
Az ürge élőhelyhasználatát befolyásoló környezeti tényezők és belső folyamatok: 

tudományos eredmények természetvédelmi alkalmazása a gyakorlatban 

Gedeon Csongor 

Disszertációmban megismertetek néhány fontos külső (környezeti) vagy belső folyamatot, 

amelyek meghatározóak a közönséges ürge (Spermophilus citellus; továbbiakban ürge) vagy 

Gunnison préri kutya (Cynomys gunnisoni; továbbiakban préri kutya) élőhelyhasználatában.  

Az ürge előnyben részesíti a friss sovány csenkeszt (Festuca pseudovina) a 

fészeképítésben, a magasabb mértékű szigetelőképessége miatt. Eredményeim azt mutatják, 

hogy az ürgék nem nélkülözhetik a rövid füves pusztákon karakterisztikus szárazságtűrő 

csenkeszt, mint fészek alapanyagot. Feltételezhető, hogy a populációk térbeli kiterjedése 

akkor növekszik, illetve azok hosszú távú fennmaradása akkor biztosított, amennyiben az 

élőhely karakterisztikus faja a csenkesz. 

A préri kutyák a kupacokat használják ragadozó elkerülő megfigyelésre, és a 

megfigyelés napi aránya a növényzet magasságának növekedésével emelkedik. A kolónia 

peremén élő egyedek megfigyelés mértéke magasabb, és az a kolóniához képest kifelé 

irányuló.  A kupacok térfogatának mérésére kidolgozott számítási eljárásunkkal jól becsülhető 

a járatok térfogata. Segítségével a mesterséges vagy új járatok méretének változása jobban 

nyomon követhető. A préri kutyák által “megművelt” talajmennyiség (min. 6,5 – 16,6 m
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Az ürge áttelepítések során azt tapasztaltuk, hogy az új élőhelyen való megtelepedést 

elősegíti, ha az elengedési időpontja a reggeli aktivitási csúcshoz illeszkedik, továbbá a 

mesterséges járatok elzárása megakadályozza az áttelepített állatok pánikszerű menekülését, 

így hozzásegít a terület kolonizációjához. A ferde mesterséges lyukak közepesen magas füves 

élőhellyel párosítva (18 cm ± 12 SD) kedvezően hatnak az áttelepítési sikerre.   

) 

összhangban van az ökoszisztéma mérnök fajokról alkotott meghatározással.  

A magyarországi, ausztriai, és romániai ürgepopulációk genetikai diverzitása 

viszonylag magasnak mondható, mint a genetikailag elszegényedett cseh ürge populációké. 

Azonban a Sciuridae családba tartozó más fajok magasabb genetikai változatosságot 

mutatnak, mint akár a hazaiak akár az ausztriaiak.  

Az eredményeink alapján elmondható, hogy az ürgék érzékenyek a környezeti 

tényezőkben bekövetkező változásokra, ezért a populációk mérete erőteljesebben ingadozik 

térben és időben egyaránt. Ez az ökológiai érzékenység a „scramble competition polygyny” 

szaporodási rendszerrel párosulva sokkal nagyobb veszélyt rejtenek magukban a faj 

fennmaradása szempontjából, mint az áttelepítésekben rejlő genetikai kockázatok. Ezt 

támasztja alá az ürge populációk eltűnése, elszigetelődése az ürge elterjedési területén. 


