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Patás vadfajok értékei, szerepei, hatásai: 
ellentmondásos megítélés

Fotó: Gáspár Gábor



Túllegelt, túlrágott vegetáció, széttúrt gyepek



A patások elképesztő változatossága



1. Biodiverzitás

2. Forrásfelosztás, niche szegregáció

3. Sokféle növényevő 

4. Változatos igények

5. Változatos hatások

6. Ökoszisztéma szolgáltatások

7. Biodiverzitás növelése, fenntartása

8. Fenntartható gazdálkodás a természetes  
erőforrásokkal

A sokféleség: ok és következmény



Biodiverzitás

Jellemzők:

Összetétel – szerkezet –funkció

Szerveződési szintek:

 regionális / táj – életközösség – faj / populáció – genetikai / molekuláris

Noss, R.F., 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. 
Conserv. Biol. 4, 355–364.



Táplálékhálózatok
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Az ökoszisztémák 
természetes elemei a patás vadfajok, 
természetes funkciói a patás-hatások

Természetes diszturbancia: 
Az ökológiai rendszerek dinamikusan változó tér-időbeli 
mintázatait moduláló események vagy folyamatok



Nagyobb léptékű hatások

Tájléptékű hatások, ökoszisztémák módosítása:

 Pl. szavannán a gnú legelés csökkenti az éghető biomasszát 

kisebb tüzek ill. több fásszárú

fásszárú fogyasztóknak ill. cserjelakóknak jobb élőhely

 Pl. fehérfarkú szarvas rágása csökkenti a fásszárú csemeték sűrűségét 

erdőregeneráció lelassul, cserjeborítás csökken 

fásszárúakhoz kötődő madár-, ízeltlábúközösségek leegyszerűsödnek



Genetikai változások

Morfológiai: 

 Értékes biomassza a növényevő szint alatt vagy felett

 Tüskék, tövisek

Élettani:

 Méreganyagok termelése

 Tápanyagok tárolása, felhasználása

 Rágás utáni újrahajtás, sarjadás

Növényevőknek is mindig alkalmazkodni kell!

Sikeres növény túléli a növényevést, sikeres növényevő újratermeli a növényi táplálékot.



Direkt patás-hatások

 Növényeken élő gerinctelenek véletlen elfogyasztása 

(makk-károsítók, lepkék petéi, hernyói, levéltetvek stb.)

 Taposással földön fészkelő madarak reprodukciós sikerének csökkentése

 Ekto- és endoparaziták számára „élőhely”, szállítás biztosítása (pl. tetvek, bélférgek)

 Nagyragadozóknak táplálékot biztosítanak (pl. farkas, tigris)

 Tetemeik táplálék dögevő emlősöknek, madaraknak, ízeltlábúaknak 

(pl. aranysakál, keselyűk)

https://commons.wikimedia.org

Gish et al. 2010



Indirekt patás-hatások

 Hullatékuk a ganajtúró bogarak alapvető  tápláléka

(„faecal mimicry” !)

 Táplálékforrások, (mikro)élőhelyek elérhetőségének megváltoztatása

(gerinctelenek, ízeltlábúak, kétéltűek, hüllők, madarak, kisemlősök jelenlétére hat)

Pl. lékek kialakulása  egyes lepkefajok megjelenése

Pl. ízeltlábúak, kisemlősök megjelenése/eltűnése  hüllők megjelenése/eltűnése

Pl. patás tetemek  ízeltlábúak  ízeltlábú fogyasztó madarak

 Patás vs. patás (vad vs. házi)

Kompetíció (versengés a táplálékért, táplálkozóhelyért)

Facilitáció (táplálkozási lehetőségek, táplálékminőség javítása)

https://www.nature.com/ (Midgley et al. 2015)



Patások (ingyen) ökológiai szolgáltatásai
Magterjesztés

Amikor értéket kap:

Mráz, B., Penksza, K., Katona, K. 2016. A vaddisznó (Sus scrofa) 
magterjesztő szerepének ökológiai értékelése. Vadbiológia 18: 44-50.



Csírázáshoz hozzávalók: termés magokkal
vaddisznó
ganéjtúró bogarak

1448 db vaddisznó tápcsatornáján áthaladt magból 124 db csíranövény fejlődött.
Ez mindössze 12 db vaddisznó hullaték eredménye.

Mráz, B., Katona, K. 2016. Vaddisznó is talál szemet! Magpredáció és magterjesztés. 
Erdészeti Lapok, 151 (10): 331-333

Fotók: Mráz Benedek



A mérsékelt vaddisznó túrás segítheti 
védett növényeink megjelenését!

Biró, Zs., Katona, K., Bleier, N., Lehoczki, R., Újváry, D., Szilágyi, Zs., Markolt, F., Szemethy, L. 2012. 
A kőrösladányi vadaskert vaddisznó állományának hatása a védett növényekre. Természetvédelmi Közlemények, 18:  67-76.

Fotók: Katona Krisztián

Fotók: Kiss Péter



Vaddisznótúrás hatása 
a talajlakó gerinctelenek előfordulására

Szimulált túrás
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• A talajlakók száma 2,71-szeresére emelkedett a túrást megelőző állapothoz viszonyítva.

• Szignifikáns növekedés (Páros t-teszt: t=4,907, df=4, p=0,008). 

Németh, Sz., Katona, K. 2015. A vaddisznó túrásának hatása Gyulaj térségében. Vadbiológia 17: 13-21.

Fotó: Katona Krisztián

Fotók: Németh Szabolcs



A vaddisznók hatása a kétéltűek előfordulására

Agócs, A., Katona, K. 2016. Ellentmondásos szerepben: a vaddisznó. TermészetBúvár, 71(6): 44-47.

Fotó: H. Szabó Sándor

Fotók: Agócs Anikó

Fotók: Agócs Anikó



Vaddisznó erdőfelújulásra
gyakorolt hatásának mérése

Fotó: Katona Krisztián

Fotó: Sütő Dávid

Fotó: Katona Krisztián

Fotó: Németh Szabolcs



Mátrai gyepek 
becserjésedésének
lassítása

 Csemetekínálat  

(db/4 m2)

 Rágottság 

 rágott csemete/összes/faj

 Ép, csúcs- vagy 
oldalhajtáson rágott, torz

 Vaddisznótúrás (4m2 %-a)

 (+ Cönológiai felvételezések)

Fotó: Katona Krisztián

Fotók: Katona Krisztián



Mátrai gyepek becserjésedése
Csemeték előfordulási aránya

 Csemetesűrűség sorban:
22 db/4m2 ; 16,44 db/4m2 ; 10,5 db/4m2

 A területeken 15, 12, ill. 9 fásszárú faj volt.

 A galagonya és a szeder 2-2 helyen is gyakori faj volt (*).
 A megrágott csemeték aránya 64 ; 40,5 ; 69% volt. 

*
*

*

*

*

*
*

*
*

Katona, K., Fehér, Á., Szemethy, L., Saláta, D., Pápay, G., S.-Falusi, E., Kerényi-Nagy, V., Szabó, G., Wichmann, B., Penksza, K. 2016. 
Vadrágás szerepe a mátrai hegyvidéki gyepek becserjésedésének lassításában. 
Gyepgazdálkodási Közlemények, 2016/14(2): 29-35.



Patásaink rágáspreferencia sorrendje
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Katona, K., Kiss, M., Bleier, N., Székely, J., Nyeste, M., Kovács, V., Terhes, A., Fodor, Á., Olajos, T., Rasztovits, E., Szemethy, L. 2013. 
Ungulate browsing shapes climate change impacts on forest biodiversity in Hungary. Biodiversity and Conservation, 22(5):1167-1180. 

Fotók: Katona Krisztián



Nagyvadfajok által okozott törzssérülések
Mátra 2014

Fehér, Á., Szemethy, L., Katona, K. 2016. Selective debarking by ungulates in temperate deciduous forests: 
preference towards tree species and stem girth. European Journal of Forest Research. 135(6): 1131-1143. 

Fotók: Katona Krisztián



Patás-hatás menedzsment

 Változatos testméretű és táplálkozású patások  eltérő hatások, visszahatások

 Foltos táj-, és vegetációszerkezet kialakítása  patások heterogén eloszlása

 Nagyragadozó megőrzés, visszatelepítés (?)

 Megfelelő mértékű  vadászat (létszám és eloszlás szabályozása)

 Természetszerű élőhely-kezelések  természetes vadhatások segítése

 „Mérsékelt” vadhatások

 Monitoring, adaptív gazdálkodás

Fotó: Katona Krisztián



Komplex vadhatás 
monitoring

http://www.vmi.info.hu/news/SA/index.htm

Katona, K., Hejel, P., Szemethy, L. 2013. Terepi módszertani segédlet a vadonélő patás fajok jelenlétére, élőhely-használatára utaló jelek felismeréséhez. 
Patamat Bt., Vértessomló. 16. pp.

Katona, K., Bleier, N., Hejel, P., Fehér, Á., Szemethy, L. 2013. Terepi módszertani segédlet a vadonélő patás fajok erdei élőhelyeken megfigyelhető hatásainak
méréséhez. Patamat Bt., Vértessomló. 14. pp.



Vadhatás-mérés 
módszertan

 Vadhatás monitoring 
nem vadkárbecslés!

 Hajtáskínálat-rágottság

 Csemetekínálat-
rágottság

 Törzskínálat-használat

 Vaddisznótúrás és   
egyéb vadjelek

Katona, K., Fehér, Á., Bleier, N., Hejel, P., Szemethy, L. 2015. Patások erdei élőhelyeken
tapasztalható hatásainak felmérése: a vadhatás monitoring. Vadbiológia 17: 1-7.



Köszönöm a figyelmet!

Fotó: Katona Krisztián


