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3. ábra: A vadmacska (Felis silvestris) Magyarországi elterjedése 2001-ben Heltai (2002) nyomán. 
A fekete pontok egy-egy egyedet jelölnek, míg a szürke foltok azokat a vadásztársaságokat jelölik, 

amelyek 1987-2001 között legalább egyszer a taxon hiányát jelentették. 
 
 

A házimacska elterjedése az emberhez kötődik s így mindenhol megtalálható a Földön. 
Magyarországon is minden településen előfordul a taxon. A populáció nagyságáról nincsenek 
információink, egyedül csak terítékadatokkal rendelkezünk az Országos Vadgazdálkodási 
Adattárban (Csányi 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). Ez azonban valószínűleg nem mutat 
összefüggést a valós populáció-sűrűséggel, mivel az utóbbi évek terítékcsökkenése inkább a 
nagyvadgazdálkodás térhódításához kapcsolható, semmint a populáció nagyságának csökkenéséhez 
(Szemethy és Heltai 2001, Szemethy és mtsai 2001). A nagyvadas vadgazdálkodóknál a kóbor 
macskák gyérítése nem jelent nagy vonzóerőt, ugyanis nem okoznak akkora kárt, mint esetleg az 
apróvadas gazdálkodási egységeknél. 

 
2.3. Szaporodás 
 

A vadmacskák esetében szaporodási időszak évente egyszer van (Haltenorth 1957). Ez az 
időszak januárban kezdődik és márciusban végződik. Az utódok április-május táján születnek. A 
vemhesség időtartama 63 nap. Ezzel jól egyezik Condé és Schauenberg (1969, 1974) adata (66 
nap), míg a házimacskáké csak 58, de szerintük évente kétszer fordul elő alom, először április-
május majd június-július idején. Ugyanezt mutatta ki Wolf (1968) a prágai, illetve Puschmann 
(1986) a magdeburgi állatkertben. Magyarázatul azt mondták, hogy a nyári alom olyankor jelenik 
meg, ha a nőstény elveszti a kölykeit. Ilyenkor egy második ösztrusz következik be. Matthews 
(1941) szerint Skóciában két alom van, sőt ő még egy harmadikat is lehetségesnek tart. 
  Az alomnagyság a Harzban 2 és 5 között volt (Schulze 1971). A prágai (Wolf 1968) és a 
magdeburgi (Puschmann 1986) állatkertekben 3,1 és 2,8 volt a fialási átlag. A megfigyelések szerint 
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fészekként szikla- vagy faüregek, valamint egyéb száraz helyek szolgálnak, pl. rőzsehalmok, 
farakások alatt. 
 A házimacskák szaporulatát Deag és mtsai. (1987) átlagosan 4,4-nek találta 71 alom 
megvizsgálása alapján (minimum=2, maximum=8). Ugyanezt az eredményt kapta korábban 
Robinson és Cox (1970) is. Liberg (1981) Svédországban azt találta, hogy a házimacskáknál 
gyakran van két alom, de Ewer (1973) szerint ez akkor következik be, ha az első alom elpusztult. 
Ugyanakkor Tabor (1983) szerint Angliában a városi, külvárosi házimacskáknál rendszeres a két 
alom, esetleg három is (általában tavasszal és ősszel). Apps (1983) kimutatta a dél-afrikai Dassen-
szigeten, hogy az ott élő kóbor házimacskáknak a tél kivételével minden hónapban volt szaporulata 
(a csúcs tavasszal és a nyár közepén volt) és az átlag szaporulat 2,7 volt. Mindez valószínűleg az 
emberek által biztosított többlet tápláléknak és biztonságnak köszönhető, amit bizonyít az is, hogy 
egyes macskafajták, amelyek szorosan kötődnek az emberhez, akár egész évben szaporodhatnak. 
 
2.4. Hibridizáció és a két taxon, valamint a hibridek elkülönítése 
 
 A házimacskát Egyiptomban háziasították az afrikai vadmacskából (Felis silvestris libyca). 
A görögök és a rómaiak azután szétterjesztették egész Európában és Nagy-Britanniában (Malek 
1993, Clutton-Brock 1999). A kóbor macskák terjedését a természetes élőhelyeken elősegítette az 
erdőirtás, a mezőgazdasági termelés szélesebbkörű elterjedése és a nagyragadozók kiirtása. A 
házimacska és a vadmacska kereszteződhet oly módon, hogy életképes utódok jönnek a világra, 
akár fogságban, akár természetes körülmények között (Robinson 1977, Ragni 1993a). A két taxon 
hosszútávú egymás mellett élése azzal a veszéllyel jár, hogy az introgresszív hibridizáció miatt a 
vadmacska genetikailag eltűnik Európából (Rhymer és Simberloff 1996, Suminski 1962) és a 
Közel-Keletről (Mendelssohn 1999). 
 Skóciai kutatások azt mutatták, hogy a skót vadmacska (Felis silvestris grampia) 
hibridizálódik a házimacskával. A morfológiai bélyegek (csöves csontok hossza, koponyaméretek, 
testhossz, farokhossz, tömegadatok és a bunda mintázata) arra utaltak, hogy az 1800-as évek 
közepén még jóval nagyobb testű vadmacskák éltek Skóciában. A farok alakja és mintázata egyre 
több házimacskajelleget mutat (elkeskenyedő farok, a farokgyűrűk összeolvadnak) (Tomkies 1991). 
French és mtsai. (1988) elkülönített „régi” vadmacskákat (1901-1941 közöttiek), amelyek 
különböztek mind a „jelenlegi” (1953-1963), mind a „modern” (1975-1978) vadmacskáktól, a 
házimacskáktól és a hibridektől is. A két utóbbi vadmacska típus nagyobb mértékben hasonlított a 
hibridekre, bár a házimacskáktól még világosan elkülönültek. Állításuk szerint a hibridizáció 
jelentősebb részben az 1940-es évek környékén történt, amikor a szabadon élő házimacskák száma 
nagy volt, míg a vadmacska populáció sűrűsége alacsonyabb, mint jelenleg. A hibridizáció esélyét 
és mértékét még növeli, hogy a felnőtt kandúrok kiszorítják a fiatal hímeket a már elfoglalt 
területekről, így azok kóborolni kényszerülnek, aminek során nagyobb valószínűséggel találkoznak 
házimacska nőstényekkel, mint vadmacskákkal (Piechoki 1986). Tomkies (1991) szintén 
rámutatott, hogy a hibridizáció már régóta folyhat a két taxon között, mivel összeolvadt 
farokgyűrűket már az 1886-ból származó bundákon is talált és az elkeskenyedő farok már 1928-ban 
megjelent a vadmacskákon. 
 Hasonló vizsgálatot végzett Suminski (1962) különböző helyekről származó bundákon és 
koponyákon. Eredménye szerint a skót vadmacska tisztasági foka 66 %, míg Európában átlagosan 
63 % (a legtisztább vadmacska populáció Lengyelországban volt 73 %-kal, míg a leginkább 
hibridizálódott egyedek a svájci és a francia Alpokból származtak – 44 %-os tisztasági fokkal). 
Kitchener és mtsai. (1993) genetikai vizsgálatokkal szintén kimutatta, hogy eltérő földrajzi 
helyeken különböző a hibridizáció mértéke. Míg a skót felföldön tiszta vadmacskákat talált, addig 
Skócia középső és keleti területein már megjelentek a házimacskagének a vadmacskák genomjában. 
 A két taxon és a hibridek morfológiai elkülönítésével már régóta foglalkoznak a 
szakemberek, hogy a vadmacska védelme érdekében egyértelműen definiálják a vadmacskatípust a 
terepi emberek és a természetvédelem számára, hisz a jogalkotók csak olyan fajt tudnak védelem 
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alá helyezni, amely világosan leírható és elkülöníthető másoktól. Corbett (1979) az alábbi 
bundamintázatot adta meg a felnőtt vadmacska esetében: 
 

• szürkés, vagy sárgásbarna cirmos (vadas szín); 
• 8-11 sötét testcsík; 
• 4-7 erős fekete lábszalag; 
• maximum 5 fekete teljesen zárt farokgyűrű, amelyek világosan elkülönülnek egymástól; 
• 4 fekete homlokcsík, amelyek a tarkó után egy háti vonalban egyesülnek; 
• 1 különálló és 2 összekapcsolódó fekete pofacsík; 
• fekete talppárnák; 
• kisméretű fehér foltok a köldöknél, a torkon, vagy a mellkason, és az áll is fehér; 
• vörösesbarna ágyékszőrzet, amely a combok belső felére és a faroktőre is felfut; 
• rózsaszín orr, szaruszínű karmok és sárga szemek; 
• tompa, legömbölyödő fekete farokvég. 

 
Corbett (1979) szerint a „vadas” színű (cirmos) házimacskáktól leginkább a farokvég alakulása és 
az elkülönült, záródott farokgyűrűk különböztetik meg a vadmacskákat. A házimacskáknak ugyanis 
elkeskenyedő farkuk van, amelyen sok fekete szalag lehet, melyeket sokszor összeköt egymással 
egy fekete hosszanti csík a farok háti oldalán. A hibridek esetében a farok alakulása inkább a 
házimacskákéra emlékeztet. 
 Ezeknél a bundabélyegeknél megbízhatóbb elkülönítési módot keresve Schauenberg (1969) 
a koponyaméretek alapján próbálta elkülöníteni a házimacskákat és a vadmacskákat, majd pedig az 
emésztőcsatorna hosszának eltérése alapján választotta szét a két csoportot (Schauenberg 1977). A 
koponya méretek alapján számított egy koponyaindexet (koponyahossz/koponyatérfogat), amely a 
vadmacskáknál minden esetben 2,75-nél kisebb volt, míg a házimacskáknál ennél az értéknél 
nagyobb volt. Vagyis a vadmacskáknak jelentősen nagyobb az agytérfogatuk, mint a 
házimacskáknak, ami a háziasítás következménye (Kruska 1988, Clutton-Brock 1992). Az 
emésztőrendszer vizsgálata esetében egy bélindexet határozott meg (teljes bélhossz/farok nélküli 
testhossz), ez a házimacskáknál: 3,269-4,841, míg a vadmacskáknál 2,04-3,173 között változott. A 
különbség oka valószínűleg az eltérő táplálkozási szokásokban keresendők. A vadmacska szigorúan 
ragadozó életmódja miatt rövidebb bélhosszal rendelkezik, mint a házimacska, amely mindenféle 
táplálékot fogyaszt. 
 A koponyaméretek vagy a koponya alakja alapján több kutatócsoport próbálta szétválasztani 
a csoportokat (Ragni és Randi 1986, French és mtsai. 1988, Demeter és mtsai. 1991, Reig és mtsai. 
2001). Mindegyik kutatócsoport már többváltozós statisztikai analízist alkalmazott a korábbi 
egyváltozós meghatározásokkal szemben. Mint már korábban említettem French és mtsai. (1988) 
elkülönítette a „régi” vadmacskákat a jelenlegiektől, mint tiszta formát, ahol az ivari kétalakúság is 
jelentősebb volt még, mint a jelenleg élő vadmacskáknál. Ez is megerősíti azt a feltételezésüket, 
hogy a jelenlegi állomány már erősen hibridizálódott. Ragni és Randi (1986) ugyan el tudta 
különíteni a házimacskákat és a vadmacskákat, de fő megállapításuk az volt, hogy ezek a csoportok 
egy politipikus fajba tartoznak. 
 Később ezek a morfometria módszerek sem bizonyultak elegendőnek, vagy megfelelőnek az 
elkülönítésre. Daniels és mtsai. (1998) gyenge egyezést (57 %) talált a klasszikus bundabélyegek 
alapján való besorolás és a French mtsai. (1988) által kidolgozott komplex koponyaméretek alapján 
történő osztályozás között. Ezért Reig és mtsai. (2001) megpróbálta a koponya háromdimenziós 
alakja alapján elkülöníteni a vadmacskákat a házimacskáktól, azonban ez igen bonyolult módszer, a 
kutatók végül maguk is csak néhány jellemző elkülönítő koponyaméretet javasoltak, amelyek 
segítségével szét lehet választani a két taxont. 
 Ugyanakkor Randi és Ragni (1991), Crovella és mtsai. (1993), Randi és mtsai. (2001) és 
Daniels és mtsai. (2001) genetikai alapon próbálták megtalálni az elkülönítés módját. 
Mitokondriális, mikroszatellita DNS, izoenzim és fehérje polimorfizmus vizsgálatokat végeztek. 
Ezek alapján már biztosan el lehetett különíteni a két taxont és a hibrideket. Randi és mtsai. (2001) 
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javasolja is ezen módszerek széleskörű használatát, hogy meghatározzák a genetikailag még tiszta 
populációkat, amelyeket védeni kell. 
 Azonban ez sem segít a terepi elkülönítésben, ahogy a többi index és koponyaméret sem, 
csak a halál utáni azonosításkor használható a természetvédelem számára. Az in vivo 
osztályozáshoz csak a bundamintázat használható fel. Ezt elemezve Ragni (1993b) megállapította, 
hogy a pofa, a nyakszirti régió, a lapocka terület, a hát, az oldal és a farok mintázata alapján 
egyértelműen el lehet különíteni a házimacskákat és a vadmacskákat. A hibridek esetében azonban 
zavarólag hat, hogy a bunda színét meghatározó egyik gén (Tabby=cirmos), ami elsősorban felelős 
a vadas színért, lókuszán a vad allél domináns a házimacska allélokkal szemben, így ezen egyedek 
elkülönítése a természetben nehéz. Ebből az következik, hogy a vadmacska javára tévedünk a 
meghatározásnál. Azok az egyedek, amelyeket hibridnek sorolunk be a bundamintázat és a farok 
alakulása alapján a terepen valóban kivehetők a populációból. 
 
2.5. Területhasználat és élőhely-preferencia 
 
 A vadmacskák mozgáskörzetét kevesen vizsgálták idáig és ezek a kutatások is sokféle 
eredményre vezettek (Corbett 1979, Raimer és Schneider 1983, Artois 1985, Stahl 1986, Stahl és 
mtsai.1988, Genovesi és Boitani 1993, Scott és mtsai. 1993, Liberek 1996, Daniels és mtsai. 2001). 
A taxon rejtett életmódja miatt a területhasználatra vonatkozó kutatások igazából csak a 
rádiótelemetria megjelenése és elterjedése után indultak be. Raimer és Schneider (1983) csak 
megfigyelés alapján követett egy nőstény egyedet egy télen keresztül a Harz-hegységben és 77 ha-
nak találta a mozgáskörzetét. A többi kutatást már rádiótelemetriára alapozták. 
 Kelet-Skóciában homokdűnék szabdalta területen, ahol a vadmacskák a völgyekben elterülő 
sűrű fenyvesekben és hangásokban élnek (Corbett 1979) az derült ki, hogy a vadmacskák 
viszonylag stabil mozgáskörzettel rendelkeznek. Ennek nagysága függött az állat korától, nemétől 
és az évszaktól. Ezek alapján két csoportot állított fel a kutató. Az elsőbe az ún. "rezidensek" 
sorolhatók, amelyek erősen kötődnek a területükhöz, míg az önálló területtel nem rendelkezők, az 
ún. "nomádok". Rezidensek a nőstények és a felnőtt hímek, a másik csoportba pedig a fiatal 
kandúrok tartoznak. Corbett (1979) szerint a nőstény vadmacskák elhelyezkedését a terület 
táplálékeloszlása határozza meg, a hímek pedig a nőstények körül lelhetők fel. A mozgáskörzet 
jellemzésére –az egyedi különbségek miatt– az "átlagos havi mozgáskörzet nagyság" fogalmát 
vezette be. Ez azt a területet jelöli, amelyet a macska használ egy hónap során és a használata 
viszonylag állandó. Mérete egyedenként, az évek folyamán kis különbségekkel megegyezik. A 
felnőtt nőstényeknél a mozgáskörzet nagyságát átlagosan 175 hektárnak találta, ami elég nagy 
variabilitást mutatott (minimum: 27ha, maximum: 578 ha). A legnagyobb értékeket tél végén és 
tavasszal kapta, ami valószínűleg a párzással függ össze. Továbbá a kifejlett nőstények időnként 
„kirándultak”, azaz elhagyták a szokásos mozgáskörzetüket néhány napra. A felnőtt kandúrok 
mozgáskörzete hasonló (átlagosan 176 ha, minimum: 135 ha, maximum: 197 ha), ezek azonban 
nagy távolságokat megtettek, különösen a szaporodási időszakban s csak télen rendelkeztek stabil 
területtel (magterület). A mozgáskörzetek a tél folyamán és kora tavasszal voltak a legnagyobbak 
(párzási időszak, kevés táplálék), míg nyáron a legkisebbek, valószínűleg a kölyöknevelés miatt. A 
legkisebb területtel a fiatal nőstények rendelkeznek (átlagosan 77 ha, minimum: 17 ha, maximum: 
305 ha), azonban már nekik is van magterületük, azaz a mozgáskörzetük stabil. A fiatal hímek is kis 
területtel rendelkeznek (átlagosan 54 ha, minimum: 19 ha, maximum: 139 ha), azonban nomádok, 
csak néhány napig maradnak egy-egy területen aztán a rezidens egyed megjelenésekor odébbállnak. 
Ezt addig folytatják, amíg nem találnak saját területet, amit tartani tudnak. 
 Corbett (1979) szerint a vadmacskák territoriális állatok, mivel a területeik elkülönülnek, s 
azt vizeletükkel, ürülékükkel jelölik, továbbá rendszeresen járőröznek a területükön (főleg a felnőtt 
nőstények). A szagjelölés más territoriális állatoktól eltérően nem a terület szélein történik, hanem 
azon belül, amit azzal magyaráznak, hogy a terület folytonos körbejárása túl sok energiát igényelne, 
meghaladva a territórium tartásából származó előnyöket. Ezek mellett Corbett úgy véli, hogy lennie 
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kell fajtársakkal szembeni védelmező magatartásnak is, mert amikor egy rezidens egyed elpusztult, 
bár a szagnyomai még megvoltak, mégis azonnal beköltözött a helyére egy új állat. 
 Ugyanezen a területen, csak 30 km-re délnyugati irányban végzett rádiós nyomkövetést 
Daniels és mtsai. (2001) 31 természetes környezetben (vadon) élő macskaegyeden, amelyek között 
volt vadas színű és nem vadas színű is. Azonban mivel nem talált különbséget a mozgáskörzeteik 
nagyságában, ezért összevontan kezelte az állatok adatait. A legnagyobb havi mozgáskörzettel 
ebben az esetben is a felnőtt kandúrok rendelkeztek (átlagosan 459 ha), ami szignifikánsan nagyobb 
volt, mint bármelyik másik csoporté. A felnőtt nőstények és a fiatal hímek területének nagysága 
megegyezett (átlagosan 177 ha és 159 ha), míg a legkisebb területtel a fiatal nőstények rendelkeztek 
(átlagosan 63 ha). Bár a terület nagyrészt megegyezett a Corbett (1979) által tanulmányozott 
régióval, mégis a hímek mozgáskörzete között nagy különbség van a két vizsgálat esetében. 
Ugyanakkor Daniels és mtsai. (2001) megerősítette, hogy a felnőtt egyedek és a fiatal nőstények 
stabil mozgáskörzettel jellemezhetők. A felnőtt nőstények területhűsége volt a legnagyobb. Szintén 
egyezett abban a két vizsgálat eredménye, hogy a felnőtt nőstények zárják ki egymást legerősebben 
a területükről, míg a felnőtt hímekkel és a fiatal nőstényekkel jelentős mértékben átfed a 
mozgáskörzetük. Ugyanakkor mind a két kutatócsoport megerősítette azt, hogy a vadmacskák ettől 
függetlenül magányos állatok, az átfedés igazából csak térbeli és nem időbeli, azaz a 
mozgáskörzetük nem csak térben, hanem időben is értelmezett. A Daniels és mtsai. (2001) által 
látott szociális interakciók (54 eset) 88 %-a hímek és nőstények között zajlott le, és az esetek 79 %-
a tavasszal és télen történt, amikor szaporodási időszak van. 

Stahl és mtsai. (1988) Franciaország középső részén lombhullató erdőkben vizsgálták 
vadmacskák területhasználatát. A nőstények területének nagysága nagymértékben hasonlított a skót 
eredményekhez (átlagosan 184 ha, minimum: 135 ha, maximum: 271 ha). Ugyanakkor a kandúrok 
sokkal nagyobb területet használtak (átlagosan 573 ha, minimum: 120 ha, maximum: 1090 ha), mint 
a Corbett (1979) által meghatározott mozgáskörzet nagyság. Azonban ezek az értékek szezonális 
mozgáskörzetek. Artois (1985) szintén évszakos területhasználatot vizsgált hasonló francia 
területen, átlagosan 542,5 ha volt a vadmacskák mozgáskörzete (minimum: 185 ha, maximum: 900 
ha). 

Még nagyobb mozgáskörzeteket talált Scott és mtsai. (1993) Skócia nyugati részén vizes 
hangásokkal tarkított fiatal fenyőtelepítéses élőhelyen, ahol mintegy két hónap alatt az öt követett 
vadmacska esetében az átlagos területnagyság 1220 ha volt (minimum: 800 ha, maximum: 1800 
ha). Ha ezt átszámítjuk havi mozgáskörzetre, akkor is átlagosan 620 ha a használt terület nagysága. 
Ennél is szélsőségesebb értéket talált Svájcban a Jura-hegységben Liberek (1996). Itt elsősorban 
nagykiterjedésű fenyvesek fordultak elő. A kandúrok mozgáskörzete átlagosan 3700 ha volt, míg a 
nőstényeké 410 ha. 

Genovesi és Boitani (1993) egy nőstény vadmacska mozgáskörzetét határozta meg 
mediterrán lombhullató erdővel borított területen, ami nagykiterjedésű fenyőtelepítésekkel 
váltakozott. Egy év alatt 1115 ha nagyságú területet használt az állat, ugyanakkor a havi 
mozgáskörzet mérete 200 és 400 ha között váltakozott, ami meghaladta a Corbett (1979) által talált 
értéket. A kutatók azzal érveltek, hogy a követett egyed egy még nem teljesen kifejlett egyed volt, 
illetve az élőhely foltossága miatt lehetett ekkora a havi mozgáskörzet mérete. Hasonlóan a skóciai 
kutatásokhoz ők is megállapították, hogy stabil magterülettel rendelkezik az egyed (ez körülbelül 
egy egyed területének belső 25 %-a volt) és csak a mozgáskörzetének külterületei változnak 
évszakonként. Minden szerző minimum konvex poligon módszerrel határozta meg a 
mozgáskörzetek méretét, esetleg emellett használtak egyéb módszert is, mint Genovesi és Boitani 
(1993). 

A szerzők az eltérő élőhelyben és a különböző táplálkozási szokásokban látják a 
mozgáskörzet méretek eltérésének okát. Franciaországban, Svájcban, Olaszországban elsősorban 
lombhullató erdőségekben éltek a vadmacskák, míg Kelet-Skóciában fenyvesekben, továbbá 
Skóciában főleg üregi nyulat, míg Franciaországban rágcsálókat ettek a vadmacskák. Ezt 
alátámasztják a nyugat-skóciai kutatások (Scott és mtsai. 1993) is, ahol táplálékforrásul szintén a 
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kisemlősök szolgáltak és a mozgáskörzet nagysága nagyobb volt itt is, mint a kelet-skóciai részen, 
ahol Corbett (1979) végezte megfigyeléseit. 
 Corbett (1979) két elvadult nőstény házimacskát is követett. Ezek az állatok szintén állandó 
területet tartottak, melynek központja mindig egy farm volt vagy egy farmhoz közeli hely (ahol a 
vadászati lehetőségek jobbak), de ennek nagysága jóval kisebb, mint a vadmacskáké (átlagosan 31 
ha, minimum: 5 ha, maximum: 81 ha). Az eltérést azzal magyarázta, hogy a házimacskákat 
kirekesztették maguk közül a vadmacskák s így a területük beékelődött ezek mozgáskörzetei közé. 
Ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az egyik nőstény területe átfedett egy vadmacska kandúr 
mozgáskörzetével. Mivel a vadmacska nőstények és hímek közötti nagymértékű átfedést a 
szaporodási időszakbeli átfedéssel magyarázta, ezért itt is feltételezte, hogy szaporodási 
kapcsolatban lehetett egymással a két egyed. Ugyanakkor a mozgáskörzeteik valóban nem fedtek át 
sem egymással, sem a vadmacska nőstényekével.  
 Egy másik területen, ahol nagyobb volt a farmok sűrűsége, megfigyelés alapján határozta 
meg az ott élő házimacskák mozgáskörzetét. Az itt élő macskák kifejezetten kötődtek a farmokhoz 
(free-ranging domestic cats = szabadon kóborló házimacskák), télen behúzódtak a farmokra, 
különösen a nőstények, és az emberek által adott táplálékot fogyasztották, vagy a ház körüli 
melléképületekben vadásztak egerekre, patkányokra, illetve az ételmaradékokat ették meg. Ezek az 
egyedek hasonlóan kis területeket használtak, mint a rádióadó alapján követett állatok (átlagos havi 
mozgáskörzet: 14,8 ha, minimum: 3,7 ha, maximum: 33,2 ha). A domináns felnőtt kandúrok uralták 
a legnagyobb mozgáskörzeteket (átlagosan 26,2 ha), míg a domináns nőstények csak átlagosan 9,9 
ha nagyságú területen vadásztak. A terület mérete télre lecsökkent, amikor behúzódtak a farmokra, 
majd a hímek területe megnőtt tavaszra, amikor a párzási időszak volt, a nőstényeknél viszont 
nyárra nőtt meg a mozgáskörzet mérete, amikor a kölyköket nevelték (7,5 ha-ról 36 ha-ra). Egy 
ilyen nőstény területhasználatát megfigyelve Corbett (1979) megállapította, hogy ilyenkor a nőstény 
aktívan védelmezte a területét minden más macskával szemben (territorialitás). Egyéb 
időszakokban jelentős átfedést talált a mozgáskörzetek között (akár 80 %-os is lehetett), azonban 
ezekben az esetekben sem látott sohasem egyszerre két egyedet egyszerre. Azaz ezek a 
mozgáskörzetek is egyszerre léteztek térben és időben. 
 Corbett (1979) embertől teljesen elvadult házimacskákat (feral cats) is követett egy lakatlan 
szigeten. Az itteni macskák is kisebb mozgáskörzettel rendelkeztek, mint a vadmacskák (24-60 ha), 
és ugyanúgy felosztották egymás között a területet. 
 Ezzel szemben Apps (1986) azt találta a dél-afrikai Dassen-szigeten, hogy az elvadult felnőtt 
hím házimacskák átlagosan 44 ha-os (minimum: 32 ha, maximum: 63 ha), a felnőtt nőstények 19 
ha-os (minimum: 11 ha, maximum: 32 ha) mozgáskörzetet használtak, amelyek teljesen átfedtek 
egymással és a macskák a territorialitás semmilyen jelét nem mutatták. 
 Liberg (1980) ugyanakkor Svédországban teljesen eltérő rendszert talált a házimacskák 
körében. Több nőstény egyed élt együtt farmokon és a közös mozgáskörzetük mérete maximum 30-
40 ha volt. Ezek között a csoportterületek között azonban nem volt átfedés. A nőstények nem 
mentek el messzire e területüktől, legfeljebb csak akkor, ha annyira megnőtt a csoport nagysága, 
hogy az agresszió szintje már túl nagy volt. A felnőtt nőstények ekkor a fiatal nőstényeket 
elkergették, amelyek egy közeli farmra mentek, ahol nem voltak még nőstények. Azaz a nőstények 
szociális csoportban éltek, amelyben rangsor volt. Hímek éltek ugyan a farmokon, azonban ezek 
alárendelt, fiatal hímek voltak, amelyeket 1 és 3 éves koruk között a felnőtt kandúrok elkergettek. A 
felnőtt domináns kandúrok viszont kivétel nélkül elvadultak voltak, amik nem kötődtek az 
emberekhez. Területük sokkal nagyobb volt, mint a nőstényeké. Mozgáskörzetük 2-4 km átmérőjű 
volt, amiket ha körként kezelünk, akkor 300-1200 ha nagyságú területet kapunk. Ez azoknál az 
értékeknél is nagyobb volt, amiket Corbett (1979), vagy Apps (1986) talált elvadult 
házimacskáknál. Ez a méret a vadmacska kandúrokéval mérhető csak össze. A domináns kandúrok 
területei nem fedtek át egymással, csak a nőstény csoportokkal. A fiatal hímek messzebbre mentek 
el, amikor elzavarták őket (átlagosan 2,28 km), mint a nőstények (átlagosan 0,98 km), hogy 
találjanak maguknak egy szabad mozgáskörzetet, amit meg is tudnak védeni. A felnőtt domináns 
kandúrok tehát inkább territorialitást mutattak (pl. nagyon sokat jelöltek, erősebb volt a 
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területhűségük). Azaz egyszerre kétféle rendszer létezett ugyanazon a helyen, ugyanazon taxonnál. 
A szerző szerint kis populáció-sűrűségnél, ami az ő vizsgálati területén jellemző volt, a 
territorialitás még kifizetődő. Ugyanakkor nagyobb egyedsűrűségnél már inkább a rangsorba 
rendeződött csoport éri meg, mint láthattuk Leyhausen (1965) városi környezetben végzett 
vizsgálata esetében. 
 Turner és Mertens (1986) Svájcban farmon élő házimacskáknál kisméretű mozgáskörzeteket 
talált. A nőstények (átlagosan 6 ha, minimum: 1,2 ha, maximum: 17,2 ha) és a hímek (átlagosan 7,2 
ha, minimum: 0,8 ha, maximum: 16 ha) által használt területek nagysága között nem volt 
különbség, szemben a többi vizsgálat során tapasztaltakkal. A legidősebb egyedek tartották a 
legnagyobb mozgáskörzeteket, de azt nem tudták még megállapítani a kutatók, hogy ezek az állatok 
dominánsak voltak-e. A hímek minél nagyobb területet használtak, annál inkább territoriálisak 
voltak. Ugyanakkor a svédországi tapasztalatokkal megegyezően az egy farmon élő macskák 
szociális csoportot alkottak, és közösen használták a területet (átlagos átfedés 55 %). A nőstények 
és a hímek területe is kisebb mértékben fedett át a szomszédos farmon élő azonos ivarú macskák 
területével: 3,5 % és 14,4 % nemenként, ami egyúttal azt is mutatja, hogy a hímek jobban megtűrték 
a másik farm hímjeit a területükön, mint a nőstények. Ez is jó egyezést mutat a más kutatásokban 
találtakkal (Daniels és mtsai. 2001). A hímek és a nőstények területe átlagosan 39,6 %-ban fedett át, 
ami ugyan kisebb, mint az azonos helyen élő megegyező ivarú egyedek közti átfedés, de az 
ellentétes neműek átfedésekor az összes farmon élő macskát figyelembe vették, vagyis ez utóbbi 
átlagosan nagyobb mértékű, ahogy azt a többi kutató is megállapította. Ezek a macskák 
területhasználatuk alapján a szabadon kóborló házimacska kategóriába tartoztak. Viszont az is 
látszott, hogy minél nagyobb területet használ egy macska, annál ritkábban keresi fel az elsődleges 
otthonául szolgáló farmot, vagyis az idősebb egyedek az elvadult házimacskák irányába tolódnak el, 
mint Liberg (1980) vizsgálataiban a domináns kandúrok. 
 Jones és Coman (1982) Ausztráliában, míg Konecny (1983) a Galapagos-szigeteken a 
vadmacskák mozgáskörzetéhez mérhető nagyságú elvadult házimacskák által használt 
otthonterületeket becsült (nőstények átlagos éves mozgáskörzete Ausztráliában 170 ha, a kandúroké 
620 ha volt). 
 Liberg és Sandell (1988) a mozgáskörzet-méretek ilyen mértékű változatosságát a macskák 
populáció-sűrűségének, továbbá a préda sűrűségének és eloszlásának változásával magyarázza. 
Minél nagyobb a sűrűség, annál kisebb területet használnak a macskák, és inkább csoportokba 
tömörülnek, amiben hierarchia létezik. Annál is inkább előnyös ez, mert ilyen helyeken (külvárosi, 
városi részek) a tápláléksűrűség is nagyobb, és foltokban fordul elő, szemben az elvadult 
házimacskák által használt területekkel, ahol kevés és szétszórt a táplálék. Az utóbbi élőhelyeken a 
házimacskák magányos életmódot folytatnak, akár a vadmacskák. 
 Mindezek alapján a vadmacska és az elvadult házimacska esetében, amelyek magányos 
életmódot folytatnak, ún. intraszexuális territorialitásról beszélhetünk, amit más nemszociális 
macskafélénél is megfigyeltek (Kleimann és Eisenberg 1973, Ferreras és mtsai. 1997, Stander és 
mtsai. 1997). Ez azt jelenti, hogy az azonos ivarú egyedek között erősebb a territorialitás, mint az 
ellenkező neműek között. 
 A vadmacskák Corbett (1979) vizsgálatában a fenyveseket és a sűrű bozótos részeket 
részesítették előnyben, a nyílt területekre csak vadászat alkalmával, az alkonyi és a hajnali órák 
között mentek ki. Általában éjszakai aktivitás jellemezte a vadmacskákat, nappal pihentek a jó 
takarást biztosító helyeken. Ez alól csak a tél volt kivétel, amikor nappal is mozogtak, hogy így is 
védekezzenek a hideg ellen. Hasonlóan éjszakai aktivitást talált Piechoki (1986) is 
Németországban. Raimer és Schneider (1983), Artois (1985), Stahl és mtsai. (1988), valamint 
Liberek (1996) szerint a vadmacskák a lombhullató erdőket, a sűrű bozótosokat és a nyílt mezőket 
kedvelik. Liberek (1996) vizsgálata szerint a mezőket nyáron részesítik előnyben, míg az év többi 
részében inkább az erdőket és a fenyőtelepítéseket használták. Artois (1985) szerint gyakran 
pihentek bozótosokban és az alacsonyra lenyúló, borostyán borította öreg tölgy ágakon. Fernandes 
(1993) azt találta, hogy a tölgy és ártéri erdőket kedvelik a vadmacskák, ugyanakkor vadászatra a 
mezőket, míg pihenésre a fenyveseket is igénybe veszik. Scott és mtsai. (1993) is azt találta, hogy 
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nappal a jó takarást biztosító sűrűségekben tartózkodnak a macskák, míg éjszakára kimennek a 
tengerparti nyílt területekre. Azonban szerintük az állatok egész nap aktívak voltak, csak napközben 
a bozótos részekben mozogtak. Genovesi és Boitani (1993) szerint viszont nappal ritkábban aktívak 
az állatok, inkább csak tavasszal és nyáron. Őszre és télre az aktivitási ciklusuk eltolódik az éjszaka 
irányába. Ez szerintük a nagyobb mértékű emberi zavarás miatt van, ahogy azt Stahl (1986) is 
kimutatta, miszerint a vadmacskák a kevésbé lakott területeken nappal is aktívak. Ezzel szemben 
Daniels és mtsai. (2001) mérései azt mutatták, hogy a vadon élő macskák Skócia keleti partvidékén 
alapvetően éjszakai életmódot folytattak, nappal leginkább ősszel voltak aktívak, s legkevésbé 
tavasszal. Élőhely preferenciájuk hasonlított a vadmacskákéhoz, azaz az erdőségeket és a 
patakpartok sűrűit kedvelték, míg a nyílt mezőket és mocsarakat elkerülték. Ez a fajta 
területhasználat és aktivitás mindegyik típusú macskára igaz volt, vagyis a teljesen házimacska 
bundázatú egyedekre is, amelyek valószínűleg elvadult állatok (feral cats). 
 A szabadon kóborló házimacskák Corbett (1979) vizsgálatai szerint azokat a területeket 
kedvelték, ahol az üregi nyúl sűrűsége (pontosabban a várak sűrűsége) nagy volt, mivel ez volt fő 
táplálékuk, legalábbis tavasszal és nyáron. Ezek a várak a tengerparti dűnék oldalain és tetején 
helyezkedtek el. Jones és Coman (1982), valamint Fitzgerald és Karl (1986) az elvadult 
házimacskák vizsgálatakor kimutatták, hogy ugyanúgy a sűrűségeket kedvelik, amelyek jó 
búvóhelyet jelentettek, mint a vadmacskák, és aktivitás-mintázatuk is hasonló a vadmacskákéhoz. 
Izawa (1983) viszont azt állapította meg, hogy a házimacskák nappal is aktívak, bár elsősorban kora 
reggel és alkonyatkor. 
 Összességében az látszik, hogy a vadmacskák általában nagyobb mozgáskörzeteket 
használnak, mint a házimacskák, és a kandúrok nagyobb területen mozognak, mint a nőstények. 
Ugyanakkor az elvadult házimacskák teljesen a vadmacskákra jellemző viselkedést mutatják a 
területhasználatukban, az élőhely-preferenciájukban és az aktivitásukban is. Mindkét taxon kedveli 
a sűrű vegetációjú élőhelyeket és a nyílt réteket, ahol vadászhatnak. A házimacskák azonban az 
emberekhez közel eső területeket is kihasználják. A két taxon területhasználatában tehát sok 
hasonlóság van, de a házimacskáknál nagyobb változatosságot figyelhetünk meg. 
 
2.6. Táplálkozás-ökológia 
 
 Corbett (1979) Skócia keleti partjainál a vadmacskák táplálékában legnagyobb részben üregi 
nyulat talált (az ürülékek 92 %-ában). Emellett előfordultak még kisemlősök (18 %-ban), madarak 
(14 %-ban) és növények (9 %-ban). A többi táplálékalkotó (bogarak, mókus, őz, békák, juh) 
elhanyagolható mennyiségben volt jelen. Ez a megoszlás egész évben jellemző volt, télen és 
tavasszal kicsit több kisemlőst fogyasztottak madarak helyett, míg nyáron kicsit több madarat és 
kevesebb kisemlőst. Télen azért is nőtt a kisemlős-fogyasztás, mert akkor nem voltak kisnyulak, és 
a búvóhelyül szolgáló fenyvesekben ilyenkor több volt a kisemlős, mint egyéb időszakokban. 
 Stahl és mtsai. (1988) szerint vizsgálati területükön a vadmacskák elsősorban kisrágcsálókat 
fogyasztottak. Condé és mtsai. (1972) ugyancsak Franciaországban azt találta, hogy a 
gyomortartalmak 97 %-a rágcsálókat tartalmazott és csak 8 %-ában volt madár. Corbett (1979) 
adataitól eltérően rágcsálók jelentették a fő táplálékforrást a vadmacskák számára Skócia nyugati 
partjánál (Hewson 1983, Scott és mtsai. 1993). Hewson (1983) megállapította, hogy Nyugat-
Skóciában kiegyenlítettebb a vadmacskák táplálkozása, 48,3 % rágcsáló mellett 29,9 % madarat is 
fogyasztottak. Portugáliában Fernandes (1993) szintén a kisrágcsálókat tartotta a legfontosabb 
táplálékalkotónak, de itt kiegyensúlyozottabb volt az egyes elemek eloszlása (rágcsálók – 33,6 %, 
nyúlfélék – 16,8 %, madarak – 15,4 %, rovarok – 26,6 %). A rovarok nagymértékű fogyasztását a 
szerző ezen zsákmányállatok nagy állománysűrűségével magyarázta. 

Ezzel szemben Sarmento (1996) szintén Portugáliában azt találta, hogy a nagyarányú 
rágcsálófogyasztás mellett (a minták 92,9 %-ában) az üregi nyúl jelentette a második legfontosabb 
táplálékalkotót (a mintáknak csak a 17 %-ában fordult elő, de a relatív elfogyasztott biomasszában 
28,7 %-kal részesült). Ezen a vizsgálati területen a rovarok nem jelentettek lényeges tényezőt a 
táplálékban. A nyulakat itt is inkább tavasszal és nyáron fogyasztották, amikor sok kisnyúl volt, 
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akárcsak Skóciában Corbett (1979) vizsgálata során. A nagyarányú üregi nyúl-fogyasztás egyik 
magyarázata az lehet, hogy ezeken a területeken ebből a zsákmányfajból sok volt, méreténél fogva 
még elejthető a vadmacskák számára, és egy nyúl fedezi egy felnőtt macska napi 
táplálékszükségletét. 

Délkelet-Spanyolországban, ahol szintén nagy az üregi nyúl populáció-sűrűsége, szintén ez 
a faj volt a fő táplálékalkotó (az ürülékek 64 %-ában megtalálták, de ami fontosabb, hogy a relatív 
elfogyasztott biomassza 73,7 %-a ez a faj volt, Gil-Sánchez és mtsai. 1999). Itt is elsősorban a fiatal 
nyulakat fogyasztották a macskák, emiatt télre kissé visszaesett a nyulak aránya a táplálékban, de 
ekkor is ez volt a fő alkotóelem. A kutatók szerint a kisnyulak fogyasztása ugyan nem felel meg az 
optimális táplálékválasztás modelljében megjósoltaknak (a nagyobb testű egyedeket kellene 
választaniuk), de valószínűleg azért részesítették szignifikánsan előnyben ezt a korosztályt, mert a 
fiatal nyulak még tapasztalatlanok a ragadozó elkerülésben (Donázar és Ceballos 1989). Ez 
valószínűleg a fiatal állatok gyengébb menekülési reakcióját jelentheti (lassabbak, ügyetlenebbek), 
mert magát a ragadozó-elkerülő magatartást öröklik (Pongrácz és Altbäcker 2000). Gil-Sánchez és 
mtsai. (1999) szerint a vadmacskák táplálék-specialistáknak mutatkoztak funkcionális válaszuk 
alapján (2. típus, Holling 1959), bár nem annyira, mint a párduchiúz (Lynx pardinus), amely szinte 
kizárólag csak üregi nyulat fogyaszt. A nagyarányú nyúlfogyasztást a szerzők a vadmacska helyi 
alfajának (Felis silvestris tartessia) és a skót alfajnak (Felis silvestris grampia) is a nagyobb 
méretével magyarázták. Erre utalt az is, hogy a relatív elfogyasztott biomasszában a második helyen 
a nagy méretű rágcsálók (pl. patkányok) álltak (9,2 %), szemben a nagy sűrűségben előforduló 
egerekkel, amik Közép-Európában a vadmacska táplálékának nagy részét alkotják (Condé és mtsai 
1972, Kožená 1990, Tryjanowski és mtsai. 2002). 
 Hewson (1983), illetve Tryjanowski és mtsai. (2002) azt is kimutatta, hogy esetenként 
dögfogyasztás is megfigyelhető a vadmacskáknál. Kožená (1990) kimutatta, hogy elég sok növényt 
fogyasztottak a vadmacskák az ő vizsgálati területén (a gyomrok 53,8 %-ában talált), amit részben 
azzal lehet magyarázni, hogy táplálkozás közben véletlenül kerül be az állat szájába, vagy a 
zsákmányegyedek gyomrából származnak, de a szerző szerint aktívan is fogyasztanak növényeket. 
Ez lehet, hogy az emésztési folyamatukhoz szükséges, vagy hiányzó tápanyagokat nyernek belőlük. 
 A kóbor házimacskák táplálékában Corbett (1979) elsősorban üregi nyulakat talált és egy 
kevés mezei pockot, azon kívül a farmokon etették őket maradék ételekkel. Az elvadult 
házimacskák csak a természetben található táplálékokat fogyasztották (az ürülékek 80 %-ában üregi 
nyúl volt, ez volt az uralkodó elem itt is). Madarak közül elsősorban nyáron zsákmányoltak kistestű 
verébalkatúakat (nagyon sok volt a seregély), a nagyobb madarak közül sirályféléket fogyasztottak, 
de valószínűleg ezeket dögön találták. Az üregi nyulakból a házimacskák is a fiatalokat 
választották, amikor azok nagy mennyiségben voltak elérhetőek (tavasz-nyár), illetve sok 
myxomatózisban elhullott egyedet ettek meg. Liberg (1984) Svédországban a farmokon élő 
házimacskák esetében azt találta, hogy a táplálék 50 % (nyár) – 85 % -át (tél) a házi koszt tette ki, 
de emellett vadásztak is. Nyáron itt is a fiatal üregi nyulak jelentették a fő zsákmányt, míg télen a 
csalitjáró pocok és az üregi nyúl egyenlő részarányban fordult elő a táplálékban. Madarat keveset 
fogyasztottak (az összes zsákmánysúlynak a 3 %-át tették ki), de ezek közül itt is a seregély volt a 
fő zsákmányfaj (46 %), utána azonban a második helyen  a fácán szerepelt (11 %). A farmokon élő 
házimacskák is reagáltak a szabad területen lévő zsákmányfajok elérhetőségének változására, 
amikor nagy mennyiségű, könnyen elejthető üregi nyúl volt a területen az egyik év telén, akkor az 
összesített prédasúly 93 %-át ezek tették ki, a házi koszt a teljes tápláléknak csak a 25 %-át 
jelentette. Az elvadult házimacskák hasonló arányban fogyasztottak rágcsálókat és nyulakat, viszont 
több zsákmányállat volt összességében a táplálékukban. Vadászatilag jelentős apróvadfajokat 
(mezei nyúl és fácán) is ettek a macskák, nyáron több mezei nyulat, télen több fácánt, ez azonban 
még így is kis arányú fogyasztást jelentett (mezei nyúl: az összes azonosítható ürülék 9.7 %-a 
tartalmazta, fácán: a madár maradványokat tartalmazó ürülékek 14 %-ában volt jelen). 
 Apps (1983) a dél-afrikai Dassen-szigeten élő elvadult házimacskák táplálékában főleg üregi 
nyulat talált és egy pingvinfajt, amelyek részaránya évszakosan változott (nyáron több üregi nyulat 
ettek itt is). A madárfogyasztás ugyan jelentősebbnek tűnt ezen a szigeten, mint más területeken, de 
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ez a madárdögök nagy gyakoriságával volt magyarázható, mivel a macskák által megölt madarak a 
tápláléknak csak 5 %-át tették ki. 
 Goldschmidt-Rothschild és Lüps (1976) a svájci berni kantonban a dombvidéki és elő-alpesi 
területekről begyűjtött házimacskák gyomrát analizálva azt találta, hogy nagy százalékban 
tartalmaztak házi kosztot (a gyomrok 64,55 %-a). A zsákmányállatok nagy részét a kisemlősök 
jelentették, a minták 84,6 %-ában találtak ilyen táplálékot, a döntő részt a mezei pocok és a 
kószapocok tette ki, madarakat nagyon kis arányban fogyasztottak, azok is főleg kistestű 
verébalkatúak voltak. A nagymennyiségű házi koszt alapján a szerzők úgy gondolták, hogy ezek a 
macskák erősen kötődnek az ember jelenlétéhez, bár elvadult egyedeknek gondolták őket, mivel a 
településektől távolt ejtették el mindet, és kevéssé jelentenek gondot a vadállomány számára. Lüps 
(1972) korábbi vizsgálata ugyanezen a területen szintén azt mutatta, hogy a kóbor macskák nagyobb 
részben házi kosztot fogyasztanak (a gyomrok 71 %-a). Ugyanakkor vadásznak is (a gyomrok 53 
%-a tartalmazott zsákmányállatokat) és legnagyobb részben pockokat, illetve kisrágcsálókat 
fogyasztanak (88,7 %), a madarak csak 7,5 %-át tették ki a táplálékuknak. Heidemann és Vauk 
(1970) ezzel szemben azt találta észak-németországi elvadult házimacskák gyomrainak 
vizsgálatakor, hogy nagyon kis arányban voltak a csak házi kosztot fogyasztó egyedek (9,4 %), 
viszont mivel ezeket is természetes élőhelyeken lőtték, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy 
azok a macskák is messzire elkóborolnak a lakóhelyüktől, amelyek alapvetően az emberek által 
adott táplálékon élnek. A gyomortartalom nagy részét itt is a kisemlősök jelentették (89,4 % és 
ebből is a jelentősebb részt a pockok tették ki és nem az egerek), míg a madarak csak 2.6 %-ot 
tettek ki. Ugyanakkor, ahol nem tudnak kisemlősöket fogyasztani, ott a madarak kerülnek az első 
helyre a táplálékalkotók sorrendjében. A Helgoland szigetéről beérkezett gyomrok 66,7 %-a énekes 
madarakat tartalmazott. Ezeket az eredményeket megerősítette Heidemann (1973) ugyanezen a 
területen végzett széleskörűbb vizsgálatában. Spittler (1978) kutatásai szintén azt mutatták, hogy a 
kóbor macskák kisebb részben fogyasztottak házi kosztot, sőt minél távolabb ejtették el a lakott 
településtől az egyedeket, annál kisebb részarányban volt a gyomrok között házi kosztot tartalmazó 
és egyre több volt a zsákmányállattal teli. Ezen belül is az üregi nyulak részaránya nőtt gyorsan, bár 
továbbra is a kisrágcsálók voltak az uralkodók. 
 Borkenhagen (1978) a Kiel környéki falvakban, tanyákon élő házimacskák által elejtett 
zsákmányállatokat vizsgálta meg. Ezek nagy része kisemlős volt, ugyanakkor sokkal több üregi 
nyúl szerepelt a táplálékban (fiatal egyedek, mint Skóciában, vagy Svédországban) és a madarak 
aránya is nagyobb volt (22 %), ezek a többi eredménytől eltérően főleg verebek voltak. A gyomor-
analízissel kapott eredményekhez képest az volt még a különbség, hogy sok egérféle és rovarevő 
kisemlős is volt a zsákmányban. Ezek nagy részét azonban a macskák nem ették meg. Ezt azzal 
magyarázta, hogy a rovarevőknek és úgy tűnik, az egereknek sincs olyan jó íze, mint a pockoknak. 
A szerző a korábbi német és svájci vizsgálatoktól eltérő eredményt azzal magyarázta még, hogy az 
ő vizsgálati helyszínén eltérő típusú volt a macskák vadászterülete, mert települések közelében 
szerezték a táplálékot, míg a többi vizsgálatban szabad területen lőtték le az egyedeket. 
Borkenhagen (1979) a városi macskák táplálékát vizsgálva hasonló megoszlást talált, a külvárosi 
részeken az emlős:madár arány olyan volt, mint a szabad területről bekerült macskák esetében. 
Ugyanakkor a beépítettebb részeken sokkal több volt a madár és az üregi nyúl, mint a kisrágcsáló. 
A teljesen beépített helyekről származó egyedeknél a zsákmányállatok nem játszottak fontos 
szerepet a táplálékban. 
  
 
2.7. Betegségek 
 
 Stahl és Artois (1994) egyik megállapítása az volt a vadmacska helyzetével foglalkozó 
munkájukban, hogy a házimacskák fertőző betegségeket közvetítenek a vadmacskák felé, amiről 
még keveset tudunk, de ez lehet az egyik legfontosabb veszélyforrás a jövőben. Izraelben 
Mendelssohn (1993) szerint a házimacskák nemcsak nagyobb szaporulatukkal és jobb túlélési 
arányukkal veszélyeztetik a vadmacskákat, hanem betegségeket is terjesztenek (pl. Panleucopenia = 
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a macskák fertőző gyomor- és bélgyulladása), amikre a vadmacskákban nem fejlődött ki 
ellenállóképesség, és amikben a kölykeik elpusztulnak. Ragni (1993a) azt találta, hogy az együtt élő 
vadmacska-házimacska közösségben a vadmacskák mind elpusztultak valamilyen betegségben 
(Panleucopenia, rhinotracheitis = macska tüdőgyulladás, tüdőgümőkór, urolithiasis = macskák alsó 
húgyúti megbetegedése). A vad allélokat hordozó hibridkölykök is elpusztultak az első két, vírusos 
betegségben. Skóciában McOrist és mtsai. (1991), Daniels és mtsai. (1999), illetve 
Franciaországban Artois és Redmond (1994) vizsgálta a vadmacskák vírusfertőzöttségét (a 
házimacskákban előforduló vírusokat keresték), és a legveszélyesebb macska leukémia-vírust 
mindegyik helyen megtalálták ugyanolyan előfordulási gyakorisággal, mint a házimacskákban. Ez a 
fertőzés úgy tűnik, fennmarad a populációban, átterjed a placentán, az orr-száj részek érintkezésével 
vagy a kölykök közti verekedések során a sérülésekkel, és a betegség halálos kimenetelű. A 
macskanátha vírusát (calicivírus) még nagyobb gyakorisággal megtalálták mind a két országban, 
amely szintén halálos kimenetelű betegséget okozhat. Mindezek mellett Fromont és mtsai. (2000) 
kimutatta Franciaország középső területeiről a macska leukémia-vírus mellett a macskák 
immunhiányos betegségéért felelős vírus meglétét a vadmacskákban. A leukémia-vírusos macskák 
szignifikánsan rosszabb kondícióval rendelkeztek, mint az egészséges egyedek. Az immunhiányos 
betegség vírusát eddig még csak házimacskákon mutatták ki, és a szerzők elképzelhetőnek tartják, 
hogy a vadmacskák a házimacskáktól kapták el, amikor átmentek az ottani állatok mozgáskörzetein 
saját területet keresve (ezt a területrészt most népesítették be újra a vadmacskák). Ezeket a vírusokat 
a ritka, szétszórt populációkban élő vadmacskák között a házimacskák tudják terjeszteni. 
 
2.8. A vadmacskák védelmének lehetőségei 
 
 Stahl és Artois (1994) elsősorban a veszélyeztető tényezőket összegezte, emellett néhány 
általános javaslatot adott a vadmacska védelmére. A hibridizáció miatt azt javasolták, hogy 
legyenek felvilágosító programok a lakosság körében a vadmacskát veszélyeztető elemekről. 
Természetesen közvetlen beavatkozást is szükségesnek tartottak, hogy megakadályozzák a 
házimacskák bejutását a természetes élőhelyekre. Ezeket a beavatkozásokat nagy területen kell 
egyszerre végrehajtani, ami nem lehet kisebb, mint 100 km2. Fontos lenne a nemzeti 
területgazdálkodási politikában figyelembe venni a vadmacska és természetesen más fajok 
élőhelyigényeit is. Egyrészt az úthálózatot úgy kell alakítani, hogy továbbra is legyen összeköttetés 
a különböző élőhelyek és az egyes populációk között, másrészt kerüljék el az utak azokat a fontos 
erdőket, ahol nagyobb vadmacska-populáció él, vagy alakítsanak ki az utak felett átkelésre alkalmas 
biohidakat. Az erdőgazdálkodásban a természetes, több lombkoronaszintes erdők telepítése és 
fenntartása lenne előnyös, ahol a sűrű cserjeszint alkalmas rejtekhelyet biztosít a vadmacskák 
számára, az embereket viszont távol tartja az erdő ezen védett részétől. Természetesen a 
vadmacskát védetté kell nyilvánítani és a vadászati célú csapdázásban csak élvefogó csapdákat lehet 
használni. Ez utóbbi kitételek már több európai országban teljesültek, köztük Magyarországon is 
(pl. a LV/1996. vadászati törvény előírja az élvefogó csapdák használatát). 

A fogságban való szaporítás, génmegőrzés fontos lehet a hibridizáció miatt, hogy tiszta 
genetikai állományú egyedekkel rendelkezzünk az esetleges későbbi visszatelepítési programokhoz 
(Nowell és Jackson 1996). Ugyanakkor Stahl és Artois (1994) arra a megállapításra jutottak az 
eddigi visszatelepítési kísérletek alapján, hogy ez nem megfelelő megoldás a vadmacska 
problémájára, mert az elsődleges tényezők (élőhelyromlás, -vesztés, -feldarabolódás) jelentette 
gondot nem oldja meg. Az ilyen területekre kihelyezett egyedek nagyon gyorsan elpusztulnak, még 
egy alaposan előkészített program során is. Bajorországban 10 éves előkészítéssel végrehajtott 
visszatelepítés után csak 20-30 %-os volt a túlélési arány (Büttner és Worel 1990). Ugyanakkor a 
költségek hatalmasak, mind az előkészítés (befogás, szaporítás, a kölykök rászoktatása a zsákmány 
elejtésére, beszoktatás az új környezetbe), mind az utána következő monitorozás során. Továbbá 
addig ez nem lehet igazán hatékony megoldás, amíg nem megoldott a házimacskák hatékony 
kontrollálása. 
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Orueta és Ramos (2001) a kóbor és elvadult házimacskákat az invazív fajok közé sorolja; az 
ilyen fajok esetében minden eszközt meg kell ragadni és meg kell engedni, hogy kontrollálhassuk 
őket. Ennek értelmében megengedett lenne a mérgezés is (bár szelektív mérget kell használni, 
amely más fajokat nem veszélyeztet), a biológiai védekezés (specifikus betegségek elterjesztése a 
populációban), vagy a sterilizálás. A mérgezések és a biológiai védekezés elsősorban a szigeteken 
hozott eredményt (pl. Új-Zélandon), ahol nem volt más emlős ragadozó faj, illetve ahol nem volt 
vadmacska. Ahol mindkét taxon előfordul, ott a betegségek átterjedhetnek a vadmacskára is. A 
sterilizálás természetes élőhelyeken nem megvalósítható, inkább városi környezetben használható 
(Neville és Remfry 1984). Ugyanakkor olyan területeken, ahol a házimacskák jelenléte 
nemkívánatos, nem megfelelő ez a módszer (pl. a vadmacskáknak a házimacska táplálkozási és 
területhasználati versenytársa is lehet, vagyis egyáltalán nem kívánatos a jelenléte a vadmacskák 
élőhelyén). 

Gunther és Terkel (2002) két alapvető módszercsaládra bontotta a házimacskák kontrollját. 
Egyrészt vannak a macskák elpusztításával járó módszerek. Ide tartoznak a mérgezések (az 
érvényes magyar vadászati törvény tiltja), fertőző betegségek bejuttatása a populációba (tovább 
terjedhet a vadmacskákra), vadászat (alacsony hatékonyságú és nem használható lakott területeken, 
valamint azok környékén), végül a befogás és elaltatás (alacsony hatékonyság a befogás miatt). A 
másik módszercsalád a szaporodás szabályozása: befogás – sterilizálás – elengedés útján (alacsony 
hatékonyság a befogás miatt és drága is), vagy ételbe kevert fogamzásgátlóval (drága, folyamatosan 
kell adagolni, rendszeresen etetett populációknál működik csak). Az utóbbi módszerek sokkal 
állatbarátabbak, az állatok megtartják agresszivitásukat, így territorialitásukat is, vagyis nem tudnak 
új egyedek bekerülni az adott területre, és a populáció létszámának növekedése megáll. Ugyanakkor 
a létszám nem csökken gyorsan, megmarad a táplálék- és területversengés a vadmacskákkal, 
továbbá a fertőzések átadása is folytatódhat. Castillo és Clarke (2003) azt találta, hogy az amerikai 
parkokban befogás – sterilizálás – elengedés útján létrehozott házimacska csoportok létszáma nem 
csökken az idővel, hanem növekszik, mert újabb egyedeket juttatnak oda illegálisan a 
macskatulajdonosok, és az állandó táplálékra a kóbor macskák is odamennek, így mindig lesznek 
szaporodó egyedek is. Megállapították, hogy a csökkenés csak az eredeti csoporttagok létszámában 
következett be, s nem az egész populációéban. Továbbá ezek az egyedek továbbra is kárt okoztak a 
védett állatok megölésével, illetve betegségeket terjeszthettek. Mindezek alapján nem tartják 
elfogadható módszernek a házimacskák kontrollálására. 

Daniels és mtsai. (2001) a skóciai vadon élő macskák vizsgálata alapján azt javasolja, hogy 
olyan területeket jelöljenek ki a vadmacska védelmére, ahol a házimacskától morfológiai, ökológiai 
és genetikai alapokon leginkább különböző egyedek élnek. Ha itt meg tudjuk akadályozni a 
házimacskával való kereszteződést és az emberek okozta elhullást, akkor ezek a macskák ehhez a 
környezethez egyre jobban alkalmazkodnak majd és egyre ritkábban érintkezhetnek a 
házimacskákkal. Ezeken a területeken belül meg kell oldani a házimacskák kontrollját. Ezt egyrészt 
az elvadult és kóbor állatok vadászatával, másrészt a környékbeli házimacskák sterilizálásával 
lehetne végrehajtani. További lehetőség még a kijárási tilalom bevezetése a macskákra és a 
macskák számának korlátozása házanként. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1. Vizsgálati terület 
 
 A vadmacskák rádiós nyomkövetését a SZIE VVT Babati Kísérleti területén, amely a 
várostól 3 km-re északkeletre fekszik, 1989-1993 között végeztük. A hozzávetőleg 2000 hektáros 
terület a Gödöllői-dombság részeként változatos domborzatú, 130 és 450 méteres tengerszintfeletti 
magasság között ingadozik. A környék a vadmacskának hagyományos élőhelye, a taxon elterjedési 
területének állandó részét képezi (Szemethy 1989). A régi nagy populáció már erősen lecsökkent 
(Szemethy és Heltai 1996), bár adottságai alapján - kiterjedt erdők, kis helyre lokalizált emberi 
zavarás – a vadmacska számára alkalmas élőhely volt a vizsgálati időszakban, azonban ez mostanra 
már erősen leromlott az erdőirtások és az erőteljes emberi betelepülés miatt. 
 A terület déli határa az M3-as autópálya, keleten szintén az autópálya, továbbá a 30-as út és 
a vasútvonal, északon a domonyvölgyi bekötőút és az Aranyos-patak völgye zárja le a területet, 
nyugaton azonban az egybefüggő erdők miatt nincs éles határ. Az emberi zavarás a területen 
szétszórtan jelentkezett: délen Gödöllő, keleten a három útvonal, továbbá néhány tanya, északon 
Domonyvölgy és sok víkendtelek (4. ábra). 
 A vizsgálati területen a különböző élőhelyek százalékos megoszlása a következő volt: 
13,9% fenyves, 9% rét, 6,4% bozótos, 16,8% mezőgazdasági tábla, 5,9% lakott terület, 4,6% kert, 
1,4% nádas, 5,3% irtás és felújítás, 15,6% tölgyes, 20,9% akácos és 0,2% égeres. Az erdőtömbök 
átlagos mérete 7,3 ± 6,5 ha. Az akácosokban, az aljnövényzetben rozsnok fajokat és csalánt, a 
cserjeszintben galagonyát, szedret és bodzát találtunk. A tölgyesek sokkal változatosabb 
aljnövényzetében rengeteg kétszikű virág, a cserjeszintben kökény, galagonya, sajmeggy, fagyal, 
illetve a második lombkoronaszintben kőris, juhar és hárs fordult elő. 
 A területen a kisemlősök előfordulását abban az időszakban Dobos és Tóth (1993) vizsgálta. 
Eredményeik szerint az égeresben volt a legtöbb faj (10) és a legnagyobb egyedsűrűség (9,83 
kisemlős/csapdaéjszaka). A réten 4 fajt fogtak (2,25 egyed/csapdaéjszaka), a fenyvesben szintén 4 
fajt találtak, de ritkább volt az előfordulásuk (1 egyed/csapdaéjszaka), míg a tölgyesben csak egy faj 
fordult elő (0,14 egyed/csapdaéjszaka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: A babati vizsgálati terület elhelyezkedése. 
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3.2. Befogás, altatás, jelölés 
 
 A kísérleti területen az állatokat a SZIE VVT-n e célra konstruált ponthegesztett dróthálóból 
készült ládacsapdával fogtuk be. A csapdákat naponta egy alkalommal, a reggeli órákban 
ellenőriztük. Az altatást kezdetben 0.06 ml/testtömeg(kg) 2.5 szeresére hígított Hellabrunn-oldat 
(Wiesner és Hegel 1985) intramuszkuláris befecskendezésével végeztük. Később új altatószert 
kísérleteztünk ki (Xilazin HCl:Ketamin HCl=2:5 arányban), amelyet 0,1 ml/testtömeg(kg) dózisban 
alkalmaztunk. Összesen 16 vadmacskát és 19 házimacskát fogtunk 13759 csapdaéjszaka alatt. Az 1. 
táblázat mutatja a fogásgyakoriság alakulását az évek során. 
 
1. táblázat: A fogásgyakoriság alakulása az évek során a vizsgálati területen. 
Év Csapdaéjszaka Fogásgyakoriság (egyed/100 csapdaéjszaka) 

Vadmacska Házimacska 
1989 1118 0 0 
1990 2929 0,13 0,2 
1991 3393 0,06 0,08 
1992 3406 0,06 0,23 
1993 2249 0,04 0 
 
 Az altatás után megmértük az állat test- és farokhosszát, megállapítottuk a nemét és korát. 
Felvettük a bunda szín és mintázat jellemzőit és Corbett (1979) leírása alapján besoroltuk a 
vadmacskák vagy a házimacskák közé. A fogazat vizsgálata során az esetleges oligodontia 
(Kratochvil 1975) alapján egyedi megkülönböztető bélyeget kerestünk. Minden egyedről fényképet 
készítettünk. Az állatokat ezután megjelöltük a nyakukra elhelyezett bőrnyakörves adóval (AVM 
Instrument Co., USA, SB-2 típus, Panasonic Lithium elem, 3V, ostorantenna). Az adóegységet 
vízálló és az ütődésektől védő szilikongumi-acrylan műgyanta burkolattal látták el. Mindkét végére 
fényvisszaverő prizmákat raktunk, hogy vizuálisan is lehessen azonosítani az állatot. A vizsgálatok 
elvégzése után szükség esetén 0,1 ml Yohistrin beadásával segítettük elő az altatásból adódó 
kábultság megszűnését, majd a teljes ébredés után a befogási helyen szabadon bocsátottuk az 
állatokat. 
 
3.3. Rádiótelemetria 
 

A vevőegység kezdetben egy LA-12 DS TM típusú (AVM Inst. Co., USA) digitális 
frekvenciaváltóval ellátott, hordozható vevőberendezésből és egy iránymérésre alkalmas, 
háromelemes Yagi-kéziantennából állt. A vadászlesre telepített mérőállomás esetén a vevőegység 
egy antennaárbocból (3-4 m), a ráerősített 2 db négyelemes Yagi-antennából, egy antennajel-
polaritásváltó (null-peak) kapcsolóból, a már említett vevőberendezésből és a csatlakozó kábelekből 
állt. 1993-ban ezt az elavult berendezést lecseréltük a svéd Televilt cég korszerű RX-900 jelzésű 
vevőjére. Ez a berendezés számos előnnyel rendelkezik (pl.: a jelerősség digitális kijelzése, adatok 
tárolása memóriában), ezen kívül érzékenyebb. Mindezek a jobb helymeghatározást segítik. 
 A megfigyelt egyedek tartózkodási helyének meghatározására kétféle módszert 
alkalmaztunk: 
 
 1./ Direkt keresés: 
 
 Ezzel a módszerrel vagy meglátásig megközelítettük az állatokat lehetőleg anélkül, hogy 
megzavartuk volna őket, vagy két különböző helyről, rövid időközzel bemértük a jelek irányát. A 
jelek irányegyenesei metszéspontjának térképi vetülete megadja az állat tartózkodási helyét 
(Amlaner és Macdonald 1980). A kapott észlelési pontot 1:10000 méretarányú térképen jelöltük be, 
amelyről közvetlenül leolvashatók a pont koordinátái. Feljegyeztük az észlelés dátumát, időpontját, 
az állat aktivitását és a hallott jel minőségét. Az állat aktivitására a jel erősségének változásából 
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következtethetünk. Abban az esetben, ha a jel erőssége nem változott, feltételeztük, hogy a vizsgált 
egyed nem mozog. E módszer előnye, hogy pontosabb helymeghatározást tesz lehetővé, és a 
megfigyelő kap egy általános képet az állatról és a környezetéről, viszont könnyen megzavarhatjuk 
az állatot, valamint sok időt, munkabefektetést igényel. 
 
 2./ Mérőállomások használata: 
 
 Ebben az esetben, a térképészetben ismert háromszögeléses módszert alkalmaztuk. Két 
toronyból azonos időpontokban, szögmérő segítségével meghatároztuk a jelek irányát. A szögmérő 
nullpontját egy fix (ismert koordinátájú) adó jeleinek iránya adta meg. Véleményünk szerint ez 
azért jobb a White és Garrott (1990) által javasolt északi iránynál, mert minden egyes mérésnél 
tesztelni lehet a rendszer esetleges hibáját, továbbá az iránytűvel való iránymeghatározást a sok 
fémalkatrész zavaró mágneses tere nehezíti. A vizsgált egyedek rádióadója által kibocsátott 
hullámok irányát ehhez viszonyítottuk. Az ilyen módon, a két mérőállomáson egy időben mért 
szögek alapján meghatározott irányegyenesekből számítottuk ki az állat tartózkodási helyének 
koordinátáit. Természetesen az adatok feldolgozásakor ismernünk kell a két torony pontos helyét is. 
A módszer hibája, hogy így nem tudunk semmit az állatról közvetlenül és pontatlanabb a 
helymeghatározás, előnye viszont, hogy nem zavarjuk meg az állatot, és nagy hatékonysággal lehet 
mérni. A mérés átlagos pontosságát egy 0,1 ha-os hibapoligonnal írhatjuk le. 
 A 2. táblázatban összefoglalom annak a kilenc egyednek az adatait, amelyekről értékelhető 
mennyiségű lokalizációs pontot tudtunk gyűjteni (összesen 1001 pontot). 
 
2. táblázat: Az értékelhető mennyiségű lokalizációs ponttal rendelkező macskák adatai (vm= 
vadmacska, hm=házimacska). 
Név Taxon Ivar Kor Követési idő Lokalizációs pontok száma 
Ábrahám vm ♂ felnőtt 90.02.05-91.09.12 97 
Tom vm ♂ felnőtt 90.01.31-90.09.25 188 
Lisa vm ♀ felnőtt 90.02.19-92.10.28 354 
Viki vm ♀ felnőtt 91.02.27-93.02.11 132 
Szerénke vm ♀ felnőtt 90.12.28-91.06.13 37 
Zsuzsi hm ♀ felnőtt 90.02.02-90.07.05 145 
Oriza hm ♂ felnőtt 91.09.12-91.10.31 31 
Mici hm ♀ felnőtt 92.10.28-93.08.15 48 
Pukk hm ♂ felnőtt 92.09.01-93.08.15 63 
 
 
3.4. Mozgáskörzet meghatározás 
 
 A lokalizációs pontok alapján kétféle módszerrel határoztuk meg a mozgáskörzeteket 
Tracker 1.1 (Camponotus AB, Svédország) programmal. A konvex poligon esetében (White és 
Garrott 1990) a legszélső pontokat kötjük össze. A 90 %-os konvex poligon esetében a kiszóródó 10 
%-nyi legszélső pontokat nem vesszük figyelembe. Ezt a leszűkített mozgáskörzet meghatározást 
azért alkalmazzák, hogy a véletlenszerű elkóborlásokat, az esetleges elméréseket (tornyos mérés 
esetén) kiszűrjék a rendszeresen használt otthonterület meghatározásából. Ez a módszer széles 
körben elterjedt, a legtöbben még most is így adják meg a mozgáskörzetek méretét, mert egyszerű 
és az irodalmi adatokkal összevethető. Ugyanakkor sok olyan részt is beleszámít az otthonterületbe, 
ahol az állat esetleg soha nem fordult elő. Pontosabb megközelítést ad a Kernel-módszer (Worton 
1989), amely a pontok sűrűsödése alapján határozza meg a mozgáskörzetet. A magterületeket 
szintén Kernel-módszerrel határoztuk meg ugyanezen ok miatt, ebben az esetben 60 %-os határral 
számoltunk. A 90 %-os Kernel módszerrel meghatározott mozgáskörzetek és a magterületek 
átfedését szintén a Tracker programmal számoltuk, majd a kapott területet a két állat teljes 
otthonterületéhez viszonyítottuk: 
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átfedés % = 100*átfedés területe/(az egyik állat területe + a másik állat területe - az átfedés 
területe). 

Hasonlóan számítottuk a területhűséget is, csak itt egy állat két évben becsült 
mozgáskörzetének átfedését használtuk. A kisszámú adat miatt statisztikai analízist nem tudtunk 
végezni a mozgáskörzet-méretek összehasonlítására. 
 
3.5. Élőhely-preferencia 
 
 Az élőhely-preferenciák megállapításához a terület vegetációját 11 típusba soroltuk. Ezek 
területarányának becslésére 3700 véletlen koordinátájú pontot generáltunk. Az egyes 
vegetációtípusok relatív gyakoriságát a rájuk eső véletlen pontok aránya alapján határoztuk meg. Az  
1:10000  EOTR térképre vitt lokalizációs pontok eloszlását ezen véletlen pontsereglettel 
hasonlítottuk  össze. A vad- és házimacskák különböző vegetációtípusokra eső pontjainak számát 
illetve ezek relatív arányát kiszámítottuk. A macskák ponteloszlásának a véletlentől való eltérését 
Π2 teszttel ellenőriztük.  Az elméleti pontszámot a véletlen pontok aránya alapján számítottuk ki 
minden egyes állat esetében, minden vegetációtípus területére. Ezután preferenciaindexet 
számoltunk minden egyes élőhely típusra az Ivlev formula szerint (Ivlev 1961): 
 
      Px=A-B/A+B   
 
ahol: A= az állatok észlelési pontjainak relatív gyakorisága az adott növényzettípusban; 

B= a véletlen pontok relatív gyakorisága ugyanezen típusban; 
Px= az egyes vegetációtípusokra eső preferencia vagy elkerülés értéke (+1-tõl -1-ig). 

 
 Ugyanezt elvégeztük az emberek által erősen zavart területekre és a zárt, illetve nyílt 
térségek szegélyzónáira is (100 méteres szélességben). A preferencia értékek megbízhatóságát 
Bonferroni-intervallumok számításával vizsgáltuk meg (Byers és mtsai. 1984). Ennek képlete: 
 

pi-Z∀∀∀∀/2k////pi(1-pi)/n####pi0####pi+Z∀∀∀∀/2k////pi(1-pi)/n 
 
ahol: pi= a macskák előfordulási aránya az egyes élőhely típusokban; 

∀= a szignifikancia szintje (jelen esetben 0,05); 
k= a vizsgált élőhelyek száma; 
Z∀/2k= az indexben lévő értékhez tartozó standard normál eloszlásbeli érték, 
n= a macskák összes mért pontjainak a száma; 
pi0= a várt megoszlási arány a különböző élőhelyeken. 

 
 Ha a pi0 a számított tartományon belül esik, akkor nem szignifikáns az eltérés, míg ha alatta 
van, akkor szignifikáns pozitív preferencia, ha pedig felette, akkor szignifikáns elkerülés állapítható 
meg. 
 
3.6. A potenciálisan tiszta vadmacska élőhelyek meghatározása 
 
  A vadmacskák elterjedési területét a vadásztársaságok körében végzett postai kérdőíves 
felmérés útján becsülte fel Szemethy (1989), Szemethy és Heltai (1996) és Heltai (2002) 1988 és 
2001 között. Az egyes évek pozitív válaszait összegeztük egy térképen ArcView 3.1 (ESRI, USA) 
programmal. Ez megadta a vadmacskák lehetséges elterjedési területét Magyarországon. A hibridek 
elterjedését hasonlóképpen ábrázoltuk. 
 A babati kísérleti területen végzett csapdázások és rádiótelemetriás nyomkövetés alapján 
meghatároztuk a házimacskák befogási helye és a hazatérési pont (az a település, ahová a macska 
hazament) közötti távolságot a terület 1:10000 méretarányú térképén. Ezekből kiszámoltuk azt a 
legjellemzőbb távolságot, ameddig a házimacskák elkóborolnak a lakott területektől. 
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 Magyarország települései köré ezzel a jellemző távolsággal pufferzónát rajzoltattunk és ezt 
összehasonlítottuk a vadmacskák potenciális elterjedési térképével, illetve a hibridmacskák 
elterjedési térképét is összevetettük a vadmacskák térképével ArcInfo 3.5 (ESRI, USA) program 
segítségével. 

Az analízist az Overlay modul révén hajtottuk végre. A pozitív válaszokat (nyomok, 
ürülékek, kotorékok, használt üreges fák, tetemek vagy élve látott egyedek) leválogattuk, majd az 
éves térképeket a UNION paranccsal összekapcsoltuk és ezen vadásztársaságok határait 
egybeolvasztottuk (DISSOLVE parancs). A házimacskák közvetlen távolsági hatását a lakott 
településektől a BUFFER paranccsal becsültük. A puffer, illetve a hibridmacska előfordulási 
poligonokat az ERASECON paranccsal metszettük ki a vadmacskák előfordulási térképéből, s így 
megkaptuk a tiszta vadmacska-élőhelyek térképét. 
 
 
3.7. Szaporulat- és kondícióbecslés 
 
 A mintaegyedeket az Országos Ragadozó Monitoring Program (Szemethy és Heltai 2002) 
területeiről gyűjtöttük be (5. ábra). A házimacskákat (236 db) fogták, vagy lőtték, a hibrideket (25 
db) és a vadmacskákat (20 db) az utakon elütve, vagy egyéb helyeken elhullva találták. A 
szaporulatot (83 házimacska és 10 hibrid nőstény esetén) a méhben található placentahegek 
számával, a kondíciót a vese és a körülötte felhalmozott zsír tömegének arányával becsültük 
(vesezsír-index, Harder és Kirkpatrick 1994). Mivel vadmacska nőstényből nagyon kevés volt, ezért 
csak a hibridek és a házimacskák szaporulatát tudtuk összevetni Mann-Whitney U-teszttel, mivel a 
házimacskák placentahegszámai nem voltak normális eloszlásúak. A kondíciókat mind a három 
csoportnál sikerült megbecsülni, ezeket Kruskal-Wallis nemparaméteres varianciaanalízissel 
hasonlítottuk össze. 
 
3.8. A hibridizáció vizsgálata genetikai módszerekkel 
 
 A mintaegyedek ebben az esetben is az Országos Ragadozó Monitoring Program területeiről 
származtak. Az egyes taxonokból az Olaszországban megvizsgált egyedek száma a 
következőképpen alakult: 23 házimacska, 17 hibrid és 6 vadmacska. Ehhez a vizsgálathoz minden 
macskából diónyi méretű combizom és veseszövetdarabkát vettünk ki, amiket 96 %-os ethanol 
oldatban tároltam a feldolgozásig. A genetikai vizsgálatokat Olaszországban az Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica laborjában végezte Dr. Ettore Randi és Massimo Pierpaoli egy több európai 
országra kiterjedő, a vadmacska hibridizációját vizsgáló program keretében. A vizsgálati módszert 
csak röviden ismertetem, a részletes módszert Pierpaoli és mtsai. (2003) írja le. 
 A teljes DNS-t guanidium-szilíciumdioxiddal vontuk ki a szövetmintákból (Gerloff és mtsai. 
1995). Ezután házimacskákból korábban izolált 12 mikroszatellita lókuszt (Menotti-Raymond és 
mtsai. 1999) sokszoroztunk meg polimeráz láncreakcióval és a Randi és mtsai. (2001) által leírt 
eljárás szerint faktoriális korreszpondancia (FCA, Benzécri 1973) és Bayesian klaszteranalízissel 
elemeztük és soroltuk be az egyes macskákat a kialakult csoportokba a Structure program 
segítségével (Pritchard és mtsai. 2000). 
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5. ábra: Az Országos Ragadozó Monitoring Program és Babat vizsgálati területei, ahonnan a 

macska mintaegyedek származtak. 
 
 
3.9. Táplálkozás-vizsgálatok 
 

A mintaegyedek ebben az esetben is az Országos Ragadozó Monitoring Program területeiről 
származtak. Az egyes taxonok egyedszáma a következőképpen alakult ebben a vizsgálatban: 264 
házimacska, 30 hibrid és 22 vadmacska. A macskákból a gyomrukat és a végbélcsatorna utolsó 
szakaszát vettük ki. A gyomrokat mindkét végükön elkötöttük, és nejlon zacskóban, az 
ürülékmintától külön lekötve fagyasztóban tároltuk a feldolgozásig. A táplálék meghatározást a 
Kaposvári Egyetemen Dr. Lanszki József végezte. A feldolgozás módszerét itt csak röviden 
ismertetem, a részleteket Lanszki (2002) tárgyalja. A mintaegyedeket három fő régióba soroltuk be 
a házimacskák esetén: Dunántúl, Duna-Tisza-köze és Tiszántúl. A táplálék-taxonok meghatározása 
az emlősöknél koponyacsontok és fogazat (Schmidt 1967, März 1972, Görner és Hackethal 1987, 
Újhelyi 1989), valamint szőrmorfológia alapján történt. Ez utóbbi esetben speciális technikát 
alkalmaztunk. Ennek oka, hogy a kis- és közepes testméretű ragadozók hullatékában viszonylag 
ritkán lehetett megtalálni a préda fajok fogait és koponyacsontjait. Ezért határozásra 
legalkalmasabbak az emésztés során épen maradt maradványok képletei: a szőrszálak. A 
hullatékban talált szőrszálak közül 4-5 fedőszőrt gyűjtöttünk ki, majd ezeket tárgylemezre, vékony 
rétegben kent 5 %-os meleg zselatin-oldatra helyeztük. A zselatin megszáradása után a szőrszálakat 
lehúzva, 400x-os nagyítású fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk a kutikula-mintázatot. Kérdéses 
esetben a tárgylemezen hagyott szőrök medulla mintázatát, valamint előkészítést követően a 
keresztmetszetét is figyelembe vettük. A határozáshoz szőrhatározó atlaszokat (Debrot és mtsai. 
1982, Teerink 1991) alkalmaztunk. 

A madaraknál toll és koponyacsontok (Brown és mtsai. 1993), a hüllőknél szarupikkelyek és 
csontok (Dely 1983), a kétéltűeknél csontok (Paunovic 1990), a halaknál pikkely, garatfog és 
koponyacsontok (Pintér 1989, Knollseisen 1996), a gerincteleneknél kültakaró (Móczár 1969) 
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alapján történt a határozás. Növények, különösen a magvak határozását Soó és Kárpáti (1968) 
munkája alapján végeztük.  

A táplálékösszetételt és a táplálkozási niche-átfedést a gyomrokban és az ürülékben 
előforduló táplálék-taxonok relatív előfordulási gyakorisága alapján számítottuk ki, melynek 
kifejezése a minimális egyedszám alapján történt. A százalékos relatív előfordulási gyakoriság 
számításmódja a következő: 

 
100x(adott táplálék-taxon példányainak száma)/(az összes táplálék-taxon példányainak 
száma).  
 
Összesen 8 csoportot vettünk figyelembe: kisemlősök, nyúlfélék, madarak, tetemek, háziállatok, 
egyéb gerincesek, gerinctelenek és növények. 
 A táplálkozási niche szélességet a Levins-képlettel számítottuk (Krebs 1989):  
B = 1/∑pi

2
 , ahol pi = az i-dik taxon viszonylagos előfordulási gyakorisága. A táplálékalkotók 

alapján standardizált niche szélességet (értéke 0-1 között lehet) pedig a következő képlettel 
számoltuk: BA = (B-1)/(n-1). A macskák közötti táplálkozási hasonlóság vizsgálata táplálkozási 
niche-átfedés számítással zajlott. Ezt a Renkonen-index segítségével fejeztük ki (Krebs 1989): [Pjk 
= [Σn(minimum pij, pik)]x100], ahol Pjk = két macska csoport közti százalékos átfedés (j és k); pij és 
pik = az i-dik komponens részaránya a j illetve a k macskacsoport táplálékában (a minimum azt 
jelenti, hogy a két érték közül a kisebbet vesszük figyelembe); n = a táplálék-komponensek száma. 

A zsákmányállatok nagyság szerinti osztályozását Clevenger (1993) alapján végeztük el:     
< 15 g; 15-50 g; 51-100 g; 101-300 g; > 300 g. A táplálékalkotókat a földfelszín feletti 
elhelyezkedésüket figyelembe véve Gittleman (1985) alapján a következő kategóriákba soroltuk: 1, 
talajon lakó, néha fákon előfordul; 2, fán élő, néha előfordul a talajon; 3, vízi. A zsákmányállatokat 
az élőhelyi kötődésük alapján az alábbi csoportokba osztottuk: 1, emberhez kötött; 2, vadon élő; 3, 
kevert. A házi táplálék nem szerepelt a csoportosításban, csak a préda. 

Az SPSS (Green és mtsai. 1997) statisztikai program segítségével hierarchikus 
klaszteranalízist (UPGMA módszer) alkalmaztunk a különböző macskacsoportok táplálékának 
összehasonlítására. Kétféle beállítást alkalmaztunk, egyrészt Pearson korrelációs koefficiens, 
másrészt Euklidészi távolság alapján is összevetettük a csoportokat egymással. A 
táplálékösszetevők eloszlását χ2 teszttel hasonlítottuk össze. 
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4. EREDMÉNYEK 
 
4.1. A mozgáskörzetek méretei, átfedések, területhűség 
 

Mivel az egyes macskák esetében kevés éves adatunk volt ahhoz, hogy átlagos 
mozgáskörzeteket határozhassunk meg, ezért minden állatra minden lehetséges évben megadjuk a 
mozgáskörzet méreteket (3., 4., 5. táblázat), illetve a magterületet (6. táblázat). Oriza esetében a 
követési idő csak 1,5 hónap volt, így az ő adatait nem lehet igazán értékelni, mivel valószínűleg 
nem tudtuk meghatározni a teljes mozgáskörzetét, magterületet pedig egyáltalán nem számoltunk 
ebben az esetben. 

 
3. táblázat: Az egyes macskák éves mozgáskörzeteinek mérete 100 %-os konvex poligonnal (ha). A 
dupla vonal felett a vadmacskák, alatta a házimacskák adatai találhatók. 
Név 1990 1991 1992 1993 
Ábrahám 1455,8 293,3   
Tom 509,8    
Lisa 1848,3 1137,9 601,3  
Viki  398,7 714,4  
Szerénke  149,5   
Zsuzsi 96,4    
Oriza 180,9    
Mici    716,9 
Pukk    284,2 
 
4. táblázat: Az egyes állatok éves mozgáskörzeteinek mérete 90 %-os konvex poligonnal (ha). A 
dupla vonal felett a vadmacskák, alatta a házimacskák adatai találhatók. 
Név 1990 1991 1992 1993 
Ábrahám 534,4 164,2   
Tom 381,1    
Lisa 345,7 678,1 176,5  
Viki  157,2 94,3  
Szerénke  95   
Zsuzsi 64,2    
Oriza  21   
Mici    282,1 
Pukk    107,4 
 
5. táblázat: Az egyes macskák éves mozgáskörzeteinek mérete 90 %-os Kernel módszerrel (ha). A 
dupla vonal felett a vadmacskák, alatta a házimacskák adatai találhatók. 
Név 1990 1991 1992 1993 
Ábrahám 902,1 330,3   
Tom 312,6    
Lisa 376,4 419 451,2  
Viki  126,5 267  
Szerénke  196,7   
Zsuzsi 63,1    
Oriza  133,3   
Mici    587,6 
Pukk    130,3 
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6. táblázat: Az egyes macskák éves magterületeinek (60 %-os Kernel) mérete (ha). A dupla vonal 
felett a vadmacskák, alatta a házimacskák adatai találhatók. 
Név 1990 1991 1992 1993 
Ábrahám 179,1 166,2   
Tom 53,3    
Lisa 100,2 82 46,3  
Viki  54,9 35,2  
Szerénke  39,1   
Zsuzsi 16,8    
Mici    115,4 
Pukk    10,2 
 
 A mozgáskörzetek átfedéseit a 7. táblázat, a magterületek átfedéseit a 8. táblázat 
tartalmazza. Az utóbbi esetben nem számoltunk házimacska hímek és vadmacska nőstények, illetve 
házimacska hímek és vadmacska hímek közti átfedést, ugyanis csak Oriza adatai alapján 
számolhattunk volna, amit a rövid követési idő miatt úgy ítéltünk meg, hogy magterület számításra 
nem használható. 
 
7. táblázat: A mozgáskörzetek átfedései az azonos időszakban mért vadmacskák és a házimacskák 
esetében, ivar és taxon szerint csoportosítva (vm = vadmacska, hm = házimacska). Átlag ± szórás. 
Csoport Átfedés (ha) Átfedés (%) Elemszám 
vm hímek 255,4 26,6 1 
vm nőstények 28,5 ± 34,5 5 ± 5,1 4 
vm hím-nőstény 103,5 ± 34,6 17,4 ± 5,3 5 
hm hím-nőstény 51,5 7,7 1 
vm hím – hm hím 62,2 15,5 1 
vm nőstény – hm nőstény 61,6 16,3 1 
vm nőstény – hm hím 45,6 ± 72,3 22,4 ± 36,2 3 
vm hím – hm nőstény 31,2 ± 6,5 6,7 ± 5,4 2 
 
8. táblázat: A magterületek átfedései az azonos időszakban mért vadmacskák és házimacskák 
esetében, ivar és taxon szerint csoportosítva (vm = vadmacska, hm = házimacska). Átlag ± szórás. 
Csoport Átfedés (ha) Átfedés (%) Elemszám 
vm hímek 48,2 26,2 1 
vm nőstények 0 0 4 
vm hím-nőstény 9,9 ± 10 4,8 ± 4,8 5 
hm hím-nőstény 0 0 1 
vm nőstény – hm nőstény 5,3 4,7 1 
vm hím – hm nőstény 0 0 2 
 
 Az eddigiek alapján az látszik, hogy akármelyik módszerrel is becsüljük a mozgáskörzetet, a 
vadmacskák, illetve a hímek nagyobb kiterjedésű területet használnak, mint a házimacskák, illetve a 
nőstények. Ugyanez érvényes a magterületekre is. Van azonban kivétel, Mici nagyobb területet 
használt, mint egyes vadmacska nőstények (Viki, Szerénke) és nagyobbat, mint egyes hímek (Tom, 
Pukk). Területhasználata inkább a vadmacskákéhoz volt hasonló, távol élt a lakott helyektől és 
nagyrészt Tom korábbi területét foglalta el, méghozzá részben Vikitől. Ezt mutatja Mici területének 
és a korábban azon a területen mért állatok mozgáskörzeteinek átfedéseit tartalmazó 9. táblázat is. 
Látható, hogy Viki elfoglalta Tom területének egy részét 1991-ben, miután a kandúr 1990-ben 
elpusztult, 1992-ben ez a folyamat látszólag erősödött. Azonban ha megnézzük Viki és Mici, 
valamint Mici és Tom területeinek átfedéseit, akkor azt láthatjuk, hogy 1992-re Viki teljesen 
elhagyta már Tom magterületét, és visszavonult a saját magterületére, ahonnan időnként kirándult a 
korábban elfoglalt helyre, de azt már valószínűleg akkor is Mici uralta. 1993-ra Mici sokkal jobban 
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lefedte Tom területét (a magterületet is), mint korábban Viki, ugyanakkor tiszteletben tartották 
egymás magterületeit (0 %-os átfedés), csak az érintkező határterületekre mentek át egymáshoz (6. 
ábra). A Tom területével való kisebb mértékű átfedést az magyarázza, ami látszik is a képen, hogy 
Tom egy időben lehúzódott a területéről délre, valószínűleg a nőstények területeit kereste fel (akkor 
sokat mértük egymáshoz közel Lisával), ezért Tom területe összességében nagyobb lett (aktuálisan 
nem, mert csak elcsúszott a korábbihoz képest), mint egyébként lett volna (jól látszik ez 
magterületének elhelyezkedéséből és annak méretéből). 
 
9. táblázat: Mici 1993-as mozgáskörzetének és magterületének átfedése Tom 1990-es, Viki 1991-es 
és 1992-es otthonterületével, valamint Tom (1990) és Viki (1991, 1992) otthonterületeinek és 
magterületeiknek átfedése. 
Pár Mozgáskörzet Magterület 

Átfedés (ha) Átfedés (%) Átfedés (ha) Átfedés (%) 
Tom – Viki (1991) 69,1 18,7 2,9 2,8 
Tom – Viki (1992) 144,7 33,3 0 0 
Mici – Tom 179,6 24,9 17,9 11,9 
Mici – Viki (1991) 93,7 15,1 0 0 
Mici – Viki (1992) 161 23,2 0 0 
 
 

 
 

6. ábra: Tom 1990-es (fekete), Mici 1993-as (piros) és Viki 1992-es (kék) területe. A vastag 
vonalak a mozgáskörzetet, a vékonyak a magterületet jelölik. A lokalizációs pontokat csak a két 

egyszerre mért állat esetében ábrázoltuk, hogy látható legyen, elkerülik egymás magterületét, 
illetve csak a széli területekre hatolnak be egymáshoz és oda is csak ritkán. 

 
 
 A 7. táblázatot megvizsgálva az látszik, hogy a legnagyobb mértékű átfedés a hímek (2. 
melléklet: 1. ábra), illetve a hímek és a nőstények között van (2. melléklet: 2., 3. ábra). A legkisebb 
átfedést a nőstények területei között találhatjuk (2. melléklet: 4. ábra). 
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A vadmacska nőstények úgy tűnik kizárják a területükről a házimacska hímeket (Lisa – 
Oriza: 0,05 %-os, Viki – Oriza: 3 %-os átfedés), ezzel szemben az átlagos átfedés nagymértékű, 
amit azzal magyarázhatunk, hogy Oriza elfoglalta 1991. őszén az akkorra elpusztult Szerénke 
területét (2. melléklet: 5. ábra).  

Ezzel szemben tiszteletben tartják a házimacska nőstények által használt otthonterületeket. 
Lisa és Zsuzsi esetében nagymértékű átfedést találtunk (7. ábra), de ez a mozgáskörzet-
meghatározás hibájából adódik. Ha részletesebben megnézzük a lokalizációs pontok eloszlását, 
illetve a magterületek átfedését két időszakra bontva (1990.07.05 előtt, amíg Zsuzsi élt és utána), 
akkor látható, hogy Lisa elkerülte a Zsuzsi által gyakran használt területeket és miután a 
házimacska nőstény elpusztult, akkor ment csak be azokra a részekre (8., 9. ábra). 

Míg Zsuzsi halála előtt Lisa magterületével az átfedés csak 1,2 % volt, addig ez 1990.07.05 
után 38 %-ra emelkedett az összesített magterületre számítva, azonban ez Zsuzsi magterületének 
82,1 %-a, vagyis Lisa majdnem teljesen elfoglalta ezt a korábban általa elkerült részt. 

 
 

 
 

7. ábra: Zsuzsi (fekete) és Lisa (piros) mozgáskörzetének átfedése 1990-ben. 
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8. ábra: Zsuzsi (fekete) és Lisa (piros) mozgáskörzeteinek (vastag vonal) és magterületeinek 
(vékony vonal) átfedése 1990.07.05. (Zsuzsi elpusztulása) előtt. 

 
 

 
 

9. ábra: Zsuzsi (fekete) és Lisa (piros) mozgáskörzeteinek (vastag vonal) és magterületeinek 
(vékony vonal) átfedése 1990.07.05. (Zsuzsi elpusztulása) után. 

 
A vadmacska kandúrok viszont a házimacska nőstények területét is keresztezik kóborlásaik 

(pl. szaporodási időszak) során. Tom és Ábrahám mozgáskörzete is jelentős mértékben átfedett 
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Zsuzsi otthonterületével, bár magterületeik nem érintkeztek, ami szintén mutatja, hogy a kandúrok 
csak kóborlásuk során jutottak be Zsuzsi területére (10. ábra). Ugyan a két kandúr nagy 
mozgáskörzete miatt a teljes területre vetített átfedés mértéke kicsi (Ábrahám – Zsuzsi: 2,83 %, 
Tom – Zsuzsi: 10,53 %), azonban ez Zsuzsi területének 42,1 illetve 56,7 %-a. 
 

 
 

10. ábra: Tom (fekete) és Zsuzsi (piros) mozgáskörzetének átfedése 1990-ben. 
 
 

Ha megnézzük a magterületek átfedéseit (8. táblázat), akkor látható, hogy ezek a 
területrészek nem fednek át, csak kis mértékben. Vagyis a nagyobb mértékű mozgáskörzet-átfedés 
is csak a széli területek átfedése miatt van, a központi részeket kizárólagosan használják az állatok. 
Ábrahám és Tom esetében a nagy mértékű magterület-átfedés amiatt volt lehetséges, hogy Tom 
délre húzódott Lisa területe mellé, ekkor tudott Tom területére bemenni Ábrahám. Ebben az esetben 
is megfigyelhető, hogy a nőstények a hímeket jobban tűrik a területükön, mint a nőstényeket, hisz a 
vadmacska nőstények és kandúrok magterületei is átfedtek, bár jóval kisebb mértékben, mint a 
mozgáskörzetek. 

A területhűséget egy adott állat esetében az egymást követő években becsült 
mozgáskörzetek és magterületek átfedésével határoztuk meg. Ezt Ábrahám, Lisa és Viki esetében 
tudtuk elvégezni (10. táblázat). 
 
10. táblázat: Egy-egy állat esetében az egyes évek mozgáskörzeteinek (90 %-os Kernel) és 
magterületeinek (60 %-os Kernel) átfedése (területhűség). 
Név Évek Mozgáskörzet Magterület 

Átfedés (ha) Átfedés (%) Átfedés (ha) Átfedés (%) 
Ábrahám 1990-1991 264,8 27,4 4,4 1,3 
Lisa 1990-1991 286,1 56,4 54,3 42,5 
Lisa 1991-1992 324,3 59,4 18,9 17,3 
Lisa 1990-1992 277,2 50,4 18 14 
Viki 1991-1992 109,3 38,5 27,6 44,2 
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Ábrahám tartotta legkevésbé a területét, a magterületek kismértékű átfedése azt mutatja, 
hogy átváltott egy másik helyre (11. ábra). Ugyanakkor a nőstények esetében erős területhűséget 
lehetett kimutatni, amit a magterületek nagymértékű átfedése is alátámaszt (12., 13. ábra).  
 

 
 
11. ábra: Ábrahám mozgáskörzete (vastag vonal) és magterülete (vékony vonal) 1990-ben (fekete) 

és 1991-ben (piros). 
 

 
 

12. ábra: Lisa mozgáskörzete (vastag vonal) és magterülete (vékony vonal) 1990-ben (fekete), 
1991-ben (piros) és 1992-ben (kék). 
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13. ábra: Viki mozgáskörzete (vastag vonal) és magterülete (vékony vonal) 1991-ben (fekete) és 
1992-ben (piros). 

 
4.2. Élőhely-preferencia 
 
 Az általunk követett öt vadmacska, négy házimacska és a véletlen pontok százalékos 
eloszlását a különböző vegetációtípusok között a 14. ábra szemlélteti. 
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14. ábra: Az egyes élőhelytípusok és a lokalizációs pontok megoszlása a babati vizsgálati területen. 
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Az összes vadmacska-lokalizációt a véletlen pontokkal összehasonlítva szignifikáns 

különbség mutatható ki (χ2=238,2, df=10, p<0,001). Ezen belül több vegetációtípus iránti 
preferencia, illetve elkerülés állapítható meg (15. ábra). Hasonlóan a házimacskák esetében is 
szignifikáns a véletlen eloszlástól való eltérés (χ2=594,7, df=10, p<0,001), valamint többirányú 
preferencia és elkerülés figyelhető meg (15. ábra). 
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15. ábra: A vadmacskák és a házimacskák élőhely-preferenciája a babati vizsgálati területen. A * 

p<0,05 szinten szignifikáns eredményt jelöl. 
 

Az ábrát megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a vadmacskák preferálják a fenyveseket 
(Px=0,228), a réteket (Px=0,323), továbbá frekventáltan használják a bozótosokat (Px=0,205) és a 
tölgyeseket (Px=0,121). A további két erdőtípust –akác (Px=-0,251) és éger (Px=-0,333)– viszont 
elkerülik (bár az utóbbi eredmény nem szignifikáns). Az emberek által zavart területeknek tekintett 
mezőgazdasági földek (Px=-0,741), kertek (Px=-0,373), lakott helyek (Px=-0,093) iránt egyaránt 
elkerülést mutattak a vadmacskák, bár az emberi települések esetében nem tért el jelentősen a 
véletlenszerű eloszlástól. Az irtásokra pozitív preferenciát kaptunk (Px=0,172), de ez sem 
szignifikáns. 

A házimacskák a jó búvóhelyeket biztosító fenyveseket (Px=-0,011), bozótosokat (Px=-
0,076) és tölgyeseket (Px=-0,186) az előfordulásuknak megfelelően használták. Az akácosokat (Px=-
0,866) a vadmacskákhoz hasonlóan elkerülik, de az égeres területet preferálják (Px=0,913). Továbbá 
ennél a taxonnál is szignifikáns preferenciát tapasztaltunk a rétek iránt. A zavart területek egy részét 
–agrárföldek (Px=-0,697), kert (Px=-0,84)– a házimacskák egyedei is kerülik, ugyanakkor a lakott 
helyeket (Px=0,703) szignifikánsan preferálják. Az irtásokat szignifikánsan elkerülik (Px=-0,493), 
szemben a vadmacskákkal. 

Ha összevetjük az egyes taxonok által kedvelt élőhelyeket az egyes élőhelyek 
táplálékeloszlásával, akkor azt láthatjuk, hogy a legfajgazdagabb és legnagyobb kisemlős 
populáció-sűrűséggel jellemezhető égerest a házimacskák részesítették előnyben. A vadmacskák a 
rosszabb táplálékellátottságú területeken fordultak elő nagyobb gyakorisággal, ahol viszont kisebb 
mértékű volt az emberi zavarás. 

A lakott területek egyrészt a lakott helyekből, mezőgazdasági földekből, kertekből és az 
irtásokból adódnak össze, másrészt a vadászházhoz közeli szarvaskarám rétjéből, az ettől északra 
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elterülő nagy rétből és a közéjük ékelődő nádas és égeres foltból áll. Ezen területeken sokkal több 
emberi tevékenység folyik (a ház körüli gazdasági munkálatok, kutatói munkák és nagyobb az 
autóforgalom is). Mindkét taxon lokalizációs pontjainak eloszlása szignifikánsan eltért a véletlentől 
(Π2=63,1, df=1, p<0,001, illetve Π2=114,7, df=1, p<0,001), a vadmacskák szignifikáns elkerülést 
mutattak ezen élőhelyek iránt, míg a házimacskák preferálták őket (16. ábra). 
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16. ábra: A vadmacskák és a házimacskák lakott területek iránt mutatott preferenciája. A * p<0,05 

szinten szignifikáns eredményt jelöl. 
 
 Az eddigi eredmények alapján úgy tűnt, hogy a vadmacskák pontjaiból több található a zárt 
és a nyílt vegetációjú területek határzónáiban. A vadmacskák ponteloszlása szignifikánsan eltért a 
véletlentől (Π2=32,1, df=1, p<0,001) és pozitív preferenciát mutattak a zárt és nyílt vegetációjú 
területek ötven méteres szegélyzónája iránt, ugyanakkor elkerülték a belső részeket. A házimacskák 
esetében inkább elkerülés mutatható ki, bár az eredmény nem szignifikáns (17. ábra). 
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17. ábra: A vadmacskák és a házimacskák szegélyek iránt mutatott preferencia indexei. A * p<0,05 

szinten szignifikáns eredményeket jelöl. 
 
4.3. A potenciálisan tiszta vadmacska-élőhelyek 
 

A befogott és követett házimacskák lokalizációs pontjai alapján a legjellemzőbb lakott 
helytől való eltávolodási távolság 2 km volt. A vadmacskák potenciális elterjedése térképének (18. 
ábra) és a magyarországi településeknek ezzel a távolsági pufferzónával kibővített térképének 
metszetét a 19. ábra mutatja. Az így meghatározott potenciálisan tiszta vadmacska-élőhelyek 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 lehetnek. Ugyanakkor, ha a 
hibridmacskák előfordulási térképével (20. ábra) és a vadmacskák elterjedési térképével is 
elkészítjük ezt a metszetet, akkor a 21. ábrán látható tiszta vadmacska elterjedési területet kapjuk. 
Ebben az esetben is látszik, hogy a két középhegységi területünkön előfordulhat tiszta állományú 
vadmacska-populáció. Ugyanakkor sokkal nagyobb az így kapott area a Somogyi- és a Zalai-
dombság területén, viszont lecsökkent az alföldi tiszta élőhelyek mennyisége. 
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18. ábra: A vadmacskák potenciális elterjedési területe Magyarországon az 1987-2001. közötti 

kérdőíves felmérések alapján. 

 
19. ábra: A potenciálisan „tiszta” vadmacska területek Magyarországon a települések 2 kilométeres 

körzetét figyelembe véve. 
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20. ábra: A hibridmacskák elterjedési területe Magyarországon az 1987-2001. közötti kérdőíves 

felmérések alapján. 
 

 
21. ábra: A „tiszta” vadmacska előfordulási területek a hibridek elterjedése alapján. 

 
4.4. Szaporulat- és kondícióbecslés 
 
 A 22. ábrán látható, hogy a házimacskáknak nagyobb volt a szaporulata, mint a hibrideké 
(U=186,5, n1=83, n2=8, p<0,05). A három csoport átlagos kondícióját a 23. ábra mutatja. Nem volt 
közöttük szignifikáns különbség. 
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22. ábra: A házimacskák és a hibridek szaporulata. Az oszlopok a medián értéket mutatják, a 

hibavonalak a felső és az alsó kvartilist. Az eltérő nagybetűk szignifikáns különbséget jelölnek 
p<0,05 szinten, n = mintaszám. 
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23. ábra: A három csoport kondíciója a vesezsír-indexeik alapján. Az oszlopok a medián értékeket, 

míg a vonalak az alsó és a felső kvartiliseket mutatják.n = mintaszám. 
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4.5. Hibridizáció 
 
 A Bayesian klaszteranalízis 6 csoportra választotta szét az összes vizsgált macskamintát. A 
magyar minták besorolását a 11. táblázat mutatja. 
 
11. táblázat: A Bayesian klaszteranalízis az összes macska adatai alapján (336 egyed, 12 lókusz). 
Az egyes populációk csoportba sorolásának átlagos részaránya. 
Csoport Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 Klaszter 5 Klaszter 6 
Vadmacska 0,028 0,279 0,425 0,065 0,008 0,195 
Házimacska 0,015 0,034 0,049 0,012 0,011 0,878 
 

Az összes minta analízise alapján az első három csoport az európai vadmacska, a 4. csoport 
a hibridek, az 5. csoport a núbiai vadmacska (Felis silvestris lybica) és a 6. csoport a házimacskák. 
A házimacska egyedeink egyértelműen besorolhatóak voltak a 6. csoportba, azonban a vadmacskák 
csak részben kerültek be a vadmacska csoportokba, részben a házimacska csoportba jutottak, ami a 
kevert génállományt mutatja. Jól mutatja Magyarországon a két taxon között a genetikai szétválás 
hiányát a 24. ábra. A németországi populációkhoz képest nálunk egybemosódik a házimacskák és a 
vadmacskák génállománya. 
 

 

 
 

24. ábra: A faktoriális korreszpondancia-analízis (FCA) szerint kapcsolat mutatható ki a magyar 
vadmacskák (○), a magyar házimacskák (■), valamint az európai házimacskák (∆) mikroszatellita 
genomja között. Ugyanakkor a németországi vadmacskák (○, ●) elkülönülnek a házimacskáktól. 
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 A 25. ábra szintén azt mutatja, hogy a magyarországi minták között 12 olyan egyed volt, 
amelyeket nem lehetett egyértelműen besorolni sem a házimacskák, sem a vadmacskák közé. A 
viszonyítási egyedek tiszta házimacskák és vadmacskák voltak Európa különböző helyeiről (az 
összes magyar macskaminta besorolását az egyes csoportokba a 3. melléklet tartalmazza). 
 
 

 
25. ábra: A házimacska genom egyedi részarányának (q1) gyakoriság eloszlása 86 házimacska (q1 ≥ 
0,8), 143 európai vadmacska (q1 ≤ 0,2) és 46 magyarországi macska mintájában. 1 németországi és 

12 magyarországi macska mutatott köztes értéket (0,2 < q1 < 0,8). 
 
 A 3. mellékletben látható, hogy a bundamintázat alapján történő meghatározás és genetikai 
besorolás a házimacskák és a hibridek esetében nagyfokú egyezést mutatott (az 1. csoportban 100 
%, a 2. csoportban 86 %, míg a 3. csoportban 100 %). Ugyanakkor a vadmacskák morfológiai 
besorolása problémát jelentett (a 4. csoportban az egyezés 43 %). 
 A 26. ábrán látható a vadmacskák potenciális elterjedési területén a beérkezett hibrid és 
vadmacska egyedek eloszlása.  
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26. ábra: A genetikai módszerrel rendszertanilag besorolt egyedek eloszlása Magyarországon. 

 
4.6. Táplálkozás-ökológia 
 
4.6.1. Táplálékösszetétel, niche-szélesség, niche-átfedés 
 
 A 4. mellékletben összefoglaltuk az egyes macskacsoportok táplálékának alkotóelemeit, 
illetve azok százalékos megoszlását. Az elvadult házimacskák elsősorban kisemlősöket 
fogyasztottak (73,4 %), főleg pocok fajokat. Ritkán előfordultak nyúlfélék is a táplálékukban (0,6-
1,8 %). A második legfontosabb táplálékalkotók a madarak, ezek közül is leginkább a kistestű 
énekesmadarak (bár a Tiszántúlon a fácán volt a legfontosabb), azonban ettől függetlenül a 
madárfogyasztás nem volt gyakori (5,9 %). Háziállatokat is fogyasztottak néha, és kis százalékban 
előfordult a házi koszt is (4,1 % átlagosan, a Tiszántúlon jelentősebb mértékben, mint a másik két 
régióban). 
 A vadmacskák elsődleges tápláléka szintén kisemlősökből állt (70,2 %), és szintén főleg 
pockokból. Nyúlféléket legnagyobb arányban a vadmacskák fogyasztottak (5,3 %). Viszont a 
másodlagosan legfontosabb táplálékalkotók náluk is a madarak voltak, de ez sokkal jelentősebb 
volt, mint a házimacskák esetében (15,8 %). Legtöbbször ezek a madarak kistestű énekesek voltak. 
Ritkán előfordult a dögfogyasztás (őz – 1 eset), viszont háziállat vagy házi koszt egyáltalán nem 
szerepelt a vadmacskák táplálékában. 
 A hibridek szintén kisemlősöket fogyasztottak legnagyobb arányban (59,4 %), elsősorban 
pockokat. Többször ettek nyúlféléket (3,1 %), mint a házimacskák. A madarak (leginkább kistestű 
énekesek és fácán) jelentették náluk is a másodlagos táplálékforrást, azonban ez már igen magas 
százalékot jelent az ő esetükben (20,3 %). Háziállatot (baromfi) és dögöt (őz) 1-1 esetben 
fogyasztottak. 
 Mindegyik csoportnál előfordult növényfogyasztás (elsősorban fűfélék), azonban a 
házimacskáknál gyümölcsök (körte, szőlő) és zöldségfélék is voltak a táplálékban. 
 A hierarchikus klaszteranalízis (27. ábra) a Pearson korrelációs koefficiens alapján a 
házimacskákat sorolta egy csoportba, míg a vadmacskák és a hibridek egy másik csoportot alkottak, 
bár a páronkénti korrelációs kapcsolat szoros volt (rP = 0,9). Ugyanakkor az Euklidészi távolság 
alapján elvégzett csoportosítás esetén a duna-tisza-közi házimacskák egy különálló csoportot 
alkottak (28. ábra). Az egyes macskacsoportok között, a táplálék-komponensek taxononkénti 
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eloszlása szignifikánsan különbözött (χ2 = 117,87, df = 28, p < 0,001). Így a vadmacska tápláléka 
szignifikánsan különbözött az összes házimacskáétól. A hibridmacska tápláléka nem különbözött 
lényegesen a vadmacskáétól és a tiszántúli régió házimacskáitól, de eltért a másik két házimacska 
csoporttól. A dunántúli és a tiszántúli régiók házimacska csoportjainak tápláléka egymáshoz 
hasonló volt, a duna-tisza-közi régió macskáinak tápláléka ezektől eltért, ahogy azt az Euklidészi 
távolság alapján számított klaszteranalízis is mutatta. 
 

 
 

27. ábra: A macska csoportok táplálék összetételének hasonlósági dendrogramja Pearson 
korrelációs koefficiens alapján. HM = házimacska, VM = vadmacska, régiók: DT = Dunántúl, DTK 

= Duna-Tisza-köze, TT = Tiszántúl. 
 

 
 

28. ábra: A macska csoportok táplálék összetételének hasonlósági dendrogramja Euklidészi 
távolság alapján. Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 

 
A legszélesebb standardizált táplálkozási niche-e a hibrideknek volt (BA = 0,21), 14 préda és 

2 növény taxonnal. A legszűkebb pedig a házimacskáké volt (BA = 0,11), bár ez régiónként 
változott (Dunántúl: BA = 0,16, Duna-Tisza-köze: BA = 0,07, Tiszántúl: BA = 0,19). Táplálékukban 
28 préda és 4 növény-taxon fordult elő. A vadmacskák köztes helyet foglaltak el (BA = 0,13), 11 
préda és 1 növény-taxonnal a táplálékukban. Mindegyik csoportot szűk táplálkozási niche jellemzi. 

A vadmacska és a hibridek között fennálló táplálkozási niche-átfedés nagymértékű: 83 % 
volt. A vadmacskák és az elvadult házimacskák közötti táplálkozási niche-átfedés közepesen magas 
volt, mely a teljes vizsgált populációra nézve 77%, a tiszántúli csoportra (azonos élőhelyen) 73% 
volt. Hasonlóan közepesen magas táplálkozási niche-átfedés volt a hibridek és a házimacskák 
között, mely a teljes házimacska-populációra nézve 79%, a tiszántúli csoporttal (azonos élőhelyen) 
70 % volt. 

 
4.6.2. A zsákmányfajok jellemzői (tömeg, földfelszín feletti elhelyezkedés, élőhelyi kötődés) 
 
 A kisebb testű házimacskák (átlagos tömeg ± SE = 2,98 ± 0,06 kg, n = 258) táplálékában 
gyakrabban fordultak elő kis tömegű (50 g alatti) zsákmányállatok. A nagyobb vadmacskák (átlagos 
tömeg ± SE = 4,97 ± 0,49 kg, n = 9) és hibridek (átlagos tömeg ± SE = 4,44 ± 0,15 kg, n = 30) 
inkább a nagyobb súlyú fajokat (300 g felett) fogyasztották. A Pearson korrelációs koefficiens és az 
Euklidészi távolság alapján elvégzett hierarchikus klaszteranalízissel is (29., 30. ábra) a vad- és a 
hibridmacska egy csoportba volt sorolható, a házimacskák pedig egy másik csoportot alkottak 
(rP>0,9 minden esetben). Egyes macskacsoportok között, a táplálék komponensek eloszlása 
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szignifikánsan különbözött (χ2 = 55,4, df = 16, p < 0,001) a préda súlya alapján. A hibridmacska 
tápláléka szignifikánsan eltért az összes házimacskától a nagyobb súlyú préda gyakoribb 
fogyasztása miatt. A duna-tisza-közi régió elvadult házimacskáinak tápláléka is eltért a többi 
csoporttól (kis súlyú táplálék gyakoribb fogyasztása). A vadmacska tápláléka nem különbözött 
szignifikánsan, a préda súlya alapján a hibridmacskáétól és a másik két házimacska csoporttól sem. 
 

 
 

29. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Pearson korrelációs 
koefficienssel számolva az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok tömege alapján. 

Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 
 

 
 
30. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Euklidészi távolsággal számolva 
az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok tömege alapján. Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 
 
 A házimacskák prédája gyakrabban tartozott a talajszinten élő csoportba, míg a hibridek és a 
vadmacskák gyakrabban fogyasztottak fán és bokron élő prédát. A Pearson korrelációs koefficiens 
és Euklidészi távolság alapján elvégzett hierarchikus klaszteranalízis alapján is (31., 32. ábra) a 
házimacskák voltak egy csoportba sorolhatók, a vad- és a hibridmacska pedig egy másik csoportot 
alkotott (rP>0,9 minden esetben). A táplálékban előforduló zsákmányfajok földfelszínhez 
viszonyított elhelyezkedése alapján szignifikáns (χ2 = 28,61, df = 8, p < 0,001) különbség volt 
tapasztalható egyes macskacsoportok között. A vadmacska tápláléka a jelentős arányú 
madárfogyasztás miatt eltért a tiszántúli és a duna-tisza-közi régiók házimacska csoportjaiétól, de 
nem különbözött a kistestű madarakat szintén gyakran fogyasztó hibridmacskákétól és a dunántúli 
házimacskákétól. A hibridmacska tápláléka a fogyasztott zsákmányfajok elhelyezkedése alapján 
nem tért el szignifikánsan a duna-tisza-közi régió házimacskáiétól sem. 
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31. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Pearson korrelációs 
koefficienssel számolva az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok földfelszínhez 

viszonyított elhelyezkedése alapján. Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 
 

 
32. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Euklidészi távolsággal számolva 

az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok földfelszínhez viszonyított elhelyezkedése 
alapján. Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 

 
 Mindegyik macskacsoport alapvetően (70% felett) vadon élő prédával táplálkozott. A 
vadmacska táplálékában nem fordult elő emberhez kötődő préda, a hibrid macskáéban is ritkán (1 
baromfi), ugyanakkor a házimacskák táplálékának kb. ötödrészét emberhez kötődő zsákmányfajta 
alkotta. A Pearson korrelációs koefficiens és az Euklidészi távolság alapján elvégzett hierarchikus 
klaszteranalízissel (33., 34. ábra) szintén a házimacskák voltak egy csoportba sorolhatók, a vad- és a 
hibridmacska pedig egy másik csoportot alkotott (rP>0,9 minden esetben). A táplálékban előforduló 
préda élőhelyi kötődése alapján szignifikáns (χ2 = 20,11, df = 8, p < 0,01) különbség volt az egyes 
macskacsoportok között. A vadmacska –mely nem fogyasztott házi táplálékot– és a házimacskák 
tápláléka jelentősen különbözött egymástól. A három házimacskacsoport tápláléka hasonló volt a 
préda élőhelyi kötődése alapján. A hibridek tápláléka nem tért el sem a vadmacskákétól, sem a 
házimacskákétól – a tiszántúli régió házimacska csoportjának kivételével. 
 

 
 

33. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Pearson korrelációs 
koefficienssel számolva az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok élőhelyi kötődése 

alapján. Jelmagyarázat: ld. a 27. ábrát. 
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34. ábra: A zsákmányfajok eloszlásának hasonlósági dendrogramja Euklidészi távolsággal számolva 
az egyes macska csoportok között a zsákmányállatok élőhelyi kötődése alapján. Jelmagyarázat: ld. a 

27. ábrát. 
 
 Az egyes macskacsoportok táplálékában lévő zsákmányfajok jellemzőit a 12. táblázat 
foglalja össze. 
 
12. táblázat: A macskák táplálékában megtalálható zsákmányfajok megoszlása tömeg, 
földfelszínhez viszonyított elhelyezkedés és élőhelyi kötődés alapján. Rövidítések: ld. a 27. ábrát. 

 Zsákmány 
 Tömeg (g) Elhelyezkedés Élőhelyi kötődés 

Csoport <15 15-50 51-100 
101-
300 300< Talajon Fán Vízben Vad Házi Kevert 

 Előfordulási százalék a táplálékban, % 
Hm, DT 2,4 88,1 4,8 2,4 2,4 90,5 6,3 3,2 70,5 20,0 9,5 
Hm, DTk 6,8 88,9 0,6 3,1 0,6 97,7 2,3 0,0 72,3 17,5 10,2 
Hm, TT 0,0 89,0 0,9 2,6 7,5 94,9 4,3 0,8 73,3 19,2 7,5 
Vm 0,0 80,0 3,6 1,8 14,5 83,6 16,4 0,0 87,3 0,0 12,7 
Hibrid  1,8 80,4 1,8 0,0 16,1 86,0 12,3 1,8 77,2 7,0 15,8 

 
 
4.7. Új tudományos eredmények 
 
 A feldolgozott adatok alapján az alábbi új tudományos eredményeket állapítottam meg: 
 

1. Meghatároztam egy jellegzetes vadmacska élőhelyen a vadmacska (Felis silvestris) és a 
házimacska (Felis silvestris f. catus) mozgáskörzet-nagyságát (vadmacska hímek: 515 ha, 
nőstények: 397,7 ha; házimacska hímek: 131,8 ha, nőstények: 325,25 ha), és a magterületek 
nagyságát (vadmacska hímek: 132,86 ha, nőstények: 59,62 ha; házimacska hímek: 10,2 ha, 
nőstények: 66,1 ha). Meghatároztam a mozgáskörzetek közötti átfedés mértékét (hímek 
között: 21,05%, hím-nőstény: 15,23%, nőstény-nőstény: 6,66%) és a területhűség mértékét 
(hímek: 27,36%, nőstények: 51,15%) az egyes ivarok esetében. Ezek alapján 
megállapítottam, hogy a vadmacskák nem szorítják ki maguk közül a házimacskákat, hanem 
azok szervesen beépülhetnek a természetes élőhelyen élő vadmacska-populáció tagjai közé. 
Másrészt a vadmacska hímek felkereshetik a lakott területek közelében élő kóbor 
nőstényeket szaporodási időszakban.  

 
2. Meghatároztam a potenciálisan „tiszta” vadmacska-élőhelyek elhelyezkedését 

Magyarországon. Ezek és más korábbi eredmények alapján kijelölhetők a potenciális 
vadmacska-rezervátumok. 

 
3. Meghatároztam a vadmacskák és a házimacskák élőhely-preferenciáját. A vadmacskák a 

sűrű erdőket (fenyves, tölgyes) és bozótosokat kedvelik, amelyek mellett nyílt rétek vannak. 
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A házimacskák a lakott területeket, a nyílt réteket és egyéb jó táplálék ellátottságú 
élőhelyeket kedvelik. 

 
4. Igazoltam, hogy Magyarországon erőteljes keveredés volt a vadmacskák és a házimacskák 

populációi között. Ez azokon a területeken is jelentkezik, ahol potenciálisan „tiszta” 
vadmacska élőhelyeket határoztam meg (Tisza-menti ártéri erdők).  

 
5. Meghatároztam a vadmacskák, az elvadult házimacskák és hibridjeik táplálékösszetételét, 

táplálkozási niche-szélességét (vadmacskák: BA=0,13, házimacskák: BA=0,11, hibridek: 
BA=0,21), niche-átfedését (vadmacska-házimacska: 77%, vadmacska-hibrid: 83%, 
házimacska-hibrid: 79%) és a zsákmányfajok jellemzőit tömegük, földfelszínhez 
viszonyított elhelyezkedésük, valamint élőhelyi kötődésük alapján. Ezek alapján 
táplálkozási átfedést állapítottam meg a vadmacskák és a házimacskák között. 
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5. KÖVETKEZTETÉS ÉS JAVASLATOK 
 
 A hím vadmacskák mozgáskörzete a franciaországi (Stahl és mtsai. 1988, Artois 1985) és a 
nyugat-skóciai (Daniels és mtsai. 2001) eredményekhez hasonlóan nagyméretű volt a mi vizsgálati 
területünkön is, nagyobb, mint a kelet-skóciai (Corbett 1979) értékek, azonban kisebb, mint amit 
Liberek (1996) talált Svájcban, vagy Scott és mtsai. (1993) Nyugat-Skóciában. A nőstények viszont 
akkora területet használtak, mint amekkorát minden szerző megállapított, kivéve Genovesi és 
Boitani (1993) olaszországi vizsgálatát, ahol szélsőségesen nagy volt a követett nőstény területe. A 
babati területen megállapított vadmacska mozgáskörzet-nagyságok azért állhatnak távolabb Corbett 
(1979) eredményétől, mert a vadmacskák fő táplálékalkotói nálunk is a kisemlősök, szemben a 
Kelet-Skóciában élő populációval, ahol elsősorban üregi nyulakat fogyasztottak. A két ivar között 
különbség állapítható meg a mozgáskörzet nagysága tekintetében, ahogy ezt a többi kutató is 
kimutatta. Tom mozgáskörzet-nagysága megfelelt a Corbett (1979) által leírt rezidens egyedek 
otthonterület-nagyságának. Ezek az egyedek voltak a dominánsok a skót kutató szerint. Tom és 
Ábrahám egymáshoz viszonyított mozgása alapján valószínűleg itt is ez volt a helyzet, azaz Tom 
domináns volt Ábrahámmal szemben (Biró és mtsai., in press). Lisának ugyan nagyobb volt a teljes 
mozgáskörzete, mint a hímeké általában, azonban ez egyrészt annak köszönhető, hogy a libatelepi 
tavak beletartoztak az otthonterületébe, amelyek miatt kerülnie kellett. Másrészt ez a nőstény egyed 
időnként kirándult a szokásos mozgáskörzetéből az M3-as autópályán keresztül annak túlsó oldalára 
(az autópályán is pusztult el). Hasonló jelenséget írt le Liberg és Sandell (1988) nőstény 
házimacskák esetében. 

Az általunk követett vadmacskák esetében is kimutatható volt egy gyakrabban használt 
magterület, ahová más macskákat nem engedtek be (territorialitás, ld. Corbett 1979). A nőstények 
egymással szemben sokkal szigorúbban tartották a területüket, mint a kandúrokkal szemben. Ez 
megerősíti az intraszexuális territorialitás elképzelését a vadmacskák esetében, ahogy azt más 
magányosan élő macskaféléknél már kimutatták (Kleimann és Eisenberg 1973, Ferreras és mtsai. 
1997, Stander és mtsai. 1997). A hímek kevésbé zárják ki egymást a területükről, legalábbis náluk 
erősebben jelentkezik a mozgáskörzet használat időbelisége (Ábrahám követte Tomot, behatolva 
annak korábbi területére, amikor Tom délre húzódott a nőstények által használt részre), azaz itt is 
igazolódott, hogy a mozgáskörzet nem csak térben létezik, hanem időben is (Corbett 1979, Daniels 
és mtsai. 2001). 
 A nőstények területhűsége nagyobb mértékű volt, mint a hímeké, akárcsak Daniels és mtsai. 
(2001) megfigyelései során, bár ebből a szempontból a kandúroknál csak Ábrahámot tudtam 
megvizsgálni, akinek a területhasználata inkább az ún. „nomád” egyedekéhez hasonlított (Corbett 
1979). Lisa esetében az 1991-1992, illetve az 1990-1992 évek közötti kis magterület-átfedést az 
okozhatja, hogy 1992-re Lisa visszavonult magterületének egyik sarkába, míg 1990-ben és 1991-
ben kiterjesztette azt kelet felé, ahol a vadmacska kandúrok éltek egy időben. 
 A házimacskák kisebb méretű mozgáskörzeteket használtak, mint a vadmacskák, ahogy azt 
Corbett (1979) is megállapította skóciai vizsgálatában. Oriza és Pukk (a kandúrok) nagyobb 
mozgáskörzettel rendelkeztek, mint Zsuzsi, ugyanakkor Mici otthonterülete nagyobb volt, mint a 
kandúroké (Biró és mtsai., in press). Ezt egyrészt magyarázhatja az, hogy a kandúroknak nem kell 
feltétlenül nagyobb terület, mint a nőstényeknek, ha a nőstények egyedsűrűsége és eloszlása 
megfelelő (Turner és Mertens 1986, Weber és Dailly 1998), másrészt az, hogy Mici elvadult állat 
volt és nem kóbor egyed. Hasonló méretű mozgáskörzeteket talált Apps (1986) Dél-Afrikában, 
Liberg (1980) Svédországban, valamint Turner és Mertens (1986) Svájcban. Ezek a macskák jórészt 
farmokon élő kóbor macskák voltak, kivéve a Dassen-szigeten (Apps 1986) élőket. Ez megfelel 
annak, hogy ezek az egyedek nem igényelnek akkora területet, mint a vadmacskák egyrészt mert 
kisebbek, másrészt az emberek által biztosított táplálék miatt nem kell akkora területet bejárniuk 
(Liberg és Sandell 1988). Mivel Babaton nem volt nagy a házimacskák egyedsűrűsége, ezért nem 
alakult ki olyan hierarchikus rendszer a nőstények között, mint Svédországban (Liberg 1980), vagy 
Svájcban (Turner és Mertens 1986), bár a táplálékforrások bőségesek és néhány helyre 
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koncentráltak voltak (pl. libatelep). Ezért ezek az egyedek magányos életmódot folytattak, akár a 
vadmacskák. Zsuzsi még Lisát, egy felnőtt vadmacska nőstényt is ki tudott zárni a területéről. 

Ugyanakkor Mici mozgáskörzete akkora volt, mint a vadmacskáké, sőt némelyiknél még 
nagyobb is (bár lehet, hogy ez az év csak a kezdeti beilleszkedés volt és ezután stabilizálódott volna 
egy kisebb területen), és beépült a vadmacskák otthonterületei közé. Ekkora mozgáskörzeteket 
mértek elvadult házimacskáknál Svédországban (Liberg 1980), Ausztráliában (Jones és Coman 
1982), valamint a Galapagos-szigeteken (Konecny 1983). Jól mutatja Mici beépülését a 
vadmacskák szociális rendszerébe az is, hogy Tom területét nem csak elfoglalni tudta, de meg is 
tartotta Vikivel szemben, és területeik ugyanolyan kismértékben fedtek át egymással, mint a 
vadmacska nőstényeké egymással. Ez alátámasztja azt, hogy a házimacskák tényleg képesek a 
természetes élőhelyeken fennmaradni, mindenféle emberi segítség nélkül is. Ugyanakkor 
kihasználhatják az emberi települések jelentette előnyöket. A szabadon élő, elvadult házimacskák 
alkalmazkodnak a vadmacska-populáció szociális rendszeréhez és a vadmacskák viselkedéséhez, 
ami nagyban növeli a hibridizáció és a területi feldarabolódás veszélyét a vadmacska-populáció 
szempontjából. A hibridizáció esélyét nagyban növeli az is, hogy a vadmacska kandúrok ilyen kis 
populáció-sűrűség esetén felkeresik a házimacska nőstényeket is, még a lakott területek közelében 
is (Tom és Ábrahám mozgáskörzete is átfedett Zsuzsiéval, ami akár szaporodási kapcsolatot is 
jelenthetett, ld. Corbett 1979). Hasonló megállapításra jutott French és mtsai. (1988) skóciai 
vizsgálatuk során. 

Hasonlóan Raimer és Schneider (1983), Artois (1985), Stahl és mtsai. (1988), valamint 
Corbett (1979) eredményeihez, a vadmacskák Babaton is a sűrű erdőket (lombhullató és örökzöld) 
és bozótosokat kedvelték pihenő- és búvóhelyként, ugyanakkor a nyílt réteket használták vadászatra 
(Biró és mtsai., in press). Ezt a felosztást erősíti meg a szegélyek iránt mutatott szignifikáns pozitív 
preferenciájuk, vagyis nem hatolnak be mélyen a sűrűségekbe, inkább a határterületeken 
tartózkodnak, ahol könnyen tudnak váltani a két élőhelytípus között. Ahogy az várható volt, a lakott 
területeket elkerülték, az emberi zavarással szemben kis tűréshatárral rendelkeznek, ahogy azt 
Genovesi és Boitani (1993), valamint Stahl és mtsai. (1988) is kimutatta, miszerint a vadmacskák 
emberek által erősebben bolygatott területeken szigorúan éjjel aktívak, míg más helyeken nappal is. 
Ezt a kismértékű embertűrést jelzi az is, hogy a legnagyobb tápláléksűrűségű és a legtöbb 
zsákmányfajnak otthont adó égeres erdőt elkerülték, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy az 
túl közel esett a lakott területekhez. 

A házimacskák esetében a lakott területek kedvelése várható volt, négy egyedünk közül 
három az emberi települések közelében, vagy azon belül élt. Jones és Coman (1982), Fitzgerald és 
Karl (1986), valamint Daniels és mtsai. (2001) szerint az elvadult házimacskák ugyanolyan 
élőhelyeket használnak, mint a vadmacskák. Ez valószínűleg nálunk is igaz Mici esetében, mivel ő 
Tom területét foglalta el. Továbbá általánosan kimutatható a nyílt rétek iránti pozitív preferencia a 
házimacskák esetében is, ami azt jelzi, hogy ezek az állatok is ott vadászhatnak. Ezt megerősíti az 
is, hogy az elvadult házimacskák táplálékában legnagyobb arányban mezei pockokat találtunk. 
Liberg (1984) szerint még azok az egyedek is vadásznak, amelyek teljes mértékben a farmokon 
laknak és az emberek által biztosított táplálékon élnek, vagyis nincs szükségük a vadászat során 
elejtett zsákmányra. A kóbor házimacskák kedvelik azokat a területeket, ahol nagy a 
tápláléksűrűség, mint Babaton az égeres erdőfolt, vagy Corbett (1979) skóciai területén a 
tengerparti dűnék, ahol sok volt az üregi nyúl. 
 A kóbor házimacskák által bejárt területet figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy 
Magyarországon nem sok potenciálisan „tiszta” vadmacska élőhely maradt, ami rendelkezik is 
azokkal az élőhelyi jellemzőkkel, amikre a vadmacskáknak szükségük van (zavartalan sűrűségek, 
nyílt mezőkkel határolva). Még rosszabb a helyzet, ha az elvadult házimacskákat is beleszámítjuk 
ebbe a hatásba, hiszen ezek az állatok teljesen elszakadhatnak az emberi településektől és területeik 
a vadmacskák otthonterületei közé ékelődhetnek, amivel teljesen feldarabolhatnak egy korábban 
egységes populációt. Láthattuk a vadmacskák és a hibridek elterjedési térképeinek metszetén, hogy 
még a kóbor házimacskák távolsági hatása alapján meghatározott tiszta vadmacska élőhelyeknél is 
kevesebb lehetséges „tiszta” élőhely maradt mára. A genetikailag megvizsgált mintaegyedek 
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területi eloszlása is azt mutatja, hogy hibridek azokról a területekről is előkerülnek, ahol a 
vadmacska-rezervátumok számára alkalmas élőhelyeket kimutattuk. 
 A genetikai vizsgálatok megmutatták, hogy a házimacskák, a vadmacskák és hibridjeik 
biztosan elkülöníthetőek egymástól, ami korábban kétséges volt a különböző morfológiai bélyegek 
alapján. A hibridizáció genetikai vizsgálata a magyar mintákon ugyanakkor alátámasztotta azt a 
korábbi állítást (Stahl és Artois 1994), hogy az egyik legjelentősebb probléma a vadmacska-
populáció és taxon fennmaradása szempontjából a házimacskákkal történő keveredés (Pierpaoli és 
mtsai., 2003). A vadmacskák esetében a genetikai és a morfológiai besorolás kismértékű egyezése 
rámutat arra, hogy a terepi elkülönítés még nagyobb problémát jelenthet a szakemberek számára, 
akik a vadmacska védelmét szeretnék megoldani a házimacskákkal szemben. Különösen, ha 
figyelembe vesszük Daniels és mtsai. (2001) megállapításait a Skóciában, természetes környezetben 
talált egyedekről, miszerint a kint élő házimacskák nagy része is vadas szőrzettel rendelkezik, és 
vadmacska módon viselkedik minden szempontból. Ez felveti egy országos genetikai/elterjedési 
adatbázis felállítását és folyamatos üzemeltetését, aminek lehetőségét megteremtette a biztos 
genetikai azonosítási módszer. Ebbe bekerülnének a csapdázással befogott egyedek (vérminta 
alapján genetikailag azonosítva), és a Daniels és mtsai. (2001) által javasolt megoldáshoz 
hasonlóan, ahol nagyobb sűrűségben fordulnak elő tiszta vadmacskák és ritkábban hibridek, illetve 
házimacskák, azokon a helyeken kell határozottabban fellépni a vadmacska védelméért. Ehhez 
természetesen erőteljes élvefogó csapdázás szükséges a potenciális élőhelyeken. Másrészt lehetővé 
válik az így befogott és azonosított, tiszta genetikai állománnyal rendelkező vadmacskák zárt téren 
történő szaporítása és ezekkel az egyedekkel a későbbiekben a populáció pótlása és feljavítása 
(Nowell és Jackson 1996). Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy ez csak több tíz éves, 
alaposan előkészített munkával és nagyon sok állattal fog komolyabb sikert hozni és nagyon 
költséges megoldás (Büttner és Worel 1990). 
 A vadmacskák táplálékát megvizsgálva azt találtuk, hogy összetételében megegyezik az 
azokon a helyeken végzett vizsgálatok eredményeivel, ahol nem fordult elő nagy sűrűségben üregi 
nyúl (Condé és mtsai. 1972, Hewson 1983, Kožená 1990, Fernandes 1993, Tryjanowski és mtsai. 
2002). Ezeken a helyeken mindenhol a kisemlősök, elsősorban a pocokfélék jelentették az 
elsődleges táplálékforrást, ahogy a mi vizsgálatunkban is. Második helyen általában a madarak, 
ezek közül is a kis testű énekesek találhatók. Dögfogyasztás ritkán fordult elő, akár csak Hewson 
(1983), vagy Tryjanowski és mtsai. (2002) vizsgálatában, viszont nem volt olyan nagy mértékű a 
növényfelvétel, mint amekkorát Kožená (1990) talált Szlovákiában. Ahogy máshol sem, úgy nálunk 
sem fogyasztottak a vadmacskák háziállatot, vagy házi kosztot. 
 Az elvadult házimacskák táplálékában is domináltak a kisemlősök, ezen belül is a 
pocokfélék, azonban a háziállatok és a házi koszt is megjelent a táplálékban, ami azt jelenti, hogy 
ezek az elvadult egyedek is hasznosítják még az emberek által biztosított többletforrásokat 
(Fitzgerald 1988). Hasonló eredményt kapott Németországban Heidemann és Vauk (1970), 
Heidemann (1973), valamint Spittler (1978) elvadult házimacskák gyomortartalmát megvizsgálva. 
Liberg (1980) azt is kimutatta, hogy még a farmokon élő és onnan csak kikóborló egyedek is 
átváltanak nagyobb mértékű vadászatra, ha könnyen elérhető, nagy mennyiségű zsákmány jelenik 
meg a körzetükben (az ő vizsgálatában sok fiatal üregi nyúl). Spittler (1978) azt is kimutatta, hogy a 
lakott területtől távolabb már sokkal nagyobb arányban fogyasztanak a házimacskák természetes 
táplálékokat. Ez ugyan alapvetően a kisemlősöket jelenti, de ha ezek mennyisége korlátozottá válik, 
akkor képesek nagyobb arányban madárfogyasztásra is (Heidemann és Vauk 1970). Mindez azt 
jelenti, hogy a házimacskák versenghetnek a vadmacskákkal a természetes táplálékforrásokért, 
amellett, hogy ők még a házi kosztot is hasznosíthatják, amivel előnyösebb helyzetbe kerülhetnek 
rossz táplálékellátottságú időszakokban. 
 A hibridek hasonlóan táplálkoztak, mint a vadmacskák, nem fogyasztottak háziállatokat és 
házi kosztot. Az elejtett zsákmányállatok jellemzői alapján is a vadmacskákhoz állnak közelebb. 
Mind a táplálék összetétele, mind a zsákmány tömege, elhelyezkedése, illetve élőhelyi kötődése 
alapján a vadmacskák és a hibridek egy csoportot alkotnak, míg a házimacskák elkülönülnek tőlük, 
bár sok a hasonlóság és régiónként voltak eltérések a házimacskák között is. Ez azt mutatja, hogy a 
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házimacskák táplálkozása sokkal változatosabb, többféle forrást hasznosítanak, mint a vadmacskák. 
Azonban a táplálkozási niche-átfedések azt mutatják, hogy közepesen nagymértékű (70-80 %) 
kapcsolat áll fenn a vadmacskák és a házimacskák között, ami megint lehetséges versengésre utal. 
A nagyobb sűrűségben előforduló házimacskák esetleges táplálékhiányos időszakokban, vagy 
területeken komoly versenytársak lehetnek a vadmacskák számára (Corbett 1979, Daniels és mtsai. 
2001). Lehet, hogy ez a felnőtt egyedeket nem veszélyezteti, azonban a kölykök túlélését ronthatja. 
Különösen veszélyes ez, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a vadmacskák ritkábban szaporodnak, 
és így kevesebb utóduk lehet egy évben, mint a házimacskáknak. Másrészt a házimacskák legalább 
olyan sikeresek lehetnek a természetes élőhelyeken a táplálékszerzésben és a túlélésben, mint a 
vadmacskák. Erre utal a hasonló kondicionális állapot a vadmacskák, a házimacskák és hibridjeik 
esetében. Ez is a házimacskák erős versenyképességét mutatja. Azaz a házimacskák már a 
szaporodással fölébe kerekedhetnek a vadmacskáknak, de a túlélési esélyeiket lerontva biztosan ők 
lesznek a győztesek. Mindezt még tovább rontja, hogy a vadmacskák inkább táplálékspecialisták, 
mint a házimacskák Eredményeink összhangban állnak azokkal a vizsgálatokkal, melyekben az 
elvadult és az elkóborló házimacskát alapvetően generalista és opportunista (Liberg 1984, 
Fitzgerald 1988), a vadmacskát pedig ugyan sokféle lehetséges táplálékon élő, de adott élőhelyen 
inkább szelektív ragadozónak (Gil-Sánchez és mtsai. 1999) minősítették. Adott esetben a 
vadmacskák nem találnak olyan könnyen alternatív zsákmányt, mint a házimacskák. 
 Mindezeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a házimacskák valóban jelentős és veszélyes 
hatással vannak a vadmacska-populációra Magyarországon is: 
 

• A házimacska-populáció növekedési rátája nagyobb, mivel többször képesek egy évben 
szaporodni, ezért több az utódjuk, ezáltal mennyiségi előnybe kerülhetnek. 

• Ugyanazokat az élőhelyeket használhatják a természetes környezetben, mint a 
vadmacskák. Beépülhetnek a vadmacskák szociális rendszerébe, szétdarabolva az 
esetleg egységes populációkat. Közvetlen területért folyó versengés alakulhat ki. 

• A ritkább populáció-sűrűségben előforduló vadmacskák a szaporodási időszakban 
gyakrabban találkoznak házimacskákkal, így a hibridizáció esélye megnő. Különösen, 
ha sok elvadult házimacska ékelődik be a vadmacskák otthonterületei közé, mert 
akkor a vadmacska kandúrok nem is mennek el olyan messzire, hogy saját fajtárs 
nősténnyel találkozzanak. 

• A táplálékforrások hasonló hasznosítása miatt táplálkozási versengés is felléphet 
közöttük, amiben a házimacskák vannak előnyben, mivel ők az emberek által 
biztosított erőforrásokat is ki tudják használni. Ezáltal nem csak a szaporulatban 
múlják felül a vadmacskákat, hanem a túlélésben is. 

• Mindezekhez járulnak még a házimacskák által terjesztett betegségek, amelyek 
halálosak a vadmacskák számára (ezt a hatást a jelen dolgozat keretében nem 
vizsgáltam). 

 
A házimacskák jelentette veszély és a magyarországi vadmacska-populáció folyamatos csökkenése 
(Heltai 2002) miatt a vadmacska megőrzése érdekében a következő természetvédelmi, 
vadgazdálkodási, állategészségügyi kezeléseket javasoljuk: 
 

1. Vadmacska-rezervátumok kialakítása azokon a potenciálisan „tiszta” élőhelyeken, 
ahol a házimacskák forrásaként szolgáló emberi települések messze vannak (2 km 
távolsággal számolva), illetve nem jelentettek még hibrideket. Továbbá ezeken belül is 
olyan részek kiemelése, amelyek megfelelnek a vadmacskák élőhely iránti igényeinek 
(zavartalan sűrűségek, kis nyílt mezőkkel). Stahl és Artois (1994) szerint egy ilyen 
terület nem lehet kisebb, mint 100 km2. 

2. Ezeken a rezervátumokon intenzív élvefogó csapdázást kell folytatni, hogy kifogjuk a 
házimacskákat, illetve megakadályozzuk a behatolásukat a területre. Továbbá az így 
megfogott vadmacskák esetében vérmintán alapuló genetikai vizsgálattal meg lehet 
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állapítani, hogy az egyed valóban tiszta genommal rendelkezik-e. Az állatokat 
fülkrotáliával megjelölve nyomon követhető további sorsuk (túlélésbecslés). Hasonló 
megoldást javasolt Skóciában Daniels és mtsai. (2001). 

3. Néhány megfogott vadmacska példánnyal zárttéri szaporítást lehet végezni a későbbi 
populáció-pótlások érdekében (Nowell és Jackson 1996). Másrészt spermabankot is 
létre lehet hozni a tiszta genetikai állománnyal rendelkező egyedek révén, amit a 
későbbiekben szintén fel lehet használni szaporításra. 

4. Az intenzív csapdázás során megfogott házimacskákat véglegesen ki kell vonni a 
területr ől. A környező településeken (3-5 km-es körzetben) korlátozni kell a 
lakóházankénti macskák számát, illetve sterilizálni kell az ott lévő macskákat. A 
sterilizálást esetleg jobban elfogadják az emberek, mint a macskák eltávolítását (Ash 
és Adams 2003). Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy ennek kis hatékonysága 
lehet (Castillo és Clarke 2003), és nem gátolja meg a házimacskák területfoglalását a 
természetes területeken, a táplálkozási versengést és a betegségek terjesztését. Ezért 
létfontosságú a magyarországi vadmacska-populáció fennmaradása szempontjából a 
rezervátumok szigorú védelme a behatoló házimacskáktól. 

5. Természetesen ezek mellett a Stahl és Artois (1994) által javasolt természetszerű 
erdőgazdálkodás fejlesztése és az emberi zavarás (pl. erdőfeltárások) csökkentése. 
Legalább a rezervátumok, védett területek környékén az úthálózat olyan módon való 
kialakítása, vagy átalakítása szükséges, ami megvédi az állatokat az egyre növekvő 
forgalomtól (az utak kerüljék el ezeket a helyeket, vagy alakítsanak ki sok biohidat a 
területen áthaladó utak felett). 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 A vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert ugyanakkor leginkább veszélyeztetett emlős 
ragadozó faja. Ezt mutatja az is, hogy az Európa Tanács a hiúz és az európai nyérc után 
harmadikként a vadmacska helyzetéről készíttetett átfogó jelentést és 1992-ben Nancy-ban 
megtartották „A vadmacska biológiája és megőrzése” elnevezésű konferenciát. A legfőbb 
problémák az élőhelyvesztés és -feldarabolódás (természetes erdők irtása, monokultúrás 
telepítések), ehhez kapcsolódóan a populációk feldarabolódása is, a házimacskával történő 
hibridizáció, az illegális vadászat és a megnövekedett közlekedés okozta elhullások, valamint a 
házimacskák által közvetített betegségek. A házimacskák különösen komoly gondot okozhatnak a 
vadmacska fennmaradása szempontjából, mivel széleskörűen elterjedt taxon, amely kihasználja az 
emberi települések szolgáltatta erőforrásokat is. 
 Magyarországon a vadmacska 1974 óta védett, a Vörös Könyvben az aktuálisan 
veszélyeztetett taxonok közé sorolják. Ennek ellenére csak 1987-ben kezdődtek kutatások a 
vadmacska helyzetével kapcsolatban a Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási 
Tanszékének elődjén, a Vadbiológia 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 1991-ben. A kutatási programhoz 
csatlakozva volt lehetőségem a két taxon egyedeinek mozgáskörzeteit, ezek átfedéseit és az élőhely 
preferenciáikat megbecsülni. Az 1997-ben indult Országos Ragadozó Monitoring programban 
lehetőségem volt a két taxon szaporodásbiológiai és kondíció-vizsgálataira, valamint 
táplálkozásbiológiai és genetikai vizsgálatok elvégzésére más kutatók közreműködésével. 
 A dolgozat alapvető célkitűzése a házimacska egyedek vadmacskákra gyakorolt hatásának 
vizsgálata természetes élőhelyeken, így: 
 

• megbecsülni a két taxon egyedeinek átlagos éves mozgáskörzet-nagyságát; 
• felmérni a két taxon egyedeinek átlagos mozgáskörzet-átfedését; 
• felmérni a két taxon élőhely-preferenciáját; 
• leírni a táplálékpreferenciájukat és a köztük lévő táplálékátfedését; 
• megbecsülni a hibridizáció mértékét Magyarországon; 
• megbecsülni, hogy a kóbor házimacskák területi hatása meddig terjed a lakott területektől 

számítva, és ez alapján egy potenciális tiszta vadmacskaélőhely-térkép készítése egész 
Magyarországra vetítve; 

• mindezek alapján természetvédelmi kezelési javaslatok kidolgozása. 
 

A vadmacskák rádiós nyomkövetését a Szent István Egyetem Vadbiológiai és 
Vadgazdálkodási Tanszékének Babati Kísérleti területén, amely a várostól 3 km-re északkeletre 
fekszik, 1990-1993 között végeztük. Összesen kilenc befogott és követett állat mozgáskörzetének 
nagyságát és ezek átfedésének mértéket határoztuk meg minimum konvex poligon és Kernel-
módszerrel a Tracker 1.1 program segítségével. Meghatároztuk az egyedek élőhely-, szegély- és 
lakott területek iránt mutatott preferenciáját Ivlev-indexszel és Bonferroni z-teszttel. Az ArcView 
3.1 és az ArcInfo 3.5 programok segítségével körülhatároltuk a potenciálisan „tiszta” vadmacska 
élőhelyeket Magyarországon a hibridek elterjedése és a kóbor házimacskák lakott területektől mért 
jellemző eltávolodásának mértéke alapján. Meghatároztuk a hibridek és a házimacskák szaporulatát 
placentaheg számlálással. Meghatároztuk Magyarország különböző területeiről beérkezett macska 
egyedek rendszertani besorolását genetikai vizsgálatokkal 12 mikroszatellita lókusz alapján, 
faktoriális korreszpondancia-analízis és Bayesian klaszteranalízis révén a Structure programmal. 
Meghatároztuk ugyanezen területekről beérkezett egyedek gyomortartalma és ürüléke alapján a 
vadmacskák, az elvadult házimacskák és hibridjeik táplálékösszetételét, a zsákmányfajok jellemzőit 
tömeg, elhelyezkedés és élőhelyi kötődés szerint, a táplálkozási niche-szélességeket, valamint a 
niche-átfedést. 
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Eredményeink szerint a vadmacskák, illetve a kandúrok nagyobb mozgáskörzetet 
használnak, mint a házimacskák, valamint a nőstények. A mozgáskörzetek nagysága megegyezett a 
francia, nyugat-skóciai, portugáliai vizsgálatokban találtakkal, viszont meghaladták a Kelet-
Skóciában mért értékeket. A magyarázat valószínűleg az, hogy az élőhely és a táplálékbázis az 
elsőként említett vizsgálatokhoz hasonló volt a mi területünkön is. A házimacskák mozgáskörzete 
jó egyezést mutatott a dél-afrikai, svéd, valamint svájci kutatók által talált eredményekkel. Azonban 
volt egy kiugró eredményű nőstény egyed, amelynek a mozgáskörzete méretben megegyezett a 
vadmacskákéval, ami valószínűvé teszi, hogy ez az állat elvadult házimacska volt, mivel hasonló 
otthonterületeket találtak elvadult egyedeknél Ausztráliában, a Galapagos-szigeteken, valamint 
Skóciában. 

A házimacskák beépültek a vadmacskák szociális rendszerébe, meg tudták tartani a 
területüket velük szemben, továbbá valószínűleg szaporodási kapcsolatban is álltak velük 
(területátfedések). Ugyanolyan magányos életmódot folytattak, mint a vadmacskák, mivel nem 
voltak akkora sűrűségben jelen a területen, hogy hierarchikus csoportokat alkossanak, mint 
Svédországban, vagy Svájcban. Itt is kimutatható volt olyan magterületek megléte, melyet 
kizárólagosan használtak az egyedek, ami a territorialitás felé mutat. Ugyanakkor a teljes 
mozgáskörzet nem csak térben értelmezett ezen taxonoknál, hanem időben is, vagyis ha a terület 
tulajdonosa nem tartózkodik a közelben, akkor a szomszédok behatolhatnak a területére (ezt 
korábbi skóciai megfigyelések is valószínűsítették). 

A nőstények területhűsége nagyobb volt, mint a hímeké, mint általában az emlős fajok 
esetében. 

Élőhely igényeiket tekintve a vadmacskák a sűrű vegetációjú, zavartalan területeket 
részesítik előnyben, amiket pihenő- és búvóhelyül használnak. Ugyanakkor nyílt területeket is 
igényelnek a vadászat miatt. Általában ezeknek az eltérő fedettségű élőhelyeknek a határsávjában 
találhatók meg. A házimacskák a nyílt területeket szintén előnyben részesítik, ahol vadásznak, még 
akkor is, ha egyébként házi koszton élnek nagyobbrészt. Az emberi településeket kedvelik, vagyis 
kihasználhatják az ezek által nyújtott többlet táplálékforrásokat, illetve az itt lévő biztonságos és 
jobb túlélést biztosító búvóhelyeket, ami különösen télen fontos. 

A kóbor házimacskák akár 2 kilométerre is eljuthatnak az emberi településektől, ami a 
vadmacska területek szétdarabolódását eredményezheti, továbbá növeli a hibridizálódás esélyét. Az 
így tisztán maradó vadmacska-élőhelyek az Északi- és a Dunántúli-középhegység belseje, Belső-
Somogy dombságai, a Drávamenti, a Tiszamenti, valamint a Körösök-menti ártéri erdők. Ezeken a 
területeken képzelhető el vadmacska-rezervátumok létrehozása. 

A hibridizáció a múltban és valószínűleg jelenleg is folyamatosan rontja a vadmacskák 
genetikai állományát. Erősen keveredett állományokat lehetett kimutatni Magyarországról, akárcsak 
Skóciában. A genetikai vizsgálat arra is rávilágított, hogy pusztán külalak alapján kis biztonsággal 
lehet rendszertanilag azonosítani a vadmacska egyedeket. Szükség lenne a védett területeken 
élvefogó csapdákkal történő befogásra, és vérmintákból a genetikai azonosításra. Ez egy 
elterjedési/genetikai adatbázis felállítását tenné lehetővé Magyarországon, ami megkönnyítené a 
vadmacska-rezervátumok kijelölését és üzemeltetését. A tiszta genommal rendelkező egyedek 
zárttéri szaporítása lehetővé tenné a populáció-pótlásokat. 

A táplálkozásvizsgálatok kimutatták, hogy a vadmacskák és a hibridek közelebb állnak 
egymáshoz minden szempontból, mint a házimacskák, azonban a házimacskák régiónként nagy 
változatosságot mutattak. Ettől függetlenül sok hasonlóság volt a csoportok között, mivel 
mindegyik csoport elsődlegesen kisemlősöket, azon belül is pockokat fogyasztott. Továbbá mivel 
közepesen nagymértékű volt a niche-átfedés és a vadmacskák Magyarországon is 
táplálékspecialistáknak bizonyultak, mint Spanyolországban, szemben a házimacskákkal, akik 
inkább generalisták, nagy a veszélye a táplálkozási versengés kialakulásának. Ez annál is 
valószínűbb lehet, mivel a házimacskák egyszerűen a nagyobb populáció-sűrűségükkel, nagyobb 
szaporulatukkal, jobb túlélésükkel demográfiai fölénybe kerülhetnek a vadmacskákkal szemben. 
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Mindezen veszélyek (és a jelen dolgozatban nem vizsgált, de létező járványügyi veszélyek) 
miatt a vadmacska megőrzése érdekében az alábbi természetvédelmi, vadgazdálkodási, 
állategészségügyi kezeléseket javasoljuk: 

 
1. Vadmacska-rezervátumok kialakítása azokon a potenciálisan „tiszta” élőhelyeken, 

ahol a házimacskák forrásaként szolgáló emberi települések messze vannak (2 km 
távolsággal számolva), illetve nem jelentettek még hibrideket. Továbbá ezeken belül 
is olyan részek kiemelése, amelyek megfelelnek a vadmacskák élőhely iránti 
igényeinek (zavartalan sűrűségek, kis nyílt mezőkkel). Egy-egy ilyen terület nem 
lehet kisebb, mint 100 km2. 

2. Ezeken a rezervátumokon intenzív élvefogó csapdázást kell folytatni, hogy kifogjuk 
a házimacskákat, illetve megakadályozzuk a behatolásukat a területre. Továbbá az 
így megfogott vadmacskák esetében vérmintán alapuló genetikai vizsgálattal meg 
lehet állapítani, hogy az egyed valóban tiszta genommal rendelkezik-e. Az állatokat 
fülkrotáliával megjelölve nyomon követhető további sorsuk (túlélésbecslés). 

3. Néhány megfogott vadmacska példánnyal zárttéri szaporítást lehet végezni a későbbi 
populáció-pótlások érdekében. Másrészt spermabankot is létre lehet hozni a tiszta 
genetikai állománnyal rendelkező egyedek révén, amit a későbbiekben szintén fel 
lehet használni szaporításra. 

4. Az intenzív csapdázás során megfogott házimacskákat véglegesen ki kell vonni a 
területről. A környező településeken (3-5 km-es körzetben) korlátozni kell a 
lakóházankénti macskák számát, illetve sterilizálni kell az ott lévő macskákat. A 
sterilizálást esetleg jobban elfogadják az emberek, mint a macskák eltávolítását. 
Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy ennek kis hatékonysága lehet  és nem 
gátolja meg a házimacskák területfoglalását a természetes területeken, a táplálkozási 
versengést és a betegségek terjesztését. Ezért létfontosságú a magyarországi 
vadmacska-populáció fennmaradása szempontjából a rezervátumok szigorú védelme 
a behatoló házimacskáktól. 

5. Természetesen ezek mellett szükségszerű a természetszerű erdőgazdálkodás 
fejlesztése és az emberi zavarás (pl. erdőfeltárások) csökkentése. Legalább a 
rezervátumok, védett területek környékén az úthálózat olyan módon való kialakítása, 
vagy átalakítása, ami megvédi az állatokat az egyre növekvő forgalomtól (az utak 
kerüljék el ezeket a helyeket, vagy alakítsanak ki sok biohidat a területen áthaladó 
utak felett). 
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7. SUMMARY 
 
 The wildcat is one of the least known and most endangered carnivore taxon of Europe. This 
statement is supported by the fact that the Council of Europe made overall reviews about the 
situation of only two species (lynx and european mink) prior to wildcats. After this in 1992 the 
Seminar on the Biology and Conservation of the Wildcat (Felis silvestris) was held in Nancy. The 
major problems discussed were the loss and fragmentation of habitat (cutting of natural forests and 
monoculture afforestation), the fragmentation of populations linked to habitat alteration, 
hybridization with the domestic cats, illegal hunting, road kills due to increased traffic and diseases 
transmitted by domestic cats. The domestic cats present a special threat to the survival of wildcats, 
because this species has a wide geographical range, and they also utilize resources of human 
settlements. 
 The wildcat has been protected in Hungary since 1974. It is currently listed among the 
endangered species in the Red Data Book. Despite this the investigations about the situation of the 
wildcat managed by László Szemethy only began in 1987 at the Department of Wildlife Biology 
and Management of St. Stephen University (formerly Game Biology Research and Education 
Station). This research group began to study the spatial distribution of wildcats and domestic cats 
and the intogressive hybridization between them in 1991. Having joined this project I could 
examine the home ranges and the habitat preferences of these species and the overlaps of their home 
ranges. From 1997 I could also investigate in cooperation with other researchers the reproduction, 
the body-condition and diet of the two species in the National Monitoring Program of Carnivores. 
The same program provided me with the opportunity to study the hybridization of domestic and 
wildcats based on genetic markers. 
 The basic aim of the dissertation is the assessment of the impact of domestic cats on 
wildcats in natural habitats, thus: 
 

• to estimate the mean size of yearly home ranges; 
• to assess the mean overlap of the home ranges of the two taxa; 
• to determine the habitat preferences of both taxa; 
• to define the diet compositions of the two taxa and that of their hybrids and the diet overlap 

between wildcats, domestic cats and their hybrids; 
• to assess the degree of hybridization in Hungary; 
• to evaluate the general size of the area surrounding human settlements that is effected by 

ranging domestic cats and to prepare a potentially domestic cat-free distribution map of 
wildcats in Hungary; 

• to address management implications. 
 

Our study wildcats were radio-tracked in the field site of the Department of Wildlife 
Biology and Management of St. Stephen University in Babat which is located 3 km northeast of the 
city between 1990 and 1993. We estimated the home range sizes and the overlaps between the 
home ranges of 9 trapped and tracked animals by minimum convex polygon and Kernel methods, 
using the software Tracker 1.1. We assessed the habitat, the edge and the human settlement 
preferences of the individuals by Ivlev–indices and Bonferroni z–tests. We have prepared a map of  
potentially “clear” wildcat habitats in Hungary based on the distribution of hybrids and the average 
maximum distance from human settlements where the effects of roaming domestic cats could be 
detected, using the softwares ArcView 3.1 and ArcInfo 3.5. The reproduction rate of domestic cats 
and hybrids was estimated by counting placental scars. The exact classification of the country-wide 
collected cat samples was carried out by factorial correspondence and Bayesian cluster analyses 
based on 12 microsatellites, using the software Structure. The diet composition, the prey 
characteristics based on their weight, zonation and environment association, the trophic niche 
breadth and niche overlap of wildcats, feral domestic cats and their hybrids were estimated by 
stomach and scat analysis. 
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Wildcats have larger home ranges than domestic cats and males cover larger areas than 
females. Home range sizes found in East-Scotland were smaller than in our study area, but our 
results are close to ones found in France, West –Scotland and Portugal what can be explained by 
similar habitats and food resources. The average size of the home ranges of domestic cats was close 
to South-African, Swedish and Swiss results. However, there was a special female whose home 
range size was similar to the ones of wildcats. Probably this animal was a feral domestic cat, 
because similar home range sizes of feral cats were found in Australia, in the Galapagos-islands and 
in Scotland. 

Domestic cats have adapted to the social system of wildcats, they can defend their home 
ranges against wildcats. Moreover, they probably mated with wildcats (home range overlaps). They 
were solitary like wildcats, because the population density of domestic cats was not high enough in 
our study area for the formation of hierarchical groups as for example in Sweden or in Switzerland. 
We found core areas used exclusively by the owner inside every home range. It is a sign of 
territoriality. However, not only do the home ranges of these taxons exist in space, but also in time. 
If the owner is not close to the border of his home range a neighbour can immigrate to that part of 
the home range (like in Scotland). 

The home range fidelity of females was stronger than that of males, as the case is with most 
mammals. 

Wildcats prefer thick undisturbed habitats for hiding and resting. However, they need open 
meadows for hunting. They inhabit mainly the edges of these differently covered habitats. Domestic 
cats also prefer the open meadows for hunting, even if they were fed by house food. They prefer 
human settlements, where they can use the surplus food-resources, and the safe hiding places which 
ensure better survival for them, especially in winter. 

The free-ranging domestic cats can diverge from human settlements as far as 2 km. It can 
cause the fragmentation of wildcat populations and increase the chance of hybridization. The 
potentially „clear” wildcat areas are inside of the Northern-, and the Transdanubian Middle Altitude 
Mountains, the Inner-Somogy hilly region, the floodplain forests around the Dráva, the Tiscia and 
the Körös rivers. Wildcat reserves can be established in these regions. 

The hybridization worsened the genom of the wildcats continually in the past and probably 
also does at present. Strongly mixed populations live in Hungary just like in Scotland. The genetic 
research also showed that the coat-colour pattern is not enough for the exact classification of an 
individual. The cats have to be live-trapped in the protected areas and classified genetically using 
blood samples. The data can be integrated into a distribution/genetic database of wildcats in 
Hungary, which may facilitate the establishment and operation of wildcat reserves. Some of the 
genetically clear wildcats can breed in captivity to ensure a basis for subsequent population 
substitutions. 

Based on the diet anlyses two groups can be identified. Wildcats and hybrids belong to one, 
and domestic cats to the other, although domestic cats showed high variability in different regions. 
There were many similarites between the groups, because all cats consumed primarily small 
mammals, especially voles. The niche overlap of the groups was moderate. The wildcats in 
Hungary were specialists as in Spain while the domestic cats were generalists. That is why, there 
could be a trophic competition between the two cat species. The possibility of competition is very 
high, because domestic cats can have a demographic advantage due to their larger population 
density larger number of litters/year and better survival rate. 

Because of these threatening factors (and because of the diseases which were not 
investigated in this dissertation) we propose the following nature protection, wildlife management, 
animal health–care implications in order to preserve the wildcats: 

 
1. Establishment of wildcat reserves in those potentially „clear” areas where human 

settlements and thus domestic cats are farther than 2 km and where no hybrids were 
detected. Moreover preferred wildcat habitats (undisturbed thickets with open meadows) 
need special attention inside these areas. These rreserves can not be smaller, than 100 km2. 
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2. Intensive live-trapping have to be carried out in these areas to catch domestic cats, and to 
prevent their immigration. The trapped wildcats can be genetically classified using blood 
samples. The animals have to be ear-tagged in order to follow their survival. 

3. Some of these „clear” wildcats can breed in captivity for subsequent population substitution. 
Moreover a sperm bank can be established for latter breeding projects. 

4. The trapped domestic cats have to be eradicated from the reserves. The number of domestic 
cats per household has to be limited at neighbouring human settlements (3-5 km), and these 
cats have to be sterilized. The people living in these areas will more likely accept the 
neutering than the removal. However, the neutering programs alone have low efficiency and 
do not prevent the immigration of domestic cats to the natural habitats the trophic 
competition nor the transmission of diseases. That is why, the strict protection of wildcat 
reserves from the immigration of domestic cats is crucial for the survival of the wildcat 
population in Hungary. 

5. Beside of these programs we have to improve nature-like forest management and we have to 
decrease human disturbance (e.g. forest clear–cuts). The traffic system has to be developped 
so that roads do not cross protected areas or if they do several biobridges have to be built 
over the road to protect the animals from the ever increasing traffic. 
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2. MELLÉKLET 
 

 
 

1. ábra: Ábrahám (fekete) és Tom (piros) mozgáskörzetének átfedése 1990-ben. 
 

 
 

2. ábra: Ábrahám (fekete) és Lisa (piros) mozgáskörzetének átfedése 1990-ben. 
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3. ábra: Tom (fekete) és Lisa (piros) mozgáskörzetének átfedése 1990-ben. 
 

 
 

4. ábra: Szerénke (fekete), Viki (piros) és Lisa (kék) mozgáskörzetének átfedése 1991-ben. 
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5. ábra: Oriza (fekete) és Szerénke (piros) mozgáskörzetének átfedése 1991. őszén. Az átfedés az 
összterület 64,2 %-a. 
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3. MELLÉKLET:  A macska mintaegyedek genetikai besorolása a STUCTURE programmal. * = a 
házimacska csoportba besorolás részaránya, § = a házimacska csoportba besorolás 90 %-os 
valószínűségi tartománya. 

Minta száma q1* 90% q1 pi§ bélindex Genetikai besorolás Morfológiai besorolás 
1. csoport: n = 10, q1 = 0,962 (90% pi = 0,8-1). 
363 0,98 0,892-1 4,09 házimacska házimacska 
365 0,978 0,884-1 4,75 házimacska házimacska 
227 0,976 0,874-1 4,18 házimacska házimacska 
358 0,974 0,864-1 3,57 házimacska házimacska 
338 0,974 0,861-1 3,92 házimacska házimacska 
222 0,972 0,853-1 4,51 házimacska házimacska 
354 0,969 0,837-1 4,3 házimacska házimacska 
346 0,967 0,826-1 3,14 házimacska házimacska 
224 0,962 0,802-1 4,24 házimacska házimacska 
342 0,962 0,8-1 3,4 házimacska házimacska 
2. csoport: n = 14, q1 = 0,846 (90% pi = 0,16-1). 
225 0,961 0,797-1 - házimacska házimacska 
359 0,952 0,766-1 3,56 házimacska házimacska 
212 0,949 0,743-1 - házimacska házimacska 
226 0,946 0,73-1 3,75 házimacska házimacska 
345 0,939 0,706-1 3,96 házimacska házimacska 
223 0,933 0,688-1 3,94 házimacska házimacska 
341 0,93 0,659-1 4,17 házimacska házimacska 
220 0,921 0,647-1 3,61 házimacska házimacska 
221 0,927 0,669-1 3,72 házimacska házimacska 
353 0,915 0,63-1 3,11 házimacska házimacska? 
339 0,906 0,615-1 3,53 házimacska házimacska 
213 0,895 0,541-1 3,74 házimacska házimacska 
219 0,851 0,504-1 4,15 házimacska házimacska 
208 0,846 0,16-1 3,68 házimacska hibrid 
3. csoport: n = 8, 0.713 = q1 = 0,302 (90% pi = 0-1). 
367 0,713 0,318-1 3,53 hibrid hibrid 
340 0,628 0,256-0,997 3,3 hibrid hibrid 
360 0,612 0,068-1 - hibrid hibrid 
361 0,59 0,072-1 - hibrid hibrid 
347 0,541 0,147-0,921 3,28 hibrid hibrid 
366 0,442 0,033-0,788 3,31 hibrid hibrid 
350 0,348 0-0,712 - hibrid hibrid 
356 0,302 0-0,769 3,22 hibrid hibrid 
4. csoport: n = 14, 0.148 = q1 = 0,021 (90% pi = 0-0,477). 
351 0,148 0-0,477 2,84 vadmacska hibrid 
343 0,107 0-0,401 3,06 vadmacska hibrid 
362 0,107 0-0,418 2,53 vadmacska hibrid 
211 0,094 0-0,375 2,46 vadmacska hibrid 
216 0,093 0-0,403 3,15 vadmacska hibrid 
349 0,069 0-0,323 2,71 vadmacska vadmacska 
209 0,069 0-0,321 2,63 vadmacska hibrid 
352 0,066 0-0,322 2,87 vadmacska hibrid 
215 0,052 0-0,26 2,46 vadmacska vadmacska 
210 0,049 0-0,249 2,76 vadmacska hibrid 
214 0,031 0-0,162 2,84 vadmacska vadmacska 
348 0,028 0-0,146 2,7 vadmacska vadmacska 
355 0,025 0-0,13 2,55 vadmacska vadmacska 
364 0,021 0-0,11 2,67 vadmacska vadmacska 
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4. MELLÉKLET:  Az elvadult házimacskák, a vadmacskák és hibridjeik táplálék összetétele. 
Régiók: DT = Dunántúl, DTk = Duna-Tisza köze, TT = Tiszántúl, N: egyedszám, %E: előfordulási 
százalék. 

 Elvadult házimacska Vadmacska Hibrid 

Táplálékalkotók DT DTk TT Össz     

 N N N %E N %E N %E 

Mezei pocok, Microtus arvalis 42 60 109 37,7 19 33,3 16 25,0 

Egyéb Microtus sp. 5  2 1,3   1 1,6 

Erdei pocok, Clethrionomys glareolus  41 13 9,6 1 1,8 12 18,8 

Hörcsög, Cricetus cricetus  1 2 0,5     

Egyéb pocok fajok, Microtinae sp. 1 1 3 0,9 3 5,3   

Erdei egér fajok, Apodemus sp. 13 23 41 13,8 16 28,1 6 9,4 

Házi egér, Mus musculus 8 13 18 7,0   1 1,6 

Egyéb egér fajok, Mus sp.       1 1,6 

Vándorpatkány, Rattus norvegicus 0 3 3 1,1     

Ürge, Spermophilus citellus 2   0,4     

Pelefajok, Myoxidae sp.  1  0,2     

Egyéb rágcsálók, Rodentia sp.  4 7 2,0 1 1,8 1 1,6 

Nyúlfélék, Lagomorpha sp. 1 1 5 1,3 3 5,3 2 3,1 

Házimacska, Felis catus     2 3,5   

Őz, Capreolus capreolus     1 1,8 1 1,6 

Énekes madarak, Passeriformes sp. 4 3 9 2,9 5 8,8 6 9,4 

Erdei szalonka, Scolopax rusticola     1 1,8   

Fácán, Phasianus colchicus 1  12 2,3 2 3,5 6 9,4 

Egyéb közepes méretű madarak 2  2 0,7 1 1,8 1 1,6 

Házi szárnyas 3 5 13 3,8   1 1,6 

Egyéb háziállat 1 4 5 1,8     

Hüllők, Reptilia sp. 3   0,5     

Halak, Pisces sp. 1  1 0,4   1 1,6 

Szöcske fajok, Tettigoniidae  10  1,8     

Egyéb gerinctelen 1 1  0,4   1 1,6 

Növény 9 4 20 5,9 2 3,5 7 10,9 

Házi koszt 7 6 10 4,1     

Mintaszám 59 74 131  22  30  

Táplálékalkotók száma 104 181 275  57  64  
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