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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 
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kutatások a taxon helyzetével kapcsolatban a Szent István Egyetem Vadbiológiai és 
Vadgazdálkodási Tanszékének elődjén, a Vadbiológiai Oktató és Kutató Állomáson (továbbiakban 
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.  
 
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. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
2.1. 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. 
 
2.2. Befogás, altatás, jelölés 
 
 A kísérleti területen az állatokat 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 állatokat megjelöltük a nyakukra elhelyezett nyakörves 
adóval. 
 
2.3. Rádiótelemetria 
 

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 
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. 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. 
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2.4. 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. 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: 
 
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. 
 
2.5. 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. 
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 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. 
 
2.6. 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. 
 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. 
 
2.7. Szaporulat- és kondícióbecslés 
 
 A mintaegyedeket az Országos Ragadozó Monitoring Program (Szemethy és Heltai 2002) 
területeiről gyűjtöttük be. 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. A kondíciókat mind a három 
csoportnál sikerült megbecsülni, ezeket Kruskal-Wallis nemparaméteres varianciaanalízissel 
hasonlítottuk össze. 
 
2.8. 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 
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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). 
 
2.9. 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 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. 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) 
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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3. EREDMÉNYEK 
 
3.1. A mozgáskörzetek méretei, átfedések, területhűség 
 

A vadmacska kandúrok átlagos mozgáskörzet-nagysága 515 ha, a vadmacska nőstényeké 
397,7 ha volt. A magterületeik nagysága 132,86 ha és 59,62 ha volt. A házimacska hímek átlagos 
otthonterülete 131,8 ha, míg a nőstényeké 325,25 ha volt. A magterületeik nagysága 10,2 ha és 66,1 
ha volt. Mici (házimacska nőstény) 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. 

A mozgáskörzetek átfedései a hímek között volt a legnagyobb mértékű (21,05 %). A hímek és 
a nőstények között 15,23 %, míg a nőstények között csak 6,66 % átfedést találtunk. A vadmacska 
nőstények úgy tűnik, kizárják a területükről a házimacska hímeket (Lisa – Oriza: 0,05 %-os, Viki – 
Oriza: 3 %-os átfedés). Ezzel szemben tiszteletben tartják a házimacska nőstények által használt 
otthonterületeket. Lisa (vadmacska) elkerülte a Zsuzsi (házimacska) által gyakran használt 
területeket és miután a házimacska nőstény elpusztult, akkor ment csak be azokra a részekre. 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. 

A vadmacska kandúrok a házimacska nőstények területét is keresztezik kóborlásaik során. 
Tom és Ábrahám mozgáskörzete is jelentős mértékben átfedett Zsuzsi otthonterületével, bár 
magterületeik nem érintkeztek, ami szintén mutatja, hogy a kandúrok csak kóborlásuk során jutottak 
be Zsuzsi területére. 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. 

A magterületek 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 tartotta legkevésbé a területét (27,36 % átfedés), a magterületek kismértékű 
átfedése azt mutatja, hogy átváltott egy másik helyre. Ugyanakkor a nőstények esetében erős 
területhűséget lehetett kimutatni (51,15 % átfedés), amit a magterületek nagymértékű átfedése is 
alátámaszt.  
 
3.2. Élőhely-preferencia 
 

Az összes vadmacska-, és házimacska-lokalizációt a véletlen pontokkal összehasonlítva 
szignifikáns különbség mutatható ki. A vadmacskák preferálják a fenyveseket, a réteket, a 
bozótosokat és a tölgyeseket. Az akácot és az égert elkerülik. Az emberek által zavart területeknek 
tekintett mezőgazdasági földek, kertek, lakott helyek iránt egyaránt elkerülést mutattak a 
vadmacskák, bár az emberi települések esetében nem tért el jelentősen a véletlenszerű eloszlástól. 

A házimacskák a jó búvóhelyeket biztosító fenyveseket, bozótosokat és tölgyeseket az 
előfordulásuknak megfelelően használták. Az akácosokat a vadmacskákhoz hasonlóan elkerülik, de 
az égeres területet preferálják. Továbbá ennél a taxonnál is szignifikáns preferenciát tapasztaltunk a 
rétek iránt. A zavart területek egy részét –agrárföldek, kert– a házimacskák egyedei is kerülik, 
ugyanakkor a lakott helyeket szignifikánsan preferálják. 

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 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. 
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3.3. 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 és a 
magyarországi településeknek ezzel a távolsági pufferzónával kibővített térképének metszete 
alapján 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. Ha a hibridmacskák előfordulási 
térképével és a vadmacskák elterjedési térképével is elkészítjük ezt a metszetet, akkor hasonló képet 
kapunk. 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. 
 
3.4. Szaporulat- és kondícióbecslés 
 
 A házimacskáknak nagyobb volt a szaporulata, mint a hibrideké. A három csoport átlagos 
kondíciójában nem volt szignifikáns különbség. 
 
4.5. Hibridizáció 
 
 A Bayesian klaszteranalízis 6 csoportra választotta szét az összes vizsgált macskamintát. 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. 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. 

A bundamintázat alapján történő meghatározás és genetikai besorolás a házimacskák és a 
hibridek esetében nagyfokú egyezést mutatott (a házimacska 1. csoportban 100 %, míg a 2. 
csoportban 86 %, a hibridek csoportban 100 %). Ugyanakkor a vadmacskák morfológiai besorolása 
problémát jelentett (az egyezés 43 %). 
 
3.6. Táplálkozás-ökológia 
 
3.6.1. Táplálékösszetétel, niche-szélesség, niche-átfedés 
 
 Az elvadult házimacskák elsősorban kisemlősöket fogyasztottak. Ritkán előfordultak 
nyúlfélék is a táplálékukban. A második legfontosabb táplálékalkotók a madarak, ezek közül is 
leginkább a kistestű énekesmadarak, azonban ettől függetlenül a madárfogyasztás nem volt gyakori. 
Háziállatokat is fogyasztottak néha, és kis százalékban előfordult a házi koszt is. 
 A vadmacskák elsődleges tápláléka szintén kisemlősökből állt. Nyúlféléket legnagyobb 
arányban a vadmacskák fogyasztottak. Viszont a másodlagosan legfontosabb táplálékalkotók náluk 
is a madarak voltak, de ez sokkal jelentősebb volt, mint a házimacskák esetében. 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. Többször ettek 
nyúlféléket, 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. 
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. 
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 A vadmacskák és a hibridek egy csoportot alkottak, míg a házimacskák egy másik csoportba 
tartoznak, sőt ez további csoportokra tagolható régiónként. 

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. 

 
3.6.2. 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 házimacskák prédája gyakrabban tartozott a talajszinten élő csoportba, míg a hibridek és a 
vadmacskák gyakrabban fogyasztottak fán és bokron élő prédát. 

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 zsákmányfajok jellemzői alapján a vadmacskák és a hibridek alkottak egy csoportot, míg 
a házimacskákat egy másik csoportba lehetett besorolni. 
 
3.7. 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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4. 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 más szerzők megállapítottak. 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 nagyobb volt a teljes 
mozgáskörzete, mint a hímeké általában. Ez a nőstény egyed időnként kirándult a szokásos 
mozgáskörzetéből az M3-as autópályán keresztül annak túlsó oldalára. 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, 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. 

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 
koncentráltak voltak (pl. libatelep). Ezért ezek az egyedek magányos életmódot folytattak, akár a 
vadmacskák.  

Ugyanakkor Mici mozgáskörzete akkora volt, mint a vadmacskáké, sőt némelyiknél még 
nagyobb is, 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). 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 
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szempontjából. A hibridizáció esélyét növeli az is, hogy a vadmacska kandúrok ilyen kis populáció-
sűrűség esetén felkeresik a házimacska nőstényeket is, még a lakott területek közelében is (Corbett 
1979, French és mtsai. 1988). 

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. 

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. 
 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). 
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 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. 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 
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. 
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• 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. 

 
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 
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 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 (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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