
LANSZKI J. – SZÉLES L. G.: Diet composition of stone martens (Martes foina) living in the Drava dis-
trict, Hungary, in spring.
Abstract: The diet composition of stone martens was investigated in a village (Pettend, Baranya coun-
ty) and in agricultural environment (Lakócsa, Somogy county) in SW Hungary. Samples (n = 54 and 66
scats, respectively) were collected after the long winter of 2003, in spring period. The diet composition
of stone martens living in different environments differed significantly both taxonomically and by zona-
tion of the prey species consumed. 2 figures and 2 tables.
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Bevezetés

A nyest Martes foina (Erxleben, 1777) széles elterjedésû, élõhely generalista faj. A ter-
mészetes élõhelyektõl az urbánus környezetig egyaránt találkozhatunk vele (Mitchell-Jones
et al. 1999). Elsõsorban éjjel és szürkületkor aktív, igen változatos vadásztechnikával ren-
delkezik. A nyest sokféle táplálékon élõ ragadozó, jellemzõen ugyan talajszinten vadászik,
de lombkorona szinten, illetve épületekben is zsákmányt ejt. Táplálék-összetétele élõhely-
tõl, évszaktól és évtõl függõen jelentõsen változhat. Településen és mezõgazdasági környe-
zetben élõ nyestek táplálék-összetételének összehasonlító vizsgálatát RASMUSSEN és
MADSEN (1985), TESTER (1986) és LANSZKI (2003) végezte. Továbbá, több hazai vizsgálatban
(pl. LANSZKI 1992, TÓTH-APÁTHY 1998) is tanulmányozták a különbözõ területeken élõ nyes-
tek táplálék-összetételét. E szerint, a nyest fõ táplálékát kisemlõsök, kistestû madarak, va-
lamint nyári idõszakban gyümölcsök alkotják. Ezek mellett jelentõs lehet az ízeltlábúak és
dögök fogyasztása is, továbbá, fõként a lakott területen élõ nyestek hulladékból és a házi
kedvencek (kutya, macska) táplálékából is fogyasztanak. Falvakban számottevõ lehet a ba-
romfifélék és kistestû madarak, településeken kívül pedig a kisemlõsök fogyasztása. Hazai
viszonylatban a nyest tekinthetõ a leginkább opportunista ragadozó emlõsnek (részleteseb-
ben: LANSZKI 2002), melyre az jellemzõ, hogy a legkisebb energia ráfordítást igénylõ táplá-
lékot fogyasztja. A táplálék összetétele tehát nagyban függ a rendelkezésre álló táplálékfor-
rások elérhetõségétõl. A tavasz kritikus a nyest számára, mert ekkor hozza világra kölykeit,
ugyanakkor ez a legtöbb madár tojásrakási és fióka nevelési idõszaka is. Vizsgálatunk egy
kemény telet követõ tavaszi idõszakban zajlott, amikor a rendelkezésre álló kisemlõs forrás
drasztikusan visszaesett. 

Vizsgáltuk, hogy a több szempontból is kritikus tavaszi idõszakban, a különbözõ élõhe-
lyeken élõ nyestek táplálékában 1) hogyan alakul – az egyébként ekkor domináns táplálé-
kot jelentõ – kisemlõsök fogyasztása és 2) milyen mértékben hasznosítanak más (puffer)
táplálékokat. 

Anyag és módszer

A lakott területen élõ nyest táplálkozását Pettend község (Baranya megye, 46°00´É,
17°41´K) területén vizsgáltuk. Pontszerû mintavétellel, a település szélén álló vadászház te-
tejérõl és a ház közvetlen, néhány méteres körzetében gyûjtöttük a hullatékokat (n = 54 min-
ta). A minták a márciusi és áprilisi, kölyöknevelési idõszakból származtak. A nyest anyát köz-
vetlenül, valamint a tetõszerkezetben nevelkedõ kölykök hangját ebben az idõszakban több-
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ször is megfigyelte Kolozsi Géza hivatásos vadász. A falu melletti területeken jellemzõen
szántóföldi mûvelés folyik (a szántóföldek területi aránya 70–75%).

A településen kívül élõ nyest táplálkozás vizsgálatát Pettendtõl 5,1 km-rel déli irányban
mezõgazdasági területen végeztük. A mintavételi pont a Korcsina-csatorna (Lakócsa, So-
mogy megye) parti zónájában található öreg fûzfa volt (45°55´É, 17°41´K). A fa ágvillájában
– a nyest rendszeres pihenõhelyén – nagyszámú hullatékot gyûjtöttünk március végén, me-
lyek közül csak a nem régi (kompakt állapotú, legfeljebb 3–4 hetes), ép mintákat (n = 66)
dolgoztuk fel. A hullatékokból kigyûjtött, tisztálkodás során lenyelt ragadozó fedõszõrök mik-
roszkópos morfológiai (TEERINK 1991, referencia szõrminták) vizsgálata is a nyest elõfordu-
lását támasztotta alá, az erdõsült területrészeken élõ nyuszttal szemben. A csatorna partot
éger- és fûzliget kíséri, a mezõgazdasági táblákat fûz, kökény bokorsorral fedett vízelveze-
tõ árkok szegélyezik. A terület erdõsültsége 28,0%, a bozótosok aránya 7,2%, a fennmara-
dó rész mezõgazdasági terület. A területen végzett élvefogó kisemlõs csapdázás eredmé-
nye alapján (részletesebben LANSZKI 2002), a területen, 2003 telén rendelkezésre álló kis-
emlõs biomassza 0,06 kg/ha, tavasz végén 0,34 kg/ha volt, mely a korábbi és késõbbi évek
téli (átlagosan 0,54 kg/ha) és tavaszi (átlagosan 0,64 kg/ha) értékektõl (HELTAI et al. 2005)
lényegesen kevesebb volt.

A táplálék-összetételt standard hullaték-analízissel (JEDRZEJEWSKA és JEDRZEJEWSKI 1998)
vizsgáltuk. A hullaték mintákat 0,5 mm-es szitán, folyóvízben átmostuk, majd kiszárítottuk.
Minden azonosítható táplálékmaradványt elkülönítettünk, majd a táplálékmaradványokat
0,01 g pontossággal lemértük. A táplálék elemek taxonómiai meghatározása az emlõsöknél
koponyacsontok és fogazat (SCHMIDT 1967, UJHELYI 1989, referencia gyûjtemény), valamint
határozásra alkalmas csontok hiányában, szõrmorfológia (DEBROT et al. 1982, TEERINK

1991), a madaraknál toll és koponyacsontok (BROWN et al. 1993, referencia tollgyûjtemény),
a gerincteleneknél kitinváz (pl. MÓCZÁR 1969, referencia gyûjtemény) alapján történt. A táp-
lálék-összetételt a hullatékban elõforduló táplálék elemek számával (N), valamint a hul-
latékban talált maradványok lemért súlya alapján számított százalékos biomassza arányban
fejeztük ki (B%). Ennek kiszámítása az alábbi módon történt: az egyes táplálékmaradvá-
nyok súlyát JEDRZEJEWSKA és JEDRZEJEWSKI (1998) által összefoglalt faktorszámokkal szoroz-
tuk. A Martes genusban a faktorsúlyok az alábbiak: rovarevõk, kisrágcsálók és menyét: 23,
közepes testméretû emlõsök (pl. mezei nyúl): 50, madarak: 35, kétéltûek, hüllõk: 18, gerinc-
telenek: 5, növények: 14. A lakott területen táplálékként elõforduló kutyatáp biomassza ará-
nyának számításához a madarakra megadott értéket alkalmaztuk.

A fogyasztott préda fajok súlykategóriákba sorolása CLEVENGER (1993) által nyusztra ki-
dolgozott súlyhatárok szerint történt, a kategóriák a következõk: < 15 g; 15-50 g; 51-100 g;
101-300 g; > 300 g. A fogyasztott préda jellemzõ élõhelyi szintezettsége szerinti besorolás
GITTLEMAN (1985) által predátor fajokra kidolgozott szempontok alapján történt az alábbiak
szerint: 1: talajszinten élõ, valamint fõként talajszinten élõ és alkalmanként cserjéken, fákon
elõforduló, 2: cserjéken, fákon élõ, valamint fõként cserjéken és fákon élõ, de alkalmanként
talajszinten is elõforduló, és 3: vízi és vízhez kötõdõ. 

A két területen élõ egyedek táplálékának összehasonlító vizsgálatára a Chi2-tesztet alkal-
maztunk (SPSS 10.0).

Eredmények és megvitatás

A nyestek fontos tavaszi táplálékát mindkét élõhelyen pocokfélék jelentették, közülük is
meghatározó a mezei pocok Microtus arvalis és az erdei pocok Clethrionomys glareolus volt
(1. táblázat). Ezek mellett különbözõ erdeiegereket Apodemus spp., patkányt Rattus spp., a
Korcsina mentén élõ nyest mezõgazdasági területen elõforduló güzüegeret Mus spicilegus,
a Pettenden élõ nyest házi-/güzüegeret Mus spp., továbbá mogyorós pelét Muscardinus
avellanarius és rovarevõket, például vakondot Talpa europaea is zsákmányul ejtett. A Kor-
csina-csatorna mentén élõ nyest menyétet Mustela nivalis (1 eset) és mezei nyulat Lepus
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1. ábra: Dráva-melléki településen és mezõgazdasági területen élõ nyestek 
tavaszi tápláléka

Táplálék elem Faluban Mezõgazdasági
területen

N E% B% N E% B%

Erdei pocok Clethrionomys glareolus 7 5,3 9,0 6 4,0 7,2

Mezei pocok Microtus arvalis 11 8,4 9,8 21 14,1 20,7

Microtus spp. 3 2,3 2,7 1 0,7 +

Erdeiegér Apodemus spp. 8 6,1 9,1 12 8,1 8,1

Törpeegér Micromys minutus 1 0,7 0,7

Patkány Rattus spp. 1 0,8 0,3 1 0,7 0,1

Güzüegér Mus spicilegus 4 2,7 1,9

Mus spp. 4 3,1 2,5

Mogyorós pele Muscardinus avellanarius 1 0,8 1,8 1 0,7 0,5

Mezei cickány Crocidura leucodon 1 0,8 0,5

Cickányfélék Soricidae 1 0,8 0,2 1 0,7 +

Vakond Talpa europaea 2 1,5 2,1

Menyét Mustela nivalis 1 0,7 4,3

Mezei nyúl Lepus europaeus 2 1,3 0,4

Baromfi 2 1,5 10,8

Kutyatáp 5 3,8 8,8

Veréb Passer spp. 5 3,8 10,0 1 0,7 2,1

Kékcinege Parus coeruleus 1 0,7 +

Seregély Sturnus vulgaris 2 1,5 4,2

Énekesmadár Passeriformes 15 11,5 8,3 49 32,9 43,5

Tojás 1 0,8 + 28 18,8 2,4

Gyík Sauria spp. 2 1,5 0,9

Béka Rana pete 1 0,7 0,5

1. táblázat: Dráva-melléki településen és mezõgazdasági területen élõ nyestek 
gerincesekbõl álló tavaszi tápláléka +: <0,05%



europaeus (2 eset) is fogyasztott. A kisemlõs táplálék azonban csak a településen élõ nyest
számára volt elsõdleges (37,9%). Ugyanakkor a mezõgazdasági területen – még az arányát
tekintve az elõzõnél magasabb érték mellett is – csak másodlagos szerepet töltött be
(43,4%), az elsõdlegesen fontos madarak mellett (1. ábra). A településen élõ nyesttõl gyûj-
tött mintákban, emberi környezetben fellelhetõ táplálék, így baromfi és kutyatáp is szerepelt.
A madártáplálék (22,5%, ill. 48,0%, a két területen, 1. ábra) alapvetõen kis testméretû éne-
kesmadarakból Passeriformes állt, e mellett tojást, különösen a Korcsina mentén élõ nyest
fogyasztott gyakran. A Pettenden élõ nyest gyíkot, a Korcsina mentén békapetét is fogyasz-
tott. A gerinctelenekbõl álló táplálék mindkét élõhelyen gyakori és fajokban gazdag, de kis
mennyiségû volt. A faluban élõ nyest növényi tápláléka változatosabb fajösszetételû volt.
Fûfélék, magok, valamint házi és vadon termõ gyümölcsök is elõfordultak benne, míg a
Korcsina mentén élõ nyest táplálékában kizárólag vadon termõ gyümölcs fordult elõ (2. táb-
lázat). A lakott területen élõ nyest táplálékában 21 préda és 8 növény taxon, a csatorna men-
tén élõ nyest táplálékában 18 préda és 1 növény taxon szerepelt.

Az emberi településen élõ nyest táplálékában további, nem emészthetõ (többségében
szervetlen) anyag is elõfordult. Ezek az alábbiak voltak: szalámi héj (1 hullatékban), nylon
darabka (2), mûanyag szál (1), mûanyag tömítõgyûrû (2), gumi darabka (2), gumi kötél (1),
papír, pl. WC papír, papír zsebkendõ (4), madzag (2), hungarocell golyócskák (1), fadarab-
ka (1). A csatorna mentén élõ nyest táplálékában ilyen anyagok egyetlen esetben sem sze-
repeltek. A két különbözõ élõhelyen élõ nyestek tavaszi táplálék-összetétele (1. ábra) taxo-
nómiailag határozottan különbözött egymástól (χ2 =62,93, df = 6, P < 0,001). 

A táplálékuk harmadát tették ki 15 grammnál kisebb súlyú prédák (lakott területen: 39,6,
ill. csatorna parton: 31,7), de leggyakrabban 15 és 50 g közötti tartományba esõ állatokat
zsákmányoltak (lakott területen: 57,1, ill. csatorna parton: 65,5%). Nehezebb (50 g feletti)
prédát ritkán fogyasztottak (2. ábra). A fogyasztott préda súlyeloszlása alapján, a két élõhe-
lyen a nyestek táplálék-összetétele nem különbözött lényegesen egymástól (χ2 =6,01, df =
4, P = 0,198). A lakott területen élõ nyest viszont lényegesen több talajszinten élõ prédát
(73,6%), a csatorna mentén élõ több bokrokon és fákon élõ prédát (58,3%) fogyasztott (χ2

=22,56, df = 1, P < 0,001, 2. ábra).
A Pettenden élõ nyest táplálék-összetétel adatai a fonói halastó körzetében és Fonó köz-

ség területén élõ nyestek (LANSZKI 2003) között helyezkedtek el. Ezeken a somogyi élõhe-
lyeken a nyestek mezõgazdasági és falusi környezetben egyaránt táplálkoztak, de a külön-
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2. ábra: Dráva-melléki településen és mezõgazdasági környezetben élõ nyestek tavaszi
prédaválasztása a zsákmány súlya és jellemzõ elõfordulási szintje alapján



bözõ eredetû (vadon élõ, illetve emberi környezetben megtalálható) táplálékok fogyasztási
arányában volt eltérés. A Pettenden vizsgált nyestek kevesebb kisemlõst és több madarat
fogyasztottak, mint a Látrányi Füves Puszta Természetvédelmi Területen élõk (LANSZKI és
NAGY 2003).

Az ormánsági csatorna közelében élõ nyest táplálék-összetétele nemcsak a pettendi, ha-
nem a más hazai vizsgálatban szereplõ nyestek táplálék-összetételeitõl is eltért. A különb-
ség nem elsõsorban a kisemlõs fogyasztásban, hanem a madártáplálék dominanciájában
és a többi táplálékféleség alárendelt szerepében volt szembetûnõ. A dél-dunántúli régióban
ilyen kiugróan nagyarányú tavaszi madárfogyasztást más ragadozó fajoknál, még a nyuszt-
nál sem tapasztaltak (LANSZKI 2002, LANSZKI és HORVÁTH 2005). A vizsgált idõszakban, a ke-
mény tél következtében igen alacsony volt a rendelkezésre álló kisemlõsök mennyisége, fel-
tehetõen ez eredményezte a mezõgazdasági területen élõ nyest magas madárfogyasztását.
A faluban élõ nyestek, más hazai vizsgálatban tapasztaltakhoz hasonlóan, kiegyenlített táp-
lálékon éltek.

Köszönetnyilvánítás

A vizsgálatot az MTA Bolyai Ösztöndíj Alap támogatta.
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Táplálék elem Faluban Mezõgazdasági
területen

N E% B% N E% B%

Lótücsök Gryllotalpa gryllotalpa 1 0,8 +

Aranypettyes futrinka Carabus hortensis 3 2,3 + 2 1,3 +

Kékfutrinka Carabus violaceus 3 2,3 + 1 0,7 +

Ragyás/rezes futrinka C.cancellatus/ullrichi 1 0,7 +

Bõrfutrinka Carabus coriaceus 2 1,5 +

Gyászfutó Pterostichus spp. 2 1,5 + 2 1,3 +

Futóbogár Carabidae spp. 6 4,6 + 2 1,3 +

Rózsabogár Cetonia spp. 1 0,8 +

Cserebogár Melolonthidae spp. 2 1,5 +

Bogár Coleoptera spp. 2 1,5 +

Bogár Coleotera lárva 1 0,8 +

Rovar Insecta spp. 2 1,5 +

Rovar Insecta lárva 2 1,5 +

Cseresznye Cerasus avium 5 3,8 7,6

Kökény Prunus spinosa 3 2,3 8,1

Csipkebogyó Rosa canina 9 6,9 0,6 10 6,7 7,5

Kukorica törmelék Zea mays 2 1,5 1,3

Mag, magtörmelék 5 3,8 0,5

Pázsitfû 5 3,8 0,7

Bodzabél 1 0,8 +

Paprika mag 3 2,3 +

Mintaszám (n) 54 66

Táplálék-elemek száma 131 149

2. táblázat: Dráva-melléki településen és mezõgazdasági területen élõ nyestek 
gerinctelenekbõl és növényekbõl álló tavaszi tápláléka
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2. ábra: A nyest lakott területen gyakori

1. ábra: Nyest (Martes foina) verébfióka zsákmányával (Lanszki J. fotói)
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3. ábra: Kölyök nyest

4. ábra: Istálló ablakból kimászó nyest
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Diet composition of stone martens (Martes foina) living in the
Drava district, Hungary, in spring

JÓZSEF LANSZKI AND GABRIELLA SZÉLES L.

The diet composition and feeding habits of stone martens (Martes foina) were investigated in a small
village, in Pettend and along the Korcsina-canal, near to the village named Lakócsa, in an agricultural
environment. The distance between the two locations was 5,1 km. Samples (n = 54 and 66 scats,
respectively) were collected after the long winter of 2003, in spring period. The diet composition of stone
martens living in different environments differed significantly. Martens living in village consumed more
household food and plant, while in the agricultural environment more birds. Weight of prey was char-
acteristically smaller than 50 g in both environments. However, martens living in the agricultural habitat
preyed more arboreal prey than those living near to human environment. In the period studied, extreme-
ly low small mammal availability was measured. Probably this caused consumption of birds in a high
ratio (48%, biomass estimation), in the agricultural habitat. The diet of the stone martens living in the
village was balanced between main taxa, similarly to other studies performed inside or outside of human
settlements in SW Hungary.
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