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Az ürgéről

Talán mindenki hallott már a rövidfüvû puszták jellegzetes lakóiról, amelyek
több méteres földalatti járatrendszerükbôl ki-ki bújva, idônként ágaskodva és
füttyentve keresik növényi magokból, virágokból, olykor rovarokból álló táplálé-
kukat. Magyarország az ürge (Spermophilus citellus) elterjedési területének ha-
tárán fekszik, tûlünk nyugatabbra elvétve találkozhatunk szórványos állomá-
nyaival és az északra fekvô területeken sem közönséges már a faj. A nôstény
évente csak egyszer ellik és 3–8 utódot hoz a világra,. Amikor Petôfi Sándor köz-
ismert versében a „fürge pajkos ürge” nyakon csípését vetette papírra, még nem
sejthette, hogy a huszadik század második felére ezt az akkoriban még nagyon
gyakori rágcsálót védeni kell. A legelôk felhagyásával az ürgék élôhelye olyan
mértékben megfogyatkozott, hogy ma minden olyan mezôt, melyen élnek, külö-
nös értéknek tekinthetünk. Szerencsére még éppen idôben vagyunk az 1982. óta
védett faj megmentéséhez, hiszen akad hazánkban néhány igen népes ürgeállo-
mány is. Tudnunk kell azonban, hogy milyen a magyarországi állomány állapo-
ta. Emelkedik, csökken, vagy éppen nem változik az egyedek száma? Ezekre a
kérdésekre adhat választ a hosszú távú monitorozás.

Az ürgéhelyéről a természetben

Több különösen értékes, ritka ragadozómadarunk, így elsôsorban a kerecsen-
sólyom (Falco cherrug) és a parlagi sas (Aquila heliaca), valamint a ragadozó
kisemlôsök közül a molnárgörény (Mustela eversmanni) egyik fô táplálékállata
az ürge, bár egyes helyeken állományuk csökkenése más táplálékforrásra való
átváltást eredményezhet. A madarak stabil populációinak fenntartásának felté-
tele a megfelelô táplálkozóhely biztosítása, tehát a kerecsensólyom és a parlagi
sas védelméhez az ürge élôhelyek fenntartásán, illetve visszaállításán keresztül
vezethet az út. Az ürgelyukakba a nappali hôség elôl behúzódnak a puszta két-
éltûi, hüllôi, amelyek fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú a menedék-
helyek megléte. Ezen védett állatcsoportok élô- és táplálkozóhelyének megóvásá-
hoz egyes ürgepopulációk állapotának ismerete nélkülözhetetlen.
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Eddigi eredmények:

Az NBmR Ürgemonitorozó programjának elsô felmérésére 2000. év
áprilisában került sor. Az eddig lezajlott négy akció sikere az is, hogy az
adatgyûjtésbe önkéntesek is bekapcsolódtak, bár a legtöbb adatgyûjtô a
nemzetipark-igazgatóságok munkatársaiból került ki. Évente 60–80 terület
adatait mérték fel.

Ellenôrzô vizsgálatok igazolták, hogy a kidolgozott lyukszámolásos módszer
megfelelô az ürgék populációméret becslésére. A tapasztalatok alapján a
jövôben még nagyobb figyelmet kell szentelni az adatlap pontjainak
maradéktalan kitöltésére, az összes kijelölt terület felkeresésére. Fontos, hogy az
ürgelyukszámolást ürge hiányában is pontosan a leírtaknak megfelelôen
végezzük el!

A rendelkezésre álló néhány éves adatsor még nem elegendô a nagy léptékû
változások megbízható kimutatására, ezért az eredményeket óvatosan kell
értelmezni. Az elsô néhány év során nem figyeltünk meg komoly ürgesûrûség
változást, ami bizakodásra ad okot a populációk fennmaradása szempontjából.

A háttérváltozók elemzésével kimutatható, hogy a talajvíz felszínt?l való
távolsága negatív összefüggést mutatott az ürgesûrûséggel: azaz minél
mélyebben volt a talajvíz, annál magasabb ürgesûrûséget találhatunk. Ez az
összefüggés nem meglepô, hiszen ha az ürgék föld alatti járatukban nem tudnak
a talajvíz jelenléte miatt meghúzódni, biztos pusztulásra vannak ítélve. 

Szintén negatív összefüggést találtunk a területen megfigyelhetô növényzet
magassága és a becsült ürgesûrûség között. A korábban is tapasztalt jelenség,
mely szerint több ürge található az alacsonyabb növényzetû lelôhelyeken,
feltehetôleg arra vezethetô vissza, hogy itt az ürgék az ôket veszélyeztetô
ragadozókat hamarabb észreveszik, mint a magas növényzetben.
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