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Bevezetés 

A természetes élőhelyeket érintő biotikus hatások egyik fontos része a nagytestű növényevők 

természetes vegetációra gyakorolt hatása, mind helyileg, mind pedig regionálisan (GRANT – 

EDWARDS 2008). A mérsékelt égövi régió ökoszisztémáiban a növényevő fajok táplálkozá-

suk révén gátolhatják a fásszárú vegetáció megjelenését vagy éppen növekedését (KUITERS 

– SLIM 2002), vagyis ezek a fajok károkat okozhatnak a gazdasági erdőkben (GILL 1992). 

Hazánk kérődző nagyvadfajai közül az erdei ökoszisztémára gyakorolt hatását tekintve a 

gímszarvas „kulcs” fajnak tekinthető. Elterjedési területének és az utóbbi évtizedekben be-

következett állománynövekedésének köszönhetően, az erdei vadkár szempontjából elsődle-

ges szerepet tölt be (NÁHLIK et. al. 2007). Ezért lényeges kérdés, hogy minél több informá-

cióval rendelkezzünk viselkedési sajátosságairól. Az előző gondolatot követve, munkánk 

során GPS-telemetria alkalmazásával vizsgáltuk hegyvidéki területen élő gímszarvasok 

mozgáskörzet alakulását és élőhelyhasználati jellemzőiket.  

 

Anyag és módszer 

A vizsgálatokat a Soproni-hegység területén végeztük 7 éven keresztül. Ez idő alatt 10 GPS-

jeladóval ellátott nyakörv került felhelyezésre gímszarvas tehenekre (7 egyed) és bikákra (3 

egyed). A vizsgálat során a svéd Followit cég jogelődje, a Televilt „Tellus” gyártmányú 

nyakörveit használtuk. A nyakörvek óránként határozták meg a jelölt egyedek pozícióit, a 

vizsgálatba mindösszesen 108 hónap 99.314 pozíciója került bevonásra. A mozgáskörzet 

vizsgálatokhoz az ArcWiev 3.2 Animal Movement kiegészítőjét használtuk (HOOGE – 

EICHENLAUB 1997). A jelölt egyedek mozgáskörzetének meghatározására két módszert al-

kalmaztunk, ezek a Minimum Convex Poligon (MCP) (MOHR 1947) és Kernel Home Range 

(KHR) (WORTON 1989) voltak. A MCP-módszert éves és havi bontásban egyaránt használ-

tuk, míg a Kernel-módszer esetében KHR90-es és KHR60-as változatok kerültek alkalma-

zásra az éves adatsorok esetében. Az élőhelyhasználat vizsgálatához a CORINE2006 fel-

színborítási adatbázist használtuk fel (GAVRILOV et al. 2015).  Élőhelyhasználatot az adott 

élőhely-típusban található észlelési pontok összes észlelési ponthoz viszonyított százalékos 

értékével határoztuk meg. Az élőhelyhasználat mellett az egyes élőhelyek preferáltságát is 

meghatároztuk, ehhez JACOBS-indexet alkalmaztunk (D = (használat – kínálat)/(használat 

+ kínálat – (2  használat  kínálat))) (JACOBS 1974). Látható, hogy az index kiszámolásához 

szükség van a kínálat meghatározására, amihez a Minimum Konvex Poligon (MCP) mód-

szerrel meghatározott éves mozgáskörzetek által lehatárolt területek adatait használtuk fel 

(DUMONT et al. 2005).  

 

Eredmények 

A rendelkezésre álló észlelési pontok elemzése során első lépésként a jelölt egyedek éves 

mozgáskörzeteinek meghatározására került sor. A Minimum Konvex Poligon módszer hasz-

nálatával éves szinten a tehenek átlagosan 1391±492 hektáron mozogtak, a bikák pedig 

3381±1641 hektáron. A tehenek esetében megfigyelt legnagyobb éves mozgáskörzet 1795 

hektár volt, míg bikák esetében 5261 hektár. A KHR_90-es módszerrel meghatározott éves 

mozgáskörzetek átlagos értéke a tehenek esetében 88±36 ha volt, míg a bikáknál 261±69 ha, 



31 

 

maximum a teheneknél 132 ha, míg a bikáknál 338 ha. A KHR_60-as módszer mozgáskör-

zeteinek átlagos értéke a tehenek esetében 14±6 hektár, a bikáknál 33±15 hektár, a tehenek-

nél a maximum 24 ha, míg a bikáknál 50 ha. Az ivarok között az egyes módszerekkel meg-

határozott mozgáskörzetek között statisztikailag igazolható volt a különbség (MCP: 

p=0,038, KHR90: p=0,003, KHR60 p=0,038.) Az MCP-módszerrel meghatározott havi 

mozgáskörzet értékeket mindkét ivar esetében az 1. ábra szemlélteti.  

 
1. ábra: Mozgáskörzetek értékeinek havi alakulása ivarok szerint MCP-módszerrel 

 

A két ivar havi mozgáskörzet értékei között t-próba alkalmazásával statisztikailag is 

igazolható eltérés figyelhető meg (p = 0,000). Eltérés nem csak az értékek nagysága között 

jelentkezik, hanem az adatsorok lefutásában is. Abban megegyezik a két ivar, hogy a legala-

csonyabb havi mozgáskörzet júniusban volt megfigyelhető, ennek értéke a tehenek esetében 

229±137 ha, míg a bikáknál 539±336 ha. A tehenek esetében ezt követően februárig tartó 

emelkedés figyelhető meg a mozgáskörzetek méretében, ami 785±405 ha-os maximumban 

csúcsosodik ki, ami márciusban is hasonló értéken marad, majd áprilisban a maximális érték 

közel felére, májusban annak harmadára csökken. A bikák esetében júniustól kezdődően 

szintén emelkedés figyelhető meg, ez azonban szeptemberben csúcsosodik ki a maximum 

értékkel, ami 1466±1466 ha (a magas szórás érték az egyik jelölt egyed kiugróan magas 

értékének köszönhető). Ezt követően márciusig a tehenekhez képest hullámzás figyelhető 

meg az adatsorban, októberben visszaesés, majd novemberben emelkedés, ezt követően ja-

nuárig csökkenés, majd márciusig növekedés, majd csökkenés történik április-május hóna-

pokra. Az adatsorok ivaron belüli statisztikai vizsgálatát t-próbával végeztük, a tehenek ese-

tében elmondható, hogy a 66 elvégzett havi párosításból, igazolható eltérés 18 esetben volt 

megfigyelhető, ezek a nyári és téli hónapok között jelentkeztek. Igazolható különbséget mu-

tatott május hónap novembertől márciusig, június és augusztus egyaránt novembertől, janu-

ártól és februártól különbözött, a többi esetben nem volt szignifikáns eltérés a mozgáskör-

zetek nagysága között. A bikák esetében elvégzett hasonló összehasonlítás esetében a 66 

próbából mindösszesen 2-nél volt igazolható az eltérés, ezek a november-június ill. a nov-

ember-január. A gímszarvasok élőhelyhasználatának alakulásában és mozgáskörzeteik ha-

tárainak kialakításában elsődleges hatással a terület élőhelyi adottságai bírnak. Az élőhely-

használat és élőhelypreferencia éves jellemzőit vizsgálva elmondható, hogy a két ivar között 

eltérések voltak megfigyelhetők (2. ábra). 
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2. ábra: Tehenek és bikák éves élőhelyhasználatának jellemzői 

 

Az első és leginkább szembetűnő különbség a két ivar között a szántók használatában 

mutatkozik meg. A bikák 11%-os gyakorisággal használták ezeket a területeket, míg a tehe-

nek mindösszesen 3%-osan, a különbség χ2–próbával igazolhatónak bizonyult (p=0,048). 

Jacobs-indexet használva egyik ivar esetében sem volt kimutatható preferencia a szántók 

irányába. A rétek, legelők használatában a tehenek rendelkeztek magasabb értékkel (14%) 

míg a bikák csak 1%-ban használták ezeket az élőhelyeket, az eltérés szignifikáns volt 

(p=0,001), a tehenek esetében kedveltség is kimutatható volt. Mivel a vizsgálati területen a 

szőlők jelenléte jelentős, ezért ennek használatát külön is vizsgáltuk. A tehenek 3%-ban 

használták ezeket az élőhelyeket, míg a bikák mindössze 1%-ban, a különbség nem volt 

igazolható (p = 0,25), pozitív preferencia nem volt kimutatható. Az erdőterületek használa-

tában is eltérések figyelhetők meg a két ivar között, amennyiben a tehenek 61%-os, míg a 

bikák 77%-os gyakorisággal tartózkodtak az erdőben. Amennyiben ezeket az értékeket meg-

bontva vizsgáljuk, akkor megfigyelhető, hogy a bikák közel kétszer nagyobb arányban hasz-

nálták a lomblevelű erdőket, mint a tehenek (61%-31%), a különbség szignifikánsnak bizo-

nyult (p=0,000) és az előbbiek esetében a preferencia is kimutatható volt (Jacobs-index: 

0,248). Ugyanakkor a bikák vegyes erdők használata (15%) alacsonyabb volt, mint a tehe-

neké (27%), a különbség azonban nem szignifikáns (χp = 0,055), utóbbiaknál preferencia is 

kimutatható volt (Jacobs-index: 0,168). A tűlevelű erdőkhöz köthető értékek között is volt 

eltérés a tehenek javára (2,8%-0,2%), azonban ez χ2–próbával nem igazolható (p = 0,497), 

míg kedveltség egyik ivarnál sem jelentkezett. Az átmeneti erdős, cserjés területeket a tehe-

nek 18%-ban használták, a bikák ettől elmaradtak 9%-kal, az eltérés nem szignifikáns (χ2–

próba, p = 0,096), preferencia azonban mindkét ivar esetében megfigyelhető volt (Jacobs-

index: 0,579 ill. 0,545).  

Az egyes élőhelytípusok szezonális használata és preferenciája között szintén különb-

ségek voltak megfigyelhetők (3. ábra).  

A tehenek nyílt élőhelyek (mezőgazdasági területek, rét és legelő) használatának inten-

zitása, jól leköveti a mezőgazdasági kultúrák fejlettségi állapotát, ill. a gyepek fejlődésnek 

indulását, intenzív használatuk júniustól-szeptemberig figyelhető meg, ekkor 30% feletti az 

arányuk. A gyepek esetében májustól novemberig pozitív preferencia volt kimutatható, míg 

a szántók esetében június, ill. szeptember-november hónapokban. A szőlők használata má-

justól decemberig fordul elő, a legmagasabb érték szeptemberben és októberben figyelhető 

meg (9,5%-7,7%), ekkor a területek preferáltsága is megfigyelhető, különösen szeptember-

ben (Jacobs index: 0,18). Az erdőterületek használata vegetációs időszakon kívül a legjelen-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tehenek Bikák

Szántók

Szőlők

Rét, legelő

Lomblevelű erdők

Tűlevelű erdők

Vegyes erdők

Átmeneti erdős-cserjés

területek
Egyéb



33 

 

tősebb, különösen a vegyes erdőé, amelyek esetében augusztustól áprilisig pozitív preferen-

cia index volt kimutatható. Szembetűnő a tűlevelű erdők decembertől-márciusig tartó 5%-ot 

meghaladó használata (pozitív preferencia mellett), amely egyébként májustól-októberig 1% 

alatt marad, és elkerülést mutat a Jacobs-Index. Meg kell említeni még az átmeneti cserjés, 

erdős vegetációk áprilistól-júliusig tartó szerepét, mikor is a használati érték 20% fölött ala-

kul, és egész évben preferált élőhelyeknek bizonyultak (Jacobs-index>0,2).  

 

 
3. ábra: Tehenek havi élőhelyhasználatának jellemzői 

 

A bikák esetében a havi élőhelyhasználatban és élőhelypreferenciában kevésbé különít-

hetők el éles határok (4. ábra).  

Ami szembetűnő a tehenekhez képest, az a szántóterületek szerepe egész évben. Ezek 

használati intenzitása minden hónapban 5% fölötti, a legmagasabb értékek szeptember-ok-

tóber ill. január-február hónapban figyelhetők meg. A rétek, legelők használata június és 

október hónapokban jelentkezik intenzívebben, ekkor pozitív preferencia is kimutatható. A 

szőlőterületekkel szemben egész évben elkerülést mutat, használati érték is minimális. Ami 

kiemelendő még, az a lomblevelű erdők használatának megemelkedése májustól-júliusig 

(átlag 75%), ekkor a Jacobs index értéke is kiemelkedő (0,4 fölötti), egyébként szeptember 

hónapot kivéve pozitív preferencia mutatkozik. A fenyő-állományok használata minimális-

nak mondható, mind használatban, mind preferenciában csak októberben jelenik meg. A te-

henekhez viszonyítva alacsonyabb az átmeneti cserjés területek használati értéke, de a ked-

veltség a bikák esetében is szinte egész évben kimutatható. 

 

Eredmények értékelése 

Az eredmények tükrében megállapítható, hogy a mozgáskörzetek kiterjedésének változásá-

ban és térbeli elhelyezkedésének alakulásában mind az ivarok között, mind pedig az ivaro-

kon belül megfigyelhetők voltak eltérések. A bikák éves mozgáskörzeteinek méretei mind-

három alkalmazott módszer esetében statisztikailag igazolhatóan meghaladták a teheneknél 

tapasztaltakat.  Az ivarokon belül is igazolható volt az egyes módszerekkel meghatározott 

mozgáskörzetek különbsége. Szembetűnő az MCP és a KHR módszerek közötti nagy elté-

rés, különösen a KHR60-as esetében tapasztalt alacsony értéket kell kiemelni. Az hogy 

mindkét ivar kis területen megtalálja a számára fontos forrásokat, arra enged következtetni, 

hogy a terület élőhelyi adottságai nagy homogenitást mutatnak. Abban az esetben, ha a for-

rások egyenetlenül helyezkednének el – a KHR módszer sajátosságából adódóan, amely ér-

zékenyen reagál a pontok térbeni eloszlására – nem lenne ilyen mértékű a pontok sűrűsödése. 
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Ugyanakkor a bikák KHR értékei meghaladják a tehenekét, vagyis a források feltételezett 

magas homogenitása mellett a bikák mégis az igényeik kielégítése miatt nagyobb területen 

mozognak.   

 

 
4. ábra: Bikák havi élőhelyhasználatának jellemzői 

 

 

A szezonális különbségek jól szemléltethetők a MCP módszerrel meghatározott havi 

mozgáskörzetek vizsgálatával, amely statisztikailag igazolható eltérést eredményezett a két 

ivar között.  A két ivar havi mozgáskörzet alakulásának dinamikája is eltérést mutatott, ami-

ben megegyeztek, az a júniusban megfigyelhető minimum érték. Ekkor a tehenek esetében 

az utódnevelés, míg a bikák esetében az agancsfelrakás (energia maximalizálás és az agancs 

sérülésének elkerülése) játszik szerepet, valamint a táplálék mennyiségi jellemzői is optimá-

lisak a nyár folyamán, kisebb területen is megtalálható a szükséges táplálék mennyisége. 

Júniust követően eltérések figyelhetők meg a két ivar között. Míg a tehenek esetében a moz-

gáskörzetek folyamatosan növekednek és február-március hónapokban érik el a legmaga-

sabb 700 ha feletti értéket, addig a bikák esetében a maximum szeptemberben jelentkezik 

1400 ha feletti értékkel. Ez a bőgési időszakkal hozható összefüggésbe, annak ellenére is, 

hogy fiatal egyedekről van szó. Az ezt követő időszakban a tehenekhez viszonyítva egye-

netlen lefutás figyelhető meg márciusig. Április és május hónapokban csökken a mozgás-

körzet mérete mindkét ivarnál. A tehenek esetében a mozgáskörzetek dinamikáját erősen 

befolyásolja a táplálékkínálat időbeni változása és az ellés időpontja. Ezt támasztja alá az 

elvégzett statisztikai elemzés is, amely a május-augusztus időszak és a november-február 

időszak között igazolható eltérést mutat. Ugyanez a vizsgálat a bikák esetében nem igazolt 

lényegi eltérést, így feltételezhető, hogy a bikák – különösen a fiatal korosztály – esetében a 

táplálék szezonális változása kevésbé játszik fontos szerepet az év egyes szakaszaiban, mint 

a tehenek esetében.   

Látható volt, hogy a mozgáskörzetek alakulásában feltételezhetően az élőhelyi adottsá-

gok tér- és időbeni változása játssza az egyik legerősebb szerepet. Ennek megfelelően meg-

történt a jelölt egyed élőhelyhasználati jellemzőinek vizsgálata is. A vizsgálati terület sajátos 

táji adottságaiból adódóan, Magyarország és Ausztria területe között különbségek mutatkoz-

nak a hegyvidékkel közvetlen szomszédos nyílt élőhelyek összetétele tekintetében. Míg a 

magyarországi területeken a legelők, gyepek aránya magasabb és a szántók aránya alacso-

nyabb, addig az ausztriai oldalon magasabb a hazai viszonyokhoz képest a szántók aránya, 
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és ez a különbség az ivarok viselkedését is befolyásolta.  Éves viszonylatban nézve a legéle-

sebb különbség a tehenek és bikák között a nyílt élőhelyek használata. Bár önmagában az 

arányok hasonlóak (17% ill. 12%), de az összetételük különböző. Míg a bikák esetében a 

szántók dominálnak, addig a tehenek esetében a rétek és legelők, amelyeket preferáltak is. 

A bikák esetében a magasabb szántó használat hátterében a magasabb tápanyag tartalmú 

táplálékhoz történő hozzáférés állhat. Éves viszonylatban a szőlők használatában nem volt 

igazolható az eltérés a két ivar között, valamint kedveltség sem volt kimutatható. Különbség 

figyelhető meg az erdőterületek használatában, a bikák előszeretettel használták és preferál-

ták is a lomblevelű erdőket (61%), míg a tehenek a mindössze 31%-ban, amihez 3% tűlevelű 

és 27% vegyes erdő használat párosult. A tehenek esetében magas volt továbbá az átmeneti 

erdős-fás területek használata. A nagyobb változatosság alapján a tehenek esetében nagyobb 

mértékű szezonalitás volt feltételezhető, vagyis a források térbeli változásának erősebben 

kitettek. Ezt a megállapítást támasztotta alá az élőhelyhasználat havi vizsgálata, amely a te-

henek esetében jól látható módon szezonalitást mutatott.  

A vegetáció megindulásával együtt emelkedik meg a rétek, legelők használata, amely-

hez magas preferencia is társul, ehhez párosul továbbá az átmeneti erdős, cserjés területek 

használatának emelkedése is. A vegetáció megindulásával a gyepek nyújtotta táplálékkínálat 

létfontosságú a téli időszak során elvesztett kondíció visszaszerzésében, különösen a vehem-

építés sikeressége érdekében. A rétekkel határos erdőszegélyek, erdőfoltok, erdősávok egész 

évben kedveltséget mutatnak, jelentőségük ugyanakkor a vegetációs időszakban emelkedik 

meg, mert bár méretükből és szerkezetükből adódóan elsődleges táplálkozóhelyként nem 

jönnek szóba, beállóhelyként tökéletesen funkcionálnak. Ezt mutatja az élőhelyhasználat 

óránkénti bontása is, ahol ezek az élőhelyek nappal közel kétszeres használatot mutatnak, 

mint éjszaka.  Sok esetben beékelődnek a nyílt élőhelyek közé, ennek is köszönhető, hogy a 

rét, legelő esetében is megfigyelhető nappali észlelés.  Szintén a táplálékkínálattal függ össze 

a szőlők szezonális használata, amely szeptember-október hónapokban preferáltságban csú-

csosodik ki és szinte kizárólag éjszakai megjelenés párosul a használathoz. Különösen fontos 

szerepük lehet ősszel a tehenek esetében, amelyek a hegyvidék soproni oldalán kevés szán-

tóhoz – így mezőgazdasági kultúrához – férnek hozzá. A szántók alacsony használata mel-

lett, kismértékű kedveltség mutatkozik, ami követi a mezőgazdasági növények fejlettségi 

állapotát. Júniusban a gabonák tejes érése indukálja a Jacobs-index 0-t meghaladó értékét, 

szeptembertől-novemberig tartó emelkedő preferencia pedig a napraforgó és kukorica fejlő-

déséhez köthető. A szántókon történő megjelenés szintén éjszakai órákra volt jellemző.  Az 

erdők használatában is szezonalitás figyelhető meg, elsősorban vegetációs időszakon kívül 

használják intenzívebben a tehenek ezeket a területeket. Az erdőterületeket napszaktól füg-

getlenül azonos arányban használták, szezonalitását tekintve a vegyes- és lomberdőt közel 

azonos arányban használtak, a tűlevelű erdők intenzívebb használata a téli időszakban fi-

gyelhető meg. 

Az élőhelyhasználat havi elemzése alapján elmondható, hogy a bikák esetében a forrá-

sok időbeni változása kevésbé eredményez a viselkedésben szezonalitást.  A szántók hasz-

nálatának aránya egész évben meghaladja az 5%-ot, január-február hónapokban is jelentős 

használat figyelhető meg és preferencia is jelentkezik, ekkor az őszi vetések, ill. a repce 

szerepe kimagasló. További preferencia a szántók esetében szeptember-október hónapokban 

figyelhető meg. Szembetűnő a rétek, legelők és a szőlők alacsony használati értéke. Mind a 

szántókat, mind pedig a réteket, legelőket csak az éjszakai órákban használták a bikák. Egész 

évben magas az erdőterületek használata. Különösen május-július hónapokban figyelhető 

meg kiugró érték (átlag 75%) a lomberdők használata és preferáltsága esetén. Az átmeneti 

erdős-cserjés területek június-július hónaptól eltekintve preferenciát mutatnak, de használati 

értékük jelentősen elmarad a teheneknél tapasztaltaktól.  
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Összefoglalás 

Vizsgálatunk során a Soproni-hegységben, erdei élőhelyen vizsgáltuk gímszarvasok élő-

helyhasználati jellemzőit GPS-telemetria alkalmazásával. A kutatás során 7 tehénre és 3 bi-

kára kerültek felhelyezésre GPS-nyakörvek, amelyek óránként határozták meg a jelölt egye-

dek tartózkodási helyét. Az adatfeldolgozásba a 10 nyakörv 108 hónapjának 99.314 pozíci-

ója került bevonásra. Elemeztük a jelölt gímszarvasok mozgáskörzet alakulását, élőhely-

használatát és élőhely-preferenciáját, meghatároztuk azok ivari és szezonális sajátosságait. 

Az eredményeink alapján a soproni hegyvidék gímszarvasainak mozgáskörzet-alakulásában 

és élőhelyhasználati jellemzőiben ivari és szezonális különbségek voltak igazolhatók. A bi-

kák igazolhatóan nagyobb mozgáskörzettel rendelkeztek, mint a tehenek, továbbá nagyobb 

mértékű mozgáskörzet eltolódások voltak kimutathatók. Mindkét ivar esetében a vegetációs 

időszak mozgáskörzetei elmaradtak a vegetációs időszakon kívüliektől.  Az itt élő gímszar-

vas tehenek élőhelyhasználatára nagyobb mértékben volt hatással a rendelkezésre álló for-

rások tér- és időbeni változása, mint a bikákra, ennek megfelelően a tehenek nagyobb mér-

tékű szezonalitást mutattak, mint a bikák.   
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